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Perlahan dan bertahap, kegiatan-kegiatan 
pembelajaran siswa yang dilakukan secara 
onsite (tatap muka) kembali menghidupkan 
suasana belajar-mengajar di sekolah-sekolah. 
Semoga kondisi seperti ini terus terjaga 
sehingga para siswa pun bisa belajar secara 
maksimal. Pada Buletin Gema Petra edisi kali 
ini, kami menghadirkan sekilas semangat 
dan kegembiraan para siswa Petra melalui 
beberapa liputan kegiatan siswa yang kami 
siapkan bagi Anda. Baik itu kegiatan siswa 
jenjang TK saat pembelajaran dengan tema 
hewan peliharaan, jenjang SD saat bible 
camp, maupun jenjang SMP dan SMA/SMK 
saat meraih prestasi dalam perlombaan. 
 
Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Buletin Gema Petra edisi bulan Oktober 2022 
ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca.

OPEN
ENROLLMENT

ACADEMIC YEAR
2023/2024

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


Halo, teman-teman semua...! Bagaimana kabar kalian? 
Semoga selalu sehat dan sukacita... sama seperti kami 
dari KB-TK Kristen Petra 1 yang juga selalu sukacita, 

sehat, dan semangat! Kami sangat senang karena kami sudah 
bisa belajar dan bermain di sekolah dengan ibu guru dan 
teman-teman, yang tentunya dengan tetap menjaga prokes, 
yaitu memakai masker dan menjaga jarak.

Banyak kegiatan menarik dan menyenangkan saat kami 
berada di sekolah. Seperti salah satu kegiatan yang akan kami 
ceritakan kepada kalian semua, yaitu merangkai bunga. Nah...
rangkaian bunga ini nanti akan kami berikan buat mama 
sebagai  ungkapan rasa terima kasih dan sayang kami, karena 
mama sudah merawat dan mendidik kami selama ini dengan 
penuh cinta. Kegiatan ini kami lakukan pada tangggal 9 
September 2022 yang lalu.  

Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk, ikuti cerita 
kami! Beberapa hari sebelum kegiatan merangkai 

bunga, kami membawa botol bekas air mineral. 
Lalu botol bekas itu dipotong oleh ibu guru. 
Supaya botolnya terlihat cantik, dilapisi kain 
flanel dan diberi pita. Botol itu kami gunakan 

untuk tempat atau vas saat kami merangkai 
bunga nanti. Kemudian, botol tersebut kami isi 
dengan air karena kami memakai bunga segar. 

Selanjutnya, kami tinggal menata bermacam-
macam bunga segar yang sudah disiapkan oleh 
ibu guru. Selain bunga, ada juga daun-daun yang 
kami pakai untuk merangkainya. Kami mengambil 

satu per satu daun dan bunga, lalu kami menatanya 

Hadiah Kecilku untuk Mama

Bermain Bersama

Salam sehat, teman-teman semua! 
Wah, senang sekali kami masih 
bisa kembali bercerita tentang 

aktivitas kami di KB-TK Kristen Petra 5 
pada tanggal 15 September 2022. Pada 
kegiatan kali ini, kami akan bercerita 
tentang kegiatan di KB B dan TK A. Apa 
saja kegiatannya, ya...? Hehe... pastinya 
seru dan menarik. 

Nah, kami akan bercerita terlebih 
dahulu tentang aktivitas adik-adik KB B, 
sesuai dengan topik kami bulan ini yaitu 
“Bermain dan Bekerja Sama”. Mereka 
terlihat sangat senang dan gembira 
ketika bermain dan melakukan aktivitas 

di dalam vas sampai terlihat penuh. Yeyyy...! Ternyata kami 
bisa merangkai bunga dengan sangat indah. Dannnn... caranya 
sangat mudah teman-teman! Kata ibu guru, dari kegiatan 
merangkai bunga ini, kami belajar untuk lebih mandiri, percaya 
diri, dan mengenal keindahan.

Kami pun tidak sabar ingin segera memberikan rangkaian  
bunga tersebut untuk mama. Sewaktu kami pulang sekolah, 
dan beberapa di antara kami ada yang dijemput oleh mama, 
kami langsung memeluk dan memberikan bunga tersebut. 
Mama pun sangat senang menerima hadiah kecil dari kami. 
“Terima kasih, Mama... karena sudah sayang kepada kami. 
Semoga mama selalu sehat dan bahagia. I love you, Mom...!” 

Oke, sampai di sini dahulu cerita dari kami, teman-
teman! Selalu semangat dan jaga kesehatan, ya! Tuhan Yesus 
memberkati.

bersama-sama. Mereka juga terlihat 
akrab ketika bermain. Setelah itu, 
mereka juga tak lupa membersihkan 
mainan bersama-sama. Mereka belajar 
bertanggung jawab untuk menjaga dan 
merawat mainannya. Seru sekali lho, 
teman-teman! 

Dan satu lagi aktivitas teman-teman 
TK A yang tidak kalah serunya, yaitu 
bermain di sentra bermain peran. 
Di sini, mereka belajar untuk 
menirukan aktivitas keluarga 
saat di rumah. Ada anak yang 
berperan menjadi mama, papa, 
dan juga seorang anak. Mereka 
sangat antusias dan menghayati 
peran masing-masing. Mereka 
belajar bagaimana tugas dan 
peran mama ataupun papa saat di 
rumah. Dari kegiatan ini, mereka 
bisa belajar memahami dan 
menghormati setiap usaha dan 

kerja keras orang tuanya. 
Wah, ternyata teman-teman TK A 

hebat saat bermain peran, lho! Semoga 
ke depannya nanti, mereka bisa menjadi 
anak-anak yang dapat menghargai dan 
menyayangi keluarga.
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Shaloom.... Halo, teman-teman semua! Berjumpa 
kembali bersama kami, siswa-siswi KB-TK Kristen 
Petra 7. Pada kesempatan kali ini, kami ingin bercerita 

mengenai pengalaman saat mengikuti lomba di SD Katolik 
Santa Theresia yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 
16 September 2022 lalu. Kegiatan ini merupakan lomba 
pertama yang kami ikuti secara tatap muka langsung, 
setelah kami melewati masa-masa puncak pandemi 
COVID-19. Apabila biasanya kami hanya dapat mengikuti 
perlombaan secara daring, kali ini kami mengikutinya 
secara tatap muka langsung. Tentu saja ini merupakan hal 
yang baru dan amat menyenangkan bagi kami, karena kami 
dapat menambah pengalaman dan melatih rasa percaya 
diri saat tampil di depan teman-teman yang lain. 

 Ada beberapa jenis lomba yang kami ikuti, yaitu 
lomba menyanyi lagu daerah, lomba membaca puisi 
bahasa Inggris (poem reading), rally games, dan lomba 
mewarnai. Ada beberapa teman kami yang mewakili KB-
TK Kristen Petra 7 untuk berpartisipasi. Ada yang diikuti 
secara individu, ada pula yang diikuti secara berkelompok. 
Sebelum mengikuti lomba, teman-teman kami berupaya 
berlatih dengan baik agar bisa mempersembahkan 
penampilan yang terbaik.  

Hari perlombaan pun tiba, kami segera bersiap dan 
tidak lupa untuk berdoa agar Tuhan menyertai seluruh 
proses perlombaan yang dilangsungkan. Kami mengikuti 
lomba dengan sebaik-baiknya. Dan setelah menyelesaikan 
serangkaian kegiatan lomba, tibalaah saat yang ditunggu... 
yakni pengumuman pemenang. 

Dan... tibalah saatnya kami mendengarkan 
pengumuman pemenang. Puji Tuhan... teman kami, Arlene 
dari kelas TK B2, meraih Juara Harapan III untuk kategori 
lomba membaca puisi bahasa Inggris! Walaupun ada dari 

kami yang belum 
menang, tetapi 
kami tetap 
bersukacita 
karena dapat 
menambah 
pengalaman, 
mengasah 
talenta, dan 
melatih rasa 
percaya diri 
kami dengan 
mengikuti 
perlombaan 
ini.

Asah Talenta melalui 

Perlombaan

Dunia binatang merupakan dunia yang menarik untuk 
anak-anak. Bermain dengan hewan juga dapat 
mendukung perkembangan belajar anak-anak. 

Oleh karena itu, KB-TK Kristen Petra 9 juga mengajak kami 
untuk bermain bersama satwa-satwa yang dipelihara di 
sekolah.

Seperti aktivitas pembelajaran adik-adik KB pada 
tanggal 7 September 2022 dengan tema “Binatang” ini, 
mereka diajak untuk mengenal dan berinteraksi secara 
langsung dengan hewan-hewan peliharaan di sekolah. 
Mereka memberi makan kelinci yang ada di minizoo 
sekolah. Mereka sangat antusias dan senang. Kegiatan 
diawali dengan penjelasan oleh ibu guru mengenai 
hewan-hewan peliharaan yang ada di minizoo sekolah. 
Selanjutnya, ibu guru mengajak untuk bermain-main 
dengan kelinci. Mereka dapat memegang kelinci secara 
bergiliran dan juga memberi makan.

Tak kalah dengan adik KB, pada tanggal 16 September 
2022, teman-teman di TK juga belajar mengenai hewan, 
khususnya hewan peliharaan. Mereka diajari untuk dapat 
merawat, menjaga, dan mengasihi hewan peliharaan. 
Kegiatan ini juga diawali dengan pengenalan hewan-
hewan peliharaan di minizoo sekolah. Mereka melihat 
dan berinteraksi langsung dengan hewan-hewan yang 
ada. Melihat burung, memberi makan ayam, memberi 
makan ikan, bahkan bermain dengan kelinci dan hamster, 
merupakan kegiatan yang menyenangkan. Mereka 
semakin antusias dengan kegiatan menangkap ikan hias. 
Tidak hanya ditangkap, mereka diminta untuk membawa 
pulang ikan tersebut dan merawatnya. Dengan belajar 
merawat hewan peliharaan, mereka pun belajar untuk 
bertanggung jawab serta mengasihi ciptaan Tuhan. 
Semoga ikan-ikan yang dibawa pulang dapat tumbuh 
besar dan berkembang biak banyak, ya...!
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Berjalan di Papan Titian

Bulan Imunisasi 
Anak Nasional

Hari Selasa, tanggal 13 September 2022, aku dan teman-
teman TK A dari TK Kristen Petra 10 melakukan kegiatan 
yang seru, lho! Kami diajak oleh ibu guru untuk mencoba 

berjalan di atas papan panjang berwarna biru. Papannya tidak 
lebar, berbelok-belok, dan ada naik turunnya. Kalau nggak 
salah namanya papan titian. 

Waktu kami mencoba berjalan di atasnya, ternyata tidak 
semudah seperti berjalan di lantai. Kaki kami beberapa kali 
jatuh menyentuh lantai. Kemudian, ibu guru memberi tahu 
kami bagaimana caranya agar kaki kami tidak jatuh menyentuh 
lantai. Ibu guru mengajak kami untuk merentangkan kedua 
tangan ketika berjalan di atas papan titian. Wow... ternyata 
benar, teman-teman! Tangan yang terentang membantu kami 
menjaga keseimbangan saat berjalan di papan titian, sehingga 
kaki kami tidak jatuh ke lantai. Tetapi karena baru mencoba, 
kami tetap berjalan pelan dan berhati-hati.

Teman-teman bisa mencobanya ketika bermain dengan 
papan titian. Kata ibu guru, berjalan di atas papan titian itu 
bisa melatih keseimbangan dan menguatkan tubuh kita, lho! 
Yuk... kita coba!!

Shalom, teman-teman! Bagaimana 
kabar kalian hari ini? Semoga 
sehat dan penuh sukacita. Kali ini 

aku akan bercerita tentang kegiatan 
Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) 
di sekolahku. Program ini memberikan 
imunisasi MR (Measles/campak - 
Rubella) pada anak usia 9–59 bulan. 
Imunisasi ini bertujuan untuk menjaga 
kekebalan tubuh dari virus campak dan 
rubella. KB-TK Kristen Petra 11 bekerja 
sama dengan Puskesmas Pakis Surabaya 
dalam melaksanakan program BIAN 
pada tanggal 13 September 2022, yang 
diikuti oleh siswa KB A, KB B, dan TK A 
(sesuai dengan kriteria usia). 

Sebelum imunisasi, mama/papa 
harus mengisi formulir kesediaan untuk 
aku ikut imunisasi. Sampai di sekolah, 
mama/papa melakukan registrasi 

dan mengisi lembar screening 
kesehatan untuk memastikan 

kondisiku dalam keadaan sehat 
dan siap imunisasi. Pukul 

08.00, tampak para tenaga 
kesehatan dari Puskesmas 
Pakis tiba di sekolah. 

Mereka membawa sekotak 
peralatan imunisasi yang 

tentunya masih steril. 
Tak lama berselang, 

beberapa anggota 
Babinsa datang untuk 
memantau kelancaran 
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program BIAN di sekolah. Suster dan 
dokter sekolah juga menyiapkan 
peralatan imunisasi. 

Kini saatnya pemanggilan siswa 
berdasarkan nomor antrean. Jantungku 
berdegup kencang sesaat setelah 
mendengar namaku dipanggil, tetapi 
aku harus berani. Sedikit aku melirik 
ke arah jarum suntik yang sesaat 
lagi akan menusuk lengan kananku. 
Sempat aku menutup mata sejenak 
untuk menahan rasa sakit... tetapi tidak 
kurasakan sakit apa pun, dan proses 
imunisasi telah selesai. Mama dan 
dokter mengacungkan jempol mereka ke 
arahku. Mereka tersenyum dan senang 
karena aku berani, dan kini aku memiliki 
perlindungan dari virus campak rubella 
yang bisa menyerang tubuhku. 

Usai imunisasi, aku sangat gembira 
dan siap mengikuti pembelajaran di 
kelas bersama ibu guru dan teman-
teman. Bagaimana dengan kalian? 
Apakah sudah mendapat imunisasi 
juga? Apabila belum, jangan khawatir, 
karena kalian bisa mengikuti programnya 
kembali saat duduk di bangku kelas I SD 
mendatang. 

Nahhh... itu tadi sedikit cerita terkait 
program BIAN di sekolahku. Semoga 
kalian sehat selalu dan terus semangat 
untuk sekolah, ya! Sampai jumpa dalam 
ceritaku selanjutnya. Bye, bye...! God 
bless you.



Keluarga merupakan sekelompok orang yang 
memiliki peran penting dalam kehidupan setiap 
manusia. Keluarga adalah orang-orang yang 

pertama kali ditemui oleh anak-anak, yang menjaga 
dan juga mendidik mereka. Di dalam sebuah 
keluarga, setiap orang memiliki perannya masing-
masing. Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, 
siswa-siswi TK B dari TK Kristen Petra 12 belajar tentang 
arti dan anggota keluarga yang ada di dalam lingkungan 
keluarga mereka masing-masing. Kegiatan diawali dengan 
mewarnai gambar mama, papa, adik, dan kakak. Setelah 
mewarnai, mereka menempelkan gambar tersebut di stik es 
krim dan menyebutkan keluarga mereka satu per satu dalam 
bahasa Inggris. Mereka dapat menunjuk anggota keluarganya 
dan menyebutkannya dengan lancar. Mereka sangat antusias 
mengikuti kegiatan ini. Bahkan terdengar suara anak-anak yang 
menginginkan stik es krim keluarga itu untuk dibawa pulang.

My Family

Selamat Ulang Tahun, Petra 13!

Puji syukur kepada Tuhan... oleh 
karena berkat dan kasih-Nya, KB-
TK-SD Kristen Petra 13 merayakan 

hari jadi atau ulang tahunnya. Ya! 
Tepat pada hari Selasa, tanggal 13 
September 2022, TK dan SD Kristen 
Petra 13 memasuki usia ke-35 tahun, 
dan 12 tahun untuk KB Kristen Petra 
13. Melalui penyertaan Tuhan dan kerja 
sama yang luar biasa, mulai dari pihak 
sekolah, guru, hingga orang tua, KB-TK 
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Kristen Petra 13 tetap dapat berdiri 
dan memberikan pelayanan terbaik 
bagi anak didiknya. Kami mengucapkan 
terima kasih kepada orang tua yang 
telah mempercayakan putra-putrinya 
untuk mengenyam pendidikan di KB-TK 
Kristen Petra 13. 

Dalam rangka merayakan dan 
mengucap syukur atas bertambahnya 
usia KB-TK Kristen Petra 13, ada banyak 
perayaan dan kegiatan yang turut 

dimeriahkan oleh para siswa dan orang 
tua. Adapun kegiatan berupa lomba foto 
bertema ucapan selamat ulang tahun 
untuk jenjang KB, lomba video ucapan 
selamat ulang tahun untuk jenjang TK 
A, dan lomba membuat maket bertema 
ulang tahun untuk jenjang TK B. Selain 
itu, puncak perayaan ulang tahun KB-TK 
dan SD Kristen Petra 13 juga dimeriahkan 
dengan acara ucapan syukur yang diikuti 
oleh beberapa kepala sekolah terdahulu 
yang pernah menjabat di KB-TK dan SD 
Kristen Petra 13, perwakilan para guru, 
karyawan, serta siswa-siswi TK dan SD 
Kristen Petra 13. 

Kemeriahan perayaan hari ulang 
tahun ini kiranya bisa menjadi semangat 
baru bagi kita semua untuk tetap terus 
berkarya serta dapat berbagi berkat di 
mana pun kita berada. Tahun depan 
merupakan tahun yang penuh tantangan 
untuk terus berkarya dan mengemas 
setiap kegiatan sekolah secara menarik 
setelah kita melewati masa pandemi 
COVID-19 selama kurang lebih tiga 
tahun. Bersama Tuhan, mari kita saling 
bergandengan tangan untuk bekerja 
sama dalam mewujudkan pendidikan 
serta pelayanan yang terbaik! Petra 13 
blessed to be a blessing.



Thankful

Aku Bisa Menjadi
Pemenang!

There are blessings He sends without number or end, if I 
counted a hundred or a thousand I’m sure, there would 
still be more, there would still be more and more, to be 

thankful for.... Teman-teman pasti mengetahui penggalan lirik 
lagu tersebut, bukan? Ya...! Sebuah lagu ungkapan syukur 
kepada Tuhan atas berkat yang senantiasa Tuhan berikan 
dalam kehidupan kita. Pujian tersebut berjudul “Thankful”. 
Sebuah persembahan pujian yang dinyanyikan oleh perwakilan 
siswa kelas I–III dan berkolaborasi dengan guru-guru SD Kristen 
Petra 1 pada Ibadah Raya Minggu tanggal 11 September 2022, 
di GKJW Darmo, Jalan Diponegoro No. 24 Surabaya.

Pujian tersebut dibawakan dengan lembut dan penuh 
ekspresi sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas 
berkat dan anugerah yang telah diterima. Melalui pelayanan 
ini, kami semua belajar melayani Tuhan dari talenta yang 
sudah Tuhan berikan, dan membangun karakter iman kristiani, 
serta menjadi berkat bagi sesama.

Ayo, teman-teman...! Selama masih ada kesempatan 
untuk melayani, mari kita lakukan dengan sepenuh hati untuk 
Tuhan dan sesama.

Hai, sobat cerdas! Bulan September 
2022 tampaknya menjadi bulan 
yang penuh dengan kebahagiaan 

karena siswa-siswi SD Kristen Petra 
5 berhasil menjadi pemenang dalam 
beberapa lomba yang diadakan oleh 
SMP Kristen Petra 3 dalam event Edufest, 
dan SMP Kristen Petra 1 dalam event 
Summerfest. 

Dalam event Edufest, ada lima siswa 
yang berhasil meraih prestasi. Livinia 
Vesa Jayamangalani (kelas VI) berhasil 
meraih Juara II English Competition. 
Eunike Revayah (kelas VI) meraih Juara 
III Drawing Competition. Lalu Evelyn 
Chu (kelas VI) meraih Juara III Dance 
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Competition, yang diikuti 
oleh Cheryl Elvira (kelas VI) 
untuk Juara Harapan I dan 
Michelle Joanna untuk Juara 
Harapan II. 

Sedangkan dalam event 
Summerfest, ada tiga siswa 
yang berhasil meraih prestasi. 

Pearce Euclid Chandra (kelas IV) 
berhasil meraih Juara II News Anchor 
Competition, yang diikuti oleh Alice 
Miranda Tandry (kelas VI) untuk Juara 
III. Yang terakhir, Vanessa Gwen (kelas 
VI) berhasil meraih Juara II Solo Vocal 
Competition. 

Wah, teman-teman kita keren sekali, 
ya...! Mereka bisa menjadi kebanggaan 
sekolah dan orang tua pastinya. Nah, 
sobat cerdas juga bisa, lho... untuk 
menjadi juara. Yuk, kita simak kunci 
sukses mereka menjadi juara!

 Livi, Pearce, Vanessa, Reva, Evelyn, 
dan Alice mempunyai waktu belajar yang 
teratur. Setiap hari mereka menyediakan 
waktu untuk mengulang pelajaran dan 
mengerjakan soal latihan yang diberikan 
oleh bapak dan ibu guru. Dukungan 
dari keluarga dan sekolah yang selalu 
memberikan pendampingan khusus 
sebelum lomba, juga memberi makna 

di setiap kemenangan mereka. Paling 
penting adalah berdoa kepada Tuhan, 
yang menjadi kunci sukses kemenangan 
mereka.

Bagaimana dengan sobat cerdas? 
Sudah siap untuk mengikuti lomba dan 
menjadi juara?? Masih banyak lomba 
yang akan diadakan oleh sekolah-sekolah 
Petra, lho! Yuk, segera daftar, yaa..! 
Karena perlombaan 
merupakan 
salah satu 
wadah untuk 
mengasah bakat 
dan kemampuan 
kita baik dalam 
bidang akademik 
maupun 
nonakademik, 
juga melatih 
mental kita 
supaya lebih 
percaya diri 
dan pantang 
menyerah. 
Sampai bertemu 
di kompetisi 
mendatang! See you 
later..! Jesus bless 
you.



Student camp untuk kelas V SD Kristen Petra 7 diadakan 
secara onsite pada tanggal 1–2 September 2022. Kegiatan 
yang dilangsungkan di SD Kristen Petra 7 ini mengambil 

tema “Being Respectful, Start from Me”. Melalui tema ini, siswa 
diharapkan bisa memahami bahwa Allah menciptakan dirinya 
sebagai pribadi yang istimewa dan berharga di mata Tuhan, 
sehingga mereka pun memuliakan Allah dengan menjadikan 
Yesus sebagai pusat hidup mereka. Materi dalam kegiatan ini 
dibawakan oleh tiga pembicara, yaitu Pdt. Claudia S. Kawengian, 
M.Min., Ibu Susana Kurniawati, S.Th., dan Ibu Anne Margaretha 
Worotikan, S.Si., Teol.. 

Kegiatan dibagi menjadi dua sesi. Sesi I bertema “Self Image” 
(Kejadian 1:27-28). Tuhan menciptakan manusia seturut gambar 
dan rupa Allah. Sebagai “gambar dan rupa Allah”, tentunya 
kita mempunyai kemampuan untuk menghadirkan sifat-sifat 
Allah. Salah satunya adalah mengasihi sesama dengan tindakan 
nyata, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3:18, “Marilah kita 
mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi 
dengan perbuatan dan dalam kebenaran.“

Sesi kedua bertemakan “Life Values”. Dalam Markus 12:30, 
dikatakan: “Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu 
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu 
dan dengan segenap kekuatanmu.” Maksud ayat ini bahwa setiap 
pengikut Kristus hendaknya menjadikan Yesus Kristus sebagai 
pusat hidupnya. Setiap pengikut Kristus harus hidup dengan nilai-
nilai Kristus, wajib tampil beda dalam hal hidup, memiliki prinsip 
dan nilai-nilai yang baik, sebagaimana yang dihendaki oleh Allah. 
Pada akhir sesi kedua ini, siswa diminta membuat komitmen 
untuk memperbaiki kekurangan dalam diri mereka. Dari kegiatan 
ini, banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain: siswa 
mengetahui sikap hidupnya apakah sudah atau belum sesuai 
dengan nilai-nilai hidup Kristus, serta memahami hambatan yang 
dialami dalam melaksanakan kehidupan sebagai murid Yesus. 

Usai sesi kedua, siswa mengikuti kegiatan outbound dengan 
semangat. Mereka diajar untuk saling menghargai satu sama lain 
sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang diciptakan menurut gambar 
dan rupa-Nya. Kegiatan ini juga mengajarkan untuk melakukan 
sesuatu dengan kesabaran, dan belajar saling melengkapi 
kekurangan di dalam kelompok.

 Semoga setelah mengikuti camp, mereka dapat menerapkan 
nilai-nilai hidup sebagai murid Kristus melalui perbuatan dan 
sikap mereka, serta mampu mengatasi setiap kesulitan dengan 
pertolongan dari Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Being Respectful, Start from Me

Memasuki bulan September 2022, siswa-siswi 
kelas V SD Kristen Petra 9 mengadakan bible 
class secara tatap muka pada tanggal 22-

23 September 2022. Walaupun pada tahun ini masih 
dilaksanakan di sekolah, bibble class merupakan kegiatan 
yang kami tunggu-tunggu, karena pasti akan menarik dan 
menyenangkan. 

Kegiatan hari pertama, kami belajar banyak melalui 
sesi dengan Pdt. Anne Margaretha Worotikan, S.Si., Teol.. 
Kami belajar mengenai self image. Kami belajar bahwa 
Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang istimewa dan 
berharga di mata-Nya. Untuk itu, kami harus bersyukur 
dengan keadaan kami. Kemudian pada sesi kedua, kami 
belajar mengenai life values. Kami diingatkan kembali 
nilai-nilai diri kita sebagai murid Kristus, serta harus bisa 
mengembangkan setiap bakat dan talenta yang sudah 
Tuhan berikan untuk tujuan yang positif. Hari pertama 
ini begitu menyenangkan. Selain belajar hal baru, kami 
juga bisa sharing di kelompok kecil bersama mentor kami, 
sehingga kami bisa lebih mengenal satu sama lain.

Kegiatan hari kedua lebih menyenangkan, dengan 
adanya kegiatan outbound. Ada berbagai permainan dan 
tantangan yang harus kami lewati. Kami belajar banyak hal 
mengenai kerja sama, terlebih kami bisa menerapkan inti 
pelajaran yang kami dapatkan dari sesi bersama Pdt. Anne. 
Sebagai penutup kegiatan bible class tahun ini, kami diajak 
untuk membuat komitmen mengenai tujuan hidup. 

Melalui kegiatan ini, kami berharap bisa menjadi 
pribadi yang lebih baik lagi, lebih menghargai diri sendiri, 
terlebih bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar. 
Being respectful, start from me. Untuk dapat menjadi 
dampak dan berkat bagi orang lain, kita harus berubah 
terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati.
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Proyek Penguatan Profil
Pelajar Pancasila

Kurikulum Merdeka telah ditetapkan 
oleh Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

RI pada tahun ajaran 2022/2023. Dalam 
Kurikulum Merdeka ada beberapa 
proyek yang salah satunya adalah 
P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar 
Pancasila). Proyek tersebut dilakukan 
dengan menanamkan karakter pada 
pribadi peserta didik berdasarkan nilai-
nilai Pancasila.

Hari Senin, tanggal 12 September 
2022, siswa-siswi kelas I dan IV SD 
Kristen Petra 12 berkumpul di ruang 
aula untuk mengikuti serangkaian acara 
pembukaan P5. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk membangun semangat 
anak-anak dalam memahami Proyek 
Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Acara pembukaan diawali dengan 
sambutan dari MC, yaitu Miss Finna dan 
Laoshi Avistha, dengan menggunakan 
dua bahasa, Inggris dan Mandarin. 
Dengan sangat antusias, semua siswa 
menjawab sapaan dari MC. Tak lama 
kemudian, terdengar suara iringan musik 
gamelan modern yang sontak membuat 
para siswa terkejut dan tertarik untuk 

melihat ke arah belakang. Ternyata 
ada arak-arakan guru yang membawa 
bendera merah putih, bendera Tut Wuri 
Handayani, dan bendera PPPK Petra. Di 
belakang arak-arakan ada barisan para 
guru yang menari sambil mengiringi para 
pembawa bendera. Seluruh audience 
menyaksikan dengan sukacita sambil 
bertepuk tangan sesuai dengan iringan 
musik gamelan. Setelah prosesi arak-
arakan, seluruh peserta menyanyikan 
lagu “Indonesia Raya”, Mars Petra dan 
lagu RAISE dengan sikap khidmat. 

Acara selanjutnya adalah sambutan 
dari Kepala SD Kristen Petra 12, Ibu 
Wiyati Handayani, S.Pd.. Selepas itu, 
para siswa bersama-sama menyanyikan 
lagu “Pelajar Pancasila” dengan penuh 
semangat. Masuk ke acara inti, ada 
pemaparan materi tentang Profil Pelajar 
Pancasila oleh Pak Abel dan Bu Yuni. 
Usai itu, para siswa kembali bernyanyi 
bersama lagu “Kuat Hebat Besar”.

Tanpa disadari oleh siswa, ternyata 
di setiap bagian dinding aula ada galeri 
batik mini yang memajang kain-kain 
batik khas daerah Sidoarjo. Wah, sangat 
indah dan cantik! Tiba saat istirahat, 
para siswa tak sabar melihat lebih dekat 
lagi berbagai koleksi kain 
batik tersebut. Bukan 
kebetulan kalau pajangan 
yang ditata di hampir 
seluruh dinding aula adalah 

karya seni batik, karena karya seni batik 
adalah proyek untuk para siswa kelas IV.

Sedangkan proyek untuk siswa kelas 
I adalah membuat egrang batok. Wah... 
dari namanya saja sangat menarik. Ya! 
Egrang batok adalah salah satu alat 
permainan tradisional di daerah Sidoarjo. 
Proyek ini dipilih karena sebagai warga 
daerah Sidoarjo, sudah seharusnya turut 
melestarikan budaya tradisional khas 
Sidoarjo, yang juga merupakan sebagai 
bagian dari budaya kearifan lokal.

Wah, acara pembukaan P5 hari 
ini ternyata seru juga! Baik siswa kelas 
I maupun kelas IV semakin tak sabar 
untuk segera memulai proyek 
ini. Bagaimana cara 
membatik yang benar 
sehingga nantinya 
bisa menghasilkan 
sebuah karya batik 
yang indah. Begitu 
juga dengan proyek 
egrang batok. Terus 
semangat, ya..! Semoga 
kalian bisa mengikuti dan 
menyelesaikan Proyek 
Penguatan Profil Pelajar 
Pancasila dengan baik.
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Literasi adalah gerakan yang sekarang sedang 
digaungkan secara besar-besaran di berbagai 
daerah, salah satunya di Sidoarjo. Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo pada tahun ini 
berkesempatan untuk menyelenggarakan Festival Literasi 
Sidoarjo 2022 yang bekerja sama dengan Lembaga 
Penggerak Literasi Nasional, yaitu Nyalanesia. Kegiatan ini 
mengajak sekolah-sekolah dari SD, SMP, dan SMA/SMK di 
Kabupaten Sidoarjo untuk membuat karya tulis mengenai 
kearifan lokal budaya Sidoarjo. 

Kegiatan ini berhasil memecahkan rekor MURI karena 
ada 13.000 lebih siswa yang berpartisipasi, termasuk lima 
puluh siswa SD Kristen Petra 13 yang mengikuti kegiatan 
tersebut mulai dari bulan Maret 2022. Sebelum mereka 
mulai menulis, ada beberapa pelatihan yang harus mereka 
ikuti, seperti cara menulis puisi, surat, dan cerpen, serta 
mengikuti webinar mengenai manfaat literasi digital 
bersama dengan Kominfo. 

Setelah melalui banyak pelatihan tersebut mereka 
diminta untuk mulai membuat karya tulis yang nantinya 
akan dibukukan menjadi buku antologi. Lima puluh siswa 
perwakilan SD Kristen Petra 13 memilih untuk membuat 
karya puisi mengenai kebudayaan yang ada di sekitar 
Sidoarjo. Puji Tuhan! Setelah beberapa bulan berlangsung 
dari proses penulisan, editing, dan revisi naskah, akhirnya 
buku antologi Puisi SD Kristen Petra 13 berjudul Rembaka 
di Langit Sidoarjo selesai dan siap untuk dicetak. 

Tidak hanya itu saja berkat Tuhan yang kami rasakan. 
Saat Puncak Acara Festival Literasi Sidoarjo 2022 yang 
diselenggarakan di Hotel Sun City Sidoarjo pada tanggal 
8 September 2022, salah satu siswa SD Kristen Petra 13, 
yaitu Amerie Gilbert Liamjaya, terpilih menjadi Juara I 
Kategori Puisi jenjang SD dari ribuan peserta. Melalui 
kegiatan ini, SD Kristen Petra 13 juga mendapatkan 
Sertifikat Sekolah Aktif Literasi Nasional. 

Semua ini bukan karena kuat dan hebat kami, 
melainkan karena berkat dan karunia dari Tuhan yang luar 
biasa. Semoga kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini saja, 
tetapi bisa menjadi gerakan literasi yang dapat lebih maju 
dan dikembangkan terus-menerus. Salam literasi!

Festival Literasi
Sidoarjo 2022

From Me, For Me
Pernahkah kalian menabung? Gimana sih rasanya 

menabung? Kalau menurutku, menabung sangat 
menyenangkan! Mengumpulkan uang sedikit 

demi sedikit untuk keperluan diri sendiri, membuat kita 
belajar arti tekun dan disiplin, lho! Cukup sulit memang, 
tetapi kalau sudah terlihat hasilnya, apa lagi yang bisa 
diungkapkan selain rasa senang dan bangga? Miss 
Titik adalah salah seorang guru yang mengajarkan arti 
ketekunan untuk kami pupuk sejak dini. 

Kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 10. diajak 
menyisihkan Rp2.000,00 per harinya untuk dikumpulkan 
dan disimpan. Setelah beberapa hari, kami akan 
menggunakannya untuk membeli keperluan belajar 
kami masing-masing. Dalam program tabungan ini, 
kami diajak untuk mengumpulkan dan melengkapi 
keperluan Pramuka, seperti: buku saku, tali, tongkat, 
dan peralatan lainnya. Meski bukan barang-barang yang 
mahal, kami tetap merasakan manfaat dari menabung 
ini. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus siap 
untuk mengusahakan agar bisa memperolehnya. Kegiatan 
menabung ini kami lakukan mulai dari bulan Juli 2022 
sampai dengan bulan Desember 2022. 

Selain belajar untuk tekun dan disiplin, kami juga 
dituntut mampu mempertanggungjawabkan apa yang 
kami lakukan dalam menyisihkan uang kami setiap 
harinya. Hal ini dibuktikan dengan kami wajib membuat 
rekapan dari uang yang kami sisihkan sehari-hari. Setelah 
kami menyisihkan, menyimpan, merekap uang tabungan 
kami, dan membelanjakannya untuk perlengkapan 
Pramuka, kami akan diminta untuk mengisi daftar belanja 
keperluan Pramuka tersebut. Menyenangkan bukan, 
mengusahakan sesuatu untuk diri kita sendiri, alias dari 
kita untuk kita? From me, for me.
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Wushu Champion

United One... Slayyy!!!

Prestasi membanggakan datang lagi 
dari siswa SD Kristen Petra 11. Aaron 
Hanjaya Tios yang kini duduk di 

bangku kelas VI ini adalah seorang atlet cilik 
olahraga wushu. Ia sudah berlatih wushu 
sejak usia dini. Kali ini, ia berhasil menyabet 
gelar juara kedua dalam kejuaraan wushu 
tingkat provinsi Jawa timur pada tanggal 
25-28 Agustus 2022. Tidak hanya itu, pada 
tanggal 16 September 2022, Aaron kembali 
mengikuti kejuaraan nasional wushu 
yang memperebutkan Piala Presiden. 
Event ini berlangsung pada tanggal 16–22 
September 2022, bertempat di Graha 
UNESA (Universitas Surabaya).  

Sungguh sebuah kasih karunia dari 
Tuhan. Pada kejurnas tersebut, Aaron 
kembali menorehkan prestasi dan keluar 
sebagai Juara III. Tidak hanya membuat 
bangga diri sendiri, tetapi Aaron juga telah 
membanggakan nama sekolah, SD Kristen 
Petra 11. Meskipun telah menorehkan 
banyak prestasi membanggakan di bidang 

Semangat dan keceriaan anggota United One (tim dance SMP Kristen Petra 1) 
tergambar jelas saat mereka mengikuti UBS Gold Dance Competition Junior 
Exhibition Games 2022 yang diselenggarakan di DBL Arena Surabaya. Dengan 

power dan ekspresi yang luar biasa, United One berhasil menjadi Juara I UBS Gold 
Dance Competition 2022. 

Tema kompetisi tahun ini adalah “I Am 24K”, yang mengajak setiap individu 
untuk menjadi diri sendiri, mencintai, dan berani mengekspresikan diri. Nah, 
cerita yang ditampilkan oleh United One adalah tentang dua tim scientist (red 
team dan blue team) yang awalnya saling berkompetisi, namun pada akhirnya 
mereka menyadari bahwa persahabatan itu lebih penting dari sebuah kompetisi. 
Selain tema cerita yang menarik, tampilan dari United One mulai dari koreografi, 
ekspresi, formasi, dan power yang luar biasa, kostum yang menawan, serta 
properti yang mendukung, berhasil membuat para juri dan penonton terpukau. 

Perjalanan mereka dimulai dari audisi internal yang digelar oleh SMP Kristen 
Petra 1 untuk mencari anggota tim dance yang akan mewakili SMP Kristen 
Petra 1 di UBS Gold Dance Competition 2022. Dengan persiapan yang terbilang 
singkat, yaitu kurang lebih satu bulan saja, para siswa bekerja keras untuk 
berlatih dan mempersiapkan kekuatan fisik serta menghafal koreo di tengah-
tengah kesibukan belajar mereka. Hingga hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, 
mereka menampilkan penampilan terbaik mereka saat pertandingan pertama 
bola basket putri yang digelar pada tanggal 21 September 2022. Dan puji Tuhan, 
United One berhasil masuk Top 5 hingga akhirnya menjadi Juara I UBS Gold 
Dance Competition 2022. 

Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan kerja sama yang baik 
dari tim dance dan property crew yang membantu saat penampilan. Selain 
itu, support dan doa dari orang tua, bapak/ibu guru, dan dance coach yang 
terus mendampingi sekaligus memotivasi, juga menjadi faktor pendukung 
keberhasilan United One. Petra 1! One heart! One mission! Champion...!!!
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olahraga wushu, tetapi Aaron tetap rendah 
hati dan tidak pernah menyombongkan diri. 
Sebuah sikap yang patut ditiru untuk selalu 
rendah hati walaupun sudah mencapai 
prestasi yang tinggi. Selamat kepada 
Aaron! Teruslah berlatih dengan tekun dan 
torehkan prestasi membanggakan!



Halo, Sahabat Gema! Kami, Raphael 
Basuki (kelas IX-8) dan Michelle 
Priscilla Ramlan (kelas IX-7) dari 

SMP Kristen Petra 3, mengikuti ajang 
Fivetival 2022 yang diselenggarakan oleh 
SMA Negeri 5 Surabaya pada tanggal 3 
dan 10 September 2022. Ajang lomba 
tahunan yang diikuti oleh ribuan tim 
dari berbagai kota di Jawa Timur ini 
memperlombakan beberapa bidang, 
seperti: Teknologi, Paskibra, dan Bahasa. 
Untuk kategori Bahasa sendiri terbagi 
dalam lima lomba, yaitu: Speech, Story 
Telling, News Reading, Spelling Bee, dan 
English Quiz. 

Babak penyisihan dan semifinal 
dilaksanakan secara daring pada tanggal 
3 September 2022. Ada sekitar delapan 
ratus peserta yang mengikuti English 
Quiz, termasuk tim kami. Tim peserta 
diminta mengerjakan tiga puluh soal 
dengan waktu 30 menit. Jika menjawab 
soal yang memiliki tingkat kesulitan 
mudah, akan mendapatkan tiga poin; 
soal tingkat medium, akan mendapatkan 
empat poin; dan soal tingkat sulit, 
akan mendapatkan enam poin. Untuk 
menghindari kecurangan, peserta 
diwajibkan menggunakan dua piranti 
digital. Satu untuk mengerjakan soal, 
dan satunya memantau aktivitas selama 
mengerjakan. Puji Tuhan! Kami lulus dan 
lanjut ke babak semifinal. 

Pada babak semifinal, kami 
melakukan hal yang sama seperti pada 
babak penyisihan. Euforia membanjiri 
hati kami tatkala melihat pengumuman 
hasil babak semifinal di Instagram. 
Kami berhasil mencapai posisi ke-3 
yang mengantarkan kami ke babak 
final! Namun, kami tahu ini bukanlah 
akhir. Kami harus terus berjuang untuk 
mencapai peringkat pertama. 

Hari Sabtu, tanggal 10 September 
2022, final English Quiz dilaksanakan 
secara tatap muka di SMA Negeri 5 
Surabaya. Kami melakukan registrasi 
ulang pada pukul 06.00 WIB, kemudian 

The 1st Champion of English Quiz
@ Fivetival 2022
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menunggu di ruangan yang disediakan 
oleh panitia. Saat waktu menunjukkan 
pukul 07.00, kami mengikuti acara 
pembukaan yang diisi sambutan oleh 
panitia dan ketua OSIS. Kemudian, kami 
kembali ke ruang tunggu untuk memulai 
ronde pertama babak final. Kami sempat 
merasa agak resah. Namun kami percaya 
bahwa dengan bantuan Tuhan, kami 
pasti bisa menyelesaikannya dengan 
baik. 

Pada ronde pertama, kami diberi 
kertas untuk menjawab soal dengan lima 
jawaban yang akan ditampilkan pada 
layar selama 30 detik. Soal-soal tersebut 
kebanyakan mengandung pengetahuan 
umum mengenai kultur dan sejarah 
negara-negara Barat serta puisi-puisi. 
Ada beberapa kesalahan yang kami buat, 
namun puji syukur kami menempati 
posisi pertama dengan 32 poin. 
Setelahnya, sambil menunggu, 
kami membeli dan memakan 
camilan dari bazar yang 
diadakan. Pukul 10.00, ronde 
kedua babak final dimulai 
untuk menentukan juara 
pertama, kedua, ketiga, dan 
keempat. Pelaksanaannya 
mirip dengan cerdas cermat, 
yang mana soal dibacakan 
dan yang menekan bel 
terlebih dahulu akan 
diberi kesempatan untuk 
menjawab. Perlombaan 
memang agak menantang, 
namun kami yakin mampu 
untuk menghadapinya. 

Pukul 15.00, kami 
duduk di lapangan untuk 
mendengar pengumuman 
pemenang. Tetapi sebelum 
itu, kami disuguhi 
penampilan apik dari band 
sekolah. Setelah itu, baru 
diumumkan pemenang. 
Kami sangat bahagia, jauh 
lebih bahagia dari tanggal 

3 September sebelumnya. Karena 
ternyata, kami berhasil meraih juara 
pertama! Kami maju dan menerima 
piala kaca dengan ukiran buaya dan 
hiu, simbol Kota Pahlawan. Kami 
memandang kamera dan langit sore 
lembayung bercampur jingga. Sungguh 
sebuah momen yang indah..! 

Kami berterima kasih kepada 
guru yang sudah melatih kami, orang 
tua, dan teman-teman yang terus 
mendukung. Kami bersyukur kepada 
Tuhan karena sudah mengizinkan 
kami mencapai kemenangan dan 
mengharumkan nama SMP Kristen 
Petra 3. Semoga ke depannya kami bisa 
terus mengharumkan nama sekolah dan 
Tuhan, di mana pun kami berada. Sekian 
dari kami. Terima kasih, dan teruslah 
berusaha mencapai mimpi!



Scale Up Your Skill
to Be a Young Entrepreneur

Halo, teman-teman semuanya! 
Perkenalkan saya Lovely dari 
SMP Kristen Petra 2. Pada 

kesempatan kali ini, saya akan berbagi 
cerita tentang lomba yang diadakan oleh 
SMA Kristen Petra 3, yaitu Smatraga 
Entrepreneurship Competition, yang 
mengangkat tema “Scale Up Your Skill to 
Be a Young Entrepreneur”. Saya bersama 
Kiana dan Ray, tertarik mengikuti lomba 
tersebut. Pada tanggal 7 September 
2022, panitia lomba mengadakan 
technical meeting untuk menjelaskan 
mengenai syarat kompetisi dan 
ketentuan (ketentuan umum, ketentuan 
business plan proposal, business plan 
video, dan informasi lainnya). Pada 
hari itu, kami juga diwajibkan untuk 
menggunakan twibbon serta membuat 
video perkenalan diri.

Peserta diberi waktu hingga 14 
September 2022, untuk mengumpulkan 
file PPT (presentasi) dan video. 
Kelompok kami membutuhkan 2–3 
hari untuk pembuatan file PPT, video, 
dan juga produk. Kegiatan pertama 
yang dilakukan oleh kelompok 
kami, tentunya berdiskusi mengenai 
gambaran besar pembuatan produk. 
Kedua, kami memikirkan logo dan 
nama perusahaan. Ketiga, kami mulai 
mengerjakan file PPT serta mencari rasa 
yang cocok untuk produk kami. Setelah 
menemukan rasa yang cocok, kelompok 
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kami mulai membuat video. Video ini 
berisi pembukaan, bahan-bahan yang 
digunakan, proses pembuatan, alasan 
memilih membuat produk tersebut, 
hingga rincian harga produksi, dan juga 
penutup.

Pilihan produk ditentukan oleh 
panitia, yaitu kreasi makanan atau 
minuman yang berbahan dasar potensi 
lokal di daerah masing-masing. Kami 
memilih menggunakan bahan dasar 
kelapa dan jagung, karena di sekitar 
kami sangat banyak yang menjual kelapa 
dan jagung. Tentunya kami juga berpikir 
belum ada yang membuat campuran 
kelapa dan jagung. Oleh karena itu, kami 
membuat JASUCO. JASUCO merupakan 
singkatan dari jagung, susu, coconut. 
Nama perusahaan yang kami pakai 
adalah PT Kiraly Coco Company. Nama 
tersebut terinspirasi dari bahan dasar 
yang kami gunakan, dan perpaduan 
nama anggota kelompok kami, yaitu Ki 
(Kiana), Ra (Ray), Ly (Lovely). 

Kami bersyukur selama mengerjakan 
tidak ada kendala, karena kami juga 
mencoba mengatur waktu untuk belajar 
serta mengerjakan tugas sekolah. 
Dalam proses ini, kami juga melibatkan 
Bu Sophia (guru Ekonomi) untuk 
konsultasi seputar entrepreneurship 
dan Pak Singgih (guru Matematika) 
yang mendampingi selama lomba guna 
memberikan testimoni tentang rasa 

minuman yang kami buat.
Tanggal 17 September 

2022 adalah hari yang 
ditunggu-tunggu, karena 
saatnya rally games 
dan juga pengumuman 
pemenang lomba. Kami 
sangat bersemangat. Rally 
games diadakan secara 
virtual menggunakan 
Zoom. Sesi pertama 
adalah acara pembukaan 
dan sambutan dari Kepala 

SMA Kristen Petra 3. Selanjutnya, 
masuk dalam rally games. Terdapat 
empat pos yang akan dilalui. Di pos 
pertama, tim mengerjakan kuis seputar 
entrepreneurship. Di pos kedua, tim 
diperintahkan untuk menyusun puzzle. 
Di pos ketiga, tim diberi potongan 
gambar untuk menebak logo suatu 
perusahaan. Di pos terakhir, tim 
mengerjakan soal hitungan. Dan... 
berakhirlah rally games hari ini. Kegiatan 
dilanjutkan dengan sharing dari alumni 
SMA Kristen Petra 3 yang sukses 
menjadi EO (Event Organizer), sebelum 
menikmati pertunjukan dari kakak-kakak 
SMA Kristen Petra 3. 

Dan yang ditunggu-tunggu oleh 
semua peserta... yaitu pengumuman 
lomba. Tim kami merebut juara untuk 
kategori The Best Bussines Plan Idea. 
Kami sangat bersyukur, senang, sekaligus 
tidak menyangka, bahwa bisa meraih 
hasil ini. Hal itu dikarenakan pada saat 
rally games kami sempat sedikit kecewa 
dengan kelompok lain yang lebih cepat 
dari kami. Tentunya ini berkat kebaikan 
Tuhan serta dukungan orang-orang 
terdekat, mulai dari para guru, orang 
tua, dan teman-teman kami. Di sini 
kami banyak belajar tentang apa itu 
entrepreneurship serta praktiknya. Kami 
berterima kasih kepada SMA Kristen 
Petra 3 yang telah mengadakan lomba, 
dan juga SMP Kristen Petra 2 yang 
memberi dukungan. Semoga ini menjadi 
awal yang baik bagi kita bersama dalam 
melakukan suatu hal. Tuhan memberkati 
kita semua.

Oleh: Lovely Fendianto



At the beginning of September 
2022, Petra Acitya Christian Junior 
School held a Bible Camp. It is 

a spiritual and character development 
program from Petra Christian School 
Board. This event aims for students to be 
able to resume school routines (face to 
face) with the right spirit and motivation, 
after two years of online learning.

The Bible Camp was held for two 
days from Thursday, September 1 
until Friday, September 2, 2022, from 
morning until evening. All the 8th-
grade students of 158 students joined 
the hybrid event. Even though there 
were students who joined online, the 
committees still tried to provide the best 
service so the students could experience 
the excitement of this Bible Camp event.

The theme for this Bible Camp was 
“Begin Again”. This event consisted 
of two sessions: the first session was 
served by Pdt. Yoses Rezom Suignyo 

Bible Camp 2022

Berkunjung ke Perpustakaan

Kota Sidoarjo

Halo, semuanya! Kali ini, Sahabat Perpus Petra 4 berkesempatan untuk 
melakukan kunjungan ke Perpustakaan Kota Sidoarjo. Kunjungan kali ini tidak 
virtual, lho... tetapi kunjungan secara on-site. Perpustakaan kota ini terletak 

di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 5, Sidoarjo.
Setelah sampai di perpustakaan, kami diarahkan ke ruang baca anak yang 

terletak di lantai satu. Ruang ini berisi berbagai macam buku anak-anak, koleksi 
komik perpustakaan, dan juga film milik perpustakaan. Semua ada di sini. 

Selanjutnya, kami diarahkan ke ruang baca dan peminjaman di lantai dua. Di 
ruangan ini, terdapat lebih banyak koleksi buku. Perpustakaan Kota Sidoarjo memiliki 
koleksi kurang lebih enam ratus buku. Buku-buku dikategorikan dari ilmu hukum 
sampai dengan sastra asing. Di dalam ruang baca, juga terdapat ruangan khusus 
buku referensi yang tidak dapat kita pinjam. Selain buku referensi, semua buku bisa 
dipinjam kalau memiliki kartu anggota perpustakaan.

Di ruang baca dan peminjaman ini, juga ada yang namanya OPAC atau Online 
Public Access Catalogue. Fungsinya ini untuk memudahkan para pengunjung 
perpustakaan untuk mengetahui ketersediaan buku yang mereka butuhkan, atau 

hanya untuk melihat koleksi buku perpustakaan secara digital. OPAC juga bisa kita 
gunakan untuk mengembalikan buku lho, guys..! Tetapi tenang saja, opsi untuk 
mengembalikan kepada pustakawan masih ada.

Sebelum berakhirnya kunjungan, kami kembali ke lantai satu untuk mencoba 
BOLAM atau Bioskop Literasi Anak dan Masyarakat. Ini adalah bioskop mini milik 
perpustakaan yang bersifat edukasional dan informatif. Kami menonton film 
pendek tentang Sidoarjo, promosi perpustakaan, dan kewaspadaan penggunaan 
narkoba. Dengan berakhirnya sesi film, berakhir pula kunjungan Sahabat Perpus 
Petra 4 ke Perpustakaan Kota Sidoarjo. Sekian dan terima kasih. Salam literasi!

Oleh: Mireil Duma Aretha Gultom

from GKI Sidoarjo. The second session had 
several fun activities, such as games, talent 
shows, dynamics, and group discussions. 
In the first session, students actively asked 
questions, and at the end of this session 
students realized that they were 
never alone in re-starting routines and 
challenges at school. Furthermore, 
the fun activities were carried out in 
various places, such as a multipurpose 
room, outdoor field, and live Zoom 
meeting from all classes. As the 
committee used various places 
around the school, the students did 
not get bored participating in every 
event that had been prepared.

The Bible Camp was so exciting. 
All 8th-grade students could gather 
together and get acquainted with 
friends from different classes. They 
wished this event would be outside 
of the school in the future, just like 
before the pandemic.
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Kompetisi Sains Nasional (KSN) merupakan ajang kompetisi akademik dari 
tingkat kota/kabupaten, provinsi, hingga nasional yang diikuti oleh siswa-siswi 
dari seluruh Indonesia. KSN diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 
KSN dilakukan secara rutin tiap tahunnya dimaksudkan untuk mendorong semangat 
dan daya juang peserta didik, memfasilitasi bakat dan minat untuk mencapai 
prestasi terbaik peserta didik di bidang akademik, serta melakukan penjaringan dan 
pembinaan kepada calon peserta olimpiade internasional dalam bidang akademik.

Pelaksanaan KSN jenjang SMA pada tahun ini masih sama seperti tahun 
sebelumnya, yaitu siswa mengerjakan soal secara online sesuai dengan bidang 
masing-masing di sekolah, dikarenakan situasi pandemi yang masih belum 
berakhir. Pelaksanaannya pun dipantau secara ketat oleh panitia nasional melalui 
Zoom. Pada saat KSN tingkat provinsi tanggal 22–25 Agustus 2022, ada dua puluh 
SMA Kristen Petra 2 yang berkompetisi dalam beberapa bidang, yaitu: Astronomi, 

Biologi, Ekonomi, Geografi, Kebumian, Kimia, Matematika, Fisika, dan Komputer. 
Hasilnya, ada sembilan siswa yang maju mewakili Provinsi Jawa Timur untuk KSN 

2022 tingkat nasional pada tanggal 3–8 Oktober 2022. Pelaksanaannya 
pun masih sama. Siswa mengerjakan soal secara online di sekolah sesuai 

dengan bidang masing-masing. 
Pada tanggal 7 November 2022, hasil KSN dipublikasikan oleh 

panitia nasional. Ada enam siswa SMA Kristen Petra 2 yang berhasil 
meraih 6 medali, yang terdiri atas 2 medali perak dan 4 medali 
perunggu. Mereka adalah Timothy William Koesasih yang meraih 
medali perak bidang Matematika, Jesslyn Samantha yang meraih 
medali perak bidang Geografi, Rio Gavin Tanara yang meraih medali 

perunggu bidang Matematika, Alicia Princess Tandayu yang meraih 
medali perunggu bidang Kimia, Caitlyn Winata yang meraih medali 
perunggu bidang Biologi, dan Celline Tania W. yang meraih medali 
perunggu bidang Kebumian.

Meski tidak semua siswa meraih medali, mampu melaju sampai ke 
tingkat nasional ini bukanlah hal yang mudah. Semua sudah berusaha 
memberikan yang terbaik. Dan tentunya, perjuangan ini akan menjadi 
pengalaman yang berharga ketika mengikuti KSN/OSN tahun depan.

KSN 2022

Minimal Usaha
Maksimal Karya

Hari Jumat, tanggal 9 September 2022, SMP Kristen Petra 
5 menayangkan live podcast dengan tema “I’m Back with 
My Productive Life” melalui live IG SMP Kristen Petra 5 

pada pukul 13.15. Podcast yang tayang dengan durasi 45 menit 
ini membahas topik yang tentu sangat relevan dengan kondisi 
siswa saat ini, yang mana siswa dituntut harus selalu produktif 
dalam kondisi yang serbasulit seperti ini. 

Produktif menurut KBBI adalah bersifat atau mampu 
menghasilkan (dalam jumlah besar). Para siswa sebagai anak-
anak diharapkan mampu menghasilkan karya yang maksimal, 
dengan usaha yang minimal, dalam waktu yang minimal. Karya 
di sini tentu bukan melulu benda atau ciptaan baru. Karya 
pun dapat berupa hal-hal sederhana yang sering dikerjakan 
oleh anak, misalkan maksimal dalam mengerjakan pekerjaan 
rumah, mengerjakan tugas sekolah, dan maksimal dalam 
menyiapkan ulangan. 
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Terlihat dalam podcast, para siswa dan guru antusias 
mengikutinya. Tampak pula beberapa alumnus yang turut 
ambil bagian dalam podcast ini. Podcast dipandu oleh Rachel 
Aurellia Silvan, Yehezkiel Marvel William, dan Elvi Maria 
Mahadewi. Mereka tampak apik dan serasi. Para audience 
juga tampak tertarik dengan topik yang dibahas, ditunjukkan 
dengan banyaknya komentar dan pertanyaan dalam kolom 
komentar. 

Pada akhir sesi, podcast ditutup dengan informasi kegiatan 
sekolah, seperti: rumah belajar yang ditujukan untuk siswa SD 
kelas IV dan V; Travejes Festival yang berisi lomba solo vokal, 
modern dance, dan Matematika untuk siswa SD kelas IV–VI; 
serta informasi PSB dari dalam dan luar Petra.



Kepakkan Sayap, Tumbuhkan Semangat

Pandemi, tidak dipungkiri bukan hanya membatasi ruang 
gerak kita, namun juga kerap melemahkan semangat dan 
harapan. Hal ini juga yang dialami oleh tiga serangkai dari 

SMA Kristen Petra 4. Setelah lebih dari dua tahun terhambat 
untuk melakukan kegiatan sekolah, mereka mulai aktif kembali 
mengikuti berbagai kegiatan untuk menajamkan prestasi. 
Mereka mengakui, kurangnya interaksi kerap membuat mereka 
tidak percaya diri, hilang motivasi, dan terkadang meremehkan 

Penerapan pendidikan tidak hanya 
sekadar berada dalam kelas, yang 
hanya mendengarkan teori ataupun 

presentasi. Lebih dari itu, penerapan 
pendidikan akan lebih baik jika diimbangi 
dengan praktik langsung di lapangan. 
Oleh karena itu, SMA Kristen Petra 
Acitya bekerja sama dengan Universitas 
Surabaya dalam kegiatan praktikum 
di dua laboratorium, yaitu praktikum 
Biologi di Laboratorium Fakultas 
Teknobiologi dan praktikum Kimia di 
Laboratorium Fakultas MIPA Universitas 
Surabaya. Kerja sama ini dilakukan 
agar kami bisa mengalami proses 
pembelajaran secara nyata bersama para 
profesional di bidangnya. Hal ini sejalan 
dengan pernyataan yang disampaikan 
oleh Edgar Dale dalam bukunya berjudul 
Audiovisual Method in Teaching (1969), 
“metode belajar yang melibatkan siswa 
secara langsung dan menggunakan 
banyak indera akan memberikan siswa 
pengalaman yang nyata dan tingkat 
pemahaman siswa semakin meningkat.”

Fun Science Day

diri sendiri. But! Praise the Lord... hambatan itu bisa dilalui 
karena dorongan motivasi para guru dan teman-teman. 

Kepakkan sayap, tumbuhkan semangat. Kira-kira kalimat 
inilah yang sesuai dengan perjuangan tiga serangkai ini dalam 
mengikuti Olimpiade Fermentation VIII yang diadakan pada 
tanggal 23-24 September 2022. Olimpiade yang merupakan 
bagian dari Himalogista Great Event 17 ini diselenggarakan 
oleh Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian 
(Himalogista) Universitas Brawijaya Malang. Zefanya Tarigan 
(XII IPA 1), Damien Basukresna (XII IPA 1), dan Imanuel Yuerico 
(XII IPA 2), memupuk keberanian untuk mulai mengepakkan 
sayap mereka dan menumbuhkan semangat usai berhasil 
menyabet gelar Juara II dalam olimpiade ini.

Dalam perjuangannya, sebelumnya mereka bertiga 
berhasil masuk dalam tiga besar setelah lolos dari babak 
kedua, yang akhirnya membawa mereka maju ke babak final 
setelah menyisihkan banyak peserta dari seluruh Jawa Timur.  
“Jangan pernah menyerah terhadap keadaan! Jangan pernah 
takut sebelum mencoba! Kita bersama berupaya, tetapi Tuhan 
juga akan bekerja.” Begitulah pesan yang selalu diingat dan 
dihidupi oleh tiga serangkai ini dalam melakukan segala hal 
dalam hidup mereka. Proud of them!

Setibanya di Universitas Surabaya, 
kami langsung disambut oleh para 
laboran dan diperkenalkan dengan alat 
dan bahan praktikum, serta dijelaskan 
langkah-langkah dan dasar teorinya. 
Praktikum Kimia berjudul Destilasi. Kami 
dibagi dalam dua kelompok praktikum 
destilasi sederhana dan dua kelompok 
praktikum destilasi fraksinasi. Tujuan 
praktikum destilasi adalah untuk 
memisahkan senyawa-senyawa kimia 
dalam fase cair yang memiliki titik didih 
berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, 
manfaat dari kegiatan destilasi adalah 
produksi berbagai jenis bahan bakar dari 
minyak mentah.

Sedangkan praktikum Biologi 
dilakukan di Fakultas Teknobiologi 
mengambil tema pengamatan 
struktur koloni bakteri 
dan pewarnaan Gram. 
Kegiatan ini diawali dengan 
paparan materi oleh dosen 
Universitas Surabaya. Setelah 
itu, kami mendapatkan 
kesempatan untuk 
mengamati koloni bakteri 
yang dikembangbiakkan oleh 
pihak Fakultas Teknobiologi. 
Dari aktivitas ini, kami dapat 

mengidentifikasi bentuk, warna, elevasi, 
tepi, konsistensi, serta kenampakan 
bakteri E. coli dan Bacillus subtilis. 
Tahap selanjutnya, kami melakukan 
serangkaian tahap pewarnaan Gram 
untuk mengelompokkan kedua bakteri 
tersebut, termasuk bakteri Gram positif 
atau negatif yang bermanfaat untuk 
mengidentifikasi karakteristik bakteri 
tersebut bersifat bahaya atau tidak.

Pelaksanaan praktikum ini semakin 
memperdalam pengetahuan kami 
tentang kimia dan biologi yang sangat 
erat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, 
nikmatilah belajar, karena belajar adalah 
bagian dari merayakan kehidupan!

Oleh: Graciella Sanjaya
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Stepping Together to Reach the Future

pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 
2022; dan Universitas Kristen Petra 
pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 
2022. Pada kesempatan ini, hadir juga 
Rektor Universitas Kristen Petra, Prof. 
Dr. Ir. Djwantoro Hardjito, M.Eng., yang 
memberi pemaparan kepada orang tua 
siswa kelas XII terkait program studi 
sekaligus pembiayaannya di Universitas 
Kristen Petra. 

Kesempatan kedua, peserta didik 
bisa menggali informasi dari berbagai 
agen serta instansi perguruan tinggi 
yang terlibat dalam Pameran Pendidikan 
Bersama yang diadakan pada tanggal 
8–9 September 2022, di antaranya: 
Universitas Ciputra, Universitas 
Pelita Harapan, Institut Sains dan 
Teknologi Terpadu Surabaya, Ottimmo 
International Master Gourmet Academy, 
Binus University, Jakarta International 
College, Institut Informatika Indonesia, 
Alfalink Overseas Study and English 
Course, dan Sages Institute.

Bertempat di Aula SMA Kristen 
Petra 3, berbagai instansi dan agen 
menyajikan berbagai informasi yang 
dijelaskan langsung oleh dosen fakultas 
serta mahasiswa yang ada di perguruan 
tinggi tersebut. Selain itu, peserta didik 
juga dapat melihat dan menikmati 
beberapa contoh kegiatan praktik yang 
akan dipelajari pada beberapa mata 
kuliah. Peserta didik dapat memilih 
jurusan dan instansi/agen, serta 
mendapatkan berbagai suvenir menarik 
dari instansi/agen tersebut. Selain 
pameran yang berada di aula, peserta 

didik juga berkesempatan mendapatkan 
informasi lebih detail yang dipaparkan 
dalam presentasi oleh setiap instansi di 
setiap ruang kelas, khususnya kelas XII. 
Pameran pendidikan juga dihadiri oleh 
keluarga/orang-tua peserta didik yang 
beberapa juga langsung mendaftarkan 
putra dan putri mereka, setelah 
mendapatkan pemaparan secara lebih 
detail terkait proses administrasi dan 
pembiayaan. 

Puji Tuhan, pameran pendidikan 
pada tahun ini terselenggara dengan 
lancar dan bisa memenuhi antusiasme 
para peserta didik serta orang tua yang 
cukup tinggi akan kelanjutan studi 
mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat 
membuka wawasan bagi para peserta 
didik serta menjadi referensi agar tidak 
salah memilih jurusan dan universitas 
yang sesuai dengan harapan. Seperti 
tema pameran pendidikan pada tahun 
ini “Stepping Together to Reach the 
Future”, harapan sekolah adalah dapat 
bersama-sama dengan siswa dan orang 
tua untuk mempersiapkan siswa menuju 
jenjang pendidikan tinggi dengan lebih 
baik untuk meraih masa depan yang 
lebih gemilang. Selamat mempersiapkan 
diri menuju pendidikan tinggi untuk 
semua siswa kelas XII...! Tuhan 
memberkati.
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SMA Kristen Petra 3 kembali 
menggelar pameran pendidikan 
secara onsite, setelah dua tahun 

pameran pendidikan diadakan secara 
online dikarenakan adanya pandemi. 
Dengan mengusung tema “Stepping 
Together to Reach the Future”, pada 
pameran pendidikan kali ini peserta 
didik memiliki dua kali kesempatan 
untuk menggali informasi mengenai 
berbagai jurusan di perguruan tinggi. 

Kesempatan pertama merupakan 
pameran tunggal yang melibatkan 
tiga instansi pendidikan perguruan 
tinggi, yakni: Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang dilaksanakan 
pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 
2022; Universitas Surabaya 



Terus Melangkah Menggapai Prestasi

Halo... nama saya Rainer Reinaldy 
Ferdiansyah dari SMK Kristen 
Petra kelas XII TKJ 1. Selain 

sebagai pelajar, saya juga seorang atlet 
wushu. Tekun berlatih, berusaha, dan 
berdoa, adalah kunci kesuksesan saya 
meraih prestasi pada Kejuaraan Nasional 
Piala Presiden Wushu 2022. Dalam 
ajang yang diselenggarakan oleh PB 
Wushu Indonesia di Graha UNESA pada 
tanggal 17–22 September 2022 ini, saya 
mewakili Provinsi Jawa Timur.

Sedikit kilas balik perjalanan saya. 
Saya mengikuti kursus wushu sejak 
tahun 2013. Saat itu saya berumur 7 
tahun dan masih duduk di bangku kelas 
III SD. Alasan saya mengikuti kursus 
wushu karena saya menganggap bahwa 
orang yang memiliki kemampuan 
beladiri itu keren layaknya aktor di film-
film aksi.

Tahun 2014, pertama kali saya 
mencoba untuk mengikuti Wushu Open 
di Lenmarc Mall. Saat itu saya masih 
belum berhasil meraih medali, karena 
keahlian dan pengalaman saya belum 
sebanding dengan atlet wushu lainnya.

Setelah beberapa tahun dan banyak 
kejuaraan yang saya ikuti, pada tahun 
2017 saya berhasil meraih tiga medali 
emas di Kejuaraan Provinsi se-Jawa 
Timur.  Saya juga berhasil lolos mengikuti 
kejuaraan nasional pertama saya di 
Semarang, meskipun belum berhasil 
melangkah lebih jauh lagi. Hal tersebut 
tidak langsung membuat saya patah 
arang dan menyerah untuk tetap latihan 
serta memperbaiki diri agar menjadi 
lebih baik.

Pada tahun 2019, saya kembali lolos 
menuju kejuaraan nasional di Bangka 
Belitung. Saya berhasil meraih medali 
emas untuk Jawa Timur untuk kategori 
Taijijian 42 Style. 

Pada tahun 2020, virus COVID-19 
melanda dunia, sehingga banyak yang 
terdampak, salah satunya termasuk 
dunia olahraga. Di kala pandemi, saya 
berlatih di rumah kurang lebih sembilan 
bulan lamanya. Setelah pandemi 
agak mereda, saya kembali berlatih di 
sasana dengan menerapkan protokol 
kesehatan. Pada akhir tahun 2020, pihak 
Wushu Indonesia kembali mengadakan 
kompetisi Virtual Wushu Championship 
2020 melalui Zoom dan live YouTube. 
Dengan berlatih selama kurang lebih 
tiga bulan, saya memberanikan diri 
untuk mengikuti kompetisi tersebut, dan 
berhasil merebut dua medali perak. 

Tahun 2021, Pengurus Besar Wushu 
memberi saya kesempatan mengikuti 
pelatihan nasional (pelatnas) di Jakarta 
untuk persiapan kejuaraan nasional 
menjelang kejuaraan dunia tahun 2022. 
Setelah mengikuti pelatnas selama lima 
bulan, saya mendapat giliran pertama 
untuk bertanding secara virtual saat 
pandemi tahun lalu. Pada kejuaraan 
tersebut, saya meraih dua medali emas 
untuk kontingen Jawa Timur.

Tanggal 25 Juni hingga 3 Juli 2022, 
Jawa Timur mengadakan pertandingan 
Pekan Olahraga Provinsi 
(Porprov). Pertandingan 
ini seharusnya diadakan 
pada tahun lalu, namun 

diundur karena adanya pandemi 
COVID-19. Saya mewakili Sidoarjo di 
Porprov 2022 ini, dan berhasil merebut 
medali emas pada nomor Taijiquan. 

Dan terakhir pada beberapa waktu 
yang lalu, tepatnya tanggal 17–22 
September 2022, saya kembali dipercaya 
mewakili Jawa Timur di Kejuaraan 
Nasional Piala Presiden Wushu 2022. 
Saya pun berhasil merebut satu medali 
emas dan satu medali perak.

Banyak tantangan yang saya 
lalui sehingga membuat saya seperti 
sekarang ini. Terus belajar dan berjuang 
adalah kunci kesuksesan yang saya 
pegang. Saya bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, para pelatih, guru, dan 
teman-teman yang selalu mendukung. 
Saya akan berusaha mengharumkan 
nama bangsa Indonesia di kancah 
internasional melalui prestasi yang saya 
cetak selanjutnya.
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Jangan Ragu Kembangkan Potensi

Pameran Pendidikan 2022

Menjadi Paskibraka adalah pengalaman yang berkesan 
bagi saya, Jade Emily. Saat itu saya kelas X ketika wali 
kelas memberi kabar mengenai seleksi Paskibraka 

Kota Surabaya. Awalnya saya ragu, namun berkat dukungan 
keluarga, guru, serta teman-teman SMA Kristen Petra 5, 
saya akhirnya ikut seleksi pada tanggal 20 Maret 2022. Saya 
mempersiapkan potensi terbaik untuk mengikuti tahapan ini. 

Puji Tuhan, saya terpilih, satu dari 51 pasang putra-putri 
terbaik. Saya tidak menyangka, tetapi rencana Tuhan memang 
selalu terbaik. Kini banyak hal yang harus saya persiapkan, 
terutama kondisi kesehatan di tengah situasi pandemi ini. 
Ada prapelatihan selama tiga hari mulai tanggal 17 Mei 2022, 
sebelum masuk pelatihan dan karantina. Belum kenal teman 
seangkatan membuat saya sempat takut, namun ternyata 
mereka adalah teman-teman yang sangat baik. Mereka sabar 
membantu saat saya dalam kesulitan, termasuk kakak asuh 
yang mendampingi selama masa pelatihan hingga hari-H. 

Namun, ada satu kejadian yang sempat membuat saya 
sedih. Saat pembukaan pelatihan, saya positif COVID-19. 
Saya sempat pasrah, namun saya tetap percaya pertolongan 
Tuhan. Puji Tuhan, saya dinyatakan sembuh dan berlatih lagi. 
Pelatihan memang menguras tenaga dan pikiran. Namun 
karena tekad dan niat menjadi Paskibraka, saya menjalani 
dengan semangat. Apalagi di sini saya bertemu banyak teman 
yang hebat dan inspiratif.

Semua jerih payah kami terbayar saat upacara perayaan 
HUT ke-77 RI di Balai Kota Surabaya tanggal 17 Agustus 2022. 

I don’t like Monday. Sebuah jargon yang 
sering kita dengar, yang terkadang 
membuat sebagian orang memiliki 

kecemasan dengan hari Senin. Namun, 
berbeda dengan hari Senin pagi itu 
di SMA Kristen Petra 1. Memasuki 
pelataran sekolah, seorang tukang 
balon sibuk memompa balon-balon 
warna hijau dan kuning. Beberapa siswa 
bertanya-tanya. Untuk apa balon-
balon itu? Sebuah pertanyaan yang 
memancing motivasi langkah kami pada 
pagi itu. Pertanyaan tersebut terjawab 
ketika sebuah banner besar terpasang 
di sudut kiri taman, bertuliskan “Own 
Your Future Goals”. Pagi itu, sekolah 
melaksanakan Pameran Pendidikan 2022 
dengan rangkaian acara yang diawali 
dengan pembukaan di taman sekolah. 

Beberapa persiapan yang ada di 
taman, membuat kami makin penasaran. 
Kala MC mengumandangkan nama 
acara yang hendak kami ikuti, barulah 
kami tahu bahwa acara tersebut adalah 

Semua menangis terharu karena upacara berjalan 
sukses. Saya sungguh bersyukur. Semua tentu tidak 

mungkin terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Saya dapat 
pelajaran berharga dari pengalaman ini. Beberapa kebiasaan 
buruk mulai menghilang oleh karena kebiasaan yang kami 
lakukan selama pelatihan. Salah satunya tentang kedisiplinan. 

Terima kasih untuk semua yang selalu support dan 
memberi semangat. Tak pernah ada kata salah untuk mencoba 
selagi ada kesempatan. Jangan ragu mengembangkan setiap 
potensi yang kita miliki! Tuhan Yesus memberkati.

pameran pendidikan (pamdik) yang 
diikuti oleh beberapa perguruan tinggi. 
Demikian beberapa pertanyaan sekaligus 
rasa penasaran dari siswa. Hal ini patut 
dimaklumi, karena selama kurang lebih 
dua tahun mereka belajar dari rumah 
akibat pandemi, dan selama itu pula 
tidak ada acara pameran pendidikan.

Kegiatan ini berlangsung selama 
tiga hari, yaitu tanggal 12–14 September 
2022. Hari pertama diisi dengan 
pameran pendidikan bersama dari 
beberapa perguruan tinggi. Berbagai 
program ditawarkan kepada para siswa 
kelas XII. Hal ini disambut dengan 
antusias oleh para siswa, karena mereka 
mendapat wawasan dan peluang untuk 
menentukan. Dua hari berikutnya diisi 
dengan kegiatan presentasi di kelas.

Demikian rangkaian kegiatan 
pameran pendidikan tahun 
ajaran 2022/2023 di SMA Kristen 
Petra 1. Semoga kegiatan ini 
tidak sekadar acara rutin atau 

seremonial, tetapi merupakan pelayanan 
sekolah kepada para siswa dan orang 
tua dalam rangka memiliki wawasan 
dan pemahaman terhadap program 
studi yang akan diambil para siswa pada 

jenjang pendidikan tinggi. 
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Revolusi industri 4.0 yang sarat 
dengan teknologi modern tidak lagi 
dapat dipisahkan oleh kebutuhan 

masyarakat saat ini. Mau tidak mau, 
manusia harus beradaptasi dengan 
kemajuan teknologi. Pengalihan tenaga 
kerja manusia dengan tenaga mesin 
otomatis tidak bisa dihindarkan lagi, 
sehingga teknologi menjadi bagian 
penting yang tak terpisahkan untuk 
memenuhi kebutuhan manusia sehari-
hari. Uang misalnya, dahulu transaksi 
bisnis menggunakan uang tunai, tetapi 
sekarang cukup dengan uang angka saja 
(transaksi digital). Pelayanan umum yang 
dahulu menggunakan tenaga manusia, 
secara perlahan digantikan dengan 
tenaga mesin otomatis. 

Industri yang bergerak dalam 
bidang layanan kepada masyarakat 
harus mengubah mindset-nya untuk 
menyesuaikan dengan kebutuhan 
konsumen, baik industri pertanian, 
pertambangan, kelautan, pendidikan, 
finance, elektronik, otomotif, 
pemesinan, properti, maupun bidang 
lainnya. Semuanya harus mengubah 
strategi layanan untuk menarik minat 
calon konsumennya, termasuk PT 
Samafitro yang merupakan salah 
satu perusahaan elektronik dengan 
core business printer multifungsi. PT 
Samafitro berpusat di Jakarta dengan 
tujuh cabang di beberapa kota, salah 
satunya Surabaya. Selain melakukan 
transaksi bisnis, PT Samafitro juga 
meningkatkan layanan di bidang sosial, 

Pelatihan Basic Multifunction Printer
berupa pelatihan. Bapak Andanu 
Samudera, kepala cabang wilayah 
Surabaya, memiliki insiatif kerja sama 
dalam bentuk pelatihan untuk sekolah. 
Setelah pada satu kesempatan bertemu 
dengan Drs. Elia Indargo selaku Ketua 
I Dewan Pengurus PPPK Petra, terjalin 
kerja sama antara PT Samafitro wilayah 
Surabaya dan PPPK Petra untuk kegiatan 
pelatihan bagi siswa dan guru SMK 
Kristen Petra jurusan teknik. 

Pelatihan ini dimulai dengan peserta 
para guru dan teknisi, yang dilaksanakan 
selama satu hari, tanggal 5 Oktober 
2022. Sedangkan pelatihan bagi siswa 
dilaksanakan selama dua pekan, tanggal 
10–21 Oktober 2022. Materi yang 
diberikan pada pelatihan kali ini antara 
lain tentang multifunction printing copier 
basic, printer driver, basic networking 
printing, dan trouble shooting 
multifunction printer. Semua materi 
diajarkan dengan metode yang kreatif 
dan menyenangkan, yaitu kombinasi 
teori dan praktik secara langsung. 
Pada akhir pelatihan, dilakukan tes 
tulis dan tes praktik untuk mengetahui 
kemampuan teknis yang telah dikuasai 
oleh peserta. Bagi peserta yang 
dinyatakan lulus, mendapatkan sertifikat 
sebagai tanda kelulusan sertifikasi 
kompetensi. 

SMK Kristen Petra sebagai salah 
satu sekolah pelaksana program SMK 
Pusat Keunggulan tahun 2022, harus 
menyiapkan siswanya untuk bisa 
menjawab tantangan yang ada pada 
masa mendatang. Melalui pelatihan ini, 

para pendidik dan tenaga kependidikan 
dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang 
mendorong ketercapaian siswa dalam 
menguasai kompetensi yang diharapkan 
oleh pelaku usaha dan dunia industri. 
Selain pelatihan bersama dengan PT 
Samafitro, berbagai pelatihan harus 
terus dilakukan, baik oleh siswa maupun 
para pendidiknya. Kerja sama dengan 
dunia usaha dan dunia industri (DUDI) 
juga harus terus dilakukan agar semakin 
besar peluang siswa untuk mengisi 
lowongan pekerjaan di industri tersebut. 

Secara khusus, dengan adanya 
kerja sama yang dibangun antara PT 
Samafitro dengan SMK Kristen Petra, 
siswa diharapkan memiliki pengetahuan 
dan keterampilan yang lengkap dalam 
menghadapi kebutuhan konsumen 
pada masa mendatang. Kelanjutan dari 
kerja sama ini juga dapat memperkuat 
hubungan sekolah dengan industri dalam 
menyiapkan lulusan yang berkualitas 
industri. Semoga pelatihan yang 
diberikan oleh industri menjadi bekal 
yang baik untuk siswa dalam meniti 
karier pada masa mendatang.
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