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Selamat Natal 2022 dan selamat menyambut 
tahun baru 2023! Setahun berlalu dengan 
berbagai pengalaman dan tantangan, baik 
itu yang memberi rasa sukacita maupun 
kekecewaan. Namun dengan pengalaman 
tersebut, marilah kita menyongsong tahun 
yang baru dengan penuh harapan. Kegagalan 
tahun lalu, kita jadikan pelecut semangat 
untuk merengkuh keberhasilan yang 
tertunda. Dimulainya kembali PTM di kelas-
kelas, memberikan semangat baru bagi kita 
untuk terus belajar. Seperti yang terlihat 
dalam berbagai aktivitas sekolah yang diikuti 
oleh para siswa Petra dengan penuh antusias, 
yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin 
Gema Petra edisi kali ini.

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Buletin Gema Petra edisi bulan Desember 
2022 ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca.

OPEN
ENROLLMENT

ACADEMIC YEAR
2023/2024
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PPPK Petra kembali menggelar 
konser Petra Youth Orchestra 
(PYO) yang berlangsung secara 

virtual melalui kanal YouTube PPPK 
Petra pada tanggal 26 November 2022. 
Konser virtual ini menjadi ajang konser 
yang ke-12 dalam kiprah perjalanan 
PYO sejak konsernya yang pertama tiga 
belas tahun yang lalu. Eksistensi dan 
konsistensi PYO dalam berkarya menjadi 
jembatan yang luar biasa bagi siswa-
siswi Petra terutama anggota PYO dalam 
pengembangan talenta mereka di bidang 
seni musik, termasuk juga siswa-siswi 
anggota Petra Youth Choir (PYC), Petra 
Children Choir (PCC), dan Petra Children 
Dancer (PCD) yang turut mengiringi.  

Penyelenggaraan konser yang 
bertajuk “The Precious - A Symphony 
for Dedicated Teachers” ini berawal 
dari kerinduan untuk menyampaikan 
pesan bahwa kita semua sama di mata 
Tuhan. Terkadang hal mendasar tersebut 
terabaikan karena ketidaksadaran dan 
ego kita dalam menjalani kehidupan. 
Kerangka dasar ini yang akhirnya 
berkembang menjadi sebuah ide 
bahwa ternyata para pendidik memiliki 
andil besar dalam pengajaran sebuah 
pemaknaan hidup, hingga akhirnya 
tajuk “The Precious” ini didedikasikan 
kepada para pendidik, yang telah 
bersungguh-sungguh dalam pengabdian. 
Kasih Tuhan memampukan para 
pendidik untuk dapat mengabdi, dan 
pengabdian tersebut melahirkan kasih, 
hikmat, dan pengetahuan yang akhirnya 
menuntun kita untuk menyadari 
bahwa setiap pribadi adalah berharga 
di mata Tuhan. Paradigma itulah yang 
menuntun terselenggaranya konser 
ini sebagai bentuk apresiasi kepada 
para pendidik, melalui karya orisinal 
baik dari cerita maupun lagu-lagu yang 
dipersembahkan.

Tampil sebagai 
conductor, Christian 
Xenophanes, Alvine 
Kurniawan Suryantara, 
Daniel Chandra, 
dan Raymond Johan 
Wahjoedi, yang juga 
merupakan coach di 

PYO, PYC, dan PCC. Beberapa karya 
lagu yang dipersembahkan, antara lain: 
“Tentang Sebuah Pengabdian” karya 
Guido Denta, “Kejarlah Mimpimu” 
karya Raymond Johan W., “Terima 
Kasih Papa Mama” karya Ricky 
Wijaya, “Masa Bodoh” karya Guido 
Denta, “Kurindu Kehadiranmu” 
karya Guido Denta dan Kasmuri, 
“Melodi Mimpi” karya Christian 
Xenophanes dan Melia Santoso, 
“Istimewa” karya Guido Denta, 
dan “Luar Biasa” karya Guido 
Denta. Selain itu, special 
performances dari Nanyang 
Academy of Fine Arts (NAFA) 
Singapura yang membawakan 
“Mozart: Overture to the Magic 
Flute” dan “Yunfei Wang: The Eight-
Sided Fortress”.

Konser virtual yang berdurasi 
satu jam ini memberikan apresiasi 
dan pesan yang menyentuh 
bagi para pendidik yang telah 
mendedikasikan dirinya dalam 
pengabdian. Untuk menyaksikan 
keseluruhan jalannya konser, Anda 
bisa mengunjungi kanal YouTube 
PPPK Petra, langsung scan atau 
klik kode QR yang tersedia. 
Selamat menyaksikan....

The 12th Concert of Petra Youth Orchestra

The Precious - A Symphony for Dedicated TeachersThe Precious - A Symphony for Dedicated Teachers
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https://www.youtube.com/watch?v=ZgMf0PZsIo8
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Sajojo... sajojo... yumanampo misa papa samuna muna 
muna keke... samuna muna muna keke.... Teman-teman 
pasti mengenal lagu “Sajojo” yang merupakan salah satu 

lagu daerah Papua. Papua adalah salah satu wilayah di Indonesia 
yang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Keunikan dan 
kekhasan dari Papua ini dikenalkan kepada anak-anak sejak 
dini. Pada tanggal 28 Oktober 2022, siswa-siswi KB B dari KB-
TK Kristen Petra 12 mengikuti kegiatan mengenal rumah adat 
dan pakaian adat dari Papua. Dalam kegiatan ini, mereka juga 
membuat topi bulu, tombak dari kertas, dan juga tameng khas 
Papua. Wah... mereka antusias sekali dan senang dapat mengenal 
salah satu suku dari beragam suku yang ada di Indonesia.

Field Trip toField Trip to
Alam Sari PetraAlam Sari Petra

Yuk, MengenalYuk, Mengenal
Kebudayaan PapuaKebudayaan Papua

Hai, teman-teman semua! 
Berjumpa lagi dengan kami dari 
KB-TK Kristen Petra 1 yang selalu 

ceria, sehat, dan penuh semangat! 
Tanggal 4 November 2022 lalu adalah 
hari yang berkesan dan penuh kenangan 
bagi kami, siswa-siswi KB A dan KB B. 
Saat itu, kami mengikuti kegiatan field 
trip ke Alam Sari Petra (ASP). Pukul 07.30 
WIB, kami sudah berkumpul di sekolah, 
berdoa bersama, dan bersiap untuk 
berangkat. Yaayyy! Pukul 08.00 WIB, 
kami pun berangkat menggunakan mobil 
sekolah. Orang tua kami pun ikut serta 
mendampingi. Perjalanan menuju ASP 
memakan waktu kurang lebih 15 menit. 

Setibanya di sana, suasana 
gembira dan ceria tampak 

dari seluruh 
peserta field 
trip. Segera 

saja, 
kami 

memulai dengan 
membuat barisan 
sesuai dengan kelompok 
masing-masing, agar 
semua kegiatan dapat berjalan baik 
sesuai dengan rencana. Let’s gooo..! 
Kami berkeliling area ASP dengan 
hati gembira. Wah, ada banyak 
pemandangan indah di sana. Ada 
taman bunga dengan beragam jenis 
bunga yang penuh warna. Ada kolam 
air mancur dengan berbagai jenis ikan. 
Ada pula rumah jamur, kebun sayur, 
tanaman hidroponik, dan aquaponik, 
sehingga kami bisa belajar tentang 
pembibitan dan tumbuh kembangnya. 

 Di kolam ikan dengan sebuah 
jembatan di tengahnya, kami 
berkesempatan memberi makan ikan-
ikan yang ada di situ. Ada ikan nila yang 
berkembang biak begitu banyaknya. 

Semua ikan makan dengan lahap. 
Kami pun merasa sangat senang. Di 

kebun sayur, terdapat beragam 
jenis sayur yang tumbuh subur. 

Ada selada, tomat, sawi, 
terong, cabai, hingga 
tanaman tebu. Kami 
pun makin semangat 

berkeliling. Berikutnya di 
rumah jamur, ada banyak 

jamur yang tumbuh, 
bahkan beberapa 

di antaranya sudah dipanen. Di area 
hidroponik, kami diberi kesempatan 
untuk menanam benih tanaman 
sayur selada. Kami begitu excited dan 
bersemangat menanamnya!

Selesai berkeliling, tidak lupa kami 
berfoto bersama teman-teman, para 
guru, dan orang tua, di beberapa spot. 
Kemudian, kami istirahat di rumah joglo 
untuk makan dan minum. Sebelum 
kembali ke sekolah, kami juga tidak 
lupa membeli buah tangan yang dijual 
di Alam Sari Petra. Ada buah pisang, 
ikan nila, jamur, dan sayur-mayur. 
Menyenangkan dan berkesan sekali 
kegiatan field trip ini! Okay... sekian 
dahulu cerita kami. Selalu jaga kesehatan 
dan... sampai jumpa teman-teman...! 
Tuhan Yesus memberkati.
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Halo, teman-teman! Pada kesempatan kali ini, kami, siswa-siswi KB-TK Kristen 
Petra 5, ingin membagikan pengalaman saat mengikuti minggu uji coba 
Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Tanggal 10–15 November 

2022, kami didampingi oleh orang tua, mempresentasikan dan melakukan uji coba 
bersama dari hasil proyek yang telah kami buat. 

Untuk jenjang KB B, mengambil topik “Bermain dan Bekerja Sama”. Adik-adik 
KB belajar berbagi dan bermain bersama menggunakan mainan hasil karya mereka 
yang sudah dimodifikasi atau dibuat dari barang bekas seperti kardus ataupun botol 
bekas. Hasil karyanya beragam dan bagus sekali, lho! Ada mobil-mobilan, gawang 
untuk bermain bola, puzzle, rumah-rumahan, masak-masakan, dan lain sebagainya.

Tidak mau ketinggalan, kami di TK B juga mengikuti minggu proyek ini dengan 
topik “Aku Sayang Bumi”. Kami diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan 
sekitar, terutama lingkungan terdekat yakni rumah. Kami belajar menjaga 
kebersihan lingkungan rumah masing-masing dari sampah. Kami belajar mendaur 
ulang sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna, seperti: mainan, hiasan rumah, 
tempat pensil, dan lain sebagainya.

Saat presentasi, kami bersama mama dan papa, belajar untuk berani bercerita 
secara singkat tentang hasil karya kami, bahan yang kami pakai, tujuan, dan 
bagaimana cara memainkannya. Tidak sampai di situ, kami juga belajar untuk 
dapat mengungkapkan perasaan kami saat membuat proyek, kendala atau 
kesulitan apa yang kami alami, dan apakah kami senang dengan karya buatan 
kami. Tentu saja kami semua senang! Kami bisa belajar untuk berbagi dan 
bermain bersama teman. Kami juga jadi paham pentingnya menjaga 
lingkungan dan bagaimana cara mendaur ulang sampah menjadi 
sesuatu yang lebih berguna.

Teman-teman, ayo kita jaga lingkungan tempat tinggal di 
sekitar kita! Bagaimana caranya? Salah satunya dengan membuang 
sampah pada tempatnya ataupun mendaur ulang sampah menjadi 
sesuatu yang lebih berguna. Yeay.. mudah bukan?

Pada awal bulan Oktober 2022, seluruh siswa KB B dan TK 
B di KB-TK Kristen Petra 9 diajak untuk menanam benih 
sayur bayam di kebun sekolah sebagai bagian dari proyek 

P5 Kurikulum Merdeka dengan tema “Mini Agro”. Tidak hanya 
menanam benih sayur bayam, teman-teman juga belajar merawat 
tanaman sayur bayam dengan cara menyirami dan menyabuti 
gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. 

Pada akhir bulan November 2022, tanaman sayur bayam sudah 
siap dipanen. Kemudian, teman-teman memanen hasil tanaman 
sayur bayam, yang selanjutnya akan diolah menjadi makanan yang 
sehat dan bergizi. Tepat tanggal 28 November 2022, teman-teman 
diajak untuk memanen dan memasak bayam yang telah mereka 
tanam tersebut. Mereka terlihat antusias ketika diajak oleh ibu 
guru untuk memasak sayur bayam bersama-sama di kelas, yang 
kemudian akan dinikmati bersama-sama teman sekelas. 

Kegiatan makan sayur ini bertujuan untuk membiasakan anak-
anak mau makan sayur sejak usia dini, dan mensyukuri berkat 
Tuhan. Mari kita bersyukur selalu atas semua berkat yang sudah 
Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.

Sehat DimulaiSehat Dimulai
dari Dinidari Dini

Aku Sayang BumiAku Sayang Bumi
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Brownie CupcakeBrownie Cupcake

Pahlawan Kecil itu Aku, Lho...!Pahlawan Kecil itu Aku, Lho...!

Hari Jumat, tanggal 4 November 2022, aku dan teman-teman 
TK A dan TK B dari TK Kristen Petra 10 mengikuti acara 
yang sangat seru. Kami semua memakai baju yang bertema 

perjuangan. Ada yang pakai baju polisi, TNI, dokter, suster, 
guru, dan pejuang zaman dahulu. Wah... kenapa, ya, kok pakai 
baju perjuangan? Oh, iya... kan pada tanggal 10 November kita 
merayakan Hari Pahlawan. 

Lalu, kenapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari 
pahlawan, ya...?? Kata guruku, pada tanggal 10 November 1945, 
terjadi pertempuran besar dan sengit oleh arek-arek Suroboyo 
melawan penjajah dari Inggris. Ada begitu banyak korban gugur 
di medan perang, terutama dari pihak pejuang Indonesia. Meski 
dengan senjata seadanya, para pejuang memiliki semangat tinggi 
dan rela berkorban demi melawan penjajahan. Oleh karena itu, 
hari itu diperingati sebagai Hari Pahlawan yang bertujuan untuk 
mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan. 

Nah... untuk meramaikan Hari Pahlawan, sekolah kami 
mengadakan kegiatan fashion show dengan busana bertema 
pahlawan. Kami bisa memperagakan dengan berlenggak-lenggok di 
atas panggung. Wah, ternyata seru juga, ya..! Kami cocok juga, nih, 
menjadi pahlawan kecil. Hehehe...! Ayo, teman-teman, tunjukkan 
juga gayamu!

Halo.. kawan-kawan! Senang sekali kami dari KB-TK Kristen Petra 7 dapat 
berjumpa kembali dengan kalian semua. Pada kesempatan kali ini, kami 
ingin menceritakan pengalaman seru saat mengikuti kegiatan cooking 

class membuat brownie cupcake. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 
tanggal 17 November 2022, bagi siswa KB A. Sedangkan untuk siswa KB B, TK A, 
dan TKB, dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022. 

Ada yang istimewa, lho, pada kegiatan kali ini! Pemandu kami untuk 
membuat dan menghias cupcake adalah orang tua teman kami, yaitu Miss Novi, 
mama dari Shanessa kelas TK B1. Miss Novi menjelaskan kepada kami, apa saja 
alat dan bahan yang digunakan untuk membuat cupcake. Setelah itu, kami diajari 
untuk membuat brownie cupcake. Mulai dari mengocok telur, mencampurnya 

dengan lelehan butter dan cokelat, mengayak tepung dan bubuk cocoa, 
mencampur semua bahan, sampai mencetak dan memanggang di oven. 
Beberapa dari kami juga berkesempatan untuk mencoba membuat 
sendiri. 

Setelah cupcake matang, kami diajak oleh bu guru untuk bermain 
peran seolah-olah kami sedang menjadi pembeli di sebuah toko roti. 
Kami berbaris dan masuk satu per satu ke dalam toko roti untuk memilih 
cupcake yang akan kami beli. Tak lupa, kami juga harus membayar cupcake 
tersebut kepada seorang kasir. 

Horeee... saatnya sekarang kami menghias topping brownie cupcake 
yang sudah kami beli tadi! Ini adalah saat yang paling kami tunggu. Bersama-
sama, kami menghiasnya dengan krim dan permen warna-warni. Waaaaw.. 
lihat! Brownie cupcake sudah cantik. Sekarang jangan lupa untuk dimasukkan 
ke dalam kotak kue agar mudah dibawa pulang. 

Hari ini kami senang sekali! Selain mendapatkan pengetahuan baru 
tentang cara membuat brownie cupcake, kami juga membawa pulang cupcake 
yang sudah kami hias tadi. Nah, teman-teman... itulah kegiatan kami. Sampai 
jumpa lagi dalam kegiatan kami selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye, bye...!
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PeringatanPeringatan
Hari pahlawanHari pahlawan

Shallom..! Bagaimana kabar teman-
teman? Merdeka! Merdeka! 
Merdeka...! Itulah seruan yang 

membuat riuh peringatan Hari Pahlawan 
di sekolahku. Tanggal 10 November 
2022, seluruh siswa dan guru KB-TK 
Kristen Petra 11 kompak memakai 
pakaian nuansa pejuang. Beberapa siswa 
ada yang memakai aksesori kepala dan 
pernak-pernik untuk memeriahkan Hari 
Pahlawan kali ini. 

Kegiatan di sekolahku diawali 
dengan upacara bendera yang dipimpin 
oleh Ibu Eny Wahyurini, S.Pd., M.M. 
selaku kepala sekolah. Para peserta 
upacara adalah siswa TK A dan TK 
B. Ibu Eny berpesan agar kami tetap 
menjadi anak-anak hebat dan memiliki 
semangat seperti para pahlawan yang 
telah gugur. Setelah upacara, siswa 

TK A dan TK B kemudian mengadakan 
lomba untuk tiap-tiap kelas. Bapak dan 
ibu guru telah menyiapkan serangkaian 
rintangan untuk perlombaan kali ini. 
Mereka harus melewati 
beberapa rintangan, 
seperti: merangkak, 
melompat, dan merayap 
seperti tentara. Setelah 
melewati beberapa 
rintangan, mereka 
harus mencari dan 
mengumpulkan bendera. 

Bagaimana? Seru 
bukan, peringatan Hari 
Pahlawan di sekolahku? 
Sampai bertemu di 
ceritaku selanjutnya. Bye, 
bye! God bless you.

Art, Science, and Charity EventArt, Science, and Charity Event

Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya, tahun ini 
kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Art, Science, 
and Charity Event 2022 secara onsite. Tahun ini, kegiatan ASCE 

mengusung tema “Nature is the Art of God”. Ketika kita terhubung 
dengan alam yang merupakan ciptaan Tuhan, kita merasakan berkat dan 
kebahagiaan di tengah-tengah keberagaman untuk menciptakan dan 
menghasilkan keindahan yang berguna bagi sesama.  

Semangat dan antusiasme dari para siswa dan orang-tua/pendamping 
terlihat luar biasa pada hari Jumat pagi itu, tanggal 18 November 2022. 
Pagi hari, para siswa sudah mulai berdatangan didampingi oleh orang 
tua. Kegiatan diawali dengan senam bersama yang dipimpin oleh salah 
satu perwakilan orang tua dan beberapa siswa. Kemudian, siswa lanjut 
mengikuti berbagai kegiatan, seperti: art class, potion lab, art and craft, 
serta beberapa pos fun games. Mulai dari kegiatan bermain seperti 
menjaring ikan, Water Pong hingga Ball of the Ring. 

Mereka senang sekali dapat bermain dan belajar bersama. Tidak hanya 
dengan guru, tetapi juga beraktivitas bersama orang tua di sekolah. Terima 
kasih untuk para papa/mama/pendamping, yang sudah meluangkan 
waktu untuk menemani dalam kegiatan ASCE 2022 ini. Biarlah momen 
ini menjadi pengalaman berharga khususnya untuk siswa, karena dapat 
beraktivitas langsung bersama orang tua di tengah kesibukan orang 
tua masing-masing. Tidak hanya ilmu baru yang didapat, tetapi juga 
menghangatkan kedekatan dan hubungan harmonis antara orang tua dan 
anak.

Semoga kegiatan ini dapat menjadi semangat bagi kita untuk terus 
berkarya, bersyukur atas setiap ciptaan Tuhan di tengah-tengah kita, dan 
senantiasa berbagi dengan sesama. Tetap jaga kesehatan, ya! Sampai 
jumpa dalam cerita selanjutnya. Tuhan memberkati.
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Indonesia… merah 
darahku, putih 
tulangku... bersatu 

dalam semangatmu... 
Indonesia…. Alunan lagu 

“Kebyar-Kebyar” terdengar di 
SD Kristen Petra 1 dan warga 
sekolah mengenakan pakaian 

ala perjuangan. Wah, ada apa, ya?? Yuk, 
kita simak bersama-sama!

Teman-teman, lagu di atas 
menggambarkan perjuangan bangsa 
Indonesia dalam merebut kemerdekaan. 
Salah satu perjuangan bangsa Indonesia, 
yaitu ketika arek-arek Suroboyo 
melawan tentara sekutu. Saat itu, 
bendera Belanda berkibar di Hotel 
Yamato sehingga membuat marah 
arek-arek Suroboyo sampai akhirnya 
terjadi pertempuran yang besar pada 
tanggal 10 November 1945, yang saat ini 
diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Kusingsingkan LenganKusingsingkan Lengan
Untukmu PahlawanUntukmu Pahlawan

Pada tanggal 10 November 
2022, momen bersejarah tersebut 
dituangkan dalam sebuah penampilan 
drama musikal yang diperankan oleh 
siswa-siswi kelas I-II. Mereka berperan 
sebagai arek-arek Suroboyo yang 
berjuang dengan hebat dan berani 
melawan penjajah bumi pertiwi. Drama 
musikal tersebut mengangkat peristiwa 
perobekan bendera Belanda di Hotel 
Yamato Surabaya, menjadi bendera 
Merah Putih.

Sedangkan siswa-siswi kelas III-
VI, mengenang jasa para pahlawan 
dengan mengikuti kegiatan upacara 
bendera dengan penuh khidmat. Tujuan 
utama dari peringatan Hari Pahlawan 
ini adalah untuk menumbuhkan 
semangat nasionalisme, patriotisme, 
dan cinta tanah air. Oleh karena itu, 
pesan dari pembina upacara, agar para 
siswa lebih bertanggung jawab dalam 
belajar sehingga dapat meneruskan 
perjuangan para pahlawan. Yuk, kita 
tetap semangat, dalam melanjutkan 

perjuangan para pahlawan untuk meraih 
cita-cita pada zaman kemerdekaan!

Dare to ChangeDare to Change
the Worldthe World

Setelah memasuki era pascapandemi COVID-19, siswa telah kembali 
bersekolah secara onsite. Mereka diajak untuk bangkit dan tetap 
bersinar bersama Petra, mengembangkan talenta yang mereka miliki 

melalui karya-karya positif dan tetap berkontribusi mengambil bagian dengan 
melakukan aksi sosial untuk sesama. Suatu sukacita tersendiri apabila kita 
bisa mengembangkan, terlebih mempersembahkan talenta yang telah Tuhan 
berikan kepada kita, untuk kemuliaan nama-Nya. Melalui momen ini, SD 
Kristen Petra 5 memberikan wadah bagi para siswa untuk mempersembahkan 
talenta terbaik mereka dalam kegiatan Art, Science, and Charity Event. Ada 
berbagai kegiatan yang dilaksanakan, di antaranya: lomba-lomba dengan 
peserta seluruh siswa SD Kristen Petra 5, siswa TK Petra, dan siswa TK non-
Petra; kegiatan berbagi kepada sesama dengan menyumbangkan baju bekas 
layak pakai untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan.  

ASCE diselenggarakan pada tanggal 11 November 2022, dengan berbagai 
penampilan siswa, seperti: tari tradisional, hip hop, solo vokal, ensambel, 
angklung, solo drum, puisi, fashion show baju daur ulang, dan kolaborasi 
vocal group siswa-guru. Terdapat juga bazar makanan, games, art & science 
corner. 

Rangkaian acara ASCE berjalan meriah dan sukses. Hal ini terlihat dari 
antusiasme siswa dan orang tua yang berpartisipasi dalam memeriahkan 
acara dan bazar makanan yang laris terjual. Kami sangat bersyukur karena 
Tuhan menyertai pelaksanaan kegiatan ini. Dan... semoga kita bertemu 
kembali di ASCE 2023 secara onsite!
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Excellent KidsExcellent Kids

Jaga Diri, Stop BullyingJaga Diri, Stop Bullying

Hai, teman-teman! Hari Senin, 
tanggal 24 Oktober 2022, siswa-
siswi kelas V SD Kristen Petra 7 

mengikuti Sosialisasi Dinamika Remaja 
yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kota Surabaya. Kegiatan ini berlangsung 
selama 60 menit, dengan pembicara Ibu 
Murti.

Teman-teman pasti pernah 
mendengar tentang Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, kan? Dilansir dari 
website resminya, Dinas Pemberdayaan 

Pada tanggal 5 November 2022, 
SD Kristen Petra 13 mengadakan 
kegiatan tahunan Art, Science, 

and Charity Event (ASCE) dengan tema 
“Excellent Kids 2022”. Setelah dua kali 
sebelumnya terselenggara secara online, 
Puji Tuhan kali ini bisa secara onsite. 
Peserta merupakan siswa TK B dari 
berbagai asal sekolah. Kegiatan dibuka 
dengan sambutan oleh Kepala SD Kristen 
Petra 13 dan penampilan siswa kelas 
I–VI, seperti: permainan musik, story 
telling, puisi, persembahan lagu, modern 
dance, traditional dance, dan fashion 
show. Siswa TK B juga diajak bernyanyi 
bersama lagu “Pelajar Pancasila” untuk 
memeriahkan suasana.

Setelah acara pembukaan, mereka 
diajak untuk rally games yang sudah 
dipersiapkan oleh para guru. Peserta 
TK B dibagi menjadi lima kelompok 
yang terdiri atas 10–15 siswa. Terdapat 
lima pos dalam rally games ini. Di pos 
Physical Growth, siswa diajak untuk 
berlari, melompat, dan melempar 
bola ke dalam jaring. Di pos Emotional 

Perempuan dan Perlindungan Anak 
memiliki tugas menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang 
pemberdayaan perempuan dan tugas 
pemerintahan di bidang perlindungan 
anak, untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan 
negara. Wah, beruntung sekali, ya, 
siswa-siswi SD Kristen Petra 7 dapat 
mengikuti sosialisasi ini.

Dalam Sosialisasi Dinamika Remaja, 
ini kami diberi banyak sekali informasi 
tentang bagaimana kami memahami 
konsep diri. Selain itu, kami diberi 

informasi tentang 
macam-macam 
bullying yang sering 
terjadi di sekitar kami. Pada sesi 
sharing, kami diberi kesempatan untuk 
menuliskan kelebihan dan kekurangan 
yang ada pada diri kami masing-masing. 
Ternyata tidak mudah, ya, mengenali 
diri sendiri. Ada saatnya kami merasa 
kebingungan untuk menentukan 
kelebihan dan kekurangan diri. Namun, 
kami dibantu oleh Ibu Murti dan juga 
bapak-ibu guru yang mendampingi kami 
saat itu. 

Pada akhir sesi, kami mengambil 
selembar kertas. Kami diminta untuk 
membayangkan kembali saat-saat kami 
mengalami sakit hati, dan meremas 
kertas tersebut. Kami merasa lega 
karena pada saat itu bisa meluapkan 
energi negatif yang mungkin masih 
terpendam dalam diri kami. Menarik 
sekali kegiatan kami bersama Ibu Murti. 
Teman-teman, kita harus memahami 
diri kita sendiri dan stop bullying kepada 
sesama kita, karena Tuhan menghendaki 
kita untuk hidup damai bersama orang 
lain. God bless you.

Intelligence, siswa bermain puzzle 
yang menunjukkan emosi tertentu dan 
belajar untuk mengekspresikan apa 
yang mereka rasakan melalui emoji 
yang sudah disiapkan. Di pos Talent 
Development, siswa diperkenalkan 
dengan alat musik gamelan dan juga 
mewarnai gambar gamelan. Di pos 
Relationship with God, siswa melihat 
film tentang cerita Alkitab dan menari 
bersama. Di pos terakhir yaitu Academic 
Excellence, siswa bermain kuis Math 
and English. 

Usai menyelesaikan kelima pos, 
mereka pun mendapatkan suvenir 
menarik, dan melihat beragam pameran 
hasil karya siswa SD Kristen Petra 13, 
alat-alat musik, alat peraga Math and 
Science, serta yang lain. Wah, seru 
dan menyenangkan! Pada akhir acara, 
juga diumumkan pemenang dari 
rally games. Semoga melalui acara 
ini, siswa TK B dapat merasakan dan 
memiliki pengalaman belajar dalam 
mempersiapkan dirinya masuk ke 
jenjang Sekolah Dasar.



S’ribu insan, s’ribu hati bersatu padu…. Siapa, nih, 
yang pernah dengar penggalan lagu ini? Lagu ini 
menggambarkan suasana perjuangan arek-arek Suroboyo 

pada tahun 1945 untuk merebut dan mempertahankan 
kemerdekaan. Pastinya semua tahu, kan? Nah, tepat pada 
tanggal 10 November 2022, dalam peringatan Hari Pahlawan, 
para siswa SD Kristen Petra 10 diajak untuk merasakan kembali 
semangat juang para pahlawan. Lewat karya-karya sederhana, 
para siswa belajar tentang nama-nama Pahlawan dan jasa-
jasanya untuk negara, serta belajar tentang kalimat-kalimat 
apresiatif yang bisa mereka ungkapkan untuk para “pahlawan” 
mereka. 

Semangat para siswa bahkan sudah terasa sejak masuk lobi 
sekolah. Datang dengan beragam pakaian perjuangan, seragam 
tentara, kaus doreng, bahkan seragam veteran, mereka seolah 
siap menyambut dan menyebarkan semangat perjuangan di 
lingkungan sekolah. Suasana sekolah seperti disulap menjadi 
suasana Soerabaja tempo doeloe, lengkap dengan hiruk 
pikuknya pascaperjuangan. 

Kami bangga dengan semangat juang para pahlawan kami, 
baik yang berjuang di tanah Surabaya, maupun di daerahnya 
masing-masing. Baik yang sempat menikmati kemerdekaan 
dengan umur panjang, maupun yang terlebih dahulu gugur 
untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kami juga 
bangga dengan orang-orang yang mewarisi semangat juang 
para pahlawan dengan upaya serta medan juangnya masing-
masing. Kami mau mewarisi semangat juang itu dalam bidang 
pendidikan. Akan kami warisi dan jaga semangat juang para 
pahlawan kami dengan cara giat belajar. Mari bersama-sama 
kita teriakkan: “Merdeka atau mati!” untuk setiap perjuangan 
kita. Selamat Hari Pahlawan!

Bung Tomo CilikBung Tomo Cilik

Berani Bermimpi, Berani Bermimpi, 
Berani Berkarya!Berani Berkarya!

Dalam rangka memperingati Bulan Bahasa, SD Kristen 
Petra 11 mengadakan serangkaian lomba mulai dari 
jenjang KB, TK, sampai SD. Perayaan kali ini bertema 

“Berani Bermimpi, Berani Berkarya”, beberapa lomba, di 
antaranya: menyanyi, membaca syair, bercerita, koki cilik, 
dan fashion show. Peserta yang mengikuti lomba tidak hanya 
dari dalam Petra, tetapi juga luar Petra, bahkan dari luar kota 
Surabaya. Kegiatan perayaan Bulan Bahasa ini sudah dimulai 
sejak pendaftaran tanggal 6 Oktober 2022. 

Peserta lomba kali ini cukup beragam. Ada peserta 
untuk lomba jenjang KB yang rupanya belum bersekolah 
karena usia yang masih sangat muda. Meski begitu, mereka 
tetap semangat mengikuti lomba. Demikian juga peserta 
lomba jenjang TK dan SD, yang berusaha menampilkan 
bakat masing-masing. Meski puncak acara diadakan secara 
daring melalui Zoom pada tanggal 28 Oktober 2022, hal itu 
tidak menyurutkan animo para peserta untuk memeriahkan 
perayaan Bulan Bahasa di SD Kristen Petra 11. Bermacam 
bakat hebat nan menarik dari setiap peserta, ditampilkan 
dengan sangat apik dalam memeriahkan perayaan ini. 

Pengumuman juara juga dilakukan secara daring. 
Peserta yang keluar sebagai juara sudah melalui 
penilaian oleh dewan juri. Kegiatan lomba Bulan 
Bahasa SD Kristen Petra 11 berjalan dengan 
sukses dan meriah. Semua itu berkat kerja keras 
panitia dan antusiasme yang luar biasa dari 
para peserta. Selamat kepada para juara serta 
para peserta yang telah berusaha semaksimal 
mungkin dalam berlomba! Tuhan memberkati.
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Pahlawanku TeladankuPahlawanku Teladanku

Teman-teman, ingatkah kalian akan 
Peristiwa 10 November 1945? Ya, 
benar. Peristiwa 10 November 

1945 adalah momen bersejarah yang 
tidak akan pernah bangsa Indonesia 
lupakan. Saat itu terjadi pertempuran 
besar di Kota Surabaya. Arek-arek 
Suroboyo melakukan perobekan 
bendera Belanda, dan mengibarkan 
kembali bendera merah putih. Nah, 
kini sudah 77 tahun peristiwa 

Sikatlah gigimu sehari... minimal lakukan rutin dua kali... gosoklah 
habis makan pagi dan malam menjelang engkau tidur lagi.... Kira-
kira begitu lirik yang kami nyanyikan pada lomba yel-yel dan poster 

yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan tema “Ayo 
Rek, Jogo Kesehatan Gigi dan Mulut”. Kami, delapan 8 siswa SD Kristen 
Petra 9, mengikuti lomba yang diadakan dengan penuh semangat dan 
antusias. Banyak persiapan yang kami lakukan untuk bisa masuk dua 
puluh besar, sehingga kami bisa tampil secara langsung di hadapan para 
juri dan peserta lainnya. Puji, Tuhan! Saat pengumuman tahap penyisihan, 
kami berhasil lolos dan lanjut ke tahap berikutnya.

Hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, adalah hari kami tampil di depan 
para juri. Kami berdoa dan berusaha untuk memberikan penampilan 
terbaik. Menang atau kalah bukan tujuan utama kami. Yang paling 
penting, pesan yang ingin kami sampaikan pada lomba ini terpenuhi, yaitu 
memberikan edukasi ke para penonton supaya tetap menjaga kebersihan 
mulut dan gigi setiap hari. 

Selama hampir satu bulan, kami menunggu hasil lomba 
tersebut. Akhirnya, pada tanggal 7 November 2022, 
para pemenang diumumkan oleh Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya. Puji, Tuhan! Kami meraih juara kedua. Yeayyy! 
Kami begitu senang dan bangga. Usaha dan kerja keras kami 
selama ini tidak sia-sia. Ayo, rek... jogo kesehatan mulut dan 
gigi, agar tubuh tetap sehat dan tercipta senyum manis Indonesia!
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itu berlalu, tetapi semangat dan jiwa 
kebangsaan Indonesia harus terus 
berkobar dalam diri kita. Sebagai 
ungkapan syukur dan rasa bangga 
sebagai generasi muda Indonesia, 
kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 12, 
mengadakan acara peringatan Hari 
Pahlawan di sekolah.

Hari Kamis, tanggal 10 November 
2022, kami menggelar acara spesial 

untuk memperingatinya. 
Spesial karena kostum yang 
kami kenakan adalah kostum 
perjuangan. Tidak hanya para 
siswa, para guru dan karyawan 
sekolah pun mengenakan 
baju perjuangan. Ada yang 
mengenakan baju veteran, 
tentara, polisi, dokter, dan 
lain-lain. Bahkan, ada beberapa 
yang membawa senjata mainan 

untuk melengkapi aksinya 
sebagai tentara. 

Acara pertama 
diawali dengan upacara 
bendera yang diikuti oleh 
para siswa kelas IV–VI. 
Sementara itu, siswa kelas 
I–III melakukan kegiatan di 
dalam kelas; menyanyikan 
lagu “Surabaya” yang 
dipandu oleh bapak dan 
ibu guru dari sentral, 

serta membuat aksesori ikon Sidoarjo, 
ikat kepala dengan simbol udang dan 
bandeng. 

Berikutnya, siswa kelas I–III menuju 
aula dengan mengenakan ikat kepala 
ikon Sidoarjo. Mereka disambut dengan 
berbagai penampilan seru, yang 
dipandu oleh Bu Yanti dan Bu Vistha. 
Ada fashion show menggunakan bahan 
barang bekas pakai. Ternyata, barang-
barang bekas seperti kantong kresek, 
gelas plastik, ataupun karung bekas, 
bisa dimanfaatkan menjadi sebuah 
kreasi busana yang menarik. Ada pula 
penampilan Tari Laskar Alit dari teman-
teman kelas III. Wah, semua hebat dan 
kompak! Masih berlanjut, mereka diajak 
menikmati aneka jajan pasar di selasar 
lantai II. Ada gethuk, tiwul, blendung, 
dan minuman jamu sinom. Wah, 
semuanya enak! Makanan tradisional tak 
kalah enaknya dengan makanan modern.

Kini, giliran siswa kelas IV–VI yang 
menikmati berbagai penampilan di 
ruang aula. Ada penampilan band dari 
Jesslyn dan teman-teman, Tari Laskar 
Alit, dan berbagai game seru.

Sebagai acara penutup, kami berdoa 
syafaat di ruang kelas masing-masing 
untuk mendoakan negara, kota, dan para 
pahlawan Indonesia. Pahlawan yang 
menjadi teladan kami untuk melanjutkan 
perjuangan Indonesia.

Yeay! We areYeay! We are
the Winner!the Winner!



Natal merupakan peringatan hari 
kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang 
identik dengan keceriaan dan 

sukacita di dalamnya. Sukacita Natal bisa 
kita temukan lewat rangkaian kegiatan 
yang biasanya diadakan pada waktu 
menjelang Natal. Salah satu bentuknya 
adalah lomba Natal dan performances. 
Dalam momen Natal kali ini, PPPK 
Petra menyelenggarakan sebuah event 
bertajuk Petra Christmas Competition 
2022 yang menggabungkan beberapa 
kegiatan, antara lain Petra Junior 
Cooking Competition (PJCC), lomba 
suporter PJCC, student performances, 
lomba menyanyi lagu Natal untuk 
jenjang KB dan TK, serta opening booth 
pendaftaran siswa baru Petra. Selain 
sebuah refleksi dan ucapan syukur 
datangnya Juru Selamat dunia, kegiatan 
ini juga memiliki tujuan: sebagai 
bentuk apresiasi terhadap bakat siswa 
bidang memasak dan seni, memberi 
kesempatan kepada siswa untuk 
berani berkompetisi dan menunjukkan 
kreativitas dalam berbagai lomba, serta 
menampilkan kreativitas siswa dalam 
bentuk performances sehingga tumbuh 
rasa percaya diri untuk tampil di depan 
umum.

Untuk PJCC, penyelenggaraan 
kembali lomba yang masuk season IX 
ini sudah dinantikan oleh para peserta 
setelah suksesnya pelaksanaan PJCC 
season VIII lalu yang bertempat di aula 
SMP Kristen Petra 1. Kini, keseruan aksi 

Petra Junior Cooking Competition 2022 Season IXPetra Junior Cooking Competition 2022 Season IX

Christmas Western CuisineChristmas Western Cuisine
mengolah masakan dari para junior chef 
makin meriah dengan lokasi acara yang 
ditempatkan di Pakuwon Trade Center 
Surabaya. Mengangkat tema “Christmas 
Western Cuisine”, PJCC berlangsung 
selama tiga hari, mulai tanggal 7 hingga 
9 Desember 2022, dengan dipandu 
oleh tiga MC yaitu Jasmine Vanessa 
Meidy Winarto (SMA Kristen Petra 1), 
Frederick Ivan Joe (SMA Kristen Petra 
3), dan Samantha Yulieta (SMA Kristen 
Petra 4). Untuk penyelenggaraan PJCC 
ini, PPPK Petra menjalin kerja sama 
dengan Ottimmo International 
- MasterGourmet Academy 
yang menghadirkan para chef-
nya sebagai juri lomba 
dan Pakuwon Trade 
Center Surabaya yang 
menyediakan venue 
acara. Hari pertama, 
dilaksanakan untuk 
jenjang SD dengan jumlah 
sebanyak enam belas tim peserta yang 
beranggotakan dua siswa/siswi. Hari 
kedua, dilaksanakan untuk jenjang SMP 
dengan jumlah sebanyak dua puluh 
peserta. Hari ketiga, dilaksanakan untuk 
jenjang SMA/SMK dengan jumlah 
sebanyak sembilan belas peserta. Sama 
seperti pelaksanaan sebelumnya, lomba 
kali ini tak hanya diikuti oleh siswa-siswi 
Petra, tetapi juga luar Petra.

Secara teknis lomba, semua peserta 
mendapat tugas yang sama. Dalam 
waktu 60 menit, mereka diharuskan 
membuat satu masakan main course dan 
dessert dari resep yang sudah ditentukan 
oleh dewan juri, dengan memanfaatkan 
bahan-bahan dan peralatan yang sudah 
disediakan oleh panitia. Untuk jenjang 
SD, tim peserta membuat Creamy Garlic 
Shrimp with Grilled Tomatoes with 
Aligot dan Novelty Christmas Cookies. 
Untuk jenjang SMP, peserta membuat 

Chicken Fricassee with Tricolor 
Pasta dan Christmas 

Melon Ice. Untuk 
jenjang SMA/
SMK, peserta 
membuat 

Grilled 
Steak with 
Stroganoff 

Suace and Vegetables Rice Pilaf dan 
Christmas Banana Crepes Rolls.

Pada sela-sela berjalannya lomba 
memasak, para tim suporter yang 

terpilih menjadi pemenang (dinilai 
dari kiriman video yel-yel) 

tampil live di atas panggung 
acara untuk menyemarakkan 

suasana lomba, 
termasuk juga para 
pemenang lomba 

menyanyi lagu Natal 
jenjang KB-TK serta student 

performances mulai dari jenjang 
KB, TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. 
Selama tiga hari acara berlangsung, 
tampak keceriaan para peserta ataupun 
penonton yang terus menyemangati, 
terlebih para orang tua siswa yang juga 
turut mendampingi. Dari tiap jenjang 
cooking competition, terpilih sepuluh 
juara. 

Juara pertama PJCC jenjang SD 
diraih oleh Yohanes Jeremy S. dan Yovan 
Yudistira (SD Citra Berkat), yang diikuti 
oleh Olivia Tan S. dan Jessica Angel F. 
(SD Kristen Petra 13), Tesia Abygael dan 
Jaeden Adam (SD Kristen Petra 9), Chloe 
Michelle K. dan Laura Nathalie R. (SD 
Kristen Petra 10), Chrystabel Laureel dan 
Shopia Shalommetha S. (SD Kristen Petra 
1), Grace Yang dan Faustina Audrey (SD 
Kristen Petra 7), Graciella Chelsea W. dan 
Machiko Kevyna H. (SD Kristen Petra 11), 
Viola Amadea R. dan Felicia Kurniawan 
(SD Kristen Petra 9), Kayla Adeline R. dan 
Kezia Florence E. (SD Kristen Petra 12), 
serta Cyanne Tjioe dan Cyenna Tjioe (SD 
Kristen Petra 13). 

Juara pertama jenjang SMP diraih 
oleh Sharon Kezia F. (SMP Kristen Petra 
3), dan diikuti oleh Arien Frederic G. 
(SMP Kristen Petra 1), Agnes Vania (SMP 
Kristen Petra 1), Graciella Phebe P. (SMP 
Kristen Petra 4), Yolanda Evelin N. (SMP 
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Kristen Petra 2), Chatarine Goldyna A.K. 
(SMP Kristen Petra 4), Reina Rosalie T. 
(SMP Kristen Petra 1), Naftali Setiawan 
(SMP Kristen Petra 1), Vanessa Calista 
N.M. (SMP Kristen Petra 4), serta Celline 
Genevieve H. (SMP Kristen Petra Acitya).

Juara perta jenjang SMA/SMK diraih 
oleh Patrick Alexander P. (SMA Kristen 
Petra 1), Joanna Heldav S. (SMA Kristen 
Petra 1), Brandon Matthew W. (SMA 
Kristen Petra 1), Ginber Coco L. (SMA 
Kristen Petra 3), Stefany Eliana W. (SMA 
Kristen Petra 5), Britney Livana (SMA 
Kristen Petra 2), Sherlyne Vivian W. (SMA 
Kristen Petra 5), Jennifer Richelle T. (SMA 
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Kristen Petra 1), Vanessa Leonard (SMA 
Kristen Petra 1), serta Florencia Valerie 
(SMA Kristen Petra 4).

Untuk lomba suporter jenjang SD 
diraih oleh SD Kristen Petra 12 (Juara 
I), SD Kristen Petra 7 (Juara II), dan SD 
Kristen Petra 9 (Juara III). Kemudian 
jenjang SMP diraih oleh SMP Kristen 
Petra 4 (Juara I), SMP Kristen Petra 3 
(Juara II), dan SMP Kristen Petra Acitya 
(Juara III). Yang terakhir jenjang SMA/
SMK diraih oleh SMA Kristen Petra 3 
(Juara I), SMA Kristen Petra 2 (Juara II), 
dan SMA Kristen Petra 5 (Juara III).

Sedangkan juara untuk lomba 

menyanyi lagu Natal jenjang KB diraih 
oleh Gavariel Ethan P. (KB Kristen Petra 
7). Kemudian, juara jenjang TK diraih 
oleh Jillian K. Wiogo (TK Kristen Petra 
9) yang diikuti oleh Raygan Alvaro P. 
(TK Kristen Petra 12), Josiah Favor K. 
(TK Kristen Petra 12), Hans Hotaro 
(TK Kristen Eleos), Aria Selomitha 
S. (TK Kristen Petra 9), dan Nadian 
Kusumaningrat (TK Kristen Petra 1).

Selamat kepada semua pemenang! 
Kiranya hasil yang dicapai ini bisa 
menjadi kado manis bagi kalian semua 
pada penghujung tahun ini. Selamat 
Natal 2022 dan Tahun Baru 2023!



Tetap BerjuangTetap Berjuang
walau Ada Kendalawalau Ada Kendala

Lantas apa yang Dapat Lantas apa yang Dapat 
Kita Lakukan?Kita Lakukan?

Tujuh puluh tujuh tahun lampau, tepatnya tanggal 10 
November 1945, terjadi pertempuran sengit rakyat 
Indonesia melawan pasukan Inggris. Pertempuran 

yang dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby 
sehingga membuat Inggris mengeluarkan ultimatum kepada 
rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya, namun 
tidak dihiraukan oleh rakyat Indonesia. Saat itu masih sangat 
banyak rakyat Indonesia yang tidak bisa menggunakan senjata 
rampasan, dan berakhir senjata makan tuan. Dari sana mereka 
dilatih secara bergiliran dan terus membagikan ilmunya, 
sehingga terciptalah “pasukan berani mati”, hingga saat ini 
peristiwa tersebut ditandai dengan Pertempuran Surabaya.

Kata pertempuran Surabaya bukanlah hal yang asing bagi 
kita, sebab setiap tanggal 10 November, kita memperingatinya 
dengan sebutan Hari Pahlawan. Kita melakukan upacara untuk 
mengenang jasa para pahlawan yang sudah berjuang hingga 
rela mengorbankan nyawanya untuk kita pada masa kini. 

Tanggal 10 November 2022, pukul 07.00, sobat Travejes 

mengawali harinya dengan upacara bendera dalam rangka 
memperingati hari pahlawan, dengan mengenakan baju yang 
bertemakan pahlawan. Ada yang mengenakan baju dokter, 
baju doreng, dan lain-lain. Keren banget, kan? Nah... tentu 
saja kalian melihat beberapa siswa yang mengenakan baju 
dan celana putih, lengkap dengan sarung tangan dan aksesori 
lainnya. Mereka adalah petugas upacara yang sudah dilatih 
dengan semaksimal mungkin dalam waktu kurang lebih dua 
minggu.

Seluruh rangkaian upacara saat itu dapat berjalan dengan 
lancar, tanpa kendala apa pun. Tetapi, kalian penasaran gak 
sih, kenapa setiap upacara harus dibacakan Pembukaan 
Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945? Jadi... itu dibacakan 
untuk menghormati jasa pahlawan serta mengingatkan prinsip 
dan nilai yang dipegang teguh oleh negara Indonesia.

Para pahlawan sudah berjuang hingga tetes darah 
penghabisan. Lantas, apa yang dapat kita lakukan pada masa 
kini untuk membalas jasa dan tidak menyia-nyiakan kerja 
keras para pahlawan? Kita dapat melanjutkan perjuangan 
dengan membangun Indonesia menjadi negara lebih maju dan 
menjunjung tinggi nama baik bangsa. Sebagai pelajar, kita bisa 
mulai dengan tekun belajar untuk mempersiapkan diri menjadi 
generasi muda Indonesia yang berkualitas. 

Oleh: Lovely

14

Halo, perkenalkan saya Brandon 
Imanuel Julianto. Saya akan 
menceritakan pengalaman saat 

ikut lomba sains di Sekolah Frateran pada 
tanggal 7–14 Oktober 2022. Perjalanan 
dimulai saat saya mendapatkan selembar 
poster di grup sekolah tentang lomba 
tersebut. Saya pun bertanya kepada 
guru Fisika. Ternyata, ini adalah lomba 
kelompok. Saya pun segera mencari 
rekan, dan menemukan dua teman yang 
bisa saya ajak untuk ikut lomba, yakni 
Andrew dan Eileen. Sayangnya, Eileen 
mengundurkan diri, sehingga tersisa saya 
dan Andrew. 

Sejak awal pendaftaran lomba 
hingga technical meeting, semua berjalan 
lancar. Tetapi, ada kabar mengejutkan 
menjelang babak penyisihan. Adik 
Andrew terkena COVID-19, dan ia 
pun tidak bisa ikut babak penyisihan 
lewat Zoom, karena kelompok harus 

berada dalam satu ruangan yang sama. 
Kami sempat bingung, namun Bu Elty 
meminta Eileen untuk menemani saya 
dalam babak penyisihan. 

Akhirnya babak penyisihan dapat 
dilewati, dan tim saya, Biosika 2, lolos 
ke babak semifinal. Pastinya saya sangat 
senang, apalagi Andrew, yang akhirnya 
bergabung kembali dan menggantikan 
Eileen. Singkat cerita, kami mampu 
melaju ke babak final sebagai tim urutan 
ke-5 dari lima tim finalis. 

Babak final tetap menggunakan 
sistem rally games, sama seperti babak 
semifinal. Terus terang kami mengalami 
kesulitan saat dihadapkan pada materi 
pelajaran Kimia yang belum pernah kami 
dapatkan selama belajar di SMP. Akan 
tetapi, hasil yang kami dapatkan cukup 
mengejutkan. Kami berhasil keluar 
sebagai juara pertama dalam lomba ini! 

Pengalaman sepanjang mengikuti 

lomba ini mengajarkan kepada saya 
secara pribadi, bahwa kita tidak boleh 
mudah menyerah walaupun ada 
banyak kendala. Selalu semangat untuk 
berjuang, berikan yang terbaik, dan 
tetap berdoa kepada Tuhan.

Oleh: Brandon I.J. & Andrew M.W.



Bangkitkan Minat, Kembangkan Bakat!Bangkitkan Minat, Kembangkan Bakat!

Halo, sahabat Travejes! Bagaimana kabarnya, nih? 
Semoga kita semua baik-baik saja. Sebelumnya 
kenalkan, aku Brin Blixonda, perwakilan dari tim 

Jurnalistik kelas IX. Kali ini aku akan bercerita tentang kegiatan 
ELS yang ada di sekolahku.

Ada hal baru yang kami jumpai setelah dua tahun 
terkurung di rumah. Antusiasme untuk mengikuti ELS 
terpancar dari wajah kami, siswa-siswi SMP Kristen Petra 5. 
Mengapa? Tentunya karena kami dapat menyalurkan bakat 
kami dalam beberapa pilihan bidang ELS, seperti: Bola Basket, 
Cooking, YouTuber, Presenter, Ensambel, Tari tradisional, 
Modern Dance, Handicraft, Entrepreneur, dan Jurnalistik. 
Kami bebas memilih ELS yang hendak kami ikuti. Akan sedikit 
kuceritakan keseruan di tiap-tiap ELS kami, ya..! Yuk, simak....

Yang pertama, kita berkunjung ke ruang musik dahulu 
ya, guys..! Begitu masuk, kita langsung disambut dengan 
perpaduan irama, lagu, dan nada yang sungguh harmonis. 
Dengan bermodalkan gitar, keyboard, pianika, cajoon, dan 
biola, anggota ELS Ensambel dapat meng-cover lagu dengan 
mahir. Selain skill memainkan alat musik, harmonisasi dan 
ketekunan dalam berlatih juga diasah. Mereka juga ikut ambil 
bagian untuk tampil dalam acara sekolah. 

Kemudian, ELS yang paling banyak diminati oleh 
kawan-kawan yang hobi cover dance, apalagi kalau bukan 
ELS Modern Dance. Power, musik, dan koreografi, sangat 
mereka perhatikan dalam berlatih. Dan ada pula ELS Tari 
Tradisional. Teman-teman yang tergabung dalam dua ELS ini 
harus memahami tempo musik dan lagu iringan yang akan 
dibawakannya, agar mampu menjiwai setiap gerakan dalam 
tariannya. Dengan bakat dan kreativitas yang terus diasah 
untuk menyajikan tarian-tarian baru, angota kedua ELS ini juga 
sering tampil dalam acara sekolah. 

Kini, giliran berkunjung ke lapangan untuk melihat ELS 
Basket. Semangat yang membara begitu terlihat. Teknik 
kombinasi dribble, pasing, lay up, undering, dan shooting, 
mereka lakukan semudah menjentikkan jari! Semua 
teknik tersebut mereka lakukan sambil lari bolak-balik dan 
berpasangan dengan teman yang lain. Setelah latihan yang 
berat, mereka lanjut dengan games. Kesengitan mereka dalam 
bermain membuatku terkejut, semangat dan stamina mereka 
seolah tak ada habisnya!

Menyadari aku sudah berkeliling cukup lama, kini aku 
menuju ke kantin untuk membeli minuman. Tanpa sengaja 

aku mencium aroma sedap masakan dari jauh. Nyatanya, 
anggota ELS Cooking sedang memasak! Tidak hanya 
memperhatikan hasil masakan, kebersihan dalam 

penggunaan alat makan juga 
diperhitungkan. Mataku berbinar 
melihat hidangan yang baru saja 

matang.
Usai mengunjungi 

kantin, aku memandang di 
jendela, para anggota 

ELS Handicraft sedang 
fokus mengerjakan 
proyeknya. Setiap 

langkah yang 

mereka kerjakan seakan memanggilku untuk mendekat. 
Kreativitas mereka tuangkan dalam sebuah objek, membuatku 
takjub dalam dengan hasil yang mereka ciptakan.

Kemudian, hal yang tak pernah terpikirkan muncul. Setelah 
melihat beberapa ELS sebelumnya, aku melihat peluang 
untuk menjadi bisnis. Aku langsung berlari ke ruangan ELS 
Entrepreneur. Benar saja, mereka semua sedang merancang 
business plan. Pena mereka menari-nari di atas kertas, 
menghitung rincian modal dan produk, yang menggambarkan 
keseriusan mereka untuk menjadi pebisnis muda. 

Lantas, bagaimana agar produk itu bisa dikenal orang, jika 
tidak ada yang memperkenalkannya ke publik? Seketika aku 
mengingat ELS Presenter. Saat masuk ruangan, aku merasakan 
aura mereka yang bersinar. Tak hanya keseriusan dalam 
menyusun naskah, kepercayaan diri yang mereka pancarkan 
juga membuatku kagum. 

Ngomongin tentang ELS Presenter, maka tak jauhlah kita 
dengan ELS Youtuber. Kakiku mengarahkanku ke ruang studio. 
Antusiasme terlukis di wajah para anggota ELS Youtuber saat 
mengatur konten, edit video, hingga mengatur lighting studio. 
Aku tercengang dengan hasil kerja keras yang mereka lakukan. 

Itulah cerita singkat tentang perjalananku melihat-lihat 
kegiatan ELS di sekolahku! Terima kasih kepada guru-guru 
pembina yang telah menuntun kami dalam mengembangkan 
bakat kami. Tak lupa, terima kasih juga para readers yang udah 
baca sampai akhir! Ayo kembangkan terus bakatmu, karena 
bakat yang besar tidak akan ada artinya tanpa keberanian dan 
kerja keras! Salam manis.
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Student Leadership Camp (SLC) 
merupakan kegiatan pembekalan 
kepemimpinan siswa-siswi SMA 

Kristen Petra 2 sebelum terjun ke dalam 
organisasi-organisasi yang terdapat 
di sekolah. SLC ini pada tahun ini 
dilaksanakan secara onsite di UBAYA 
Training Center (UTC) Trawas, dengan 
tetap menerapkan protokol kesehatan 
yang berlaku, yaitu semua peserta SLC 
menjalani tes swab antigen terlebih 
dahulu sebelum berangkat. Kegiatan 
ini terlaksana pada tanggal 10–11 
Oktober 2022, dengan tema “Semangat 
Pancasila”. Sebanyak 53 siswa yang 
merupakan anggota dari OSIS dan 
Persekutuan Siswa, bersemangat 
mengikuti kegiatan ini. 

Pada hari pertama, tanggal 10 
Oktober 2022, pukul 08.00, seluruh 
peserta beserta pendamping berangkat 
menuju UTC Trawas. Kegiatan SLC diawali 
dengan upacara bendera dan ibadah 
pembukaan SLC. Hari pertama SLC ini 
dibagi dalam tiga sesi kegiatan utama. 
Sesi I pada pukul 14.00–15.30 adalah 
pembekalan wawasan kebangsaan yang 
mengajarkan “Kepemimpinan Pancasila 
di Tengah Keberagaman”, yang dipimpin 
oleh Pdt. Andri Purnawan, S.Si., M.TS.. 
Kemudian, dilanjutkan sesi II pada pukul 
16.30–18.00 dengan topik “Spiritualitas 
Pemimpin Pancasila” yang dipimpin 
oleh Pdt. Yoses Rezon, S.Th.. Sesi ini 
bertujuan agar para peserta mengetahui 
arti dan praktik kepemimpinan rohani di 
dalam hubungannya dengan Pancasila, 
membangun kepemimpinan rohani 
dengan semangat Pancasila, memiliki 
dasar Alkitab untuk hidup di dalam 
semangat Pancasila, menghidupi 
karakter kristiani sebagai pemimpin, dan 
peka terhadap pergumulan di sektor 
kehidupan sosialnya. Dan untuk sesi III 
pada pukul 19.00–20.30 dengan materi 
“Enam Pilar Pancasila” yang dipimpin 
oleh Dr. Bonnie Suherman, SE., M.Ak.. 
Rangkaian kegiatan SLC hari pertama ini 
diakhiri dengan kegiatan lintas alam dan 
doa malam.

 Hari kedua, tanggal 11 Oktober 
2022, kegiatan diawali dengan doa 
pagi dan olahraga bersama pada pukul 
05.00–06.30. Setelah itu, peserta SLC 

StudentStudent
Leadership CampLeadership Camp

mengikuti kegiatan utama 
pada hari kedua, yaitu aktivitas 
outbound yang dipimpin oleh 
tim Universitas Surabaya 
(UBAYA). Peserta SLC 
mengikuti kegiatan hari kedua 
dengan penuh semangat dan 
keceriaan. Dalam kegiatan 
ini, peserta belajar 
mengenai organisasi, 
kepemimpinan, manfaat 
dalam beroganisasi, 
serta cara memanfaatkan 
waktu untuk berorganisasi 
dan belajar. Kegiatan hari 
kedua ditutup dengan 
janji deklarasi dan ibadah 
penutup. Melalui kegiatan 
SLC ini, siswa diharapkan 
dapat:
1. Mengembangkan 

talenta dalam bidang 
organisasi.

2. Melatih untuk dapat 
menerima keberadaan yang 
berbeda dalam tatanan 
kehidupan.

3. Melatih menjadi insan yang 
ulet dan tangguh dalam 
menghadapi tantangan.

4. Melatih untuk bisa saling 
melengkapi kekurangan 
dan kelebihan orang lain.

5. Melatih kerja sama dalam 
tim untuk mencapai 
suatu tujuan.
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English Festival 2022English Festival 2022

Are you sure it was just a dream? 
Or was it a forgotten reality? 
Tepuk tangan dan sorak-sorai dari 

penonton terdengar riuh di auditorium 
SMA Kristen Petra 1. Mereka sangat 
bersemangat menyambut acara English 
Festival yang pada tahun lalu masih 
diadakan secara online karena pandemi, 
kini dapat diadakan secara onsite di 
auditorium kembali. 

The Forgotten Reality, itulah 
judul drama yang ditampilkan dalam 
acara English Festival pada tanggal 14 
Desember 2022. Pada tahun ini, English 
Festival mengusung tema fantasi dengan 
alur cerita yang sangat menarik. Drama 
tersebut mengisahkan perselisihan 
antara pemimpin dunia yang bernama 
Rayven dengan bangsa vampire, 
werewolf, dan wizard. Perselisihan 
tersebut membuat ketiga bangsa itu 
tertarik dan ingin mendekati Cammelia 
(Lia), anak baru di kelas mereka yang 
memiliki kekuatan besar. Mereka semua 
yakin bahwa kekuatan besar Lia dapat 
mengalahkan Rayven.

Tidak hanya drama saja yang 
ditampilkan dalam acara English Festival. 
Selain drama, ada juga penampilan 
dari divisi band, orchestra, dance, dan 
modelling. Acara English Festival dibuka 
oleh tiga host yang merupakan siswa-
siswi SMA Kristen Petra 1, yaitu Beatrice, 
Dominique, dan Edgar. Kemudian, 
dilanjutkan dengan menyanyikan lagu 
“Indonesia Raya” serta “Mars Petra”, 
dan doa pembuka yang dipimpin oleh 
Mr. Felix. Setelah itu, Bu Dian selaku 

Kepala SMA Kristen Petra 1 memberikan 
sambutan pembuka. 

Pertunjukan pertama ditampilkan 
oleh divisi orchestra. Mereka 
menampilkan lagu “Walt Disney 
Opening Theme” dengan sangat indah, 
dilanjutkan dengan penampilan divisi 
dance yang energik dan penampilan 
dari singer team yang menyanyikan 
lagu “Arabian Nights”. Setelah itu, 
scene drama pertama pun akhirnya 
ditampilkan. Suara pedang beradu 
terdengar. Ternyata, scene pertama 
tersebut berisi kejadian ketika Rayven 
dan Ansell (salah satu bangsa vampire) 
sedang bertarung menggunakan 
pedang. Banyak konflik yang terjadi di 
antara ketiga bangsa tersebut dengan 
pemimpin dunia. Walaupun ketiga 
bangsa tersebut telah berhasil membuat 
Lia mengalahkan Rayven, sayangnya... 
tidak ada satu pun dari mereka yang 
selamat pada akhir cerita.

Di acara English Festival tahun 
ini, ada penghargaan untuk dua best 
dresser. Hal ini membuat para penonton 
yang datang menggunakan pakaian 
terbaiknya. Setelah pertunjukan selesai, 
host pun mengumumkan dua pemenang 
yang menggunakan kostum terbaik ke 
acara English Festival. Juara pertama 
diraih oleh Mirabel Orvala, sedangkan 
juara kedua diraih oleh Maria Marcella. 
Kedua best dresser ini mendapatkan 
hadiah berupa kupon photo booth. 

Oleh: Angela Alexandra Tjong

Pagelaran Budaya dilaksanakan di SMA Kristen Petra 2 pada 
tanggal 4 November 2022. Kegiatan Pagelaran Budaya ini 
dilaksanakan dalam rangka peringatan Bulan Bahasa, Hari 

Pahlawan, dan Sumpah Pemuda. Semua kelas dari kelas X, XI, 
dan XII, terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan ini. 

Rangkaian kegiatan Pagelaran Budaya, meliputi: pameran 
budaya (menghias kelas) di tiap kelas sesuai dengan daerah yang 
diperoleh, dan lomba fashion show baju daerah sesuai dengan 
provinsi kelas masing-masing. Kegiatan ini sangat seru, dan para 
siswa serta guru sangat antusias mengikutinya. Dengan adanya 
kegiatan ini, seluruh siswa diharapkan dapat mengetahui ragam 
budaya, tradisi yang ada di setiap daerah, dengan mengunjungi 
tiap kelas yang ada. 

Dari rangkaian kegiatan di atas, setiap kelas dinilai oleh juri, 
dan yang terbaik mendapatkan hadiah dari sekolah. Kegiatan ini 
melatih siswa untuk belajar tentang budaya, tradisi, dan seni, 
dari setiap daerah yang ada di Indonesia.
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Halo, teman-teman semuanya...! 
Kalian semua pastinya sudah 
tidak asing lagi dengan tanggal 

10 November, kan..? Yaa... tanggal 10 
November adalah hari yang selalu kita 
peringati setiap tahunnya sebagai Hari 
Pahlawan, sebagai bentuk peringatan 
dan rasa terima kasih atas segala jasa 
dan pengorbanan para pahlawan 
Indonesia. Nah, Hari Pahlawan biasanya 
selalu identik dengan upacara bendera 
dan juga perlombaan yang tentunya 
sangat seru dan menarik. Kali ini saya 
akan bercerita tentang keseruan lomba 
dan juga rangkaian acara peringatan Hari 
Pahlawan yang diadakan di SMA Kristen 
Petra 3. 

Seluruh rangkaian acara dibuka 
dengan upacara bendera yang tentunya 
sangat mengharukan, mengingat segala 
jasa dari para pahlawan. Usai upacara 
bendera, acara dilanjutkan dengan 
upacara pelantikan para pengurus OSIS 
tahun ajaran 2022/2023. Upacara ini 
diikuti oleh seluruh warga SMA Kristen 
Petra 3, yaitu guru, karyawan, dan 
juga para siswa. Upacara kali ini juga 
diikuti oleh dua orang tamu spesial, 
yaitu Kepala Sekolah Bala Keselamatan 
Palu beserta wakil kepala 
sekolah bidang kurikulum. 

Semangat 10 November!Semangat 10 November!
Setelah mengikuti rangkaian upacara 
yang cukup panjang, akhirnya tiba pada 
waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu 
sesi foto. Seluruh pengurus OSIS tahun 
ajaran 2021/2022 juga ikut berfoto 
untuk mengenang seluruh kegiatan yang 
telah mereka lakukan sebagai pengurus 
OSIS. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi 
foto para pengurus OSIS tahun ajaran 
2022/2023 bersama dengan Kepala SMA 
Kristen Petra 3, Ibu Wahyu, dan juga 
beberapa guru. Selain itu, para pengurus 
OSIS juga berfoto bersama dengan tamu 
spesial dari Sekolah Bala Keselamatan 
Palu. Para pengurus OSIS juga tentunya 
ingin membuat keseruan lainnya, salah 
satunya dengan membuat video TikTok 
bersama-sama. 

Rangkaian acara upacara 10 
November telah berakhir, dan kami 
melanjutkan dengan kegiatan lomba 
yang sangat seru. Kalian pastinya sudah 
penasaran, kan, lomba apa saja yang 
dilaksanakan di SMA Kristen Petra 
3..?? Kegiatan lomba dibuka dengan 
penampilan dance yang keren dari 
siswa kelas XII. Setelah itu, dilanjutkan 
dengan lomba fashion show. Dalam 
lomba ini, para peserta harus memilih 

dan menggunakan kostum dari 
para pahlawan Indonesia. 
Para siswa SMA Kristen Petra 
3 ini sangat kreatif, 

lho...! Ada yang menggunakan baju 
dokter dengan make-up yang sangat 
bagus, dan juga ada yang menggunakan 
kebaya seperti Ibu Kartini ataupun Ibu 
Fatmawati, setelan khas Ir. Soekarno, 
pakaian ala Pangeran Diponegoro, 
bahkan menggunakan properti/aksesori 
yang sangat keren. 

Selain lomba fashion show, juga 
ada lomba bola basket putra dan juga 
putri. Untuk bola basket putra, mereka 
harus melawan kelas lain sesuai dengan 
rundown yang sudah disediakan. 
Sedangkan bola basket putri, mereka 
harus melawan kakak kelas, bahkan 
adik kelas mereka sendiri. Lomba ini 
sangat seru! Bahkan ada beberapa kelas 
yang memberikan dukungan hingga 
membawa poster saat pertandingan. 
Ada juga lomba yang tidak kalah seru, 
yaitu permainan gobak sodor. Untuk 
permainan ini, para peserta harus 
menangkap lawan mereka sehingga 
tidak sampai ke garis finis. Setelah 
lomba gobak sodor berakhir, sayang 
sekali waktu pulang sekolah telah tiba, 
sehingga kami tidak bisa melanjutkan 
lomba bola voli air pada hari itu. Para 
panitia pun mengatakan bahwa lomba 
bola voli air akan dilanjutkan esok hari.

Keesokan harinya tanggal 11 
November 2022, kami melakukan 
pembelajaran seperti biasa. Tetapi 
pada pukul 13.00 WIB, kami semua 
dipanggil untuk turun ke lapangan 
dan melanjutkan keseruan lomba 
memperingati Hari Pahlawan 
dengan lomba bola voli air. Lomba 
ini memerlukan kerja sama yang 
baik antaranggota tim untuk meraih 
menang. Lomba ini dilaksanakan 
hingga pukul 14.30, dan ditutup 
dengan pengumuman para pemenang 
lomba. 

Itulah rangkaian acara peringatan 
Hari Pahlawan yang sangat seruu...! 
Kami semua merasa seperti tidak 
ingin melewati hari ini, bahkan ingin 
terus melanjutkan keseruan-keseruan 
yang ada. Semoga negara tercinta kita, 
Indonesia, bisa lebih maju lagi dan 
menghasilkan generasi-generasi muda 
yang berprestasi dan membanggakan 
bangsa. Mari kita semua tetap semangat 
dalam menggapai mimpi dan cita-cita 
kita! Semangaaat pahlawan!!!

Oleh: Jennifer Angel Budiono 
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Bulan Oktober 2022 menjadi bulan yang penuh tantangan bagi salah satu 
siswa SMA Kristen Petra 4, Bryant Raynold Tjandra, yang berjuang tahap demi 
tahap dalam pemilihan duta wisata Guk dan Yuk Sidoarjo. Tahap I dilakukan 

seleksi data dari para calon finalis, dan Bryant menjadi salah satu siswa yang lolos. 
Setelah itu, dilakukan seleksi tahap II berupa tes pengetahuan, dan tahap III berupa 
wawancara. Bryant mengikuti rangkaian seleksi dengan penuh semangat! And finally, 
usahanya berbuah manis. Ia masuk sepuluh besar finalis Guk Sidoarjo. 

Banyak kegiatan yang kemudian ia lakukan. Tentu hal ini memberikan 
pengalaman baru yang berharga. ”Banyak kegiatan yang membangun kerja sama 
antara satu dengan yang lainnya, melatih kepemimpinan dan juga public speaking 
dengan lancar dan baik,” jawab Bryant ketika mendapatkan pertanyaan mengenai 
kegiatan yang ia lakukan untuk persiapan pemilihan duta wisata ini. Dukungan juga 
diberikan oleh teman-teman, para guru, dan karyawan SMA Kristen Petra 4, agar 
Bryant tetap semangat dan percaya diri mendekati malam pemilihan Guk dan Yuk 
Sidoarjo. Tanggal 11 November 2022, menjadi hari bersejarah bagi Bryant. Meski 
terselip sedikit kegugupan karena tampil di depan banyak penonton, ia sangat baik 
dalam menjawab setiap pertanyaan para juri. Praise the Lord...! Bryant masuk lima 
besar finalis. Dari sini, masih ada lagi seleksi untuk pemilihan beberapa kategori, 
yang salah satunya adalah Guk dan Yuk Favorit. 

Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa! Bryant terpilih menjadi Guk Favorit 
Sidoarjo. Tidak sia-sia perjuangan dan ketekunan yang ia lakukan dalam membagi 
waktu sekolah dan kegiatan yang diadakan oleh Paguyuban Guk dan Yuk Sidoarjo ini. 
Selamat, Bryant! Teruslah berkarya, majukan daerah wisata dengan tindakan yang 
nyata. Semangaaat...!

Berakit Meraih Guk FavoritBerakit Meraih Guk Favorit

Youth with the PurposeYouth with the Purpose

Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa memiliki keterkaitan 
antara keduanya. Hal ini terlihat dari salah satu isi 
Sumpah Pemuda, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan atau bahasa nasional. Dalam rangka memperingati 
Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa tahun 2022, SMA Kristen 
Petra Acitya mengadakan rangkaian kegiatan yang bertemakan 
“Youth with the Purpose”. Kegiatan ini diharapkan dapat 
menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme dalam diri 
kami, para siswa SMA Kristen Petra Acitya, serta sebagai sarana 
dalam mengungkapkan ekspresi dan bakat melalui karya seni.

Tepat tanggal 28 Oktober 2022, kami mengenakan pakaian 
adat Jawa dan batik untuk memeriahkan kegiatan ini. Kegiatan 
berlanjut pada keesokan harinya, dimulai pukul 12.00. Diawali 
puji-pujian dan perenungan firman Tuhan oleh Ibu Herawati, 
kami melanjutkan dengan melihat video podcast tentang 
sejarah Sumpah Pemuda yang disampaikan oleh Ibu Reva serta 
Yeremia Gunawan. Kami diingatkan kembali tentang begitu 
banyak cerita awal mula perjuangan para pemuda Indonesia 
yang menginspirasi kami. Acara dilanjutkan dengan lomba 
speech terkait tema “Youth with the Purpose”. Peserta diberi 
waktu 3–4 menit untuk speech tentang dampak dan peran 

positif apa yang kita bisa lakukan sebagai pemuda.
Seraya menunggu dewan juri menilai, kami 

dihibur dengan video flashmob ibu-ibu guru 
dengan balutan kebaya yang keren, serta video 
paduan suara siswa yang tak kalah kerennya juga. 
Tak hanya bernyanyi, kami juga menyampaikan 
pesan moral lewat puisi dan mengucapkan Sumpah 
Pemuda dengan lantang dan sikap tegap. Akhirnya, 
enam pemenang lomba speech diumumkan, dan 
kami menutupnya dengan foto bersama dan doa. 
Pengalaman berharga kami dapatkan saat itu, meski 
kami memperingatinya dengan cara sederhana. 
Semoga kami terus memberikan dampak yang positif 
bagi sekitar melalui prestasi dan karya terbaik kami. 
Amin.

Oleh: Chris Hanzell Pangaribowo
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Serah terima jabatan (sertijab) 
kepengurusan OSIS dan tim PD 
merupakan salah satu kegiatan 

yang ada di SMA Kristen Petra 5. 
Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin 
setiap tahunnya. Tentunya pergantian 
jabatan ini memang perlu dilakukan 
sebagai bentuk pemberian kesempatan 
kepada para siswa yang memiliki 
keinginan untuk mengalami pengalaman 
berorganisasi serta mengaktualisasi 
potensi yang dimiliki. Harapannya, 
regenerasi yang terjadi mampu 
membawa organisasi menjadi semakin 
baik. Para siswa juga mampu belajar 
memberikan kontribusi terbaik demi 
kesuksesan sebuah organisasi. 

Acara sertijab tahun 2022 ini 
dilaksanakan bertepatan dengan 
Hari Pahlawan, yaitu pada tanggal 
10 November 2022. Sebelum prosesi 
sertijab, para siswa mengikuti 
upacara terlebih dahulu dalam rangka 
memperingati Hari Pahlawan. Dalam 
upacara itu, Ibu Endah Mustikaningsih 
R.P., S.Pd., M.Si., bertindak sebagai 
pembina upacara. Upacara ini diikuti 
oleh seluruh warga SMA Kristen Petra 
5. Siswa kelas XI mengikuti upacara di 
aula, sedangkan siswa kelas X dan XII 
mengikuti via Zoom. Para siswa juga 
tampak mengenakan baju daerah pada 
hari istimewa tersebut. 

Para siswa mengikuti upacara 
dengan khidmat dan baik. Sertijab 
dilakukan setelah amanat upacara 

Serah Terima JabatanSerah Terima Jabatan
Pengurus OSIS dan Tim Persekutuan DoaPengurus OSIS dan Tim Persekutuan Doa

selesai disampaikan oleh Kepala 
SMA Kristen Petra 5. Tampak di 
barisan paling depan, pengurus 
OSIS dan tim PD baik yang 
lama (tahun ajaran 2021/2022) 
maupun yang baru (tahun 
ajaran 2022/2023), berbaris 
dengan rapi menunggu 
peresmian pelepasan jabatan 
lama dan penyematan jabatan 
baru. Acara sertijab dibuka 
oleh Ibu Cicilia selaku wakasek 
bidang kesiswaan yang 
menaungi OSIS. Sedangkan untuk tim 
PD, dibuka oleh Ibu Novi selaku guru 
pembina tim PD.

Ibu Cicilia membuka sertijab 
dengan pembacaan surat keputusan 
serta nama-nama pengurus baru OSIS 
dan pembina tiap-tiap bidang OSIS 
tahun ajaran 2022/2023. Setelah itu, 
pembacaan dilanjutkan oleh Ibu Novi 
yang membacakan surat keputusan serta 
nama-nama anggota baru tim PD tahun 
ajaran 2022/2023. Acara dilanjutkan 
dengan pelepasan atribut oleh kepala 
sekolah sebagai simbol bahwa masa 
jabatan pengurus OSIS dan tim PD tahun 
ajaran 2021/2022 telah berakhir. Setelah 
itu, kepala sekolah menyematkan atribut 
kepada pengurus OSIS dan tim PD 
tahun ajaran 2022/2023 sebagai simbol 
bahwa masa jabatan mereka telah resmi 
dimulai.

Pidato sambutan ketua OSIS 
dan ketua tim PD, baik yang 

lama maupun baru, menjadi penutup 
serangkaian acara sertijab tahun 
2022 ini. Terima kasih banyak untuk 
kepengurusan OSIS dan tim PD masa 
jabatan tahun ajaran 2021/2022, untuk 
setiap kontribusi yang telah diberikan 
bagi SMA Kristen Petra 5. Dan... 
selamat bagi pengurus baru tahun 
ajaran 2022/2023! Selalu andalkan 
Tuhan dalam melaksanakan setiap 
tugas tanggung jawab yang sudah 
dipercayakan. Berikan kontribusi terbaik 
kalian. Percayalah bahwa setiap talenta 
yang kalian miliki mampu membawa 
organisasi menjadi lebih baik lagi. 
Selamat menjalankan tugas..! Tuhan 
memberkati.

Oleh: Manuel Hosea Teguh


