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Semangat dan tetap semangat! Perasaan 
itulah yang terpancar dari siswa-siwi 
PPPK Petra dalam menyambut tahun 
ajaran 2022/2023 ini. Kembali mengikuti 
pembelajaran secara tatap muka dengan 
para bapak dan ibu guru serta teman-teman 
di sekolah. Liputan kegiatan seru para siswa 
pada awal tahun ajaran, terutama dalam 
kegiatan MPLS di tiap sekolah, kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi kali ini. 
Selain itu, Anda juga bisa membaca liputan 
tentang beberapa pengalaman siswa-siswi 
Petra yang meraih prestasi membanggakan 
dalam berbagai olimpiade pelajar tingkat 
internasional dan mengharumkan nama 
Indonesia serta PPPK Petra.
 
Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan 
Agustus-September 2022 ini bisa bermanfaat 
bagi Anda.

Selamat membaca.
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Petra Students Exchange
Program 2022

Senior High School

Program pertukaran pertukaran adalah salah satu 
program kegiatan tahunan yang dinantikan para siswa. 
Melalui kegiatan ini, siswa bisa saling mengenal budaya 

antarnegara, mendapatkan pengalaman dan  pengetahuan 
baru, serta menjadikan siswa menjadi pribadi yang lebih 
mandiri dalam mengikuti kegiatan di sekolah ataupun luar 
sekolah. Untuk program pertukaran pelajar jenjang SMA, PPPK 
Petra menjalin partnership dengan Dunman Senior High School 
Singapura yang sudah berjalan dengan baik dalam beberapa 
tahun terakhir. Namun karena adanya pandemi COVID-19 
yang merebak secara global pada awal tahun 2020, program 
pertukaran pelajar ini tidak bisa terlaksana. Baik kunjungan 
siswa Petra ke Singapura maupun kunjungan siswa Dunman ke 
Surabaya, tidak bisa dilakukan. Namun terkini, PPPK Petra dan 
Dunman High School mencoba mengadakan kembali kegiatan 
yang sempat vakum ini secara online. 

Petra Students Exchange Program 2022 dilaksanakan 
secara online melalui Zoom, berlangsung mulai bulan Juni 
hingga November 2022. Kegiatan dibagi dalam beberapa 
pertemuan yang diawali pada tanggal 3 Juni 2022. Ada tiga 
puluh siswa-siswi Petra yang mengikuti program ini, dengan 
didampingi oleh sepuluh guru pendamping. Usai pertemuan 
pertama, kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas tiga siswa 
Petra, tiga siswa Dunman, dan saru guru pendamping (Petra), 
tetap lanjut berkolaborasi secara untuk mengerjakan sebuah 

project yang membahas beberapa topik. Tiap kelompok 
membuat pertemuan sendiri-sendiri. Kemudian, pertemuan 
ke-2 dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2022. Tiap kelompok 
melaporkan hasil atau proses project-nya masing-masing. Dan 
selanjutnya, hasil kerja mereka akan dipresentasikan dalam 
pertemuan pada bulan November 2022 nanti. 

Meski untuk sementara ini program pertukaran pelajar 
dilangsungkan secara online, para siswa baik Petra maupun 
Dunman, tetap menyambut baik dan memanfaatkan kegiatan 
ini untuk saling belajar dan mencoba mendapatkan hal yang 
positif seperti memperoleh teman baru ataupun yang lain. 
Dengan adanya kegiatan pertukaran pelajar ini, diharapkan 
jalinan hubungan partnership antara PPPK Petra dan Dunman 
Senior High School bisa terus terjalin baik dan memberikan hal 
yang positif bagi para siswa.

https://pertukaranpelajar.pppkpetra.sch.id/


Saya, Jefferson Filbert Tjoenardi 
kelas XII dari SMA Kristen Petra 2, 
mengikuti International Biology 

Olympiad (IBO) ke-33 yang dilaksanakan 
di Yerevan, Armenia, pada tanggal 8–17 
Juli 2022. Olimpiade ini diikuti oleh 240 
peserta yang berasal dari 62 negara di 
dunia. Pelaksanaan kali ini merupakan 
pelaksanaan IBO pertama secara tatap 
muka setelah dua tahun berturut-turut 
dilaksanakan secara daring karena 
adanya pandemi COVID-19. 

Saya memulai perjalanan ini mulai 
dari kelas X dengan bergabung dalam 
program pembinaan olimpiade PPPK 
Petra di bidang Biologi pada tahun 
2019. Sejak awal, saya telah memiliki 
tekad yang kuat ingin menjadi delegasi 
Indonesia dalam ajang IBO. Singkat 
cerita, setelah bekerja keras selama 
bertahun-tahun, saya berhasil meraih 
medali perak pada Kompetisi Sains 
Nasional (KSN) tahun 2020. Namun, 
saya masih belum berhasil menjadi 
delegasi Indonesia untuk IBO 2021 
karena posisi saya ada di peringkat 7 dari 
15 dalam pelatihan nasional (pelatnas) 
tahap kedua IBO 2021. Meski begitu, 
saya tidak menyerah dan bertekad 
untuk melakukan lebih baik lagi pada 
tahun kedua. Akhirnya, saya berhasil 
meraih medali emas pada KSN 2021, 
dan tembus menjadi salah satu delegasi 
Indonesia di IBO 2022. Untuk menjadi 
salah satu delegasi Indonesia di IBO 
2022, saya harus melewati dua kali 
tahap seleksi pelatnas. Setelah lolos 
seleksi, saya mengikuti pelatnas khusus 
selama tiga minggu di Bandung sebagai 
persiapan terakhir menghadapi IBO.

Kami berangkat ke Kota 
Yerevan dari Jakarta dengan 
transit di Dubai. Perjalanan 
dari Jakarta ke Dubai memakan 
waktu sekitar delapan jam, 
dan tiga jam perjalanan 
dari Dubai ke Yerevan. Kota 
Yerevan merupakan kota 
bersejarah yang sangat indah, 
dengan arsitektur yang elegan 
dan khas. Bangunan yang 
dibangun menggunakan 
batu tuff berwarna merah 

muda kecokelatan, rimbunnya 
pohon maple yang menaungi jalan, dan 
juga penampakan Gunung Ararat yang 
megah di bagian barat daya, menjadi 
satu kenangan yang sangat indah. Meski 
jarang terdapat gedung pencakar langit, 
arsitektur dan juga keindahan Kota 
Yerevan membuatnya terasa sangat 
nyaman. Di sana saya bertemu dan 
berkenalan dengan banyak orang dari 
berbagai negara seperti Arab, Filipina, 
Jepang, Luksemburg, Selandia Baru, 
Polandia, dan lain-lain. Rasanya sungguh 
menakjubkan. Bagaimana dalam suatu 
ruangan terdapat begitu banyak orang 
yang berbicara dalam berbagai bahasa 
asing. Meski kami semua merupakan 
delegasi negara yang dikirim untuk 
berkompetisi, sama sekali tidak terasa 
atmosfer kompetitif di antara 
peserta. Pada hari pertama 
hingga ketiga, kegiatan peserta 
berupa keliling ke berbagai 
situs bersejarah di Yerevan, 
seperti Geghard Monastery 
yang dibangun pada tahun 
1215 dan kuil Yunani terakhir 
di Armenia, Garni, yang 
dibangun sejak abad 
pertama.

Pada 
tanggal 13 Juli 
2022, kami 
melaksanakan 
ujian praktikum 
yang terdiri 
atas empat 
topik (Biokimia, 
Bioinformatika, 
Fisiologi 
Tumbuhan, 

Pengalaman Mengesankan Mengikuti IBO 2022

serta Zoologi dan Biosistematika). 
Tiap-tiap topik ujian dilaksanakan 
selama 90 menit, terdiri atas berbagai 
tugas dan pertanyaan menantang 
yang harus dijawab dalam waktu yang 
singkat. Pada ujian Biokimia, kami 
diminta untuk menganalisis aktivitas 
dari enzim tertentu dalam kondisi 
yang telah disesuaikan pada lembar 
soal. Selanjutnya, diikuti dengan ujian 
Bioinformatika yang terdiri berbagai 
tugas, seperti analisis jalur persinyalan 
di sel dan analisis sekuens DNA. Ujian 
Fisiologi Tumbuhan, kami diminta untuk 
menganalisis aktivitas fotosintesis 
secara kualitatif, dilanjutkan dengan 
identifikasi berbagai sampel tumbuhan, 
dan melakukan suatu uji statistika pada 
persoalan lingkungan. Terakhir, pada 
ujian Zoologi dan Biosistematika, kami 
diminta untuk mengidentifikasi berbagai 
spesies ikan di Armenia. Namun, ujian 
belum selesai karena keesokan harinya 
kami harus mengikuti ujian teori. Ujian 
teori terdiri atas dua paket soal yang 
terdiri atas lima puluh soal. Tiap paket 
dikerjakan selama tiga jam. Penilaian 
dilakukan dengan mempertimbangkan 
nilai praktikum dan teori dalam rasio 1:1.

Menurut saya, ujian yang diberikan 
sangat menantang. Apalagi waktu 
yang diberikan kepada kami untuk 

mengerjakannya 

Yerevan, 8-17 Juli 2022

04



International Mathematical Olympiad 
(IMO) merupakan ajang bergengsi 
kompetisi Matematika tingkat 

internasional yang diikuti oleh para 
pelajar jenjang SMA dari seluruh 
penjuru dunia. Perhelatan IMO 2022 
kali ini diadakan pada tanggal 6–16 Juli 
2022, di Oslo, Norwegia. Vanya Priscillia 
Bendatu, siswi SMA Kristen Petra 2, 
terpilih menjadi salah satu perwakilan 
Indonesia dalam ajang IMO pada 
tahun ini. Pada tahun ini, Vanya dapat 

International Mathematical Olympiad 2022

terbilang sangat singkat. Namun, 
permasalahan dan juga tugas yang 
diberikan sangat menarik dan seru 
untuk dikerjakan. Selesai mengerjakan 
ujian, saya hanya bisa berdoa dan 
menyerahkan kepada Tuhan agar meraih 
hasil yang terbaik, karena saya telah 

melakukan yang terbaik yang bisa saya 
lakukan. Singkat cerita, tim nasional 
Indonesia berhasil membawa pulang dua 
medali emas dan dua medali perunggu 
dalam ajang IBO 2022 ini. Saya sangat 
bersyukur bisa menyumbangkan medali 
perunggu untuk Indonesia.

Bisa mengikuti ajang ini merupakan 

kesempatan emas yang hanya bisa 
diperoleh oleh empat orang delegasi 
saja dari satu negara. Saya sangat 
bersyukur diberi hikmat, kecerdasan, 
dan kesempatan yang berharga ini oleh 
Tuhan. Saya meyakini, usaha saya sendiri 
saja tidak akan pernah cukup untuk bisa 
mencapai IBO. Saya berterima kasih 
kepada kepala sekolah dan para guru 
yang mendukung, mendoakan, serta 
memberikan kesempatan kepada saya 
untuk mengikuti IBO. Saya juga berterima 
kasih kepada Tim Olimpiade Biologi 
Indonesia (TOBI) dan Pusat Prestasi 
Nasional (Puspresnas) yang mendukung 
tim Indonesia, baik dalam pendanaan 
maupun pendampingan secara langsung 
ke Armenia. Terakhir, saya berterima 
kasih kepada teman-teman, senior, serta 
para dosen yang membantu mendoakan, 
mempersiapkan, dan mengajari saya 
dalam mempersiapkan diri untuk bisa 
memberikan performa terbaik bagi 
Indonesia.

Oslo, 6-16 Juli 2022

mengikuti kegiatan 
ini secara langsung di 
Oslo. Vanya berusaha 
memberikan yang 
terbaik untuk bisa 
mengharumkan 
nama Indonesia di 
mata dunia, terlebih 
Kota Surabaya 
dan tentunya SMA 
Kristen Petra 2. 

Perjuangan Vanya 
ini akhirnya membuahkan hasil 
membanggakan. Ia berhasil meraih 
medali perunggu dalam International 
Mathematical Olympiad 2022. 
Sungguh perjuangan dan pencapaian 
yang luar biasa. Dalam prosesnya 
hingga sampai titik tersebut, tentunya 
banyak rintangan, kesulitan, dan 
lain sebagainya. Namun, hal 
tersebut akhirnya terbayar melalui 
pencapaian prestasi yang membawa 
nama baik sekolah, Kota Surabaya, 
dan tentunya... Indonesia.
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International Olympiad in Informatics 2022

Prestasi adalah keinginan yang 
diwujudkan dengan berjuang 
dan dibarengi dengan ketekunan 

menggebu-gebu. Kira-kita kalimat ini 
adalah gambaran yang selama ini terus 
dilakukan oleh salah seorang siswa 
sederhana yang tak banyak bicara, 
Albert Ariel Putra dari kelas XII IPA SMA 
Kristen Petra 4. Albert, sapaan akrabnya 
di kalangan teman-
temannya, terkenal sebagai 
siswa pendiam yang gemar 
membaca dan memiliki 
ketertarikan pada bidang 
Informatika.

Ketertarikan Albert 
pada bidang Informatika ini 
bukan hanya sebuah ketertarikan biasa, 
namun ia konsisten dalam mempelajari 
setiap hal yang ada kaitannya dengan 
bidang tersebut. Perlahan namun pasti, 
ketekunannya membuat ia menjadi 
salah satu siswa yang masuk dalam tim 
OSN bidang Informatika. Ini merupakan 
langkah awalnya dalam mengikuti 
berbagai bidang lomba dalam bidang 
Informatika. 

Usaha dan kerja keras serta 

ketekunan yang dilakukan, membawa 
Albert meraih medali perunggu dalam 
ajang bergengsi tingkat international, 
yaitu International Olympiad in 
Informatics 2022 yang diselenggarakan 
di Yogyakarta pada tanggal 7–15 
Agustus 2022. Bersama dengan timnya, 
ia berhasil menorehkan prestasi yang 
membanggakan bagi Indonesia dan 

PPPK Petra. Ini bukan 
kali pertama ia berhasil 
menyabet medali dalam 
ajang bergengsi bidang 
Informatika. Sebelumnya, 
ia juga meraih medali perak 
dalam ajang Asia 
Pacific Informatics 

Olympiad yang dilaksanakan 
pada bulan Mei 2022 lalu. 
Ketika ditanya mengenai tips 
jitu yang ia lakukan untuk 
bisa seperti saat ini, Albert 
menegaskan adalah sebuah 
kedisiplinan dan tidak mudah 
menyerah dalam berjuang. 
Tentu, dalam pengalamannya 
mengikuti IOI 2022, ada banyak 
tantangan dan pergumulan yang 

dihadapi. Berkompetisi 
dengan seluruh siswa pilihan 
dari berbagai negara yang 
ada, bukanlah sebuah hal 
yang mudah. Albert harus 
mengalahkan kekhawatiran 
yang bisa saja membuatnya 
tidak fokus dalam persiapan. 
Namun, well done! Albert 
melakukannya dengan 
sangat baik. Lagi-lagi ia 
berhasil mempersembahkan 
prestasi terbaiknya.

Sebuah prestasi 
membanggakan memang 
tidak akan tiba-tiba bisa 

Yogyakarta, 7-15 Agustus 2022
kita dapatkan tanpa ada sebuah proses 
panjang yang disertai dengan banyak 
pengorbanan. Tetapi, semuanya tidak 
akan ada yang mustahil ketika kita mau 
berusaha dan mengandalkan Tuhan 
dalams setiap hal yang kita kerjakan. 
Perlahan namun pasti, semoga prestasi 
dan semangat yang dimiliki oleh Albert 
juga bisa ditularkan kepada seluruh 
siswa yang ada di PPPK Petra untuk 
tetap semangat dan tidak putus asa 
berjuang menorehkan berbagai prestasi 
membanggakan melalui bidang masing-
masing. Petra 4... smart, smile, spirit!
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Puji Tuhan... kata pertama yang 
selalu terucap atas berkat Tuhan 
yang tak henti-hentinya untuk 

keluarga besar SMA Kristen Petra 
1. Di tengah kondisi untuk terus 
mengupayakan berbagai model 
pembelajaran baik online maupun 
offline, keluarga besar SMA Kristen Petra 
1 tetap bisa merasakan cinta Tuhan yang 
begitu besar. Tak ada yang sia-sia dari 
semua perjuangan baik dari para siswa 
maupun para guru pendidik. Para siswa 
berprestasi terus bermunculan sehingga 
menginspirasi teman-teman yang lain. 
Prestasi yang diraih baik dalam bidang 
akademik maupun nonakademik. 
Berikut siswa-siswi yang berhasil 
mengharumkan nama SMA Kristen 
Petra 1 dalam beberapa waktu terakhir 
melalui prestasi yang diraih:
1. Fiona Zhang kelas XII IPA 2, meraih 

silver medal dalam International 
Geography Olympiad 2022, di Paris, 
Prancis.

2. Sherly Anastasia kelas XII MIPA 
1, meraih bronze medal dalam 
International Biology Olympiad 2022, 
di Yerevan, Armenia.

3. Kevin Lius Bong kelas XII IPA 
4, meraih silver medal 

dalam International 
Chemistry Olympiad 
2022, di Tianjin, 
China.
4. Diandra 

Nathania 

A1... Bisa!
kelas XII IPA 5, meraih bronze medal 
dalam Porprov Jatim VII tahun 2022 
untuk cabang olahraga Dance Sport 
Hip Hop Pro.

5. Hugo Vallen Idanawang kelas XI IPA 
2, meraih dengan gold medal dalam 
Porprov Jatim VII tahun 2022 untuk 
cabang olahraga Dance Sport Hip Hop 
Pro.

6. Fhelline Tano kelas XII IPA 6, meraih 
gold medal dalam Porprov Jatim VII 
tahun 2022 untuk cabang olahraga 
Dance Sport Hip Hop Elite.

Prestasi mereka tidak hanya 
sekadar menambah deretan piala 
dan medali di antara piala-piala yang 
lain, tetapi juga memberikan berbagai 
cerita tak terlupakan. Ketika media 
sosial mulai ramai 
dengan wajah-wajah 
siswa berprestasi 
tersebut, para guru 
pun turut teringat 
akan perjuangan 
mereka. Perjuangan 
yang terkadang sempat 
membuat mereka 
ragu untuk melangkah. 
Berbagai bekal baik secara 
persiapan ilmu maupun 
kesiapan rohani, terus 
diupayakan bagi setiap 
siswa yang terlibat. Kesiapan 
tersebut membantu mereka 

tampil percaya diri dan 
yakin bahwa kuasa 

Tuhan beserta atas 
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setiap usaha mereka.
Keluarga besar SMA Kristen Petra 

1 sudah pasti merasa bangga tatkala 
nama sekolah disebut. Semua tentu 
berharap sukses ini tak terhenti hingga 
di sini. Rasa bangga dan terima kasih tak 
terhingga untuk semua siswa yang telah 
kembali mengharumkan nama SMA 
Kristen Petra 1. Jadikan kemenangan 
ini menjadi pintu bagi kemenangan-
kemenangan berikutnya. A1 bisa!



Merdeka! Merdeka! Merdeka! 
Halo, semuanya! Semangat 
sekali, ya... kita pada bulan 

Agustus ini. Ada apa, ya?? Jawabannya... 
karena pada bulan Agustus ini, bangsa 
Indonesia merayakan hari ulang tahun 
yang ke-77, dan kali ini saya ingin 
bercerita tentang keseruan perayaan 
kemerdekaan Indonesia yang diadakan 
di SMA Kristen Petra 3 pada tanggal 
16-17 Agustus 2022. Ada banyak lomba-
lomba yang sangat seru, lho! Penasaran, 
kan?

Rangkaian acara dibuka dengan 
seremonial pembentukan formasi di 
lapangan sekolah berupa lingkaran besar 
oleh seluruh siswa, guru, dan karyawan. 
Di tengah formasi tersebut dibentangkan 
bendera merah putih. Setelah renungan 
singkat, dilanjutkan dengan doa 
bersama. Suasana hening semakin 
syahdu pada pagi itu seiring merdunya 
lagu “Doa Kami” yang dilantunkan oleh 
perwakilan siswa. 

Masuklah kita ke lomba pertama, 
yaitu lomba estafet yang dipimpin oleh 
duo MC Smitty-nya A3, yaitu Felda dan 
Bryant. Dalam lomba estafet ini, pemain 
saling berlomba meraih kemenangan 
dengan melewati banyak rintangan. 
Setiap tim harus bekerja sama untuk 
membawa pita sampai ke garis finis. 
Ada empat pos yang harus dilewati. 
Pertama, ada balap karung. Kedua, 
balap kelereng. Ketiga, memasukkan 
paku dalam botol. Terakhir, goyang bola. 
Semua peserta sangat antusias dan 

Smatraga 17-an Lagiii...!

08

mengeluarkan strategi terbaiknya untuk 
beradu kecepatan sampai di garis finis. 
Di sela-sela lomba estafet antarsiswa, 
ada juga lomba estafet antarguru dan 
karyawan. Di lomba ini, para guru dan 
karyawan terlihat dua puluh tahun lebih 
muda. Hehehe...! 

Selanjutnya ada lomba yang 
paling menguras tenaga, yaitu tarik 
tambang. Tiap kelas diwakili oleh 10 
orang perwakilan yang terdiri atas 
5 laki-laki dan 5 perempuan yang 
pastinya sangat kuat dan hebat. Kami 
semua bekerja keras dalam lomba tarik 
tambang ini, namun tidak ada yang 
terlihat kelelahan sama sekali. Oh, ya, 
ada juga pertandingan tarik tambang 
antara guru melawan pengurus OSIS 
juga, lho! Guru-guru sangat kuat-kuat 
juga ternyata. Akhirnya, pengurus OSIS 
harus mengakui keunggulan tim guru. 
Selanjutnya ada pertandingan hiburan, 
yaitu futsal antara guru melawan siswa. 
Pertandingan berjalan seru dan sengit. 
Namun akhirnya, lagi-lagi tim siswa 
harus mengakui keunggulan tim guru. 

Terakhir ada ada lomba e-sport, 
yaitu Mobile Legends! Walaupun 
lomba ini pernah diadakan pada tahun 
sebelumnya, pada tahun ini lebih 
spesial karena diadakan secara hybrid, 
yaitu online dan offline. Intinya seru 
banget, kok! Oh, ya, jika kita semua 
capek sehabis mengikuti 
lomba, ada juga bazar 
makanan dan minuman 
yang dijual oleh tiap-tiap 
kelas dengan berbagai varian 
menu. Mulai dari makanan 
ringan, minuman, es krim, 
dan masih banyak lagi. 
Hasil dari penjualan 
bazar tersebut akan 
diperlombakan, 
dan kelas yang 
mendapatkan 
keuntungan 
tertinggi akan diberi 
penghargaan. 

Lomba-
lombanya sangat 
seru, lho! Apalagi 
sudah dua tahun 
tidak pernah 
merasakan 

lomba secara onsite lagi seperti dahulu, 
dan akhirnya dapat merasakannya lagi. 
Rasanya kalau boleh, ingin kembali 
mengulang ke tanggal 16 Agustus, deh!

Esok harinya tanggal 17 Agustus 
2022, diadakan upacara bendera yang 
diikuti oleh seluruh siswa kelas X, 
pengurus OSIS dan MPK, serta para guru 
dan karyawan. Upacara berlangsung 
khidmat dan tertib. Apalagi saat para 
Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera) 
memasuki lapangan upacara dan saat 
mengibarkan Sang Merah Putih, rasanya 
seperti ingin meneteskan air mata. Para 
Paskibra telah berlatih setiap hari selama 
satu bulan demi menyiapkan momen 
penting pada hari istimewa bagi bangsa 
Indonesia ini. Upacara berjalan dengan 
lancar sampai akhir tanpa ada kendala. 
Sebagai penutup rangkaian acara dan 
sebagai ucapan syukur, dibagikan kue 
yang berupa tumpeng pada peserta 
upacara dan pembagian hadiah lomba-
lomba. 

Itulah acara perayaan kemerdekaan 
Indonesia di SMA Kristen Petra 3 yang 
sangat meriah. Semoga Indonesia bisa 
segera pulih lebih cepat dan bangkit 
lebih kuat! Tetap semangat, semuanya!

Oleh: Deven Reinhard H. dan 
Geoffrey Cliff H.



Hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, 
adalah hari yang menyenangkan 
bagi seluruh warga SMA Kristen 

Petra 4. Hmmm... kira-kira kenapa, 
yaaa?? Yups! Setelah lebih dari dua 
tahun tidak bisa mengikuti kebaktian 
secara langsung, pada hari tersebut 
adalah pertama kalinya kami bisa 
menumpahkan segala kerinduan untuk 
memuji nama Tuhan bersama-sama 
secara onsite, untuk Kebaktian Awal 
Tahun Ajaran. Setelah hampir dua 
tahun disibukkan dengan editing video 
saat kebaktian secara online, kini tim 
Persekutuan Doa sekolah sibuk dan 
terharu karena harus melayani secara 
langsung. Sebelum kebaktian dimulai, 
kami sedikit deg-degan karena demam 
panggung. Tetapi tenang... itu bisa 
dikendalikan karena kita semua, sebelum 
kebaktian dimulai, berdoa memohon 
pimpinan Tuhan.

Dalam kebaktian tersebut, kami 
semua (siswa-siswi SMA Kristen Petra 
4) bisa saling menyapa, sehingga 
memberikan rasa haru tersendiri. 
Perasaan itu muncul bukan tanpa 
alasan. Karena dalam bayangan kami, 
kami merasa tidak akan bisa kebaktian 
bersama lagi secara onsite. “Great is Our 
God”. Itulah lagu pembuka yang kami 
nyanyikan sebagai ungkapan syukur 
kami yang benar-benar menggambarkan 
betapa Tuhan itu dahsyat dalam 
segala rencana yang dibuat-Nya dalam 
kehidupan setiap umat-Nya.

Selama kebaktian, terlihat wajah 

Shine the Best of You
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setiap kegiatan di SMA Kristen Petra 
4. Setiap manusia memang diberikan 
kemampuan yang berbeda-beda, tetapi 
itu bukan kendala dan penghalang yang 
menjadi alasan untuk kita tidak bisa 
menunjukkan potensi terbaik yang kita 
miliki untuk melayani Tuhan. Setiap 
pribadi dari kita pasti memiliki kelebihan 
yang berbeda-beda, tetapi tergantung 
kita bisa mensyukurinya ataukah tidak.

Kebaktian Awal Tahun Ajaran ini 
banyak memberikan kesempatan bagi 
kami untuk berefleksi atas kesempatan 
dan berkat Tuhan yang diberikan selama 
ini, terutama saat-saat pandemi. Semoga 
ini menjadi awal yang baik bagi kita 
bersama dalam meyakinkan diri untuk 
mau melayani Tuhan dengan karya 
terbaik yang kita miliki. God bless you, 
guys...!

Oleh: Tim PD SMA Kristen Petra 4

dari teman-
teman kami yang 
begitu ceria dalam 
bernyanyi. Saat 
mendengarkan firman 
Tuhan, kami dikuatkan 
oleh Pdt. Andreas 
Firmantyo, S.Si. 
Teol. yang mengajak 
setiap pribadi kami 
untuk berefleksi 
hal apakah yang 
terkadang membuat 
kami tidak bersyukur 
dengan semua yang 
sudah kita miliki? Ketidakpercayaan 
diri kamilah yang kerap menghambat 
kami dalam menyadari bahwa ada 
talenta atau potensi yang diberikan 
Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti 
tema kebaktian awal tahun ajaran kali 
ini, “Shine the Best of You”, kami diajak 
untuk melihat kelebihan yang kami miliki 
yang terkadang tidak kami sadari. Kami 
kerap merasa tidak ada kelebihan yang 
kami miliki. Namun dari firman Tuhan 
yang disampaikan oleh Pdt. Andreas, 
menyadarkan setiap diri kami untuk 
melihat setiap potensi dan talenta yang 
diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan 
kami. Terlebih, memupuk semangat 
kami dalam melayani Tuhan melalui tim 
Persekutuan Doa sekolah.

“Shine the Best of You” mungkin 
bukan hanya tema dalam Kebaktian Awal 
Tahun Ajaran 2022/2023, melainkan 
juga moto kami dalam melayani 



International Olympiad on 
Astronomy and Astrophysic 2022
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Halo, semuanya! Nama saya Gilbert 
Adriel Tantoso dari SMA Kristen 
Petra 2. Saya adalah salah satu 

anggota timnas Indonesia dalam ajang 
International Olympiad on Astronomy 
and Astrophysics 2022 yang dilaksanakan 
secara hybrid pada tanggal 14–22 
Agustus 2022, dengan Kutaisi, Georgia, 
sebagai tuan rumah. Tim Indonesia 
mengikuti olimpiade ini secara online. 

Puji Tuhan, saya berhasil meraih 
medali perak! Namun, perjalanan 
yang harus dijalani sampai ke tahap ini 
sangatlah tidak mudah, dan tentu tidak 
dapat saya lewati tanpa penyertaan 
Tuhan. Berbagai kesulitan dan halangan 
selalu ada dalam proses berjalannya 
pelatihan dan persiapan. Tahun ini, 
timnas IOAA bisa dibilang kurang 
beruntung karena jatah pelatihan kami 
dipotong secara terus-menerus karena 
adanya keterbatasan dana dari pusat. 
Namun, hal tersebut tidak membuat 
saya berhenti berharap dan tetap 
semangat mengejar mimpi yang saya 
sudah usahakan selama satu setengah 
tahun lebih. Apalagi, IOAA tahun ini 
melibatkan penggunaan teleskop yang 
sama sekali tidak pernah saya pegang, 
karena pelaksanaan berbagai lomba 
yang selalu online hingga saat ini. Saya 
berterima kasih kepada Petra yang selalu 
mendukung dan memfasilitasi saya, baik 
dengan pelatihan maupun penggunaan 
teleskop beserta lokasi latihan yang 
memadai sehingga dapat dipakai bahkan 
hingga malam hari. 

Singkat cerita, olimpiade pun 
dimulai. Olimpiade ini terdiri atas 4 
babak, yaitu babak teori, babak analisis 
data, babak observasi malam, dan 
babak observasi siang. Babak teori 
dilaksanakan paling awal. Berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya, babak 
teori IOAA kali ini benar-benar sulit. 
Menurut saya, tingkat kesulitannya 
mungkin dua puluh kali lebih sulit 

daripada tahun-tahun sebelumnya. 
Meskipun dilaksanakan selama lima jam, 
saya tetap tidak dapat menyelesaikan 
semuanya dengan baik. Saya hanya 
dapat mengerjakan dengan yakin 
beberapa soal saja. Pada akhir babak 
teori, saya sedikit merasa hopeless. Saya 
takut mengecewakan guru-
guru yang sudah berharap 
dan mendukung saya. Saat 
itu, saya berdoa kepada 
Tuhan dan berharap 
masih bisa membawa 
pulang medali sekalipun 
perunggu terakhir. Saya pun berusaha 
mengembalikan mood agar dapat 
tetap fokus menghadapi babak-babak 
selanjutnya. 

Babak kedua adalah observasi 
malam. Observasi malam menjadi 
momok tersendiri bagi saya, karena 
merasa penggunaan teleskop yang 
masih kurang baik. Pada saat tersebut, 
saya benar-benar pasrah kepada Tuhan. 
Puji Tuhan, ronde observasi berjalan 
dengan sangat lancar. 

Babak ketiga adalah ronde analisis 
data. Ronde ini juga membuat saya 
agak pesimistis karena saya juga 
tidak dapat menyelesaikan secara 
sempurna. Dari dua soal, saya hanya 
dapat menyelesaikan satu soal secara 
cukup sempurna. Saya hanya dapat 
menyelesaikan setengah dari soal yang 
satunya. Saat ini, saya tetap menjaga 
mood untuk mengerjakan babak terakhir 
olimpiade. Babak keempat adalah 
observasi siang hari. Puji Tuhan, saya 
dapat menyelesaikan dengan baik. 

Setelah itu, kami memiliki waktu 
luang untuk mengalihkan pikiran 
kami dengan berjalan-jalan. Kami 
mengunjungi beberapa tempat wisata di 
Lembang, seperti 
Observatorium 
Bosscha dan 
Orchid Forest. 
Meskipun 
demikian, tidak 
dapat dipungkiri 
bahwa saya 
tetap kepikiran 
terus-menerus. 
Apakah hasilnya 

nanti dapat membuat guru-guru dan 
orang tua cukup puas? Pengumuman 
dilakukan dua hari setelah itu. 
Pengumuman dilaksanakan pada pukul 
23.00. Awalnya, kami sangat kecewa 
karena ternyata tidak ada satu pun siswa 
dari Indonesia yang merebut medali. 

Kami sudah mengontak 
pemimpin timnas kami, 
yaitu para dosen kami, 
untuk menanyakan apa 
benar tidak ada satu pun 
yang meraih medali. Hasil 
sebenarnya baru dirilis 

pukul 04.00 keesokan harinya. Puji 
Tuhan, Indonesia membawa pulang 
4 medali, yaitu 3 medali perak dan 1 
medali perunggu. 

Berkat Tuhan sangat terasa 
nyata melalui hasil yang Tuhan 
karuniakan kepada saya. Pada saat 
saya merasa paling lemah, merasa 
tidak ada lagi dasar untuk berharap, 
saya menyerahkan semuanya kepada 
Tuhan, karena Ia tahu yang terbaik 
untuk saya. Semoga sharing ini dapat 
memotivasi teman-teman untuk 
berprestasi dan memuliakan nama 
Tuhan melalui prestasi kita. Terima kasih 
saya sampaikan kepada PPPK Petra dan 
segenap 
civitas 
academica 
SMA 
Kristen 
Petra 2.



Perayaan Pertama Hari Kemerdekaan 
Indonesia di SMA Kristen Petra Acitya

Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 
Republik Indonesia merupakan momentum 
yang sangat penting. Perjuangan para pahlawan 

bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan bukan 
merupakan sebuah perjuangan yang mudah. Banyak 
peristiwa masa lalu yang perlu untuk diingat dan 
dimaknai dalam mempertahankan perjuangan. 

Sebagai rasa syukur atas kemerdekaan Republik 
Indonesia, SMA Kristen Petra Acitya mengambil 
bagian untuk merayakan dan memperingatinya. 
Kegiatan tersebut mengusung tema nasional, yaitu 
“Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Hal ini 
diharapkan bahwa Indonesia menjadi negara yang 
kuat dalam menghadapi segala tantangannya. 
Oleh karena itu pada tanggal 16 Agustus 2022, 
kami mengadakan perayaan untuk memperingati HUT ke-77 
Republik Indonesia. Berbagai rangkaian acara diselenggarakan 
mulai pukul 07.00–12.30 WIB. Pada perayaan ini, Acitya 
mengundang orang-tua/wali agar dapat memeriahkan 
perayaaan bersama siswa dengan berbagai lomba, yaitu 
Independence Day’s Remarks Video, Time to Climb Rally 
Games, dan Merah Putih Ice Cream Stick Craft.

Acara pagi hari diawali dengan morning devotion bersama 
kepala sekolah dan guru-guru serta orang tua, yang mana 
Mr. Akwila Saputro Pamungkas membawakan renungannya. 
Setelahnya, kami masuk pada sesi parenting yang dibawakan 
oleh Ibu Niken Mahendra dengan tema “How to Bonding with 
Teens?”. Secara singkat, seminar dari beliau mengajak kita agar 
tidak memaksakan kehendak sendiri, baik itu untuk orang tua 
maupun kami sebagai anak. 

Ketiga juara dalam lomba Independence Day’s Remarks 
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Video diumumkan setelah parenting selesai, yang mana lomba 
tersebut berupa video ucapan HUT ke-77 RI bersama orang 
tua. Dalam hal tersebut, seluruh pemikiran kreatif dari kami 
para siswa tertuang dalam konten lomba ini, apalagi orang tua 
pun ikut di dalamnya. Kami tentu merasa puas akan hasil yang 
kami kerjakan.

Acara dilanjutkan dengan lomba yang kedua, yaitu Time 
to Climb Rally Games via aplikasi Nearpod, yang mana kami 
melakukan kuis cerdas cermat pengetahuan umum tentang 
Indonesia. Itu adalah pengalaman yang sangat keren yang 
mana seluruh siswa mengadu pengetahuan umum satu 
dengan yang lain. Rasa cemas, panik, dan gugup, bercampur 
jadi satu. Akhirnya keluar tiga pemenang dalam lomba ini.

Dilanjut dengan acara yang tidak kalah asyik, yaitu 
pembuatan suatu barang dengan bahan dasar stick ice 
cream dan pernak-pernik. Hasil kerajinan yang kami hasilkan 

semuanya sangat unik-
unik. Ada yang membuat 
tank, pesawat, monas, 
penyangga handphone, 
bingkai memori, dan 
banyak lagi. Seperti 
ketentuannya, juri 
mengambil tiga juara 
yang terbaik dari karya-
karya yang baik. Hari itu 
penuh dengan sukacita 
dan ungkapan syukur. 
Jadi, kami mengakhirnya 
dengan doa penutup dan 
tidak lupa foto bersama.

Oleh: Jane



Podcastra
Podcastnya Anak Petra
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Podcastra... podcast-nya anak Petra! Terkini, 
Podcastra tayang dengan beberapa episode 
sekaligus, mulai dari episode ke-7 hingga ke-

19. Secara khusus, episode-episode kali ini adalah 
untuk mengajak kita mengenal lebih dalam tentang 
seluruh SMP, SMA, dan SMK PPPK Petra, termasuk 
juga SMA Kristen Petra Acitya yang baru mengawali 
tahun pertama pengajarannya pada tahun ajaran 
2022/2023 ini. 

Dalam program acara bincang-bincang tersebut, 
Ibu Hariati selaku host mencoba mengulik lebih 
jauh informasi tentang sekolah-sekolah tersebut 
bagi kita. Hadir sebagai narasumber, kepala sekolah 
masing-masing yang didampingi oleh 
seorang guru ataupun siswanya, 
memaparkan tentang keunggulan 
ataupun yang menjadi ciri khas 
dalam pengajaran di sekolah 

masing-masing. SMP Kristen Petra 1 
dengan “The Real Holistic Education”, 

SMP Kristen Petra 2 dengan 
“Entrepreneurship”, SMP Kristen 

Petra 3 dengan “Science”, SMP 
Kristen Petra 4 dengan  
“Sport: Basketball”, SMP 
Kristen Petra 5 dengan 

“Arts”, SMP Kristen Petra 
Acitya dengan “Freedom of Learning”, SMA Kristen 
Petra 1 dengan “Education Beyond Academics”, 
SMA Kristen Petra 2 dengan “science and Art”, SMA 
Kristen Petra 3 dengan “Entrepreneurship”, SMA 
Kristen Petra 4 dengan “Basketball and Korean”, 
SMA Kristen Petra 5 dengan “Art Development”, dan 
SMK Kristen Petra dengan “Teaching Factory”, serta 
SMA Kristen Petra Acitya dengan “Igniting a Brighter 
Future”.

Penasaran dengan info-info lebih detail yang 
dibahas? Yuk, segera buka video Podcastra di kanal 
YouTube PPPK Petra; scan atau klik kode QR di 
samping. Selamat menyaksikan!

https://www.youtube.com/watch?v=9KGMuqQj3pI
https://www.youtube.com/watch?v=dRyPwlRhn_k
https://www.youtube.com/watch?v=XDBMxVtXxQs
https://www.youtube.com/watch?v=q43kzoFY5Lk
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https://www.youtube.com/watch?v=I09Y3ftuWyM
https://www.youtube.com/watch?v=JFRXZp_rg8o
https://www.youtube.com/watch?v=HCG5YYVXOyM
https://www.youtube.com/watch?v=xmnZ9eLuT3chttps://www.youtube.com/watch?v=xmnZ9eLuT3c
https://www.youtube.com/watch?v=7k25fzeMG9E
https://www.youtube.com/watch?v=jsEGBGkN-yE
https://www.youtube.com/watch?v=cStxdP4NuRI
https://www.youtube.com/watch?v=Y7T1xauSpLg
https://www.youtube.com/watch?v=zcuisism37Y


Menjelang dimulainya tahun ajaran 2022/2023, 
tepatnya tanggal 2 Juni 2022, PPPK Petra menerima 
kunjungan perwakilan dari Yamanashi Gakuin High 

School, Jepang. Kunjungan ini merupakan satu bagian dari 
school roadshow Yamanashi Gakuin dalam menjalin hubungan 
partnership atau sister school dengan sekolah-sekolah di 
Indonesia. PPPK Petra menyambut kunjungan delegasi 
Yamanashi Gakuin di dua lokasi sekolah, yaitu di SMA Kristen 
Petra 1 untuk memperkenalkan jenjang SMA, dan dilanjutkan 
di SMP Kristen Petra 1 untuk memperkenalkan jenjang SMP. 

Dalam pertemuan sesi pertama di SMA Kristen Petra 
1, Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra, Drs. Elia Indargo, 
turut hadir dalam pertemuan. Selain itu, dihadiri pula 
oleh jajaran eksekutif, kepala SMA PPPK Petra, serta 
siswa-siswi Petra jenjang SMA yang beberapa di 
antaranya membawakan beberapa lagu. Baik Petra 
maupun Yamanashi Gakuin secara bergiliran melakukan 

presentasi untuk mengenalkan sekolah masing-
masing (jenjang SMA). Tak lupa, para 

siswa juga diberi kesempatan 
untuk bertanya dalam sesi Q&A. 

Dari sini mereka bisa bertanya 

lebih dalam terkait Yamanashi Gakuin High School, baik itu 
pengajarannya, budaya, ataupun kehidupan siswa di Jepang. 
Sebagai tambahan informasi, Yamanashi Gakuin merupakan 
lembaga pendidikan yang menaungi sekolah mulai jenjang 
TK hingga Perguruan Tinggi. Lokasi sekolah terletak di Kofu, 

Yamanashi, sekitar 100 kilometer sebelah 
barat Tokyo. Dari kesempatan ini, kedua 
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belah pihak bisa lebih mengenal profil sekolah masing-masing. 
Mengakhiri pertemuan, dilakukan tukar suvenir oleh Drs. Elia 
Indargo yang mewakili PPPK Petra dengan Mr. Hua Zhang yang 
mewakili Yamanashi Gakuin. Sebagai pelengkap kunjungan, 
sesi berikutnya adalah mengajak delegasi Yamanashi Gakuin 
dalam school tour, berkeliling dan melihat beberapa ruang dan 
fasilitas sekolah yang ada di SMA Kristen Petra 1. 

Usai sesi school tour dan foto bersama, delegasi 
Yamanashi Gakuin beralih ke pertemuan berikutnya, yaitu 
di SMP Kristen Petra 1. Hadir dalam pertemuan tersebut, 
jajaran eksekutif, kepala SMP PPPK Petra, dan siswa-siswi Petra 
jenjang SMP. Hampir sama dengan di SMA Kristen Petra 1, 
pertemuan diisi dengan perkenalan dan presentasi (jenjang 
SMP) masing-masing, serta school tour SMP Kristen Petra 1. 
Tak ketinggalan pula persembahan lagu yang kali ini dari guru 

SMP Kristen Petra 1, dengan membawakan lagu dari Tanah 
Batak yang berjudul “Boru Panggoaran”. Sebagai penutup, 
juga dilakukan sesi foto bersama.

Tindak lanjut dari pertemuan adalah dilaksanakannya 
pertemuan (students exchange) secara online melalui 
Zoom pada tanggal 15 Juni 2022, yang diikuti siswa-siswi 

SMA Kristen Petra dan Yamanashi Gakuin Senior High 
School. Tiga belas siswa Petra yang terpilih, mengikuti Zoom 

yang dipusatkan dalam satu ruang kelas di SMA Kristen 
Petra 1. Para siswa dari kedua sekolah pun secara bergantian 
melakukan presentasi untuk bertukar wawasan ataupun 
budaya masing-masing, serta membangun relasi pertemanan 
lintas negara.
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Find and Shine

Pada awal tahun ajaran 2022/2023, seluruh warga SMA 
Kristen Petra 5 mengucapkan selamat datang kepada 
para siswa baru! Seluruh siswa kelas X berkumpul dalam 

ruang kelas masing-masing pada hari pra-MPLS atau Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah. Pada hari tersebut, seluruh 
siswa mendengarkan koordinasi yang disampaikan oleh bapak 
dan ibu guru serta kakak-kakak pengurus OSIS, mengenai 
keseluruhan rangkaian acara yang sudah dipersiapkan.

Hari pertama MPLS dibuka dengan upacara bendera yang 
diikuti di kelas masing-masing melalui siaran langsung dari aula 
sekolah. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan 
guru dan karyawan di SMA Kristen Petra 5. Sungguh 
menyenangkan bukan, bisa mengenal para pengajar baru? 
Akhirnya, acara MPLS resmi dibuka dan para siswa dapat mulai 
mendengarkan koordinasi dan seminar mengenai topik-topik 
sekolah dari bapak dan ibu guru.

Keesokan harinya, acara diawali dengan wawasan wiyata 
mandala, yaitu kegiatan berkeliling lingkungan sekolah 
bersama kakak pengurus OSIS pendamping. Selama 45 menit, 
para siswa diberi kesempatan untuk mengenal setiap ruangan 
yang ada di SMA Kristen Petra 5, beserta dengan fungsinya. 
Seru banget, kan, bisa berjalan-jalan keliling sekolah! Tidak 
hanya itu, para peserta MPLS juga diajak untuk menerapkan 
gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan 
minuman yang bergizi pada saat jam istirahat.

Nah... hari terakhir MPLS tidak kalah serunya, lho! Setiap 
siswa sudah membawa sekop, sebuah umbi, sekarung tanah, 
dan polybag. Dengan penuh semangat, mereka bergegas 
menuju taman sekolah untuk melakukan kegiatan Adiwiyata 
menanam toga secara berkelompok. Selain itu, ada pula 
acara yang menarik bernama Talent Show. Diadakan di ruang 
aula, setiap kelas menampilkan bakat mereka yang sudah 
dilatih selama kegiatan MPLS. Ada yang menampilkan drama, 
menyanyi, dan menari. Kemeriahan acara memuncak pada 
penampilan flashmob oleh seluruh pengurus OSIS. Wah, 

bisa dibayangkan bagaimana serunya, bukan! Sayangnya, 
itu merupakan penampilan terakhir yang sekaligus menjadi 
penutup kegiatan MPLS tahun ajaran 2022/2023 ini. Walau 
demikian, acara ini telah menjadi kegiatan yang dapat 
mempersiapkan siswa untuk memulai kegiatan belajar-
mengajar di SMA Kristen Petra 5. 

Seperti tema MPLS tahun ini “Find and Shine”, biarlah 
setiap siswa menemukan potensi dalam dirinya untuk bersinar. 
Tidak hanya di atas panggung aula dalam acara Talent Show, 
tetapi juga di hadapan seluruh dunia. Tetap semangat dan 
sukses teman-teman! 

Oleh: Genta J.H., Eunike O.D., & Clarissa F.W.
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Halo, teman-teman semua! 
Bertemu lagi dalam kegiatan 
MPLS PDB di SMP Kristen Petra 

1 tahun ajaran 2022/2023. Kegiatan 
MPLS PDB ini adalah kegiatan yang 
ditunggu-tunggu oleh para siswa kelas 
VII dan juga para anggota organisasi 
yang akan menjadi panitia MPLS PDB. 
Tahun ini, kegiatan MPLS PDB terasa 
sangat istimewa, karena kegiatannya 
dilakukan secara offline. MPLS PDB atau 
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 
Peserta Didik Baru adalah kegiatan yang 
mana para siswa kelas VII berkeliling 
dan mengenal lebih dekat SMP Kristen 
Petra 1, serta ajang bersosialisasi 
antarteman sekelas. Melalui kegiatan ini, 
seluruh peserta didik baru melakukan 
pengenalan lingkungan sekolah selama 
tiga hari. Tidak hanya berkeliling sekolah, 
tetapi peserta didik baru juga diajak 
untuk beraktivitas bersama, seperti 
upacara, senam bersama, talent show 
dan juga menanam pohon bersama. 
Kegiatan ini dimulai pada tanggal 18–20 
Juli 2022. 

Pada hari pertama, kegiatan dimulai 
dengan upacara bendera yang dihadiri 
oleh seluruh guru, peserta didik, dan 
panitia. Setelah upacara, para kelas 

MPLS Peserta Didik Baru
berkenalan dengan kakak kelas mereka 
yang akan menemani peserta didik 
baru selama tiga hari dari tiga tahun 
mereka di sekolah ini. Setelah upacara, 
peserta didik baru kemudian mengikuti 
aktivitas yang sudah direncanakan oleh 
para panitia MPLS PDB, seperti keliling 
sekolah untuk mengenal ruangan-
ruangan yang ada di sekolah. Setelah 
itu, mereka juga mendengarkan lebih 
tentang program kurikulum yang akan 
mereka gunakan. 

Saat waktu istirahat, para peserta 
didik baru bersama guru dan kakak 
pendamping kelas masing-masing 
berdiskusi untuk talent show pada 
hari ketiga. Setelah itu, mereka 
mendengarkan tentang tata tertib yang 
disajikan oleh wali kelas masing-masing. 
Tidak lupa pada hari pertama ada sesi 
ice breaking, yang mana mereka bisa 
mengenal satu sama lain antarsiswa dan 
kakak pendamping. Untuk mengakhiri 
hari pertama, diadakan ibadah dengan 
seluruh peserta didik, guru, dan panitia.

Hari kedua dimulai dengan 
tes matrikulasi untuk mengukur 
kemampuan para peserta didik baru di 
mata pelajaran Matematika 
dan Bahasa Inggris. Setelah 
tes matrikulasi, peserta didik 
diajak untuk melakukan 
ice breaking yang seru. 
Kegiatan dilanjutkan dengan 
belajar tentang Kota Surabaya, 
dan juga kegiatan senam yang 
dipimpin oleh guru olahraga. 
Acara pada hari kedua juga 
ditutup dengan ibadah bersama. 

Pada hari ketiga, tibalah 
acara yang ditunggu-tunggu oleh 
seluruh peserta didik kelas VII, 

yaitu talent show. Talent show diadakan 
di aula sekolah. Seluruh peserta 
didik kelas VII bersemangat untuk 
menampilkan talenta mereka, seperti 
menyanyi, menari, dan membawakan 
puisi. Mereka juga menunjukkan 
keakraban dan kerja sama yang sudah 
mereka dapatkan dari tiga hari MPLS 
PDB. Pada hari ketiga ini juga, peserta 
didik kelas VII membawa tanaman untuk 
ditanam bersama di taman sekolah. 

Setelah acara talent show, peserta 
didik mendengarkan ceramah dari Bu 
Yessyca Diana Gabrielle dengan tema 
“Optimalkan Potensimu”. Mereka juga 
belajar tentang cara belajar efektif. 
Kegiatan MPLS PDB ditutup dengan 
pengumuman pemenang talent show 
dan penghargaan lainnya. Pemenang 
talent show adalah kelas VII-8. Selain 
itu, juga ada penghargaan bagi siswa 
terbaik di setiap kelas dan juga The 
Most Outstanding Boy yang diraih oleh 
Laurentius Lionel dari kelas VII-2, The 
Most Outstanding Girl yang diraih oleh 
Laetitia Giselle Idanawang dari kelas VII-
8. Selamat untuk para pemenang! 

Oleh: Tanya
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P2 Ngopi:

If I was a Korean

Korea adalah 
nama negara yang kerap disebut 
beberapa tahun belakangan ini. Tak dipungkiri, maraknya 

konten K-pop dan K-drama atau program berbasis Korea 
lainnya secara perlahan memengaruhi kehidupan sehari-hari 
kita, khususnya remaja. Mulai dari makanan, gaya hidup, atau 
bahkan bahasa percakapan dalam pergaulan. Apa sebenarnya 
yang akan kita rasakan apabila tinggal di Korea Selatan dalam 
jangka waktu yang cukup panjang?

Seperti kata pepatah “Bersakit-sakit dahulu, bersenang-
senang kemudian,” seusai masa PAS, peserta didik SMP 
Kristen Petra 2 dihadiahi dengan berbagai kegiatan. Meski 
tidak bertemu secara langsung, kegiatan-kegiatan pasca-PAS 
ini cukup menarik dan tentunya mengedukasi. Pada tanggal 3 
Juni 2022 lalu, SMP Kristen Petra 2 kembali dengan konten P2 
Ngopi. Bagi yang belum tahu, P2 Ngopi berawal dari filosofi 
kopi, yang umumnya semakin nikmat disertai dengan obrolan 
santainya. Ngopi sendiri merupakan akronim dari Ngobrol 
Pilihan. Meski obrolannya santai, pembicaraan di dalamnya 
mencerahkan atau menginspirasi pendengarnya. Nah, topik 
yang dibawakan oleh Pak Ganda, Davina, dan Mayoree untuk 
acara P2 Ngopi kali ini adalah “If I was a Korean”. Cinthya 
Paulina seonsaengnim —alumnus Petra— diundang untuk 
menjadi narasumber pada acara ini.

Cinthya Paulina seonsaengnim atau yang kerap dipanggil 
Kak Cinthya, tinggal di Korea Selatan selama kurang lebih 
6 tahun, sehingga paham budaya masyarakat di sana. Ia 
sendiri kini sedang menempuh pendidikan di KAIST (Korea 
Institute of Science and Technology) melalui program beasiswa 
Woongtooring School. Di sana, Kak Cinthya belajar lebih lanjut 
mengenai kimia. Ia bercerita tentang culture shock pertama 
kali tinggal di Korea Selatan, caranya untuk beradaptasi, tips 
menempuh ilmu yang efektif, dan yang lain. Satu yang menarik 

yaitu saat ia diminta untuk membandingkan Indonesia dengan 
Korea Selatan. Pada akhirnya, tidak ada yang dapat terpilih jadi 
juara, karena keduanya memiliki plus minus masing-masing. 

Jam kerja padat atau karier, merupakan suatu aspek yang 
penting bagi kehidupan sebagian besar orang. Tak jarang orang 
rela mengorbankan waktu dan tenaga demi pekerjaan yang 
lebih layak. Mayoritas penduduk di Korea Selatan tampak 

sibuk, tanpa memandang usia ataupun jenis kelamin. 
Budaya kerjanya cukup dikenal, yaitu ritme kerja cepat, 
tuntas, dengan hasil terbaik. Sejak kecil, masyarakatnya 
sudah ditanamkan untuk bekerja secara efisien. Caranya 
yaitu dengan membuat target yang banyak dalam 
waktu penyelesaian yang singkat. Satu hal yang harus 
diingat, hal positif dapat berdampak negatif apabila kita 
melakukannya secara berlebihan.

Jika berbicara soal Korea Selatan, mungkin sebagian 
besar dari kita akan berpikir tentang operasi plastik. 
Tingginya standar kecantikan di sana sudah banyak 
diketahui oleh penduduk dunia. Selain itu, dokter-dokter 
bedah plastik terkemuka di dunia biasanya tinggal di Korea 
Selatan. Oleh karena itu, operasi plastik sudah menjadi hal 
biasa di sana. Tetapi memang harus ditekankan, tidak semua 
orang di Korea Selatan menjalani operasi plastik, hanya 

sebagian saja.
Musik-musik K-pop juga sudah menjadi sebuah tren yang 

booming di mata dunia. Banyak girl group dan boy group 
asal Korea Selatan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. 
Beberapa trend style, make-up look, dan pakaian, juga 
menyesuaikan apa yang digunakan oleh para idol ini. Oleh 
karena itu, tak sedikit orang yang bercita-cita sebagai idol.

Sopan santun di Korea Selatan sangat ditekankan. Orang 
yang lebih tua sangat dihormati. Orang yang lebih muda akan 
membungkukkan badan sekitar 90o dan yang lebih tua akan 
mempersilakan untuk duduk dan makan terlebih dahulu. Poin 
utama yang perlu diingat, bahwa budaya diatur oleh hierarki 
sosial, sehingga mereka harus selalu menunjukkan rasa 
hormat yang tertinggi kepada orang tertua di tempat tersebut. 

Tak lupa seperti halnya acara P2 Ngopi yang lain, siswa 
diberi kesempatan untuk bertanya kepada narasumber melalui 
fitur chat Zoom. Banyak sekali pertanyaan yang muncul, 
bahkan dari para guru sekalipun. Kak Cinthya pun dengan 
senang hati dan sabar menjawab pertanyaan itu satu per satu.

Banyak yang dapat kita pelajari tentang Korea Selatan 
dari Kak Cinthya, dari hal positif hingga negatif. Yang negatif 
pun tidak seharusnya dijadikan bahan olokan. Sebagai 
generasi muda, kita harus belajar untuk mengolah pikiran, 
sehingga mengurangi risiko untuk melakukan hal-hal yang 
negatif tersebut. Selain lebih mengenal budaya Korea 
Selatan, kita juga diberi tips dan cara beradaptasi di negara 
lain, di lingkungan sosial yang baru. Kegigihan dan jiwa 
semangat Kak Cinthya patut kita teladani. Senang banget deh, 
ngobrol-ngobrol sama Kak Cinthya! Semoga kisahnya dapat 
menginspirasi kita semua. Sekian episode P2 Ngopi kali ini, 
ingat quotes yang selalu Kak Cinthya terapkan, “Do the best 
and God will do the rest.” Sampai jumpa, semuanya!
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Petra Acitya Christian Junior 
High School has celebrated 
Independence Day to respect 

the work of the heroes. The student 
council arranged some fun activities 
for students and teachers a day before 
Independence Day. Moreover, some 
outstanding students also received 
certificates of appreciation from the 
school and Sidoarjo Education and 
Culture department.

There were three sets 
of activities for celebrating 
Independence Day in Petra Acitya 
Christian Junior High School. 
Those activities were “Grabbing 
the Flag”, “Scavenger Hunting”, 
“Cracking the Code”, “Costume 
Design”, and “TikTok Challenge”. 
All of the activities were held 
indoors to keep the safety of 
the students. Students were so 
enthusiastic in participating the 
competition. These activities 
were not just for fun, but they 
also educated the students about 
Indonesian history. Some of 
them were even able to answer 
questions related to the history of 
Indonesian Independence. The creativity 
of the students was clearly visible when 
they took part in the fashion design 
competition and made TikTok videos. 
Students were able to design some 
creative clothes from used materials, 
such as newspapers, plastic and drink 
bottles. Besides, the activities were 
intended to increase the students’ sense 
of cooperation in achieving their goals, 
like the heroes who fought together for 
national independence.

The competitions were not only 

Happy Independence Day, 
Indonesia!

for students but also for teachers. 
There were three competitions for the 
teachers in the afternoon. The first one 
was to arrange jumbled pictures of 
national heroes with closed eyes. The 
second was the marbles relay race using 
spoons. And the last was putting pencils 
into bottles using some ropes. All of 
these competitions were aimed to build 
better teamwork among teachers.

The next was the flag ceremony on 
August 17th. The leader of the ceremony 
was Eva Zahora, S.Si., M.M and it was 
carried out in a hybrid manner, in which 
all teachers, employees, as well as grade 
7 students, took part offline. Meanwhile, 
students in grades 8 and 9 took part in 
the online ceremony.

Furthermore, on August 25th, 
Charlene Elisabeth received a certificate 
of appreciation as she became the first 
winner of the “Kompetisi Sains Nasional 

bidang Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial” (National 
Social Studies 
Olympiad) in the 
Sidoarjo Region. The 
appreciation was 
given by the head of 
Sidoarjo Education 
and Culture 
department, 
Drs. Asrofi, 
M.M. Besides, Petra Acitya 

Christian Junior High School also 
gave a certificate of appreciation to 
several other students who have won 
national and international competitions 
such as Michelle Glassiella, who won 
the Cambodia International Dance 
Competition and Singapore Youth Arts 
Festival. The appreciation was awarded 
by S. Gustini, S.Pd., M.M., as the school 
assessor from Sidoarjo Education and 
Culture department.

We hope that all of these 
activities were able to foster a sense 
of nationalism in all of Petra Acitya 
Christian Junior High School’s big family. 
The heroes’ struggles must not be 
forgotten. We as the next generation of 
the nation have to continue the spirit 
of the heroes for developing this nation 
into a better place to live. May God’s 
blessings be abundant for all of us. 
Amen.
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Travangers
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 

merupakan sebuah tradisi yang dilakukan di sekolah 
dalam rangka menyambut dan mengenalkan 

lingkungan sekolah kepada siswa baru. Namun rasanya 
kegiatan ini juga berlaku bagi siswa-siswi kelas VIII dan IX SMP 
Kristen Petra 5, karena anak-anak belajar dari rumah selama 
pandemi. Rasa antusias dan semangat baik orang tua maupun 
siswa sangat terlihat saat masuk pertama kali (pra-MPLS bagi 
siswa kelas VII). Terlihat dari wajah para siswa yang sangat 
ceria dan bersemangat untuk bertemu dengan teman sekelas 
mereka yang baru ataupun para bapak/ibu guru.

Seperti yang kita kenal, Avengers adalah sekelompok 
superhero yang memiliki kemampuan dan integritas yang luar 
biasa. Tema “Travangers” dipilih dengan harapan siswa-siswi 
SMP Kristen Petra 5 bisa menjadi superhero yang luar biasa 
baik bagi diri, sendiri, orang lain, maupun lingkungannya. 
Sesuai dengan tema, kegiatan dikemas supaya mereka 
semakin mengenali potensi diri, mengenal lingkungan, peduli 
diri sendiri dan sesama, serta peduli terhadap lingkungan 
(membuat vertical garden).

Setiap kelas memiliki icon superhero masing-masing, di 
kelas VII-1 mengambil icon Captain America. Seperti yang kita 
tahu, Captain America adalah sosok pahlawan yang sangat 
aktif, mampu mengayomi superhero lain, dan dengan kekuatan 
fisiknya, dia bisa mengalahkan musuh dengan tangan kosong. 
Layaknya Captain America, siswa-siswi SMP Kristen Petra 5 juga 
menjaga kesehatan badannya (Physical Growth).

Kelas VII-2 mengambil icon Hulk. Hulk adalah karakter 
yang bisa mengubah fisik sesuai dengan ego hasrat dan 
emosionalnya. Dengan karakter ini, diharapkan para siswa 
bisa mengelola emosi dengan baik (Emotional Intelligence). 

Thor dijadikan icon 
kelas VII-3. Thor memiliki 
berapa kemampuan melalui 
Mjolnir, di antaranya manipulasi 

listrik, manipulasi cuaca, dan 

terbang. Thor adalah contoh superhero yang mengembangkan 
talentanya. Begitu pun dengan siswa-siswi SMP Kristen Petra 5 
yang diharapkan mampu mengembangkan talentanya (Talent 
Development).

Kelas VII-4 mengambil icon Spiderman. Spiderman adalah 
superhero yang hidup seperti manusia pada umumnya. 
Dia bersekolah, memiliki relasi dengan teman dekat, dan 
sebagainya. Karakter ini juga diharapkan muncul pada siswa-
siswi SMP Kristen Petra 5. Mereka memiliki relasi yang intim 
dengan Tuhan dan sesama (Relationship with God).

Kelas VII-5 mengambil karakter Iron Man. Iron Man adalah 
sosok yang cerdas. Iron Man selalu memiliki banyak rencana, 
inovatif dan kreatif, serta merupakan mentor yang baik. 
Karakter ini sangat diperlukan siswa dalam menuntut ilmu di 
SMP Kristen Petra 5 (Academic Excellence). 

Kegiatan MPLS ini resmi dibuka oleh Kepala SMP Kristen 
Petra 5, Drs. Ngatmin, M.Si., pada tanggal 19 Juli 2022, dengan 
dihadiri perwakilan orang tua. Kegiatan MPLS berlangsung 
selama tiga hari, dan diakhiri dengan persembahan talenta 
siswa di GKI Jemursari.
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Hai, semuanya! Perkenalkan namaku Indira 
Yahya Fajarai, kalian bisa panggil aku Indira. 
Aku dari kelas IX-2 SMP Kristen Petra 4. Aku 

adalah atlet renang dan renang indah. Awalnya 
aku hanya atlet renang, tetapi akhir-akhir ini aku 
mulai merambah ke cabang olahraga renang indah. 
Teman-teman tahu nggak, renang indah itu apa? 
Renang indah itu olahraga yang menari di air itu, 
lho... yang kakinya di atas. Hahaha...! 

Terus Kembangkan Bakatmu

Puji Tuhan! Belum lama ini, sekitar akhir bulan 
Juli 2022, aku berhasil meraih tiga medali emas 
dan dua medali perunggu dalam ajang Kejuaraan 
Nasional Festival Akuatik Indonesia di Jakarta, 
yang merupakan penampilan perdanaku di cabang 
olahraga renang indah. Tentu saja rasanya sangat 
menyenangkan dan mengharukan karena akhirnya 
seluruh jerih payahku selama ini terbayarkan. 

Aku mulai mengenal olahraga renang sejak 
aku masih di TK. Mulai kelas IV SD, aku mulai 
mengikuti kejuaraan renang tingkat kabupaten dan 
provinsi. Sebelum pandemi, aku berlatih empat 
belas kali seminggu, pagi dan sore. Tetapi setelah 
pandemi, latihanku berkurang menjadi sepuluh 
kali seminggu, pagi dan sore. Meski begitu, aku 
tetap berlatih dengan bersungguh-sungguh. 

Beberapa prestasi tertinggi yang sudah aku 
raih adalah Juara II 400 meter gaya ganti putri dan 
Juara III 200 meter gaya ganti putri dalam event 
Jatim Open 2021. Event ini merupakan event 
nasional yang diikuti oleh para perenang dari 
seluruh Indonesia. Prestasi lainnya yang pernah 
kuraih adalah Juara III 50 meter gaya dada putri 
pada event O2SN SD tingkat provinsi pada tahun 
2019. Berkat raihan prestasi pada ajang ini, aku 
jadi memiliki kesempatan untuk berfoto dengan 
Bupati Sidoarjo pada saat itu. Selain itu, masih 
banyak prestasiku yang lain, seperti pada event 
kejuaraan daerah yang diadakan pada setiap 
tahunnya atau yang lain. 

Untuk bisa mencapai titik pada saat ini, tentu 
saja tidak luput dari usaha dan dukungan dari 

orang-orang di sekitarku, baik orang tua, kakak, 
pelatih, maupun teman-teman semuanya. Nah, buat 
kalian semua, tetap semangat dan jangan putus 
asa, ya! Karena keberhasilan pasti akan datang 
bagi mereka yang tidak pernah putus asa. Mohon 
dukungannya untukku dalam mengikuti event-event 
yang akan datang. Teruslah kembangkan bakat yang 
kalian miliki selagi masih kuat!

Oleh: Indira Yahya Fajarai

Selagi Kuat



Pameran Pendidikan 
PPPK Petra

PPPK Petra sebagai lembaga pendidikan yang telah 
berkiprah selama 71 tahun, terus mengembangkan 
program pendidikan yang holistik yang berarti tidak hanya 

sekadar memperhatikan perkembangan akademik siswa saja, 
tetapi termasuk perkembangan fisik, mental, talenta, dan 
kerohanian siswa (P.E.T.R.A.). PPPK Petra merumuskannya 
sebagai Student Learning Outcomes, yaitu Physical Growth, 
Emotional Intelligence, Talent Development, Relationship with 
God, dan Academic Excellence. Keberhasilan dari program-
program ini perlu untuk dikenalkan kepada publik baik secara 
online/digital maupun secara langsung seperti dalam pameran 
pendidikan atau sejenisnya. Hal ini bertujuan menunjukkan 
eksistensi sekolah Petra dalam dunia pendidikan di tengah-
tengah masyarakat, dan juga sebagai sarana mempromosikan 
Petra sebagai sekolah besar yang memiliki image positif. Untuk 
itu, pada dua kesempatan edufair event yang berlangsung pada 
bulan September 2022, PPPK Petra turut serta baik partisipasi 
dalam bentuk booth sekolah maupun special performances 

dari siswa-siswi Petra dalam unjuk talenta. 
Event pertama yaitu Edu Expo & Food Bazaar 
yang diselenggarakan di Exhibition Center Galaxy 

Mall Surabaya pada tanggal 2–4 September 
2022. Pada kesempatan ini, PPPK Petra 

hadir dalam tiga booth yang terbagi untuk 
booth Alam Sari Petra (ASP) di area food 
bazaar, booth sekolah Petra (KB-TK-SD-
SMP-SMA-SMK), dan secara khusus 

booth SMP-SMA Kristen Petra 
Acitya. Menghadirkan booth 

ASP dalam pameran ini adalah juga untuk memperkenalkan 
ASP kepada masyarakat sebagai sarana edukasi yang baru 
dari PPPK Petra. Di booth ini, ditawarkan berbagai hasil 
panen sayur dan buah ASP serta produk makanan olahan dari 
kegiatan entrepreneurship sekolah-sekolah Petra. Di booth 
ini pula, pengunjung bisa scan kode QR untuk mendapatkan 
kesempatan berkunjung ke ASP sesuai dengan jadwal 
yang disediakan. Dan sebagai sekolah baru yang menjalani 
tahun ajaran pertamanya, SMA Kristen Petra Acitya hadir 
dalam booth tersendiri agar masyarakat bisa mendapatkan 
informasi secara langsung yang lebih detail, baik terkait 
kurikulum, pengajaran, fasilitas, biaya studi, maupun nilai plus 
atau keunggulan yang ditawarkan. Penerimaan Siswa Baru 
(PSB) tahun ajaran 2023/2024 yang dibuka khusus dalam 
kesempatan pameran ini, menarik antusiasme para calon 
orang tua siswa untuk menggali informasi lebih detail terkait 
sekolah yang dituju ataupun langsung mendaftarkan putra-
putri mereka ke sekolah Petra. Hal ini terlihat dari begitu 
penuhnya booth Petra selama tiga hari pameran berlangsung.   

Kemudian event kedua yaitu Jawa Pos Edufun Fest 
2022 yang diselenggarakan di Grand Atrium Pakuwon Mall 
pada tanggal 22–25 September 2022. Hampir sama dengan 
event pertama, PPPK Petra hadir melalui booth sekolah 
dan partisipasi special performances dari siswa-siswi Petra 
yang bertalenta. PPPK Petra terus membuka kesempatan 
bagi khalayak umum untuk mendaftarkan putra-putrinya 
dalam PSB tahun ajaran 2023/2024 yang tentunya dengan 
beberapa penawaran menarik, khusus selama empat hari 
penyelenggaraan pameran.

PPPK Petra
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Wah, mulai hari Senin sampai 
Rabu, tanggal 18–20 Juli 2022, 
siswa-siswi SD Kristen Petra 10 

antusias sekali untuk mengikuti kegiatan 
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 
(MPLS), lho! Terasa sekali betapa para 
siswa menikmati suasana sekolah yang 
sesungguhnya. Saling bertemu satu 
dengan yang lain setelah selama ini 
mengikuti pembelajaran jarak jauh. 
Pastinya kita juga merasakan perasaan 
itu, kan? 

Bagaimana Hari Pertamamu Sekolah?

Be Brave
 and Creative

Kugendong tas merahku dipundak... S’lamat pagi semua... 
Kunantikan dirimu... Di depan kelasku... Menantikan 
kamu.... Wah, senangnya... sekarang aku sudah naik ke 

kelas I. Bajuku warna putih dan celanaku berwarna merah. 
Hari ini awal aku masuk sekolah dan bertemu dengan 
guru serta teman-temanku. Aku harus mengikuti protokol 
kesehatan, seperti: mengisi angket terlebih dahulu, mengecek 
suhu badan, kemudian mencuci tangan. Setelah serangkaian 
pengecekan bersama suster, aku segera menuju ke ruang 
kelasku. Aku bertemu dengan banyak teman lamaku dari TK, 
dan juga beberapa teman baru. Hari ini aku akan berkenalan 
dengan banyak teman baru. Semuanya senang dan gembira. 

Sebelum memulai kegiatan hari pertama, aku dan teman-
teman diajak menari dan memuji Tuhan terlebih dahulu. 
Kemudian, kami mendengarkan pembacaan renungan oleh 
guru PAK. Setelah itu, ibu guru mengajak kami 
untuk memperkenalkan diri satu per satu. Aku 
juga diperkenalkan tentang sekolah, bapak 
dan ibu guru yang mengajar, serta nilai-nilai 
penting yang ada di sekolah, seperti: R.A.I.S.E., 
P.E.T.R.A., dan lain-lain. Selain mengenal 
lingkungan sekolah, ibu guru juga mengajak 
membuat topi dan kartu nama kami sendiri. 

Hari kedua bersekolah, ibu guru mengajak 
kami untuk berkeliling dan mengenali ruang-
ruang yang ada di sekolah, berkenalan dengan 
para guru dan karyawan, serta berkunjung ke 
kelas-kelas tempat kakak-kakak kelas belajar. 
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Kegiatan MPLS ini banyak 
macamnya, lho! Hari pertama, siswa 
kelas I diajak untuk mengenal guru-guru 
mereka melalui cuplikan video, games 
estafet bola, dan membuat mahkota. 
Yang paling disenangi oleh siswa kelas 
I adalah games estafet bola. Rameee 
sekali! Banyak yang bersemangat 
untuk ikut dalam permainan, tentunya 
tetap dilakukan dalam jangkauan dan 
pantauan protokol kesehatan, yaa...! 
Sedangkan hari kedua, para siswa diajak 
untuk school trip yang didampingi guru 
kelas dan guru pendamping lainnya, 
untuk mengenali lingkungan sekolah 
baru mereka dalam sesi “Getting to 
Know My School—Road Trip”. Dengan 
antusiasnya, 

Semuanya menyambut kami dengan gembira. 
Aku pasti akan semangat belajar di sekolah karena para 

guru dan teman-teman di SD Kristen Petra 11 ini baik dan 
ramah. Senang dan riang rasa hatiku! Dua hari aku bersekolah, 
serasa ingin selalu bersama teman-teman dan guruku. Banyak 
kegiatan yang bisa aku lakukan bersama-sama mereka.

mereka terus melambai 
dan menyapa tiap guru 
yang mereka jumpai. Nah, 
selesai melakukan school trip, 
mereka diajak untuk menghias 
pot, yang mana akan mereka 
gunakan untuk berkebun pada 
keesokan harinya.

Dan... sampailah pada hari terakhir, 
hari ketiga. Ini adalah hari terakhir bagi 
para siswa kelas I mengikuti rangkaian 
kegiatan MPLS mereka. Pada hari inilah 
para siswa kelas I akan membawa pulang 
satu kehidupan baru untuk mereka 
rawat dan pelihara, yaitu... tanaman! 
Yeayy! Setelah hari sebelumnya mereka 
menghias pot, kini mereka akan mengisi 
pot itu dengan tanaman. Menyenangkan 
sekali rasanya melihat mereka pulang 
dengan membawa sesuatu untuk 
mereka rawat dan pelihara. 

Itulah rangkaian kegiatan MPLS 
selama tiga hari di SD Kristen Petra 
10. Selamat datang di sekolah baru! 
Enjoy your journey! Selamat juga untuk 
kita semua karena sudah kembali ke 
sekolah! Kalau kalian, bagaimana 
rasanya hari pertama kembali ke 
sekolah?



MPLS Era New Normal

Sosialisasi Kurikulum 
Merdeka Belajar

Menteri Pendidikan meluncurkan kebijakan tentang 
Merdeka Belajar sebagai program nasional dalam 
pendidikan. Begitupun di setiap sekolah yang wajib 

mengikuti Program Kurikulum Merdeka Belajar. Pada tanggal 
15 Juli 2022, SD Kristen Petra 12 mengundang para orang 
tua siswa kelas I untuk mengikuti pertemuan parenting dan 
sosialisasi. 

Sosialisasi Kurikulum Merdeka Belajar ini dipaparkan 
oleh Ibu Wiyati Handayani, S.Pd. selaku kepala sekolah. Di 
kurikulum ini ada tiga pilihan yang dapat diputuskan oleh 
satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum 
Merdeka Belajar sesuai dengan kesiapan masing-masing, 
yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. 
Adapun beberapa tema, yaitu: gaya hidup berkelanjutan, 
kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, kewirausahaan, serta 
berekayasa dan berteknologi untuk membantu NKRI.

Kemudian, dilanjutkan dengan parenting yang 
disampaikan oleh Ibu Niken Mahendra, yang merupakan 
seorang trainer, counselor, dan theraphist. Parenting kali 
ini mengusung tema “Pentingnya Peran Aktif Orang Tua 
dalam Pendidikan Anak di Era Merdeka Belajar”. Tujuan 
dari parenting ini adalah agar orang tua dapat menjalin 
komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, orang tua dapat 
mengenal dan memahami akan perubahan yang terjadi pada 
anak, serta dapat membimbing dan melakukan tanggung 
jawabnya dengan baik. Banyak orang tua siswa kelas I yang 
antusias mengikuti parenting ini dari awal hingga akhir.

 Sosialisasi Kurikulum Merdeka Belajar dilanjutkan pada 

Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah tahun ajaran 
2022/2023 berbeda dengan 

MPLS pada dua tahun terakhir. 
Pasalnya, kali ini dilakukan dengan 
sistem Pembelajaran Tatap Muka 100% 
di sekolah. Dalam menyambut para 
siswa untuk mengikuti MPLS dengan 
pembiasaan era new normal, SD 
Kristen Petra 13 sudah mempersiapkan 
dengan baik hal-hal yang diperlukan. 
Seperti, penyemprotan sebelum dan 
sesudah pembelajaran, pencantuman 
nama siswa pada tiap-tiap kursi di 
sekolah, dan penerapan pembiasaan 
era new normal lainnya. Tak hanya 
itu, tentunya para guru juga sudah 
mempersiapkan berbagai aktivitas 
MPLS yang menarik untuk para siswa 
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hari Jumat, tanggal 16 Juli 2022, yang dihadiri oleh orang tua 
siswa kelas IV. Materi disampaikan oleh kepala sekolah dan 
dilanjutkan oleh guru kelas. Pada hari yang sama, dilaksanakan 
juga pertemuan orang tua dari kelas II, III, V dan VI, melalui 
Zoom pada pukul 12.00 dan 13.00 WIB. Khusus pertemuan 
orang tua kelas II, III, V, dan VI, disampaikan tentang Kurikulum 
2013 yang digunakan dalam pembelajaran 2022/2023. 

 Semua orang tua yang menghadiri parenting, sosialisasi, 
maupun pertemuan via Zoom, terlihat sangat antusias 
karena pada pembelajaran tahun ajaran 2022/2023 mulai 
dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka 100% kembali.

 Yuk, kita sambut pembelajaran tatap muka dengan 
semangat dan antusias! Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 
Mari maju bersama, berani mandiri belajar, berani mandiri 
berubah, dan berani mandiri berbagi!

dengan mengusung tema 
yang sesuai dengan tema 
besar dari PPPK Petra, 
yaitu “Dare to Change 
Together with P.E.T.R.A.”

MPLS dimulai pada 
tanggal 18–20 Juli 2022, yang 
berlangsung dari pukul 07.20 hingga 
10.00 WIB. Tiap jenjang kelas, memiliki 
ciri khas dan kegiatannya masing-masing 
yang tentunya dikemas secara seru dan 
menarik. Harapan dari kegiatan ini, 
semoga siswa dapat lebih bisa beradaptasi 
pada era new normal dan mengenal 
lingkungan di sekolahnya, guru-guru, serta 
teman-teman. Semangat terus untuk 
kita semua dalam menyambut tahun 
ajaran 2022/2023. Tuhan Yesus selalu 
memampukan dan menolong kita.



Horree... aku masuk sekolah lagi! Betapa senang hatiku 
ketika kakiku memasuki halaman sekolahku, SD Kristen 
Petra 1. Aku bertemu lagi dengan guru dan teman- 

teman. “Good morning, Miss….” sapa salah satu siswa kelas I-B 
kepada ibu guru. Dengan tersenyum, ibu guru pun membalas, 
“Good morning....” Langkah kaki yang mantap dan wajah ceria, 
menghiasi wajah setiap para siswa. Puji Tuhan... tahun ajaran 
2022/2023, pembelajaran dilakukan secara tatap muka, tetapi 
kita tetap wajib menerapkan protokol kesehatan, seperti: 
mencuci tangan, mengukur suhu badan, memakai masker 
dengan benar, dan lain- lain.

Hari pertama sampai ketiga, tanggal 18–20 Juli 2022, 
diadakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kegiatan ini 
diadakan agar para siswa dapat mengenal para pendidik 
dan lingkungan sekolah, serta sarana dan prasarana yang 
sudah lama dirindukan. Nah, kegiatan apa saja yang 
dilakukan selama MPLS. Yuk, kita ikuti bersama!

 Kegiatan MPLS sangat seru. Kami, siswa kelas I-II, 
bisa melihat secara langsung sarana dan prasarana 
sekolah melalui school tour bersama guru kelas. 
Tersedia pula photo booth bagi siswa kelas I untuk 
mengabadikan momen spesial hari pertama 
masuk sekolah. Selain itu, kami dari kelas I–VI 
diingatkan kembali mengenai tata tertib 
sekolah, nilai-nilai P.E.T.R.A., R.A.I.S.E., 
serta membuat berbagai karya kreativitas, 
seperti: membuat topi, bingkai foto, locker 
dari kardus, dan masih banyak kegiatan yang 
lain. Senang rasaya bisa mengikuti kegiatan MPLS.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan MPLS, 
antara lain: membantu siswa untuk beradaptasi 

Hari Pertama Masuk Sekolah

Waktu libur telah usai, saatnya 
siswa SD Kristen Petra 5 
kembali ke sekolah. Yes, 

betul sekali! Kembali ke sekolah, 
duduk di bangku kelas, bertemu 
dengan teman dan para guru secara 
tatap muka. Petra sudah menerapkan 

pembelajaran tatap muka 100%. 
Hari yang ditunggu-tunggu pun 
tiba. Senang rasanya siswa bisa 
kembali ke sekolah. Dan semua 
ini karena Tuhan Yesus yang selalu 
melindungi kita semua. 

Momen hari pertama masuk 
sekolah secara tatap muka akan 
sangat berkesan. Tidak hanya bagi 
siswa, tetapi juga bagi orang tua. 
Karena pada tanggal 18 Juli 2022, 
pertama kalinya mereka kembali 
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dengan para pendidik dan lingkungan sekolah, menumbuhkan 
motivasi dan semangat siswa dalam belajar, mengembangkan 
interaksi antarsiswa, serta melatih kemandirian siswa.

Nah, teman-teman... setelah kita mengikuti kegiatan 
MPLS, tentunya kita juga siap untuk mengikuti pembelajaran. 
Apa saja, ya, yang perlu kita siapkan? Tentunya kesehatan 
fisik, peralatan sekolah, belajar lebih sungguh-sungguh, dan 
menerapkan protokol kesehatan. Pendidikan yang baik adalah 
fondasi untuk masa depan yang 
lebih baik. Selamat menempuh 
tahun ajaran 2022/2023! 
Tetap semangat! Tuhan Yesus 
memberkati.

mengantarkan putri-putri ke sekolah. 
Rasa khawatir bercampur senang yang 
dirasakan orang tua merupakan hal yang 
wajar. Oleh karena itu, sekolah sudah 
menerapkan protokol kesehatan yang 
ketat untuk menjaga kesehatan dan 
kenyamanan siswa. Tidak kalah antusias, 
para guru kelas di SD Kristen Petra 5 juga 
siap menyambut siswa dengan menghias 
ruang kelas agar tampak indah dan 
meriah, agar siswa bisa merasa senang 
dan terus ingin belajar di kelas bersama 
teman-teman dan bapak/ibu guru. 

Tetap terapkan protokol kesehatan, 
sehingga kita semua bisa mengikuti 
keseruan kegiatan pembelajaran tatap 
muka di sekolah dengan baik. Tiada 
kesan tanpa kehadiranmu. Salam sehat! 
Tuhan memberkati kita semua.

Welcome Back to School!
Bye Corona...



Horray...! We are back to school! Puji Tuhan... kami sudah 
bisa belajar di sekolah lagi! Kami sangat senang saat 
tiba di sekolah. Teman-teman terlihat begitu gembira. 

Semua guru kami menyambut dengan ramah dan sukacita. 
Belajar secara tatap muka membuat kami lebih peduli, saling 
menghormati, dan berkembangnya rasa kebersamaan.

Tak ketinggalan untuk siswa kelas I, kami mengawali tahun 
ajaran baru ini dengan kegiatan MPLS (Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah). Dalam kegiatan MPLS ini, kami diajak 
untuk lebih mengenal lingkungan tempat kami belajar. Kami 
berkenalan dengan teman-teman, guru, dan ruang-ruang di 
sekolah ini, seperti: ruang kelas, ruang UKS, ruang tari, ruang 
musik, ruang menggambar, dan lain-lain.

MPLS dilakukan selama tiga 
hari yang dilaksanakan mulai 

hari Senin, tanggal 18 Juli 
2022, sampai dengan 
hari Rabu, tanggal 20 Juli 
2022. Kami melakukan 
berbagai kegiatan yang 
menyenangkan, antara 
lain menyaksikan drama 
yang diperankan oleh 
bapak dan ibu guru, 
senam ceria, membuat 
topeng kelinci, 
membuat topeng 
panda, juga membuat 
topi karakter.

Kami  juga diajak 
untuk mensyukuri 
anugerah Tuhan atas 
bumi ini dengan 
cara tetap menjaga 
kebersihan dan 

melestarikan tumbuhan. 
Kami belajar menanam biji 
kangkung dan memberi 
pupuk. Terima kasih, 
Tuhan... kegiatan MPLS ini 
berlangsung lancar dan 
menyenangkan.

Pagiku cerahku... Matahari bersinar... Kugendong tas 
merahku di pundak.... Lantunan lagu “Guruku Tersayang” 
menjadi penanda bahwa musim liburan telah usai, dan 

saatnya bagi kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 9, kembali 
bersekolah. Horeee!!! Setelah sekian lama tidak bisa bertatap 
muka secara langsung, akhirnya pada tahun ini kami bisa 
melakukan aktivitas belajar di sekolah. Hmm... kira-kira apa ya, 
yang paling dinantikan ketika kembali bersekolah?? Guru baru? 
Teman baru? Atau suasana sekolah yang menyenangkan? Wah, 
kita masing-masing pasti punya kerinduannya sendiri, yaa! 
Namun, sebelumnya kami akan mengikuti kegiatan MPLS yang 
dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juli 2022.

Hari yang ditunggu pun tiba. Kami sudah tidak sabar 
untuk mengenal lebih dalam sekolah baru kami. Pertama 
kali masuk, kami disambut hangat dan ramah oleh para guru 
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dan karyawan. Wow! Suasana sekolah seperti ini yang kami 
rindukan... canda tawa, keseruan bertemu teman-teman, dan 
tentunya belajar bersama bapak/ibu guru. Selama MPLS, kami 
diajarkan mengenai 5 Kata Ampuh (Salam, Permisi, Maaf, 
Tolong, Terima kasih) dan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, 
Sopan, Santun), serta budaya SADAR (Sampah buang pada 
tempatnya, Antre, Datang tepat waktu, Antusias belajar, Rasa 
memiliki). Wah, banyak hal yang harus kami semua pelajari, 
ya! Kami juga diajak ikut school tour untuk lebih mengenal 
sekolah tercinta ini. Yeayy... menyenangkan sekali! 

Dan pada hari terakhir, kami diajak bermain Find Me if You 
Can, yang mana kami harus menuliskan gambar buah-buahan, 
angka, serta binatang yang kami ditemukan di lapangan 
sekolah. Kegiatan MPLS ini ditutup dengan kegiatan yang 
mengingatkan kepada kami bahwa kami pasti bisa. Kami harus 
mewarnai tulisan “Aku Pasti Bisa” dan menempelkannya di 
gambar school bus yang sudah disiapkan. 

Kegiatan MPLS di sekolah kami menyenangkan sekali, 
bukan? Bagaimana dengan kegiatan MPLS kalian? Semoga 
menyenangkan juga, ya! Eitss, tetapi tetap harus jaga protokol 
kesehatan! Tuhan memberkati.

Back to School



Senangnya Masuk Sekolah

Halo, teman-teman! Sama dengan lirik lagu “Hari 
Pertama Masuk ke Sekolah”, seperti itulah perasaanku 
dan teman-teman di KB-TK Kristen Petra 11 saat 

hari pertama masuk sekolah. Kami sungguh senang! Dan 
bagaimana dengan kalian? Kami yakin teman-teman pasti 
senang bisa kembali belajar di sekolah setelah dua tahun lebih 
belajar di rumah secara daring. Hari ini, tanggal 18 Juli 2022, 
kami belajar di sekolah secara tatap muka seperti dahulu. 

Para guru menyambut kami dengan sukacita, 
menggandeng dan menuntun kami untuk cek suhu badan, 
mendampingi cuci tangan, lalu mengantar ke kelas. Oh, ya, 
teman-teman... kita harus tetap wajib menerapkan protokol 
kesehatan, karena virus corona masih ada di sekitar kita. Ketika 
sampai di kelas, ibu dan bapak guru kelas juga menyambut 
kami dengan sukacita. Menyapa kami, “Halo, siapa namamu? 
Selamat datang di KB-TK Kristen Petra 11.” Lalu, membantu 
kami meletakkan tas di loker, membimbing kami memilih 
tempat duduk, dan menemani kami. 
Sambil menunggu teman-teman 
yang belum datang, kami boleh 
bermain di kelas.

Kegiatan kami pada minggu 
pertama, yaitu tanggal 18–22 Juli 
2022, adalah Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (MPLS). Dalam 
kegiatan MPLS, kami mengenal 
nama para guru dan karyawan 
serta teman-teman, dan tentunya 
mengenal lingkungan sekolah. Wow... 
di sekolah kami ada playground! 
Asyikkk... bisa main di playground. 
Kami juga dikenalkan dengan 
kebiasaan dan peraturan yang ada di 

Horee! Horeee...! Akhirnya aku 
bisa bersekolah kembali. Halo 
semuanya, perkenalkan namaku 

Kimberly Valencia Lynelle. Aku biasa 
dipanggil Kimberly. Aku bersekolah di 
KB-TK Kristen Petra 1 kelas KB B. Tanggal 
18 Juli 2022 ini, adalah pertama kali aku 
masuk sekolah setelah libur panjang. 
Hari ini aku berangkat diantar oleh papa, 
mama, dan nenek. Sampai di sekolah, 
aku bertemu dengan banyak teman-
teman baru di kelas. Aku sangat senang 
mempunyai banyak teman. 

Hari ini di sekolah, ibu guru 
mengajak aku dan teman-teman untuk 
saling berkenalan dengan menyebutkan 
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Topi Kelinci

kelas atau sekolah. Selain itu, ada kegiatan 
yang sangat menyenangkan, yaitu membuat 
buah karya kreativitas yang boleh kami bawa 
pulang. Setiap kelas berbeda bentuk kreativitasnya, 
seperti membuat name tag bentuk kepala kelinci dan beruang, 
membuat hiasan kepala, serta membuat medali atau piala.  

Teman-teman, itulah cerita kami... 
sukacita kami back to school. Kami 
sangat bersyukur kepada Tuhan 
yang memberi kami kesempatan 
untuk kembali belajar di 
sekolah. Semangat ya, 
teman-teman! Tuhan 
memberkati 
kita semua.

nama kami masing-masing. Selain itu, 
ibu guru juga mengajak kami untuk 
membuat topi kelinci. Aku menempel 
bintang-bintang pada topi tersebut, dan 
kemudian aku pakai topi kelincinya. Aku 
sangat happy dan tidak menangis saat 
hari pertamaku masuk sekolah ini. 

Ini adalah cerita hari pertamaku 
masuk sekolah. Semoga teman-teman 
semua juga happy di sekolah, ya...! 
Sekian dahulu ya, teman-teman..! 
Sampai bertemu lagi di ceritaku 
selanjutnya. Terima kasih... dan Tuhan 
memberkati.



Halo, teman-teman! Lama tidak berjumpa, ya! 
Akhirnya kita bertemu lagi setelah liburan yang 
panjang. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat-

sehat saja, bukan? Aku dan teman-teman di TK Kristen 
Petra 10 juga dalam keadaan sehat. Dan kami merasa 
senang sekali karena hari yang ditunggu-tunggu sudah 
tiba. Liburan telah berakhir, dan kami bisa kembali ke 
sekolah untuk bertemu dan belajar bersama dengan 
semua guru dan teman-teman kami. Banyak teman baru, 
lho! Dan mereka semua baik-baik. Selain itu, kami diajak 
untuk lebih mengenal lingkungan sekolah kami. Ada kelas 
yang menyenangkan, tempat bermain, taman sekolah, 
beberapa binatang peliharaan di sekolah seperti kura-kura 
dan ikan, serta masih banyak lagi. 

Kami juga melakukan banyak kegiatan yang menarik 
selama di sekolah, salah satunya adalah membuat bunga. 
Ceritanya, di sekolah kami kan ada taman bunga. Di 
taman itu, ada banyak bunga yang membuat sekolah 
kami jadi terlihat indah dan segar. Kemudian  pada hari 
Kamis, tanggal 21 Juli 2022, ibu guru mengajak kami untuk 
membuat sebuah bunga. Akan tetapi, bunganya terbuat 
dari kertas dan sedotan. Hehehe...! Kami menempel 
kertas berbentuk daun dan bunga, di sedotan yang sudah 
disediakan oleh ibu guru. Dan... jadi deh, bunganya..! 
Mudah, bukan?

Bunga kertas kami bagus, lho...! Dan ibu guru 
mengingatkan kami untuk selalu merawat bunga-bunga 
yang ada di taman sekolah, agar sekolah kami tetap indah 
dan nyaman. Teman-teman... kita juga bisa melakukannya 
di rumah kita, lho! Kita bisa membuat rumah kita menjadi 
lebih indah dengan menanam banyak bunga. Yuk, kita 
coba! Hehehe...!

Hari Pertama 
Sekolah

Horeee...! Senang rasanya bisa kembali ke sekolah. 
Setelah sekian lama kami menjalani sekolah 
online, KB-TK Kristen Petra 5 pun melaksanakan 

kembali  sekolah offline mulai tanggal 18 Juli 2022. Hal 
ini membawa rasa antusiasme bagi kami dan orang tua 
kami, meskipun dengan tetap memperhatikan protokol 
kesehatan. 

Hari pertama begitu semarak dengan hiruk-pikuk kami 
sebagai siswa dan juga orang tua masing-masing dalam 
menyambut hari pertama sekolah, suasana lingkungan 
sekolah yang ramai, wajah-wajah yang terlihat penuh 
semangat, dan harapan baru untuk memulai aktivitas pagi 
hari di sekolah. Sebelum kami masuk ke kelas, orang tua 
kami harus mengisi kuesioner kesehatan secara online 
terlebih dahulu. Setelah itu, kami mencuci tangan dengan 
sabun dan mengukur suhu tubuh sebelum diantar oleh 
guru pendamping untuk memasuki kelas masing-masing. 

Pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 
(MPLS), ada beberapa aktivitas yang kami ikuti, seperti: 

memperkenalkan diri, berkenalan dengan 
teman-teman, berkenalan dengan 

guru-guru di sekolah, serta 
berkeliling area sekolah untuk 
lebih mengenal lingkungan 
yang baru. Selain itu, kami juga 
bermain sambil belajar membuat 
karya yang menarik untuk dibawa 

pulang. Kegiatan ini membuat 
kami merasa bersemangat 

untuk datang ke sekolah 
pada esok harinya.

Seru sekali kegiatan 
MPLS ini! Sungguh 
dinanti dan membuat 
kami bersukacita untuk 
bersekolah. Sampai 
jumpa dalam kegiatan-
kegiatan kami yang lain 
di KB-TK Kristen Petra 5!
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Semenjak mewabahnya pandemi COVID-19, para siswa 
mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah. 
Tidak terasa, situasi ini telah berlangsung selama kurang 

lebih tiga tahun. Puji syukur kepada Tuhan, sekolah kembali 
melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% pada tahun 
ajaran ini. Tanggal 18–22 Juli 2022, semua siswa KB-TK 
Kristen Petra 13 mengikuti kegiatan MPLS yang bertujuan 
mengenalkan siswa tentang fasilitas dan lingkungan sekolah 
yang menjadi tempat bermain dan belajar, para guru yang 
akan mengajar, serta untuk berkenalan dengan teman-teman 
di kelas yang baru. 

Semua siswa terlihat sangat antusias dalam mengikuti 
kegiatan MPLS di sekolah. Semangat itu ditunjukkan melalui 
antusiasme dalam membuat beberapa prakarya. Salah satu 
yang dibuat oleh siswa TK A berupa piala dan medali. Kegiatan 
ini menggambarkan keberanian siswa dalam memperkenalkan 
diri dengan para guru dan teman-teman baru. 

Kegiatan menarik selanjutnya ada di kelas KB. Siswa 
diajak untuk berani bercerita tentang benda atau mainan 

yang disukai melalui kegiatan mewarnai gambar balon, dan 
bermain, serta menempel gambar baju pada gambar anak 
sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Untuk kakak-
kakak TK B, mereka diajak berkeliling untuk melihat fasilitas 
sekolah, seperti perpustakaan, playground, dan lain-lain.

Selama PTM 100%, kita semua tetap harus mengikuti 
protokol kesehatan yang ada ya, teman-teman! Mari, 
kita saling menjaga kesehatan dengan tetap berada di 
rumah sehingga kita tetap dalam kondisi yang sehat ketika 
berangkat dan berada di sekolah. Kita berdoa agar semua, 
baik para siswa, orang tua, guru, karyawan, maupun 
satpam, tetap diberikan kesehatan yang baik sehingga 
pembelajaran dapat berjalan lancar dan normal kembali. 
Tuhan memberkati.

Mainan
Kesukaanku

Shalom. Halo, teman-teman semua! Senang sekali 
kami, siswa-siswi TK B dari KB-TK Kristen Petra 7, 
dapat kembali menyapa teman-teman semua. Kali ini 

kami ingin menceritakan pengalaman kami saat mengikuti 
pembelajaran di kurikulum yang baru, yaitu Kurikulum 
Merdeka. Dalam satu minggu ini, kami bermain dan belajar 
mengenai “Mainan Kesukaanku”. 

Pada awal pertemuan, kami membawa mainan kesukaan 
kami masing-masing ke sekolah. Kami menceritakan 
mengenai mainan kesukaan yang kami bawa. Selain itu, ibu 
guru juga mengajak kami untuk bermain bersama. Kami 
diajak untuk bermain membuat robot sesuai dengan ide dan 
kreasi. Kami juga bermain peran menjadi penjual mainan. 
Ada beberapa dari kami yang memilih menjadi penjual, 
kasir, ataupun pembeli. Kami juga berkesempatan untuk 
menceritakan keseruan pengalaman kami saat mengikuti 
kegiatan bersama, di depan ibu guru dan teman-teman. 
Waaaah... senang sekali rasanya teman-teman! Melalui 
beberapa kegiatan yang kami ikuti ini, selain bermain, kami 
juga dapat belajar banyak hal, seperti: berkomunikasi, 
berdiskusi, bebas memilih permainan apa yang ingin kami 
lakukan, serta menyampaikan ide dan kreativitas kami 
dalam membuat sebuah mainan. Tidak sabar rasanya ingin 
mengikuti kegiatan seru lainnya di sekolah. Sampai jumpa 
pada kesempatan berikutnya, teman-teman! Tuhan Yesus 
memberkati.
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Hari berganti hari, tidak terasa sudah memasuki tahun 
ajaran baru. Pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, 
dilaksanakan kebaktian awal tahun ajaran yang menjadi 

rutinitas sekolah. Kebaktian menjadi bagian kehidupan orang 
Kristen, dan tema tahun ajaran ini adalah “Shine the Best of 
You” yang bermakna bahwa setiap anak pasti memiliki sinar di 
dalam dirinya, sinar itu akan terlihat dari sikap dan perbuatan. 

Ada bermacam penampilan dari perwakilan siswa-siswi 
TK B, seperti: drama, bernyanyi, dan menjadi MC, yang 
melengkapi kebaktian awal tahun ajaran. Ketika bernyanyi 
bersama-sama, mereka sangat antusias dan gembira. Hal 
ini terlihat dari raut wajah mereka yang penuh sukacita. 
Penampilan mereka membuat terkesima, karena mereka 
memiliki keberanian yang luar biasa. 

Rasanya bangga melihat kehebatan mereka yang dapat 
bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Semoga 
dengan adanya setiap ibadah yang diselenggarakan di sekolah, 
dapat meningkatkan spritualitas para siswa dan guru di KB-TK 
Kristen Petra 12.

Ibadah
Awal Tahun

Horeee! Hari yang dinantikan 
akhirnya datang juga. Ya, benar! 
Hari pertama sekolah. Setelah 

menunggu cukup lama dan setelah 
selesai libur sekolah, akhirnya siswa-
siswi KB-TK Kristen Petra 9 akan kembali 
belajar dan bermain bersama. Hal ini 
menjadi momen yang sangat spesial 
karena setelah lebih dari dua tahun, mereka belajar dan 
bermain bersama secara daring. Dan pada tahun ajaran 
ini, akhirnya sekolah dibuka kembali untuk mereka dapat 
bermain dan belajar bersama secara luring. Senang sekali, 
karena di sekolah akan bertemu dengan teman-teman baru 
dan juga guru-guru yang tentunya ramah. 

Sebelum hari pertama masuk sekolah, mama dan 
papa sudah mengikuti sosialisasi tata tertib terlebih dahulu 
sehingga membuat proses belajar pada hari pertama 
berjalan dengan lancar dan tertib. Seragam baru, peralatan 
sekolah baru, dan bahkan teman-teman baru, menjadikan 
para siswa makin semangat untuk datang 
ke sekolah. Dimulai dari datang ke sekolah, 
mama atau papa wajib mengisi kuesioner 
kesehatan terlebih dahulu. Kemudian 
setibanya di sekolah, siswa wajib mencuci 
tangan dan melakukan cek suhu tubuh. 
Tentunya mereka datang ke sekolah dengan 
memakai masker dan juga membawa 
new normal kit (hand sanitizer, tisu, 
masker cadangan, dan lain-lain). Oh, iya... 
mereka juga membawa bekal (botol) air 
minum pribadi dan wajib menjaga protokol 
kesehatan. 
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 Meski berdinamika bersama di dalam 
kelas, mereka tetap menjaga jarak, lho! 
Pada hari pertama sekolah ini, siswa 
belajar untuk berbaris rapi dan juga 
antre untuk melakukan kegiatan yang 
bergiliran. Akhirnya mereka pun 
siap untuk mengikuti kegiatan 
MPLS bersama teman dan 
guru, tentunya dengan penuh 
sukacita dan semangat.

Kembali Belajar dan
Bermain Bersama



https://admission.pppkpetra.sch.id/

