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Senang rasanya bisa berjumpa dengan 
Anda kembali dalam Buletin Gema Petra 
edisi bulan November 2022 ini. Mendekati 
momen Natal, tentu kita sudah mulai bersiap 
menyambut momen ini dengan penuh rasa 
sukacita, baik itu dengan berbagai kegiatan 
maupun pernak-pernik Natal di lingkungan   
sekitar kita, di rumah ataupun di sekolah. 
Namun sebelum itu, kami mengajak Anda 
untuk melihat beberapa keseruan kegiatan 
ataupun lomba yang diikuti oleh siswa-siswi 
Petra, melalui liputan-liputan yang tersaji 
dalam Buletin Gema Petra edisi kali ini, 
seperti:  kegiatan ASCE, field trip ke Alam Sari 
Petra, Korean Hangeul Day Event, NAFA Art 
and Craft Workshop, dan yang lain.
 
Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Buletin Gema Petra edisi bulan November 
2022 ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca.

OPEN
ENROLLMENT

ACADEMIC YEAR
2023/2024

https://admission.pppkpetra.sch.id/
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Halo, teman-teman! Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua 
sehat dan bersukacita, ya! Kali ini, Nicholas dari TK Kristen Petra 1 
ingin cerita ke kalian semua. Pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 

2022, ada kegiatan seru di sekolah, lho…! Yaitu outdoor fun learning. Ini 
merupakan kegiatan yang kami tunggu-tunggu, karena semenjak pandemi 
kami tidak bisa bermain dengan bebas bersama teman-teman di luar 
kelas. Nah, kira-kira kegiatannya apa saja, ya? Jadi penasaran, kan!? 
Hehehe...! 

Pagi itu, kami datang ke sekolah memakai seragam olahraga agar 
lebih nyaman saat mengikuti kegiatan. Sebelumnya, ibu guru mengajak 
kami untuk berbaris masuk kelas, berdoa, dan mendengarkan penjelasan 
tentang kegiatan di luar nanti. Ibu guru juga berpesan agar kami selalu 
antre saat bermain. Ada beberapa pos kegiatan yang disediakan, yaitu 
merangkak masuk terowongan, merayap di atas matras, meniti di 
beberapa papan titian, melompati simpai sambil berhitung, berjalan 
zig-zag, memanjat dan bergelantung pada tangga majemuk, mengisi air 
ke dalam botol dengan spons dan corong, mencampur air berwarna, 

memasukkan bola ke dalam ring basket, dan bermain sepeda. 
Seru sekali, kan! Kami semua bersemangat sekali mengikutinya. 
Bahkan, adik-adik dari KB juga sangat bersemangat!

Usai bermain, kami mencuci tangan dan kaki sebelum masuk kelas 
untuk istirahat. Tak lupa kami juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus 

yang telah memberi cuaca yang baik sehingga kegiatan outdoor fun 
learning ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dahulu 
ceritaku ya, teman-teman.... Tetap jaga kesehatan dan tetap 
semangat! Sampai jumpa...!

Outdoor Fun Learning

Lihat, Itu 
Ikanku!

Shaloom.... Halo, teman-teman semua! Berjumpa kembali 
bersama kami, siswa-siswi kelas KB B1 dan KB B2 dari KB-
TK Kristen Petra 7. Pada kesempatan kali ini, kami sangat 

bersukacita. Lagu “Ikan” dengan riang kami nyanyikan terus 
bersama dengan guru dan teman-teman di kelas. 

Tanggal 19 Oktober 2022, kami bermain dan belajar 
mengenai ikan. Kami diajak oleh ibu guru untuk melihat 
video mengenai ikan. Ternyata ada banyak sekali jenis ikan, 
berwarna-warni juga. Waaah... bagus sekali! Selain itu, kami 
juga diajak menyanyikan lagu tentang ikan. Awalnya kami 

belum hafal lirik lagunya tapi karena lagunya mudah diingat 
dan kami nyanyikan berulang-ulang, kami dapat menyanyikan 
lagu tersebut. 

Setelah itu, kami berkeliling untuk melihat ikan yang ada 
di kolam ikan sekolah. Wah, banyak sekali ikannya! Ada yang 
warna merah, jingga, kuning, dan hitam. Tidak lupa, ibu guru 
juga memberi kami makanan ikan untuk kami berikan ke 
ikan-ikan tersebut. Lihat, semua ikan berenang ke arah kami! 
Mereka berebut ingin makan makanan yang kami berikan. 

Keseruan kami tidak hanya sampai di sini. Ibu guru 
mengajak kami untuk memancing ikan. Kami coba memancing 
ikan mainan dan juga menyerok ikan yang beneran satu per 
satu, sambil menghitungnya. Satu, dua, tiga..! Wahhh, lihat... 
wadah kami sudah terisi dengan ikan. Setelah itu, sebelum 
pulang tidak lupa ibu guru juga memberikan kami hadiah ikan 
kecil untuk dapat kami rawat di rumah. 

Senang sekali rasanya kami dapat bermain bersama. 
Terima kasih, Tuhan Yesus... terima kasih, ibu guru... terima 
kasih, teman-teman... untuk pengalaman bermain dan belajar 
yang amat menyenangkan. Sampai jumpa pada keseruan kami 
berikutnya! Tuhan Yesus memberkati.



Halo, semuanya...! Apa kabar kalian? Berjumpa lagi 
dengan kami dari KB-TK Kristen Petra 5 yang ingin 
berbagi pengalaman saat mengikuti kegiatan Art, 

Science, and Charity Event (ASCE) serta open house. Kegiatan 
ini diadakan  pada tanggal 21 Oktober 2022 lalu, dengan 
tema “Heal the World”. Melalui tema tersebut, kami 
diajak untuk menjadi anak-anak yang lebih peduli 
akan lingkungan, terutama lingkungan tempat di mana 
kami tinggal, serta binatang-binatang baik binatang 
peliharaan maupun binatang yang kami jumpai di sekitar 
lingkungan tempat tinggal kami. 

Kegiatan ASCE dan open house tahun ini seru 
sekali lho, teman-teman..! Kami diajak untuk merawat 
lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, serta 
mengurangi penggunaan sampah plastik dengan cara memakai 
tas belanja yang ramah lingkungan. Tak lupa, kami juga datang 
dengan menggunakan berbagai kostum bertemakan jungle. 
Ada yang menjadi lebah, orang Indian, beruang, harimau, 
singa, monyet, buaya, dan yang lain. 

Pada kegiatan kali ini, selain ada bazar makanan yang 
enak-enak, ada juga kelas art, science, dan technology. 
Kami belajar banyak hal di kelas-kelas tersebut. Di kelas art, 
kami belajar membuat kamera dan menghias pigura foto 
bertema jungle. Di kelas science, kami melakukan percobaan 
pencampuran warna, percobaan pelangi menggunakan 
permen, percobaan rising water, membuat roket, dan yang 
lain. Di kelas technology, kami belajar menggunakan media 
bernama Augmented Reality. Kami melakukan scan barcode 
yang ada, kemudian akan muncul bermacam-macam video 
binatang seperti tiga dimensi. Selain itu, ada lomba mural yang 
diikuti oleh anak dan orang tua, serta berbagai penampilan 
siswa, seperti: menari, menyanyi, dan fashion show.

Bagaimana, teman-teman... seru kan, kegiatan kami kali 
ini? Kami jadi lebih sadar pentingnya menjaga lingkungan 

Heal the World

Salad Buah
Wow... hari ini tanggal 14 Oktober 

2022, teman-teman TK Kristen 
Petra 12 kelas TK B belajar 

tentang tanaman buah. Siapa yang suka 
makan buah? Pasti kita semua suka makan 
buah, karena buah banyak mengandung 
vitamin dan baik untuk kesehatan. Selain 
dimakan langsung, buah dapat diolah 
menjadi minuman dan salad buah. 

Pada pelajaran kali ini, teman-teman 
TK B senang sekali diberi 
kesempatan membuat 
salad dari buah apel 
yang dipotong kecil-kecil, 
krimer kental manis, 
mayonaise, keju, dan 
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jelly. Terlihat keceriaan mereka pada 
saat membuat salad buahnya sendiri-
sendiri. Setelah membuat salad buah, 
kegiatan dilanjutkan dengan menyanyi 
dan menirukan gerakan dari lagu “Pohon 
Apel”. 

Aku pohon apel yang rindang. Ini 
batangku, dan ini rantingku. Bila aku 
tumbang, krek, krek, krek.... Bila aku 
tumbang, krek, krek, krek.... Bila aku 
tumbang, krek, krek, krek.... Bila aku 
tumbang, krek, krek, krek....Bila angin 
kencang, wuss.. wuss.. wuss.... Bila angin 
kencang, wuss.. wuss.. wuss.... Begitulah 
syair dari lagu “Pohon Apel”. Hayoo... 
siapa yang mau mencoba? Hehehe..!!!

supaya binatang-binatang tidak punah. Ayo sama-sama 
kita belajar menjaga lingkungan kita dari yang terdekat, 
yaitu rumah kita. Jika kita dapat menerapkan hal sederhana 
tersebut, akan membawa dampak yang besar bagi binatang-
binatang di sekitar kita. Sampai bertemu di ASCE dan open 
house selanjutnya, ya...!



Serunya Membuat 
Klepon

Ciptakan Karya 
Berguna dari Bahan 

Daur Ulang

Pengenalan akan kebudayaan yang dimiliki oleh negara 
Indonesia bagi siswa usia dini merupakan hal yang 
penting dilakukan, karena dapat mendorong siswa untuk 

meningkatkan rasa kecintaan diri kepada negara Indonesia. 
Salah satu cara untuk mengenalkannya adalah dengan 
mempelajari salah satu kebudayaan Indonesia, yaitu dalam 
hal makanan tradisonal. KB-TK Kristen Petra 9 melaksanakan 
kegiatan proyek makanan tradisional, yang mana siswa jenjang 
KB dan TK diajak untuk bersama-sama membuat makanan 
tradisional, yaitu klepon. Dimulai dari proses membuat 
adonan hingga makanan siap untuk dinikmati bersama. Hal 
ini agar siswa bisa mengetahui dan mempelajari proses yang 
dibutuhkan untuk membuat suatu makanan tradional.

 Kegiatan dilaksakan secara serentak pada haru Jumat, 
tanggal 7 Oktober 2022. Alat dan bahan disediakan oleh 
sekolah, namun dalam prosesnya anak-anak diajak untuk 
terlibat dalam mempersiapan bahan-bahan yang diperlukan. 
Ibu guru mengajak anak-anak untuk mengenal setiap bahan 
yang akan digunakan, dan juga memastikannya sesuai dengan 
takaran yang diperlukan. 

 Anak-anak sangat senang dengan kegiatan membuat 
klepon ini. Terlebih ketika memakai kostum koki dan celemek, 
hingga terlihat seperti chef profesional. Secara bergiliran, anak-
anak diajak untuk mencoba membuat bola-bola klepon yang 
berisi gula merah, kemudian merebusnya dalam air mendidih. 
Sebagian anak juga diajak untuk menyiapkan kelapa parut 
yang sudah dikukus sebagai topping dari klepon nantinya. 

Setelah memasak klepon, hal yang paling dinantikan 
oleh anak-anak yaitu menyantap klepon hasil buatan mereka 

sendiri. Yummy! Anak-anak 
sangat suka dengan rasa 
klepon yang manis dan 
gurih. Semoga dengan ini, 
mereka dapat semakin 
mengenal makanan 
tradisional dan nantinya 
bisa mencoba memasak 
sendiri di rumah 
bersama keluarga.

Halo, teman-teman! Bagaimana 
kabarnya? Semoga sehat selalu, 
ya..! Jangan lupa untuk jaga 

kesehatan dengan makan makanan yang 
bergizi, minum vitamin, dan minum air 
putih yang banyak. Teman-teman kalau 
ke sekolah diusahakan membawa air minum 
dengan botol minum atau tumbler, ya! Tetapi 
kalau sudah terlanjur membawa botol minum kemasan 
tidak masalah, kok..! Hanya... jangan lupa untuk membuang 
sampahnya di tempat sampah, ya....

Tahukah, teman-teman? Kalau sampah yang kita buang 
akan dipilah oleh petugas kebersihan, mana yang bisa didaur 
ulang atau tidak. Apa sih daur ulang itu? Daur ulang sampah 
adalah kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk/
barang baru, misalnya menjadi vas bunga, tas belanja, ataupun 
celengan. Sampah yang bisa didaur ulang salah satunya adalah 
sampah plastik. Mengapa sampah plastik harus didaur ulang? 
Karena sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama 
untuk dapat terurai. 

Kali ini dalam kegiatan pembelajaran di TK Kristen 
Petra 10 tanggal 22 September 2022, aku diajak oleh ibu 
guru untuk mengenali berbagai barang yang sudah tidak 
digunakan lagi tetapi dapat didaur ulang menjadi barang yang 
bermanfaat. Aku akan mendaur ulang benda dari botol bekas, 
kaleng cat, dan kardus, untuk dijadikan sebuah celengan. 
Kami memanfaatkan celengan itu untuk menabung. Selain 
bermanfaat mengurangi sampah, juga bisa mengajarkan kami 
untuk bertekun dalam menabung. 

Nah, teman-teman... semoga kalian juga bisa membuat 
sesuatu yang bermanfaat dari sampah daur ulang, agar 
lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Sampai jumpa...! 
Tuhan Yesus memberkati.
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Field Trip ke
Alam Sari Petra

Horeee! Akhirnya... setelah kurang 
lebih tiga tahun kita menghadapi 
masa pandemi COVID-19 

yang mengharuskan kita melakukan 
pembelajaran dan variasi kegiatan secara 
online, kini kita memulai pembelajaran 
secara tatap muka. Dengan begitu, 
sekolah bisa mengajak para siswa 
dalam memperoleh pengalaman baru 
melalui kegiatan field trip ke Alam Sari 
Petra. Tentu saja, antusiasme serta rasa 
gembira terpancar dari wajah seluruh 
siswa TK Kristen Petra 13 kelas TK A. 

Hari Kamis, tanggal 20 Oktober 
2022, aku dan teman-teman TK A 
memakai topi serta membawa beberapa 
peralatan dan bekal untuk kegiatan 
field trip ini. Saat di Alam Sari Petra, 
kami dapat melakukan tanya jawab 
kepada guru/petugas dan melihat 
secara langsung berbagai tanaman dan 
budidaya ikan yang ada. “Miss, ada 
tanaman melon!” kata temanku seraya 
menunjuk tanaman yang dimaksud. 
Di sini, kami belajar tentang berbagai 
tanaman buah dan sayur, serta cara 
menanam ataupun memanennya. Kami 

Nagasari Yummy Yummy...!

Hai, teman-teman! Pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, kami 
dari TK Kristen Petra 11 membuat kue bernama nagasari. Apakah 
kalian tahu apa itu? Ya, betul! Nagasari adalah kue tradisional dari 

Pulau Jawa yang dibungkus dengan daun pisang dan dimasak dengan 
cara dikukus. Selain sehat, nagasari berkhasiat bagi tubuh karena 
mengandung banyak nutrisi. 

Semua siswa TK A dan TK B berbagi tugas untuk membuat nagasari. 
Alat dan bahan masak telah disediakan oleh bapak dan ibu guru, 
seperti: panci, tepung beras, tepung tapioka, garam, santan, air, vanili, 
daun pisang, pisang, dan bahan tambahan lainnya. Sebelum memasak, 
kami memakai celemek agar baju kami tidak kotor. Kami sangat antusias 
dan tidak sabar untuk segera membuat kue tersebut. Beberapa teman 
ada yang bertugas memasak adonan, ada yang memasukkan buah 
pisang ke adonan yang sudah matang, dan ada yang membungkus 
dengan daun pisang kemudian mengukusnya. 

Kurang lebih 25 menit berselang, nagasari yang kami buat sudah 
matang dan siap untuk disantap. Heumm... baunya wangi sekali! 
Bapak dan ibu guru membagi nagasari ke piring dan kami segera 
menikmatinya. Tak lupa, bapak dan ibu guru juga membagikannya ke 
adik-adik KB untuk dibawa pulang dan disantap di rumah.

Nah, itulah keseruan kami hari ini. Tunggu cerita seru lainnya, ya! 
Bye, bye... God bless you.

juga belajar cara beternak ikan nila dan 
lele. Kami pun bisa memberi makan ikan 
secara langsung.

Semoga momen ini menjadi 
semangat baru bagi kami dalam belajar 
hal-hal baru. Selain itu, kami juga belajar 
bersosialisasi dengan orang-orang 
di luar lingkungan sekolah sehingga 
memupuk kepercayaan diri kami, 
belajar menghargai hasil karya dan jasa 
orang lain, belajar beradaptasi dengan 
lingkungan baru, serta mengetahui asal-
usul benda alam di lingkungan sekitar.

Kita sungguh bersyukur karena 
Tuhan menciptakan banyak hal untuk 
mengisi bumi ini sehingga terlihat 
begitu indah. Mulai dari terang, alam 
semesta, berbagai jenis tumbuhan dan 
pepohonan, binatang, serta manusia, 
sehingga bumi ini menjadi penuh warna. 
Tuhan Yesus... terima kasih untuk kasih 
dan berkat-Mu bagi kami. Yuk, teman-
teman, kita belajar untuk memelihara 
alam sekitar lingkungan kita! Sampai 
jumpa lagi dalam cerita seru kami 
selanjutnya, ya...! Tetap jaga kesehatan, 
dan Tuhan Yesus memberkati.
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Program Penguatan
Profil Pelajar Pancasila

Bersatu
Bangun Bangsa

Pada tanggal 12‒16 September 2022, siswa kelas IV SD 
Kristen Petra 7 mengadakan kegiatan Program Penguatan 
Profil Pelajar Pancasila (P5). Ini adalah salah satu kegiatan 

yang ada pada Kurikulum Merdeka, yang mana siswa diajak 
untuk dapat berperilaku sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila, 
yaitu: kreatif, gotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. 
Kelas IV-B memilih untuk memanfaatkan lahan sekolah untuk 
membuat taman toga, yaitu menanam tanaman obat keluarga.

Pada hari pertama, siswa mengunjungi lahan sekolah yang 
dapat diolah menjadi taman toga. Di sana, mereka mencari 
masalah apa yang terdapat di sekitar lahan sekolah. Pada hari 
kedua, siswa membuat program yang akan mereka lakukan 
untuk memanfaatkan lahan sekolah tersebut. Hari ketiga, 
mereka membuat map atau maket taman toga. Hari keempat, 
siswa mulai mengolah lahan dan memupuk lahan yang akan 
ditanami. Hari kelima, siswa-siswi kelas IV-B membawa bibit 
tanaman toga. Tiap kelompok dengan semangat menanam 
bibit tanaman toga sesuai dengan yang sudah mereka 
rencanakan dalam kelompok.

Melalui kegiatan ini mereka bisa bekerja sama dengan 
teman, belajar menghargai ide satu sama lain, dan saling 
menghargai pendapat serta masukan dari teman ketika mereka 
sedang berdiskusi untuk mewujudkan taman toga yang sudah 
direncanakan. Hal ini dapat terlihat ketika mereka membuat 
maket dari berbagai bahan yang sudah dibawa dari rumah, 
misalnya: kertas HVS, karton buffalo, kertas origami, gabus, stik 
es, lem, dan lain-lain. Mereka berusaha agar taman toga yang 
mereka rencanakan dapat terwujud nyata.

Ketika para siswa melihat lokasi yang akan mereka olah 
menjadi taman toga, 

mereka sangat 
bersemangat. Hal ini terlihat ketika 
mereka bergotong royong untuk 

mengolah tanah dan menanam 
bibit tanaman toga, di antaranya: 
jahe merah, kencur, kunyit, serai, 
daun jeruk, dan lain-lain. Para 
siswa sangat antusias dan senang 

dapat melaksanakan proyek pertama 
mereka, dan tak sabar untuk segera bisa 
melihat hasil proyek mereka.

Memasuki bulan Oktober 2022, bangsa Indonesia akan 
memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 
28 Oktober 2022. Untuk memeriahkan Hari Sumpah 

Pemuda, kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 9, memakai baju 
adat dari berbagai daerah. Menurut kami, ini adalah hal 
yang paling menyenangkan karena kami bisa melihat dan 
mengerti baju adat dari berbagai daerah yang jarang kami lihat 
dan temui. Selain memakai baju adat, kami juga mengikuti 
berbagai kegiatan dan perlombaan. 

Kegiatan dibuka dengan upacara bendera. Setelah itu, 
bersama-sama kami menyanyikan lagu nasional dan daerah 
yang dipimpin oleh teman-teman. Lagu yang dinyanyikan 
adalah “Bangun Pemudi Pemuda”, “Maju Tak Gentar”, dan 
“Rek Ayo Rek”. Kemudian, kami memulai perlombaan dengan 
menampilkan yel-yel dari setiap kelas. 

Yel-yel yang dibuat harus disertai dengan ikrar Sumpah 
Pemuda. Teman-teman masih ingat, kan, dengan ikrar Sumpah 
Pemuda? Pastinya, dong! Kami menampilkan yel-yel yang 
sudah kami persiapkan dengan penuh semangat dan antusias. 
Yo, yo, yo..!!! Selain lomba yel-yel, ada juga lomba menghias 
mading, membaca teks berita, dan juga pemilihan duta 
literasi. Ah, kami sudah tidak sabar untuk segera mengetahui 
siapa yang akan menjadi pemenang dari setiap perlombaan. 
Akan tetapi... menang atau tidak, bukan masalah buat kami. 
Yang paling penting, kami sudah memberikan yang terbaik 
dan semangat Sumpah Pemuda tetap membara di hati kami 
semua. 

Selamat Hari Sumpah Pemuda, teman-teman...! Semoga 
semangat para pahlawan tetap ada dan membara dalam diri 
kita. Tuhan Yesus memberkati.
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“Kemenangan bukanlah prioritas utama dalam suatu 
perlombaan, tapi juga dapat menjadi pengalaman dan 
motivasi diri” (Chairul Tanjung). Hai, sobat cerdas... quote 

dari Chairul Tanjung menyadarkan kita untuk tidak mudah 
menyerah dalam setiap kompetisi yang diikuti. Sedikit berbagi 
dengan sobat cerdas semua, kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 
5, berhasil meraih juara dalam Travejes Festival yang diadakan 
oleh SMP Kristen Petra 5 pada tanggal 30 September 2022. 
Terdapat tiga jenis lomba yang diadakan, yaitu: solo dance 
competition, Maths competition, dan solo vocal competition. 
Dari perlombaan tersebut, SD Kristen Petra 5 berhasil meraih 
Juara I dalam solo vocal competition yang diwakili oleh Vanessa 
Gwen Siswanto, Juara Favorit dengan jumlah like terbanyak 
diwakili oleh Oswald Joseph Tatimu, dan Juara III dalam solo 
dance competition yang diwakili oleh Evelyn Chu.

Kami sangat bangga dengan prestasi yang telah dicapai. 
Namun, bukan hanya sukacita dalam meraih prestasi yang 
ingin kami bagikan, karena kami juga yang ingin berbagi cerita 
setiap proses yang kami lalui dalam menyiapkan lomba. 
Kami sudah banyak mengikuti berbagai lomba, dan kami juga 
pernah mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Bapak/
ibu guru selalu memberikan semangat dan dukungan kepada 
kami untuk tidak mudah menyerah. Seperti quote di atas, 
yang menjadi fokus kami bukanlah kemenangan, melainkan 
pengalaman. Itulah yang menjadi motivasi kami. Kami 
menantang diri kami untuk mengikuti berbagai kompetisi agar 
menambah pengalaman kami. Kami tidak lagi berfokus kepada 
kemenangan, tetapi berfokus pada proses dan pengalaman. 
Kekalahan yang kami dapat, memotivasi kami untuk terus 
berproses hingga berhasil mendapatkan yang terbaik. 

Sobat cerdas, bila saat ini atau dalam waktu dekat sobat 
cerdas sedang mengikuti sebuah kompetisi atau mungkin 
berencana mengikuti kompetisi, harus diingat, ya... jangan 
pernah berfokus pada kemenangan, namun belajarlah 
menikmati setiap proses yang dilalui. Yakinkan 
diri bahwa pemenang tidak datang begitu 
saja, tetapi muncul melalui sebuah proses 
yang panjang dan banyak berlatih. Tuhan 
memberkati usaha kita.

Menantang Diri 
Meraih Prestasi

“Mana semangatmu..?!”“Ini semangatku!” Wah, 
semua bersemangat, nih... saat mengikuti 
kegiatan Bible class kelas V pada tanggal 20-21 

Oktober 2022. Pada hari pertama, kami tampak 
seperti lautan kapas karena semua berpakaian 
nuansa putih, bahkan Pdt. Andri Purnawan selaku 
pembicara juga berbaju putih. Acara dibuka dengan 
ibadah dan renungan pagi bersama di aula, dan dilanjutkan 
rangkaian acara Bible class dengan penuh sukacita. 

Kami mengikuti pembekalan yang diberikan oleh Pdt. Andri 
Purnawan mengenai gambar diri dan nilai diri yang terbagi 
dalam dua sesi terpisah. Dalam dua sesi ini, kami belajar dan 
dibekali mengenai bagaimana kami memandang diri kami 
sebagai pribadi yang utuh, sebagai ciptaan Tuhan yang amat 
berharga dan bisa membawa dampak baik bagi sekitar, serta 
sebagai seorang manusia. Sedang pada sesi kedua, kami diajak 
untuk melihat ke dalam diri sendiri. Nilai apa yang ingin kami 
hidupi dan perjuangkan dalam kehidupan? Pendeta Andri 
menyebutkan macam-macam nilai hidup, di antaranya adalah 
loyalty, kindness, altruism, respect, selflessness, honesty, dan 
masih banyak lagi. Kami belajar mengenali diri dan potensi diri 
sebagai dasar yang kokoh. Semua orang layak untuk dihormati, 
dan itu harus dimulai dari diri sendiri.

Hari kedua, kami lebih banyak melakukan games yang 
mengajarkan nilai-nilai terapan, sebagai lanjutan dari dua 
sesi pada hari sebelumnya. Kami masuk dalam lima pos. Pos 
Segambar dan Serupa dengan Allah, Pos Jalan Serta Yesus, Pos 
Helium Stick, Pos Bersih-Bersih, dan Pos Final yang menuntut 
kami untuk mengingat pembelajaran yang sudah diajarkan 
dalam pembelajaran PAK (Pendidikan Agama Kristen). 

Kami banyak belajar dari dua hari Bible class ini, akan 
bagaimana langkah awal yang dapat kami lakukan untuk 
menerapkan "Being Respectful, Start from Me" ini. Tuhan 
memberkati kita semua.

Being Respectful, 
Start from Me
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Basic
Life Skill
Semangat pagi, teman-teman! Bagaimana kabar kalian 

hari ini? Kita berharap semua dalam keadaan sehat dan 
terus semangat serta senantiasa dalam lindungan Tuhan. 

Yuk, kita simak beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-
teman SD Kristen Petra 1! 

Pada bulan Oktober 2022, siswa-siswi SD Kristen Petra 
1 melakukan kegiatan keterampilan hidup yang disebut BLS 
(Basic Life Skill), antara lain: berhias diri seperti menyisir 
rambut supaya rapi, membuat minuman teh manis, 
menyampul buku yang benar dan rapi, serta merapikan 
baju menggunakan setrika. Mengapa kita perlu memiliki 
keterampilan hidup..? Memiliki kecerdasan secara akademik 
memang perlu, namun anak-anak juga harus terampil dalam 
mengerjakan kegiatan sehari-hari dalam keluarga, misalnya 
merapikan tempat tidur, mencuci piring, merapikan diri 
sendiri, dan lain-lain. Mengingat semakin bertambahnya usia, 
semakin bertambah pula tanggung jawab yang dilakukan. 
Melalui beberapa pengetahuan dan keterampilan dari sekolah, 
anak-anak diharapkan bisa lebih mandiri sehingga dapat 
membantu orang tua di rumah. Oleh karena itu, kita perlu 
belajar keterampilan hidup sejak dini.

Ayo, teman-teman... kita rajin melibatkan diri mengerjakan 
kegiatan sehari-hari dalam keluarga, sebagai bekal hidup ketika 
kita dewasa! Semoga kita dapat merealisasikan keterampilan 
yang didapat ini dengan baik.

Upacara
Kesaktian Pancasila

Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional yang 
diperingati setiap tanggal 1 Oktober oleh seluruh 
rakyat Indonesia. Hari bersejarah ini diperingati setelah 

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal 
sebagai G30S. Hari Kesaktian Pancasila kali ini mengusung 
tema “Bangkit Bergerak Bersama Pancasila”. Pada momen 
spesial ini, SD Kristen Petra 12 turut serta memperingati Hari 
Kesaktian Pancasila dengan melaksanakan upacara sebagai 
bentuk rasa nasionalisme dan menghargai para pahlawan yang 
telah gugur memperjuangkan bangsa Indonesia.

Pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, pukul 07.00 
WIB, para siswa kelas V beserta guru dan karyawan berkumpul 
di lapangan upacara. Mereka sudah siap dan menempati 
barisan masing-masing. Tampak bendera merah putih yang 
sudah dikibarkan setengah tiang. Kami pun memulai upacara 
dengan khidmat. Petugas upacara kali ini adalah para guru 
dan karyawan SD Kristen Petra 12. Pembina upacara dalam 
peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini adalah Ibu Wiyati 
Handayani selaku kepala sekolah. Setelah penghormatan 
bendera merah putih, dilanjutkan dengan penampilan spesial 
dari Alvaro Gavriel kelas V yang menyanyikan lagu “Pelajar 
Pancasila”.

Sesuai dengan lirik lagu tersebut, kita semua adalah para 
Pelajar Pancasila. Mari 
kita bangkit dan bergerak 
bersama Pancasila! Kita 
wujud nyatakan nilai-nilai 
Pancasila dalam setiap 
aspek kehidupan kita. Mari 
kita teruskan perjuangan 
dari pahlawan yang sudah 
memperjuangkan bangsa 
Indonesia! Tetaplah 
semangat menjadi Pelajar 
Pancasila! Tuhan Yesus 
selalu menyertai kita. Amin.
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Hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, adalah hari yang menyenangkan. 
Aku berangkat ke sekolah dengan hati gembira. Betapa 
tidak, sekolahku, SD Kristen Petra 11, mengadakan kegiatan 

entrepreneurship membuat cendol dawet kekinian. Dari rumah, aku sudah 
membawa alat untuk saringan membuat dawet. Teman-temanku juga 
terlihat menunjukkan barang-barang bawaan seperti gelas, celemek, dan 
tisu. Waaahh mereka semua terlihat semangat sekali! 

Setelah beberapa pelajaran, tibalah waktu untuk kegiatan 
entrepreneurship. Dengan semangat, Ibu Yati menjelaskan cara membuat 
dawet. “Anak-anak, bahan untuk membuat dawet sebagai berikut... 250 
gram tepung tapioka, 250 gram tepung beras, 600 ml air matang, dan 100 ml 
air sari daun pandan. Semua bahan ini dimasak dan diaduk-aduk seperti ini, 
ya....” Guru kelasku memperagakan cara membuat dawet. Aku dan teman-
teman antusias untuk melihatnya. “Setelah selesai, kita bisa serut cendolnya 
pada saringan yang memiliki lubang besar-besar seperti ini. Kita tekan-tekan 
hingga membentuk dawet. Ayo, siapa mau mencoba?“ Segera aku dan 
teman-teman berbaris ingin mencoba membuat dawet tersebut. 

Saat tiba giliranku, aku menekan-nekan adonan pada saringan... dan 
keluarlah butiran-butiran kecil berbentuk dawet. Wuuiihh… menyenangkan! 
Rasanya ingin segera mencicipinya. “Setelah selesai semua, sekarang kita 
mulai urutkan cara menyajiannya, yaitu... siapkan gelas atau mangkuk untuk 
menyajikan dawet ayu. Masukkan es serut atau es batu. Masukkan cendol 
sesuai selera. Masukkan campuran susu. Beri larutan gula sesuai dengan 
selera." Tak lama berselang, ibu guru melanjutkan, “Ayo siapa yang mau?” 
Kami langsung teriak, “Saya! Saya! Saya!” Kami pun langsung antre untuk belajar 
menyajikan dawet, minimal untuk diri sendiri. Setelah belajar cara menyajikan, aku 
segera mencicipi dawet buatan kelasku itu. Mmmm.... Segaarrr.... Enaakkk...! 

Kegiatan hari ini sangat menyenangkan. Aku jadi paham bagaimana membuat 
cendol dawet. Guruku juga menjelaskan bahwa cendol berasal dari wilayah bagian 
barat Pulau Jawa (Tanah Sunda), sedangkan dawet berasal dari sebagian tanah Jawa, 
yaitu Banjarnegara. Betapa bangganya aku tinggal di Indonesia. Bukan hanya aneka 
budaya, namun juga aneka jenis makanan yang sangat lezat dan menarik. Terima 
kasih, Indonesia! Terima kasih, guruku sayang! Terima kasih, sekolahku!

Cendol Dawet Kekinian

Kita Semua Bersaudara

SD Kristen Petra 13 menyelenggarakan kegiatan pembukaan 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada tanggal 26 
September 2022. Kegiatan ini dimulai pukul 08.00, bertempat di 

lapangan upacara sekolah. Pada kegiatan P5 yang diselenggarakan untuk 
pertama kali ini, mengangkat tema “Kita Semua Bersaudara: Bhinneka 

Tunggal Ika”. Acara dimulai dengan kirab bendera dan pawai siswa 
menggunakan baju tradisional dari tiap-tiap perwakilan kelas. Guna 
menyemarakkan pembukaan kegiatan P5, kepala sekolah memukul 
gong sebagai penanda dimulainya kegiatan ini. Prosesi upacara 
pembukaan pun berjalan dengan tertib dan lancar dengan ditutup 
menyanyikan lagu “Pelajar Pancasila” secara bersama-sama.

Pada kegiatan ini siswa kelas I dan IV diharapkan mampu berpikir 
secara kritis dan reflektif terhadap perbedaan yang ada di Indonesia, 
baik itu dari segi kebudayaan, ekonomi, ras, suku, maupun agama. 
Serta yang terpenting adalah siswa mampu memiliki karakter yang 
baik dalam menyikapi fenomena perbedaan yang ada, sesuai dengan 
semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 
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Pengalaman pertama selalu 
membuat perasaan kita tidak 
menentu. Itulah yang dialami 

tim bola basket putri SMP Kristen 
Petra 4 saat mengikuti turnamen bola 
basket Unsur Cup di SMA Untung 
Suropati Sidoarjo pada tanggal 10–13 
Oktober 2022. Bagi SMP Kristen Petra 
4 sendiri, hal ini bukanlah hal baru. 
Namun bagi saya dan teman-teman, ini 
adalah pengalaman perdana. Dengan 
semangat dan latihan yang konsisten, 
tim Petra 4 berusaha untuk meraih 
juara pada turnamen kali ini. Dan tim 
kali ini benar-benar merupakan tim bola 
basket baru yang dilatih khusus oleh 
Ko Andre sebagai coach. Istimewanya 
lagi, tim ini terbagi rata dari kelas VII, 
VIII, dan IX. Berawal dari pemain yang 
kurang mengenal satu dengan yang 
lain, akhirnya menjadi timm yang solid 

Detik Bermakna
dan saling mendukung 
dalam membawa tim 
bola basket Petra 4 
sebagai Juara III. 

Pada hari pertama, Petra 4  melawan 
SMP Negeri 2 Sidoarjo. Di sini, kami 
berhasil memenangkan pertandingan 
dengan skor 13-3. Kami merasa senang 
sekali karena pada awal turnamen 
sudah bisa meraih kemenangan. Hari 
kedua, Petra 4 melawan SMP Negeri 4 
Sidoarjo. Pertandingan ini bisa dikatakan 
big match dalam Unsur Cup, karena 
sebelumnya kami sudah melihat SMP 
Negeri 4 unggul saat bermain melawan 
SMP St. Yusup Tropodo. Kami tetap 
optimistis dan berusaha untuk bermain 
sebaik mungkin agar bisa memenangkan 
pertandingan. Namun... pada akhir 
pertandingan, tim Petra 4 harus 
berlapang dada karena belum berhasil 
memenangkan pertandingan. Meski 
begitu, kami tidak putus asa karena 
masih ada satu kesempatan lagi untuk 
meraih juara sekalipun hanya Juara III, 
dengan bertanding melawan SMP Negeri 

1 Sukodono.
Saat pertandingan perebutan 

juara ketiga ini, coach Andre sebagai 
pelatih memilih starter five di 
quarter pertama, yaitu Lieve (sebagai 
kapten), Jovani, Jovina, Della, dan 
Clarissa. Saat awal pertandingan, 
kami berhasil mencetak poin 2-0. 
Pada quarter kedua, tim lawan 
mulai menyerang dan mencetak 

poin sehingga perolehan poin menjadi 
seri. Sedangkan pada quarter ketiga, 
kami sempat tertinggal dengan dengan 
skor 3-6. Dan saat time out, kami sudah 
mulai putus asa karena kami merasa 
tidak ada harapan lagi. Akan tetapi, 
coach Andre tetap percaya dan yakin jika 
nanti kita mampu merebutkan Juara III 
sehingga coach terus memotivasi kami. 
Pertandingan pun berjalan lagi dan kami 
berhasil mencetak poin. Perkembangan 
ini membuat kami optimistis lagi untuk 
memenangkan pertandingan. Sampailah 
pada quarter keempat yang bisa disebut 
sebagai quarter penentuan Juara III di 
Unsur Cup tahun 2022 ini. Saat waktu 
sudah hampir habis, Jovani berhasil 
mencetak poin sehingga tim kami 
berhasil memenangkan pertandingan 
dengan skor 10-8. Bravo, Petra 4!

Bagi kami, ini adalah sebuah 
anugerah terbesar dari Tuhan karena 
kami berhasil meraih juara dalam 
perlombaan pertama yang kami ikuti 
setelah pandemi. Tentunya semua ini 
juga berkat kerja sama yang baik dari 
tim dan coach, latihan yang sungguh-
sungguh dari setiap pemain, serta 
dukungan dari sekolah. 

Nah, supaya kalian tahu juga 
bahwa bola basket merupakan excellent 
point dari SMP Kristen Petra 4, lho...! 
So, bagi teman-teman yang mau 
mengembangkan talentanya dalam 
bidang bola basket... yuk, bergabung 
bersama kami! Bermain bola basket itu 
seru dan bisa menambah pengalaman 

bagi kalian, lho! 
Dan jangan lupa... 
apa pun yang kita 
kerjakan, tetaplah 
berdoa dan percaya 
kepada Tuhan.

Oleh: Ardine 
M.W.



Acityans, Let's Boost Your
Passion and Potential!

Petra Acitya Christian Junior High 
School has come up with activities 
that Acityans look forward to. The 

hallmark of Petra Acitya is to have an 
activity called Fun Learning after the 
Mid- and End-Semester Assessments 
both in Semester I and II. The Fun 
Learning activity was held on October 
10-12, 2022. It then was followed by 
the Elective Class Showcase event on 
October 13, 2022 and the Korea Hangeul 
Day event on October 14, 2022. All 
these activities were held at Petra Acitya 
Christian Junior High School on-site 
and online via Zoom so students can 
still participate at home. However, the 
Korean Hangeul Day event was only 
held on-site on the 3rd floor, the indoor 
and outdoor canteen of Petra Acitya 
Christian Junior High School.

The Fun Learning activities were 
held for three days, which included 

various activities, 
such as Acitya Sport, 

Acitya Cooking 
Competition, 
Acitya Got Talent, 
Acitya Supporter, 
and also Acitya 
Cinema. This 

activity began 
with morning 

devotion at 07.30, and ended with 
afternoon mentoring at 15.00. This 
Fun Learning activity ran smoothly as 
it could be seen from the enthusiasm 
of Acityans who registered in the 
competition according to their talents. 
Every competition was very lively 
because students excitedly watched and 
supported the participants.

The elective class showcase, which 
was held for only one day, was as 
exciting as the Fun Learning event. This 
activity began with morning devotion 
at 07.30, and ended with the election 
of the student council chair at 15.00. 
The elective class showcase activity ran 
smoothly as it was seen from the 8th and 
9th grade students who prepared their 
classes very well. Likewise, the 7th grade 
students who entered each elective class 
showcase looked enthusiastic.

The Korea Hangeul Day event as 
the peak of the activity, which was 
held for only one day, was very lively 
and crowded. In collaboration with 
SMP Kristen Petra Acitya, King Sejong 
Institute Surabaya held an open house 
event to introduce Korean culture to 
students and the public in Surabaya-
Sidoarjo. This event was opened by 
Drs. Elia Indargo (Chairman of PPPK 
Petra Board), Dr. Liliek Soelistyo, M.A. 
(Director of King Sejong Institute 
Surabaya), Dra. Tri Utami Rinto Rukmi, 
M.M. (Vice Director of Education of 
PPPK Petra), and Ms. Eva Zahora, S.Si., 
M.M. (Principal of Petra Acitya Christian 
Junior High School). At the same time, 
PPPK Petra also held a symbolic trees 
planting ceremony in the school area. 
Several representatives of PPPK Petra 
and King Sejong Institute. The Korean 
Hangeul Day event started 
from 10.00 until 13.00. 

It ran smoothly and was a success as 
a large number of visitors came to the 
event. In the event, there were singing 
and dance performances that were 
brought by the students of Petra Acitya 
Christian Junior High School. There were 
several booths such as Calligraphy Booth 
1 where visitors can write Hangeul 
letters using a brush and ink using a 
fan media assisted by native Koreans. 
Then there was Calligraphy Booth 2 
where visitors got Korean letter stamps 
and chose motivational sentences to 
write. There was Korean food provided 
free of charge for visitors. Lastly, there 
was a photobooth where visitors could 
take photos using hanbok and wear 
traditional Korean clothes.

In Fun Learning, elective class 
showcase, and Korea Hangeul Day, 
all students of Petra Acitya and their 
teachers, employees, as well as staff 
participated. In the Korean Hangeul Day 
event, parents and anyone could join the 
event.

Petra Acitya Christian Junior 
High School has also successfully 
implemented the P5 Project which was 
done by students for the first time. This 
first P5 project was making a vlog with 
the theme of "My Well-being: from Me 
and for Me". Students made vlogs about 
healthy lifestyles. Students exercised, 
grew vegetables and cooked them as 
part of their healthy lifestyle. This P5 
project was able to run smoothly and 
successfully as students were very 
enthusiastic about making vlogs with 
their groups as well as teachers and 
mentors who guided them. All these 
activities have been a blessing and a gift 
from God.
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Bila banyak masalah hidupmu. Kuharap dirimu tak usah 
mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu. Kau bisa 
mengubah keluh jadi senyum.... Demikian sepenggal 

lirik lagu "Senyumlah" dari Andmesh Kamaleng. Lagu tersebut 
kiranya cukup menggambarkan tema yang diangkat untuk 
Travejes Festival tahun ini. Lagu ini mengajarkan bahwa dalam 
kehidupan, pastilah kita mengalami yang namanya badai/
cobaan hidup. Namun, yakinlah kita mampu melewati, dan 
yang paling penting kita harus senantiasa bersyukur karena 
di luar sana masih banyak orang yang lebih tidak beruntung 
dibandingkan keadaan kita sekarang.

Travejes Festival merupakan acara tahunan yang  menjadi 
ajang promosi bagi siswa-siswi SD yang akan melanjutkan ke 
jenjang SMP. Tingginya antusiasme para peserta solo dance 
competition, solo vocal competition, dan juga kompetisi 
Matematika dalam pelaksanaan tahun ini yang berlangsung 
pada tanggal 30 September 2022, ditunjukkan dengan 
banyaknya siswa yang mendaftar baik dari Surabaya maupun 
dari luar kota Surabaya, di antaranya dari Sidoarjo, Madiun, 
dan Jakarta. Kegiatan lomba dimulai pukul 08.00 hingga pukul 
13.30 WIB, berlangsung secara virtual.

Siswa-siswi SMP Kristen Petra 5 juga tampak sangat 
menikmati Travejes Festival, seperti dalam kegiatan open 
house yang juga sekaligus ajang pameran seni siswa, serta 

Senyumku Bukti
Syukurku

Four Art and Science Event

"Kepuasan terletak pada usaha, 
bukan pada pencapaian, usaha 
penuh adalah kemenangan penuh" 

(Mahatma Gandhi). Kata-kata tersebut 
menggambarkan semangat penuh para 
siswa SMP dalam mengikuti sebuah 
event rutin yang diadakan oleh SMA 
Kristen Petra 4. Four Art and Science 
Event (FAST) menjadi salah salah satu 
ajang bergengsi di kalangan siswa SMP 
untuk menjadi sang juara atau master 
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kegiatan charity (bazar). Mereka begitu menikmati acara 
ini, mengingat Travejes Festival tahun ini menjadi kegiatan 
pertama mereka untuk menunjukkan bakat dan talenta setelah 
melewati berbagai pembatasan kegiatan selama pandemi.

Tentu banyak harapan yang tersirat dari kegiatan ini. Untuk 
para peserta lomba, diharapkan bisa semakin mengenal SMP 
Kristen Petra 5. Sedangkan untuk para siswa Petra 5, tentunya 
menjadi ajang unjuk bakat dan talenta. Selain itu, para siswa 
bisa belajar untuk memiliki jiwa mau berbagi dengan sesama 
melalui kegiatan bazar. Sukses terus para siswa! Sampai jumpa 
dalam kegiatan Travejes Festival tahun depan...!

dalam setiap lomba yang ada. Yups...! 
FAST adalah event yang diisi dengan 
bermacam lomba terkait art and science. 
Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 
12-13 Oktober 2022 ini, diikuti oleh para 
siswa dari berbagai SMP se-Sidoarjo-
Surabaya. Lomba-lomba dalam FAST, 
antara lain: Math Mastery, Science 
Mastery, Social Science Mastery, dan 
Poster Design. 

Perlombaan dilakukan secara onsite 
di SMA Kristen Petra 4. Bak 

obat rindu para siswa 
terhadap perlombaan 
yang menantang, FAST 
diikuti oleh banyak 
siswa. Kegiatan diawali 
dengan pembukaan 
dan beberapa 
penampilan dari siswa 
SMA Kristen Petra 4 
berupa dance dan 
band. Hal ini sebagai 
salah satu upaya untuk 
mengenalkan bahwa 
SMA Kristen Petra 

4 sangat menghargai dan mendorong 
kepercayaan diri siswa terhadap 
pengembangan talenta yang dimiliki. 
Setelah itu, peserta lomba diajak untuk 
masuk ke dalam ruangan masing-masing, 
sesuai dengan lomba yang diikuti. 

Yuk, kita coba intip satu-satu 
lombanya! Pada hari pertama 
dilaksanakan lomba Math Mastery dan 
Poster Design. Tentu saja Math Mastery 
berkaitan dengan hitungan dan pelajaran 
Matematika, sedangkan Poster Design 
berkaitan dengan pembuatan karya 
orisinal sebuah poster secara digital. Pada 
hari kedua dilaksanakan Science Mastery 
dan Social Science Mastery. Kedua lomba 
ini berkaitan dengan pengetahuan alam 
dan sosial. Setelah semua lomba selesai, 
dilakukan pengumuman pemenang tiap-
tiap lomba.

FAST adalah salah satu kegiatan yang 
bertujuan untuk melatih keberanian, 
berani berusaha dan mendapat 
pengalaman berharga. Dan syukur 
kepada Allah, FAST pada tahun ini bisa 
berjalan dengan baik.



Pada hari Jumat, tanggal 30 
September 2022 yang lalu, saya 
bersama dengan teman-teman 

dari SMA Kristen Petra 3 dan juga SMA 
Kristen Petra lainnya mengikuti art and 
craft workshop yang diadakan oleh PPPK 
Petra dan NAFA (Nanyang Academy of 
Fine Arts) Singapura. Dalam workshop 
yang bertempat di ruang media SMP 
Kristen Petra 1 ini, kami belajar tentang 
bagaimana membuat portofolio yang 
baik dan benar dari Mr. James Sin, senior 
lecturer dari NAFA (Design and Media 
Department). Kami diajarkan enam 
langkah kunci dalam mengembangkan 
portofolio yang baik dan benar, yaitu: 
ketahui maksud dan tujuan karya 
tersebut, edit hasil karya, pilih 

NAFA Art and Craft Workshop
"How to Prepare a Good Portfolio"

Penghargaan Siswa Berprestasi 2022

kualitas daripada kuantitas, gunakan 
format portofolio pilihan, jaga urutan 
hasil karya dari hasil terbaik, dan buat 
portofolio secara sederhana dan simple.

Kami juga diajarkan untuk 
memberikan nama pada setiap hasil 
karya, tanggal penyelesaian karya, 
dan deskripsi singkat pada karya yang 
akan diserahkan kepada klien atau 
perusahaan yang kami pilih pada masa 
depan. Kami juga diingatkan untuk 
tidak melakukan kesalahan umum, 
seperti tidak mengedit hasil karya di 
portofolio atau hasil foto karya yang 
buruk. Saat workshop, kami juga 
mendapatkan rekomendasi aplikasi 
untuk memaksimalkan hasil foto karya, 
yang mana kami bisa menyimpan 
files hasil karya yang sudah dibuat 
dan lain-lain. Setelah 

kami mempelajari semuanya dari Mr. 
James Sin, beberapa dari kami yang 
mengikuti workshop memperlihatkan dan 
mempraktikkan portofolio yang sudah 
kami buat. Dari situ, ada apresiasi hadiah 
kecil bagi hasil portofolio terbaik. 

Setelah semua sesi selesai, kami 
pun berdoa bersama untuk menutup 
kegiatan ini. Tak lupa, kami berfoto 
bersama dengan Mr. James Sin dan guru-
guru pendamping yang juga mengikuti 
workshop. Pengalaman mengikuti 
workshop ini merupakan pengalaman 
yang sangat menyenangkan dan 
bermanfaat bagi saya, karena saya belajar 
banyak hal baru yang dapat saya gunakan 
pada masa mendatang, khususnya untuk 
mengembangkan bakat di bidang seni. 

Oleh: Leony S.
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Seperti tahun-tahun sebelumnya, PPPK Petra pada tahun ini mengadakan acara 
pemberian penghargaan kepada siswa-siswinya yang berprestasi. Acara ini 
merupakan satu bentuk apresiasi yang besar dari PPPK Petra kepada para 

siswanya yang telah berlatih dan berjuang keras dalam meraih prestasi akademik, 
baik bagi diri mereka sendiri, keluarga, sekolah (PPPK Petra), maupun bagi 
kebanggaan Indonesia di level internasional. Adanya acara ini tak terlepas dari peran 
PPPK Petra dalam program pembinaan siswa-siswi Petra sejak dini menjadi siswa-
siswi yang berprestasi di level nasional dan internasional.

Pelaksanaan acara masih secara online melalui Zoom yang juga ditampilkan 
dalam kanal YouTube PPPK Petra pada tanggal 19 November 2022. Pada 
penyelenggaraan tahun ini, ada enam belas siswa-siswi yang masuk dalam daftar 
siswa berprestasi, yang dua di antaranya sudah lulus tahun ajaran 2021/2022. 
Sembilan siswa meraih prestasi level nasional dalam ajang Olimpiade Sains Nasional 
2022. Tujuh siswa meraih prestasi level internasional dalam ajang IGeO, IChO, IBO, 
IOAA, IMO, dan IOI. 

Atas prestasi yang diraih, para siswa mendapatkan privilege berupa pembebasan 
Uang Sekolah dan Uang Pengembangan, sesuai dengan tingkatan prestasi yang sudah 
ditentukan. Harapan PPPK Petra, para siswa bisa tetap berprestasi dan memberi 
inspirasi bagi siswa-siswi lainnya. Untuk mengikuti keseluruhan jalannya acara, Anda 
bisa scan atau klik QR code yang tersedia.

https://www.youtube.com/watch?v=yjgxr140dCE
https://www.youtube.com/watch?v=yjgxr140dCE


Field Trip to
BMKG Juanda

Hello, guys! Sadar tidak, sih... bahwa iklim kita sekarang sulit 
ditebak? Yang seharusnya musim hujan ternyata sudah kemarau, 
ataupun sebaliknya. Ada apa dengan bumi kita akhir-akhir ini? Lalu, 

apakah kalian familier dengan ”Mbak Rara”, pawang hujan viral sewaktu 
berlangsungnya MotoGP di Mandalika beberapa waktu yang lalu? Bisa 
tidak, sih, hal tersebut kita pelajari secara ilmiah? Dalam rangka mencari 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, kami, para siswa SMA 
Kristen Petra Acitya, didampingi oleh beberapa guru berkunjung ke Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda pada tanggal 30 
September 2022. Saat itu kami mempelajari tentang perubahan iklim dan 
kerusakan lingkungan secara kontekstual dan belajar menggunakan alat-
alat meteorologi serta klimatologi.

Sesi pertama, kami mendapatkan paparan materi dari pihak BMKG 
Juanda mengenai cuaca, iklim, dan alat-alat yang digunakan untuk 
mengukur besaran-besaran Fisika berkaitan dengan meteorologi. Pada sesi 
ini kami juga mendapatkan informasi tentang perubahan iklim yang terjadi 
di bumi yang kita tinggali ini, dan dampak jangka panjangnya.

Saat sesi kedua, kami diajak ke Taman Alat BMKG yang terletak 
di belakang Gedung Observasi untuk melihat secara langsung serta 
memahami cara kerja berbagai peralatan yang digunakan oleh BMKG, 
antara lain: alat pengukur curah hujan, alat untuk mengukur durasi 
penyinaran matahari, alat pengukur kecepatan angin dan arah angin, 
serta berbagai alat lainnya. Seusai dari Taman Alat, kami diajak ke 
ruang pengolahan data dan melihat bagaimana BMKG mengolah setiap 
data yang didapatkan dari setiap peralatan tadi. Hasil pengolahan data 
tersebut disebarkan ke beberapa pihak, mulai dari ke Bandara Juanda 
untuk keperluan penerbangan hingga ke BMKG pusat dan WMO (World 
Meteorologi Organization) untuk dipublikasikan sehingga bisa dilihat oleh 
masyarakat secara umum melalui internet.

Menarik bukan outing kami kali ini? Tentu, dong! Karena, kami dapat 
belajar secara langsung tentang pengukuran iklim dan cuaca, hal yang 
akrab sekali dalam kehidupan kami. Selain itu, outing kali ini membuat 
kami lebih aware akan perubahan iklim serta cuaca di bumi, sehingga 
dapat ikut serta menjaga bumi dengan berbagai hal yang bisa kami lakukan 
sehari-hari. Save our earth, guys!

Implementasi P5

Kewirausahaan

Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang mengambil tema 
Kewirausahaan, membuat aksi dari Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 
dengan mengadakan bazar sebagai aksi nyata dari kegiatan P5 kelas X. Bazar 

Implementasi P5 Kewirausahaan dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 21 dan 
23 September 2022, di lapangan bola basket SMP Kristen Petra 3. 

Hari pertama, peserta bazar adalah siswa kelas X-1‒ X-6 dengan jumlah stan 
bazar sebanyak 30 stan yang menawarkan makanan dan minuman yang 
dikombinasi dengan potensi daerah yang ada di Indonesia. Antusiasme peserta 
bazar sangat tinggi dalam meramaikan bazar ini. Pelaksanaan bazar tetap 
menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Siswa kelas XI dan XII, bapak dan 
ibu guru, serta karyawan SMA Kristen Petra 2 juga ikut mengapresiasi kegiatan 
bazar dengan membeli produk-produk usaha bazar P5.

Hari Jumat, tanggal 23 September 2022, bazar hari kedua dilaksanakan 
dengan peserta bazar dari kelas X-7 sampai dengan X-11 dengan jumlah 
stan bazar sebanyak 25 stan. Pada hari kedua ini para siswa tetap antusias 
mengikutinya. Bapak dan ibu guru pembina kelompok juga ikut memantau 
jalannya bazar. Dalam pelaksanaannya para siswa belajar bagaimana 
menjalankan sebuah usaha dan kerja sama dengan anggota kelompok.
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Program pertukaran pelajar tahun 2022 antara siswa SMA PPPK Petra dan 
Dunman High School Singapura yang dilaksanakan secara online, telah 
berjalan dengan baik. Usai melakukan beberapa pertemuan online sejak 

bulan Juni 2022, kegiatan ini akhirnya sampai pada pertemuan penutup tanggal 
15 November 2022. Para peserta yang tergabung dalam kelompok-kelompok kecil, 
mempresentasikan hasil project mereka yang telah dikerjakan selama beberapa 
bulan terakhir dalam kelompok masing-masing. Dalam segala keterbatasan yang ada, 
para siswa baik dari Petra maupun Dunman tetap fokus akan tujuan dari program 
pertukaran pelajar ini. Melalui project dengan mengangkat beberapa topik, mereka 
saling belajar mengenal kultur atau budaya dari negara masing-masing. Secara 
khusus, program pertukaran pelajar ini memberikan pengalaman dan pengetahuan 
baru bagi siswa, serta membantu mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri dalam 
mengikuti kegiatan di sekolah ataupun luar sekolah. Selain itu, penyelenggaraan 
Petra Students Exchange Program 2022 ini diharapkan mempererat 
hubungan partnership antara PPPK Petra dan Dunman 
High School Singapura yang terjalin baik selama ini.

Petra Students Exchange
Program 2022

Senior High School
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