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Gembira belajar bersama teman-teman di 
sekolah. Itulah yang dirasakan oleh para siswa 
Petra saat memulai pelajaran kembali setelah 
menikmati libur panjang sekolah. Beberapa 
kegiatan siswa tersebut kami hadirkan untuk 
Anda dalam buletin Gema Petra edisi kali ini, 
termasuk berbagai kegiatan lomba untuk turut 
meramaikan momen Tahun Baru Imlek pada 
bulan Januari 2023 lalu. Selain itu, kami juga 
menghadirkan liputan tentang pencapaian 
yang menggembirakan dari sekolah Petra 
dalam penganugerahan SMA Award tahun 
2022, serta liputan seputar prestasi para 
siswa Petra dalam beberapa ajang lomba 
akademik ataupun nonakademik.
 
Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Buletin Gema Petra edisi bulan Februari 2023 
ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca.
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Pada era digital ini, banyak teknologi 
yang membantu kehidupan 
manusia. Salah satunya adalah 

smartphone dengan sederet aplikasi di 
dalamnya. Maraknya aplikasi dengan 
profit besar menjadikan application 

Becoming Application Developer

developer (pengembang 
aplikasi) sebagai karier 
yang menjanjikan. Hal itu 
memotivasi kami untuk belajar 
membuat aplikasi di smartphone. 
Saya, William Suryo, bersama dengan 
dua rekan saya, yaitu Eunika Obedient 
dan Grace Indra, memutuskan untuk 
berpartisipasi dalam Widya Mandala 
Bootcamp Competition (WMBC) yang 
diadakan oleh Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya (UKWMS). Acara 
ini diselenggarakan secara on-site di 
kampus Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya pada tanggal 12, 13, 
dan 18 Januari 2023.

Dalam acara ini, kami mendapatkan 
pelatihan desain UI dan UX 
menggunakan Figma. User interface 
(UI) adalah tampilan visual sebuah 
aplikasi. Kami belajar mencari komposisi 
warna yang sesuai, memilih jenis font 

yang mudah dibaca, bahkan mengatur 
tata letak tombol dan fitur dalam 
aplikasi. Sedangkan user experience 
(UX) berbicara mengenai kemudahan 
pengguna dalam menggunakan sebuah 
aplikasi. Kami diajak berpikir logis 
dalam merancang UX ramah pengguna. 
Banyak masalah yang kami alami selama 
pelatihan. Namun, kakak-kakak mentor 
dengan senang hati menolong. 

Tak hanya mendapatkan pelatihan, 

kami juga melombakan karya yang telah 
kami buat. “Clothing” adalah tema 
yang kami dapatkan dari proses undian. 
Setelah berunding dan berdiskusi, 
kelompok kami akhirnya memutuskan 
untuk membuat aplikasi yang menjual 
pakaian hewan peliharaan. Kami 
bersyukur dapat lolos ke babak final 
dan mempresentasikan karya kami 
di hadapan dewan juri. Kami tak 
menyangka dapat meraih prestasi 
sebagai Juara II dalam ajang ini, 
mengingat karya kelompok lain tak kalah 
bagusnya. Kami bersyukur kepada Tuhan 
Yesus, dan berterima kasih kepada orang 

tua serta bapak/ibu guru 
yang selalu mendukung 
perjuangan kami di 
setiap kompetisi.

Terkadang, tak 
ada salahnya berpikir 
out of the box. Karena 
itu dapat melahirkan 
karya yang inovatif. 
Terkadang, diperlukan 
pengorbanan untuk 
meraih keberhasilan. 
Jangan lelah untuk 
belajar, jangan bosan 
untuk berjuang. Tuhan 
memberkati. 

Oleh: William Suryo 
Goey
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SMA Kristen Petra 1 baru saja 
memenangkan penghargaan 
Sekolah Impresif dalam ajang 

SMA Award 2022. Penghargaan ini 
ditujukan untuk SMA yang memiliki 
prestasi terbaik dalam bidang akadamik, 
nonakademik, dan penguatan karakter. 
Selain itu, SMA Kristen Petra 1 juga 
dinobatkan sebagai Juara I untuk 
penerima penghargaan kategori 
Kompetisi Sains pada ajang yang 
sama. Penghargaan ini diserahkan oleh 
Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah 
Indar Parawansa, M.Sos. kepada Kepala 
SMA Kristen Petra 1, Ibu Elisabeth Dian 
Pujilestari, S.Pd. M.M., dalam acara 
pemberian penghargaan SMA Award 
2022 yang dilangsungkan di ballroom 
Hotel Shangri-La Surabaya, pada hari 
Jumat, tanggal 16 Desember 2022.

Salah satu pendorong prestasi 
SMA Kristen Petra 1 adalah penerapan 
pendidikan yang meliputi lima aspek, 
yaitu Physical Growth, Emotional 
Intelligence, Talent Development, 
Relationship with God, dan Academic 
Excellence, atau yang sering disebut 

SMA Award 2022
dengan P.E.T.R.A.. Selain itu, juga ada 
budaya R.A.I.S.E. yang merupakan 
rangkuman dari nilai-nilai Respect, 
Advance, Internalized, Share, dan 
Empower. SMA Kristen Petra 1 juga 
menerapkan Proyek Penguatan Profil 
Pelajar Pancasila (P5) yang salah satunya 
adalah program kewirausahaan. Tidak 
hanya belajar cara menciptakan produk 
yang dapat diterima, para siswa juga 
diajak untuk  berbagi melalui kegiatan 
charity. Masa pandemi juga tidak 
mengurangi kualitas pembelajaran. 
Sekolah menyediakan Learning 
Management System (LMS) dan digital 
library, yang mana terdapat berbagai 
media belajar. 

Dengan berbagai program yang ada, 
SMA Kristen Petra 1 secara berkelanjutan 
berhasil mengantarkan siswa-siswinya 
menorehkan berbagai prestasi 
bergengsi pada setiap tahunnya. Mulai 
dari Olimpiade Sains Nasional (OSN), 
International Mathematical Olympiad 
(IMO), International Biology Olympiad 
(IBO), International Chemistry Olympiad 
(IChO), hingga International Geography 

Olympiad (IGeO). Tak hanya prestasi 
akademik, prestasi nonakademik seperti 
dalam bidang dance dan olahraga juga 
dikembangkan, seperti raihan prestasi 
dalam event DBL East Java Series untuk 
Cheerleader Competition. 

SMA Kristen Petra 1 selalu memberi 
dukungan bagi peserta siswa yang 
ingin mengikuti lomba, baik itu melalui 
pelatihan maupun pendampingan dari 
pembina profesional. Tidak hanya untuk 
mengejar prestasi semata, sekolah juga 
mengedepankan penanaman nilai-
nilai positif bagi siswa-siswinya untuk 
dapat menjadi pribadi yang berkarakter. 
Siswa didorong untuk menjadi pribadi 
yang takut akan Tuhan, respek 
kepada diri sendiri dan sesama, serta 
mengembangkan jiwa leadership.

Oleh: Matthew Maximillian
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Let’s Change Our Era

Kegiatan ASCE (Art, Science, and 
Charity Event) pada tahun ini dapat 
dilaksanakan secara on-site di SMA 

Kristen Petra 2. Kegiatan ASCE yang 
bertema “Let’s Change Our Era” dikemas 
dalam kegiatan seru yang dilaksanakan 
selama dua hari berturut-turut, yaitu 
pada tanggal 9-10 Desember 2022. 
Kegiatannya meliputi lomba untuk siswa 
SMP, talkshow, bazar, dan open house 
SMA Kristen Petra 2. Kegiatan open 
house ini juga menjadi ajang promosi 
sekolah yang menampilkan berbagai 
keunggulan SMA Kristen petra 2 dalam 
sains dan seni. Selain itu, dalam kegiatan 
ini juga diadakan bincang santai tentang 
bagaimana pelajar masa kini dapat 
mengeksplorasi diri mereka secara 
positif melalui berbagai platform media 
sosial, yang tentu saja bisa menambah 
wawasan dan menguntungkan bagi para 

INSIGHT: How to Be an Impactful Content Creator

Salah satu program Excellent Point di SMA Kristen Petra 
Acitya adalah INSIGHT (Inspirational, Significant, and 
Heartwarming Talks) dengan tujuan memberikan wadah 

untuk para siswa mendapatkan informasi/wacana tentang 
program studi di universitas ataupun bidang karier yang 

kekinian. Kegiatan 
tersebut disampaikan 
oleh salah satu 
dosen universitas 
ataupun salah satu 
alumnus PPPK Petra 
yang telah sukses 
di bidangnya, yang 
dilaksanakan pada 

pelajar. Selain open house dan 
talkshow, ada lomba untuk siswa 
SMP yang tidak kalah seru dan 
fun. Lomba yang diadakan terdiri 
atas story telling, rally games, 
short movie, acoustic band, dan 
stick recycling. Peserta lomba 
berasal dari SMP-SMP di Kota 
Surabaya dan sekitarnya. Lomba 
pada tahun ini sangat seru dan 
fun karena para peserta dapat 
datang langsung ke SMA Kristen 
Petra 2, sekaligus menikmati 
aneka makanan dan minuman 
bazar yang diikuti oleh 
perwakilan unit kegiatan yang 
ada di SMA Kristen Petra 2. 
Pelaksanaan ASCE pada tahun 
ini benar-benar lebih seru, 
dan setiap siswa dapat terlibat 
dalam kegiatan tersebut.

setiap hari Jumat ke-1 dan ke-3. Terkait hal tersebut, tanggal 
20 Januari 2023 lalu, kami mengundang salah satu alumnus 
PPPK Petra untuk bisa sharing tentang “How to Be an Impactful 
Content Creator”, yaitu Timotius Michael Prasetya. 

Topik tentang menjadi content creator yang berdampak 
sangat penting diberikan kepada kami, para siswa, karena saat 
ini konten digital menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 
kehidupan kami sebagai remaja. Remaja sangat aktif dalam 
menggunakan media sosial dan mengonsumsi konten digital, 
sehingga kemampuan dalam menciptakan konten yang menarik, 
berkualitas, dan berdampak positif, sangat dibutuhkan.

Kami mendapat banyak pengalaman bermanfaat yang 
disampaikan oleh narasumber saat itu. Kami diajarkan 
bagaimana cara menyusun konten yang efektif dan menarik 
perhatian, serta bagaimana mengoptimalkan konten tersebut 
agar mudah ditemukan oleh audiens yang dituju, tentunya 
konten yang dibuat harus berdampak positif. Kata kunci yang 
kami dapatkan adalah dengan menerapkan AMIN (Analisis, 
Mencoba, Inisiatif, Networking). Selain itu, kami belajar cara 
mengukur kinerja konten dan mengevaluasi hasilnya. 

Sangat menarik dan bermanfaat sekali informasi yang kami 
dapatkan. Kami bisa belajar bersama untuk lebih mengenal 
lebih dekat bagaimana menjadi seorang konten kreator dan 
juga cara mengembangkannya dengan baik, tentunya dengan 
membuat sebuah konten yang berdampak positif.



Halo, semuanya...! Ada kabar dari 
kami yang seru banget, nih..! 
Tepatnya tanggal 5 Januari 2023 

yang lalu, perwakilan OSIS dari SMA 
Kristen Petra 3 berkunjung ke Gedung 
Balai Pemuda yang berada di alun-alun 
Surabaya untuk mengikuti pameran dan 
talkshow terkait penanganan COVID-19 
dalam kehidupan sehari-hari, yang 
diadakan oleh Universitas Airlangga, 
lho! Wah, asyik banget gak sih, guys...! 
Penasaran, kan, apa saja yang kita 
lakukan?

Pameran Arsip COVID-19
Ketika kami tiba di lokasi, kami 

segera menuju ruangan pertama, yaitu 
ruang mencekam. Mengapa? Karena 
kami diperlihatkan dengan beragam 
artikel tentang awal mula masuknya 
COVID-19 di Indonesia. Kami juga 
melihat mesin/perangkat sterilisasi 
untuk orang, yang banyak ditemukan 
di mall, restoran, dan lain sebagainya. 
Di ruangan mencekam tersebut, juga 
terdapat contoh patung perawat yang 
menggunakan APD dan pasien COVID-19 
yang kondisi kesehatannya sangat 
memprihatinkan. Tentunya saat melihat 
keadaan itu, kami merasa sedih sekaligus 
senang. Sedih karena itu adalah masa-
masa yang sulit dan mencekam, dan 
senang karena berhasil melewatinya. Ini 
adalah salah satu pertolongan luar biasa 
yang sudah Tuhan berikan untuk kita 
sebagai anak-anak-Nya. Puji Tuhan!

Selanjutnya, kami memasuki 
ruangan inovasi. Kami melihat teknologi-
teknologi yang sudah semakin maju 
dan terus berkembang. Universitas 
Airlangga mengembangkan berbagai 
macam teknologi, salah satunya adalah 
inovasi mobile robot Isyana dan robot 
Raisa! Robot-robot ini dirancang untuk 
membantu mempermudah pekerjaan 
dari tim medis di rumah sakit. Robot 
Isyana bertugas menyemprotkan cairan 
disinfektan pada area indoor ataupun 
outdoor, sedangkan robot Raisa 

bertugas untuk mendeteksi identitas 
pasien, serta membawakan obat-obatan 
dan makanan kepada pasien yang harus 
menjalani isolasi. Keren banget gak sih?! 
Ada juga hand sanitizer yang dibuat 
oleh seorang dokter dari Universitas 
Airlangga akibat kurangnya pasokan 
produksi hand sanitizer di Indonesia 
pada waktu itu.

Selanjutnya, hal yang paling 
kami tunggu adalah talkshow! Kami 
mendengarkan perbincangan di 
sana dengan baik. Talkshow tersebut 
berisi materi tentang bagaimana 
cara mencegah ataupun menangani 
COVID-19? Banyak hal yang dapat 
kami pelajari dari talkshow tersebut. 
Eitss... tetapi tidak hanya sekolah kami 
saja yang menghadiri talkshow ini, 
karena beberapa sekolah lain juga turut 
menghadiri talkshow untuk bersama-
sama menambah wawasan terkait 
pencegahan COVID-19. Makin asyik, 
kan? Setelah selesai berbincang-bincang, 
pembicara memberikan kesempatan 
tanya jawab bagi kami untuk 
menanyakan tentang apa saja yang 
belum kami pahami. Seru banget deh, 
pokoknya! Pada penghujung acara dan 
sebagai penutup kegiatan pada hari itu, 
tentunya kami foto bersama agar dapat 
dijadikan kenangan ke depannya!

Itulah kegiatan kami di Gedung Balai 
Pemuda Surabaya yang tentunya sangat 
mengesankan! Semoga dengan adanya 
pameran dan talkshow ini, semakin 
menambah wawasan masyarakat 

untuk tetap menjalankan 
protokol kesehatan dan tetap 
menerapkan hidup bersih 
di mana pun berada. Cepat 
pulih dan bangkit lebih kuat, 
Indonesia! Tetap semangat, 
semuanya! Doa dan harapan 
kami, semoga bangsa 
Indonesia bersama dengan 
bangsa-bangsa lain di dunia 
untuk menjadi lebih baik dan 
mampu mengatasi COVID-19.
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Holistic Learning

Perkembangan pendidikan 
pada zaman sekarang ini harus 
terus berjalan seiring dengan 

perkembangan ilmu yang mengacu 
kepada revolusi industri 5.0. Siswa tidak 
hanya dibekali dengan materi-materi 
dalam pembelajaran di sekolah, tetapi 
siswa juga harus di-support dengan 
pengembangan ilmu di tingkat lanjut 
pada perkuliahan dasar. Pengembangan 
pendidikan ditingkat perkuliahan dapat 
membekali siswa untuk memperoleh 
tambahan informasi materi dan 
pengalaman perkuliahan bersama 
dengan dosen. Hal ini kemudian 
menjadi hal yang harus diperhatikan 
untuk membekali para siswa agar bisa 
beradaptasi di tingkat pendidikan lebih 
lanjut sedini mungkin. 

Berdasarkan hal ini, SMA Kristen 
Petra 4 mengadakan kegiatan praktik 
langsung yang lebih bisa memberikan 
pengalaman secara nyata kepada para 
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siswa untuk merasakan pembelajaran 
dalam perkuliahan bersama para 
dosen. Untuk itu, dilaksanakan kegiatan 
pembelajaran yang holistik bekerja 
sama dengan Fakultas Teknobiologi 
Universitas Surabaya dan Fakultas Bisnis 
Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya dalam kegiatan Holistic 
Learning. Kegiatan yang berlangsung 
pada tanggal 31 Januari 2023 ini, diikuti 
oleh para siswa kelas XI IPA dan XI IPS. 
Kelas XI IPA diajak untuk memperdalami 
ilmu bioteknologi pangan yang 
dibawakan oleh dosen dari Fakultas 
Teknobiologi Universitas Surabaya, 
yaitu Bapak Yayon Pamula Mukti, S.TP., 
M.Eng.. Materi yang dibawakan sangat 
menarik perhatian siswa. 
Terlebih materi ini terintegrasi 
pembelajaran Biologi di 
kelas XI dan persiapan untuk 
materi bioteknologi yang akan 
didapatkan pada kelas XII. Para 

siswa sangat antusias dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran. Salah satunya 
dengan bertanya seputar mikrobiologi 
yang berperan dalam proses pembuatan 
produk bioteknologi. 

Kegiatan Holistic Learning untuk 
kelas XI IPA disambung dengan kegiatan 
Holistic Learning bagi kelas XI IPS. Bagi 
siswa IPS, materi yang dibawakan adalah 
digital marketing yang dibawakan oleh 
Ibu Monica Ajeng E, S.Sos., M.M. dan Ibu 
Deatari Arumsari, S.E., M.Sc.. Para siswa 
sangat bersemangat dalam mengikuti 
kegiatan, karena juga terdapat mahasiwa 
yang turut serta dalam kegiatan ini 
untuk mengisi ice breaking bersama.
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Nǐ hǎo! Xīn nián kuài lè, atau yang artinya selamat tahun baru. Nah, dalam 
momen Chinese new year atau tahun baru Imlek kali ini, OSIS SMP Kristen 
Petra 4 mengadakan berbagai acara dan project untuk memeriahkannya. 

Salah satu bentuk acaranya adalah membuat sebuah drama OSIS. Drama 
OSIS ini menceritakan tentang seorang kakek yang kesepian karena tidak bisa 
merayakan tahun baru Imlek bersama cucu-cucunya, namun pada akhir cerita, 
cucu-cucunya dapat datang dan merayakan Imlek bersama. 

Nah... selain drama OSIS, juga ada penampilan fashion show, lho! 
Penampilan fashion show ini dibawakan oleh siswa-siswi SMP Kristen Petra 4 
secara berpasangan dari setiap kelas. Uniknya, pakaian yang mereka kenakan ini 
bertemakan pakaian tradisional Tionghoa yang pastinya indah dan keren.

Kemeriahan perayaan tahun baru Imlek di sekolah makin terasa 
dengan berbagai dekorasi di sudut-sudut ruangan. OSIS SMP Kristen 
Petra 4 menghiasi mading di sekolah dengan konten-konten bernuansa 
Imlek, serta membuat sebuah spot Mandarin yang disebut Pojok 
Mandarin. Nah, di spot Mandarin ini tersedia papan beserta sticky 
notes, kertas kosong, dan spidol. Pojok Mandarin ini mewadahi kami 
yang ada di sekolah untuk menyampaikan pesan yang ingin ditulis 
dalam momen Chinese new year ini, seperti “Gong Xi Fa Cai”, “Happy 
CNY” dan lain-lain. Selain itu, bisa juga menggambar lukisan/art 
buatan sendiri untuk ditempelkan di papan tersebut. 

Itulah cerita dari kami tentang perayaan Chinese new year yang 
ada di SMP Kristen Petra 4. Sekian dan terima kasih. Zài jiàn! 

Chinese New Year
OSIS Trapat

Tahun Baru, Semangat Baru,
Harapan Baru, Karya Baru

Kalimat di atas tentu sering kita dengar saat tahun baru. Bulan 
ini merupakan bulan yang spesial untuk kita semua, karena ada 
dua kali tahun baru pada bulan Januari 2023 ini. Pada tanggal 1 

Januari kita memperingati tahun baru kalender Masehi, lalu tanggal 
22 Januari, kembali merayakan tahun baru Imlek. 

Pergantian tahun menjadi momen yang spesial bagi kita, yang 
mana kita bisa memaknainya dengan hal yang positif. Jika pada tahun 
sebelumnya kita masih hidup dengan cara ataupun kebiasaan yang 
lama, pada tahun yang baru ini tentunya banyak harapan-harapan 
baru, semangat baru, dan tentunya karya-karya baru. 

Di SMP Kristen Petra 5, gema perayaan Imlek juga sudah mulai 
dirasakan. Hiasan-hiasan ruangan dan lagu-lagu yang diputar, 
semuanya bernuansa Imlek. Selain itu, ada beberapa tugas juga yang 
bernuasa Imlek. Seperti dalam pembelajaran bahasa Mandarin, siswa 
diminta untuk membuat lampion dari amplop angpau.

 Kegembiraan dan keceriaan... terpancar dari wajah para 
siswa. Tidak terbatas pada ras dan agama, semua bersatu padu 
dalam kegembiraan menyambut tahun yang baru. Pergantian 
tahun tentunya juga disertai dengan harapan dan doa. Kita semua 
berharap, semoga pada tahun yang baru, semua menjadi lebih baik 
dan lebih bermakna.
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Kawin Gelar Juara
Smamda Cup

Hai, sahabat Gema! Perkenalkan 
nama saya Giorgio Glenn Gimono 
kelas IX dari SMP Kristen Petra 

3. Saya merupakan salah satu pemain 
dari tim bola basket putra SMP Kristen 
Petra 3. Kali ini, tim bola basket 
putra dan putri SMP Kristen Petra 3 

Every Friday is another new day for learning for Acityans. 
We learn from professionals about real-life matters 
through Inspirational Talk. We also learn to humble 

ourselves by hearing God’s words through the Students’ 
Fellowship.

At the beginning of February 2023, Petra Acitya Christian 
Junior High School gratefully welcomed R. Arja Angka A.A.A. 
Sadjiarto, S.E., M.Ak., Ak., as a chief speaker in Inspiring 
Talk. As a lecturer of the Accounting Department at Petra 
Acitya Christian Junior High School, he shared an overview 
of the accounting profession. Accounting is not merely about 
calculating; it is about balancing the value.

To broaden the student’s perspective about the 
prospects of the accounting profession, Mr. Arja shared 
his life experience while being an accountant in several 
corporations; one of them is Unilever. Moreover, he shared 
the accountant’s job both in government and private 
business. There is also a big opportunity to work abroad as 
this profession is highly in demand.

Even though the material is developed for higher 
education students, Acityans are interested in joining the 
program. Their enthusiasm shown during the Q&A session 
was lively. Many students asked questions related to the 
materials. Some of them were about the difference between 

Accounting: Prominent Future Profession

mengikuti ajang kompetisi Smamda Cup 
2023 yang diselenggarakan oleh SMA 
Muhammadiyah 2 pada tanggal 10–14 
Januari 2023.

Kompetisi ini diikuti oleh 23 tim bola 
basket putra dan 14 tim bola basket 
putri. Setiap kali sebelum pertandingan, 

tim putra dan putri SMP Kristen Petra 
3 selalu berdoa kepada Tuhan agar 
diberikan kelancaran dan kemenangan. 
Hingga akhirnya pada kejuaraan Smamda 
Cup ini, tim putra dan putri SMP 
Kristen Petra 3 berhasil memenangkan 
kejuaraan dan mengawinkan gelar.

Pada saat penyerahan piala, 
diumumkan pemain terbaik atau Most 
Valuable Player (MVP) dalam ajang 
kompetisi ini. Penghargaan MVP bola 
basket putri diberikan kepada Joanne 
Giovanni dari SMP Kristen Petra 3, dan... 
penghargaan MVP bola basket putra 
diberikan kepada saya, Giorgio Glenn 
Gimono. 

Kami semua bersyukur kepada 
Tuhan karena berhasil meraih gelar 
Juara I untuk tim putra dan putri, serta 
penghargaan MVP untuk kategori putra 
dan putri juga. Kami berterima kasih 
kepada pelatih, orang tua, bapak/ibu 
guru, dan teman-teman yang telah 
mendukung kami. Semoga kami bisa 
mengharumkan nama SMP Kristen Petra 
3 lagi untuk kesempatan yang akan 
datang. Sekian dan terima kasih. Tuhan 
memberkati.

Oleh: Giorgio Glenn Gimono

finance and accounting, what personal tax is and what an 
accountant does during an apprenticeship.

In conclusion, Mr. Arja closed the session with a powerful 
quote, “ Life is like an accounting, everything must be 
balanced.” We really learn something when we can apply 
the value in the daily life and the closing statement is a 
remembrance for all Acityans to apply the value of the last 
Friday’s session in their daily life.  



Petra 2 Jingle Rainbow 2022

Halo, semua! Perkenalkan, namaku Ivana dari SMP Kristen 
Petra 2. Gimana kabar kalian? Wah, saya harap kalian 
semua sehat-sehat, ya! Oh, iya... apakah kalian ada 

yang pernah dengar tentang Jingle Rainbow atau belum? Kalo 
belum, biar aku kasih tahu, ya...! Jadi, Jingle Rainbow adalah 
acara rutin yang diadakan oleh SMP Kristen Petra 2 setiap 
tahun pada bulan Desember, untuk memperkenalkan Petra 
2 kepada para siswa khususnya tingkat SD. Selain itu, melalui 
ajang perlombaan ini, diharapkan kita juga bisa sama-sama 
belajar sportif dan berjiwa besar untuk menerima apa pun 
hasil dari perjuangan dalam berlomba. Wah... sudah terbayang 
belum, bagaimana serunya? Ada banyak jenis lomba dalam 
event Jingle Rainbow ini yang diikuti oleh para siswa SD.

Untuk kali ini, Jingle Rainbow menghadirkan lima 
jenis lomba yang bisa diikuti. Pertama, ada Beyond the 
Voice. Melalui lomba menyanyi solo ini, peserta dapat 
mengembangkan talenta di bidang olah vokal. Terdapat empat 
pilihan lagu yang disediakan oleh panitia, dan tiap peserta 
memilih salah satu untuk dinyanyikan. Lalu yang kedua, ada 
Mushroom Inovation Challenge. Berbeda dengan Beyond the 
Voice, ini adalah lomba grup yang tiap grupnya terdiri atas 
tiga peserta. Dalam lomba ini, peserta bisa mengembangkan 
talenta memasak, dengan mengolah sebuah masakan dari 
jamur tiram! Ada juga Digital Painting Competition. Peserta 
tidak hanya sekadar menggambar, tetapi menggambar 
secara digital. Kemudian Rally Games, yang menurut saya 
adalah yang paling menarik karena peserta dapat berlomba 
sekaligus bermain. Terakhir adalah Coloring Competition, yang 
memperlombakan talenta peserta dalam hal mewarnai.

Acara Jingle Rainbow diadakan pada tanggal 8-9 Desember 
2022. Dan yang menjadi kabar baiknya adalah... Jingle Rainbow 
2022 menjadi yang pertama kali diadakan secara offline 
setelah pandemi COVID-19! Pastinya sangat seru, bukan..? 
Acara ini bertempat di SMP Kristen Petra 2, yang setiap 

lombanya diadakan di ruangan yang berbeda. Contohnya, 
Beyond the Voice diadakan di aula sekolah, sedangkan 
Digital Painting Competition diadakan di ruang-ruang kelas. 
Selain lomba, pada tahun ini juga diadakan bazar yang dapat 
dinikmati baik oleh para peserta lomba maupun siswa-siswi 
P2 sendiri, lho! Makanan dan minuman yang disediakan pun 
sangat beragam dan tentunya sangat lezat, seperti jamur 
krispi, pizza jamur, bahkan minuman bersoda yang enak, 
seperti blue ocean. Siswa-siswi P2 juga menampilkan bakatnya 
masing-masing dalam penampilan panggung untuk menghibur 
para peserta agar tidak tegang. Haha! Ada yang dance, 
menyanyi, ataupun band perform. Tentu saja, mereka semua 
sangat keren!

Setelah semua peserta menyelesaikan perlombaan, 
pemenangnya langsung diumumkan saat itu juga. Beyond 
the Voice, Juara I diraih oleh Stella Gracellyn Sinaga (SD 
Kristen Petra 9), Juara II oleh Vanessa Gwen Siswanto (SD 
Kristen Petra 5), Juara III oleh Felisha Jessie Soesanto (SD 
Little Sun). Mushroom Inovation Challenge, Juara I diraih 
oleh Eireen, Benita, Jessyln (SD Kristen Petra 10), Juara II oleh 
Shannon, Annabella, Vivian (SD Kristen Petra 7), Juara III oleh 
Laura, Chloe, Grace (SD Kristen Petra 10). Digital Painting 
Competition, Juara I diraih oleh Kayleen Excelica (SD Kristen 
Petra 5), Juara II oleh Valentina Lauren (SD Kristen Petra 5), 
Juara III oleh Vinsky Taruli Selomita (SD Kristen Petra 11). Rally 
Games, Juara I diraih oleh Aaron, Evan, Eadlin (SD Kristen Petra 
10), Juara II oleh Brandon, Nikita, Isaac (SD Kristen Petra 1), 
Juara III oleh Edric, Satria, Marco (SD Kristen Petra 7). Coloring 
Competition, Juara I diraih oleh Nathanael Yohanes (SD Kristen 
Petra 13), Juara II oleh Shanon L. Susanto (SD Kristen Petra 
13), Juara III oleh Cathleen Jovana Kenardi (SD Kristen Petra 7). 
Selamat untuk para pemenang! Dan bagi yang belum menjadi 
juara, jangan patah semangat ya, adik-adik...! 

Aku merasa sangat senang acara Jingle Rainbow kali ini 
dapat diadakan secara offline lagi setelah dua tahun. Aku harap 
Jingle Rainbow ini akan terus dikembangkan, menjadi lebih 
seru dan menarik lagi untuk tahun-tahun berikutnya! Terima 
kasih semuanya sudah mau meluangkan waktunya untuk 
membaca ceritaku ini. Bye, bye.... Tuhan memberkati.

Oleh: Ivana Pricilla G.
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Minggu terakhir dari semester 
I tahun ajaran 2022/2023 
dihabiskan dengan tawa dan 

ria oleh para siswa di SMP Kristen Petra 
1. Bakti sosial atau yang lebih kerap 
disebut baksos, merupakan kegiatan 
yang dilakukan pada setiap tahun di 
sekolah. Siswa diajak untuk berbagi 
kepada yang membutuhkan dengan 
berdonasi. Salah satu cara untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan baksos 
adalah dengan membawa sembako 
seperti mi instan, yang dikumpulkan di 
sebuah ruangan. Setelah donasi dari 
semua siswa terkumpul, barang tersebut 
diberikan kepada teman-teman yang 
membutuhkan. Siswa-siswi SMP Kristen 
Petra 1 aktif berpartisipasi membawa 
barang donasi mereka pada pagi hari 
sebelum pembelajaran. 

Selain kegiatan baksos, ada juga 
kegiatan Natal yang diadakan oleh 
sekolah. Pada tanggal 6-7 Desember 
2022, diadakan lomba Natal antarkelas 
untuk kelas VIII dan IX. Lomba-lomba 
tersebut sangat bervariasi. Salah 
satunya merupakan lomba bola basket 
antarkelas yang menjadi buah bibir di 
antara siswa. Juga ada lomba DIY (Dress 
It Yourself), Mr. Ginger’s Renovation, 
Treemast Challenge, dan P1 Got 
Talent Xmas Season. Semua lomba 
diikuti dengan antusias oleh semua 
siswa. Tak ketinggalan juga, salah satu 
kegiatan yang selalu dilaksanakan saat 
perayaan Natal, yaitu ibadah Natal. Pada 
ibadah Natal, persembahan dari tim 
Persekutuan Doa dan music club turut 
mengiringi jalannya ibadah. Begitu juga 
persembahan drama dari organisasi 
dan persembahan dance dari tim cheers 
sekolah! Perayaan Natal di SMP Kristen 
Petra 1 berlangsung sangat 
meriah dengan berbagai acara 
yang diadakan.

Tidak hanya kegiatan 
baksos dan Natal, ada pula 
event lain yang berlangsung 
tak kalah menarik pada 
bulan Desember 2022, yaitu: 
charity bazaar dan culture 
fest. Kedua event ini sudah 
ditunggu-tunggu oleh para 
siswa setelah beberapa tahun 
terakhir event bazar hanya 
diadakan secara online. Pada 
hari pertama charity bazaar, 

kelas VIII yang bertugas untuk menjaga 
stand booth. Ada berbagai makanan 
dan minuman yang dijual. Lalu pada 
hari kedua, menjadi tugas kelas IX untuk 
menjaga stand booth. Organisasi di SMP 
Kristen Petra 1 seperti OSIS, Lentera, 
English Club, dan Zhongwen Club, juga 
ikut berpartisipasi dalam acara charity 
bazaar. Sebagian dari keuntungan bazar 
didonasikan kepada yang membutuhkan. 
Hari ketiga dan keempat, menjadi hari 
pelaksanaan culture fest. 
Kali ini, giliran kelas VII 
yang bertugas menjaga 
stand booth. Mereka 
menjual makanan 
khas Indonesia 
seperti klepon, 
sinom, dan lain-
lain. Selama empat 
hari pelaksanaan 
bazar, siswa kelas IX 
bergantian untuk 
menampilkan 
drama cerita 
rakyat yang sudah 
dipersiapkan 
selama beberapa 
bulan. 

Itulah kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan selama minggu-minggu 
terakhir di SMP Kristen Petra 1. Setiap 
siswa turut berpartisipasi dalam 
kemeriahan acara. Kiranya ke depannya 
kegiatan-kegiatan positif seperti ini 
bisa tetap berlangsung secara on-site 
dan meriah, serta menjadi berkat bagi 
sesama yang membutuhkan.  

Oleh: Teresa Tanya Winyata
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Semarak Kegiatan Penutup Akhir Semester



Fun gym merupakan kegiatan berolahraga yang 
menyenangkan dan tidak membosankan. Hari jumat, 
tanggal 6 Januari 2023, SD Kristen Petra 7 mengadakan 

kegiatan fun gym pertama setelah pandemi. Fun gym 
dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu sesi pertama untuk 
kelas I‒III pukul 07.30–08.30 WIB, dilanjutkan sesi kedua 
untuk kelas IV‒VI pukul 08.45–10.00 WIB. Seluruh siswa 
mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan antusias. 
Tidak hanya siswa, seluruh guru juga turut terlibat. 

Fun gym dipandu oleh seorang instruktur yang energik 
dengan diiringi musik yang menambah semangat para 
siswa dan guru dalam mengikuti gerakan senam. Beberapa 
siswa bahkan diminta maju untuk mendampingi instruktur 
dalam memberikan contoh gerakan senam. Hari ini 
menjadi hari yang luar biasa, karena kami bisa bersama-
sama berolahraga di halaman sekolah.

Nah... itulah kegiatan fun gym di SD Kristen Petra 
7. Sangat seru, bukan? Tentunya dengan mengikuti 
fun gym, badan kita semakin sehat dan menjadi lebih 
semangat dalam mengikuti aktivitas pembelajaran di 
kelas. 

Yuk, teman-teman... kita bersama-sama menjaga 
kebugaran tubuh kita masing-masing supaya tetap 
sehat. Olahraga akan membuat kita menjadi lebih 
produktif dan aktif. Namun, jika tidak menyediakan 
waktu untuk berolahraga, kita mungkin harus 
menyediakan waktu untuk sakit. Nah, teman-teman 
tentu tidak mau sakit, kan? Tetap semangat ya, teman-
teman..! Salam sehat selalu!

Tubuh Bugar
dengan Fun Gym

Healthy and FunSyalom, sobat cerdas! Wah, tidak terasa kita sudah memasuki 
tahun baru dan semester baru, yah..! Nah, sobat cerdas, untuk 
memulai kegiatan pada semester II ini, siswa-siswi SD Kristen 

Petra 5 kembali diajak untuk melakukan senam pagi atau yang biasa 
kita sebut fun gym secara on-site di lapangan sekolah.

Kegiatan fun gym dimulai pukul 07.00 WIB sebelum bel masuk 
kelas berbunyi. Jadwal hari Selasa untuk kelas V dan VI, hari Rabu 
untuk kelas II dan IV, serta hari Kamis untuk kelas I dan III. Setiap 
pagi, siswa melakukan fun gym yang didampingi oleh bapak/ibu guru 
dengan iringan lagu “Pelajar Pancasila”. 

Senam pagi merupakan suatu aktivitas fisik yang perlu dilakukan 
untuk menjaga kebugaran jasmani. Gerakan-gerakan senam pagi 
bermanfaat untuk melatih otot-otot pada tubuh serta melancarkan 
peredaran darah sehingga lebih sehat dan segar. Paparan sinar 
matahari pagi juga bagus bagi tubuh karena kandungan vitamin 
D alaminya. Jika tubuh sehat dan bugar secara fisik, kemampuan 
konsentrasi juga akan meningkat. Senam juga dapat memperkuat 
tulang, membantu menormalkan 
aliran darah, melatih saraf yang 
kaku, serta meningkatkan kesehatan 
jantung dan stamina tubuh. 

Tuh, kan... manfaat dari 
senam pagi banyak sekali. 
Setelah melakukan fun gym, pasti 
badan terasa lebih segar dan 
lebih semangat untuk mengikuti 
pembelajaran di kelas. Nah, sobat 
cerdas... yuk, kita ikuti senam pagi 
dengan semangat! Salam sehat 
selalu. Tuhan Yesus memberkati.
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Pelantikan Duta Trantibum
SD Kristen Petra 7

Hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, SD Kristen Petra 7 
menjadi salah satu sekolah swasta Kristen yang dipilih 
untuk menghadiri acara pelantikan Duta Trantibum 

yang dilaksanakan di Graha Sawunggaling, Jalan Jimerto 
No. 25-27 Surabaya. Acara tersebut dihadiri dan diresmikan 
langsung oleh Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Seperti  
yang diberitakan dalam Harian Jawa Pos pada tanggal 1 
Februari 2023, Pemerintah Kota Surabaya membentuk 
Duta Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum). 
Pembentukan Duta Trantibum dari pelajar Kota Surabaya 
tersebut, merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan 
mencegah kenakalan remaja.

 Melalui program Satpol PP Goes To School 2023 dalam 
upaya deteksi dini dan pencegahan kenakalan remaja 
untuk mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak, Wali Kota 
Eri Cahyadi mengajak para pelajar dari jenjang SD hingga 
SMA sederajat untuk menjadi bagian dalam menjaga 
ketentraman dan ketertiban kota kita tercinta, Surabaya. Hal 
tersebut mulai dilakukan dengan menanamkan dalam hati, 
rasa cinta terhadap kota dan negara. Dengan dibentuknya 
Duta Trantibum, para pelajar diharapkan dapat mencegah 
perbuatan atau tindakan yang dilarang khususnya di 
lingkungan sekolah. Selain itu, Duta Trantibum juga harus 
berani menyampaikan pendapat dan berani menegur dengan 
cara-cara santun ketika ada teman yang melakukan perbuatan 
yang tidak baik di sekolah. Para duta juga mengucapkan Ikrar 
Duta Trantibum sebagai wujud tanggung jawab menegakkan 
ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan sekolah.

Dalam rangkaian acara ini, Pemerintah Kota Surabaya 
beserta jajarannya juga mengimbau agar sebagai pelajar, 
harus berani untuk melakukan perubahan yang positif. 
Pemerintah kota juga mengajak para pelajar untuk mau 
menjalin relasi sosial secara positif serta bijak menggunakan 
gawai dan internet, dengan harapan para generasi muda ini 
mampu mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kehidupan 
yang damai di mana pun mereka berada. Mari bersama 
kita wujudkan Kota 
Surabaya Layak Anak 
Internasional! “No 
tawuran, no balapan, 
no mabukan! Kamilah 
pemimpin masa depan. 
Yes, yes, yes..! Oke!”
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IKRAR DUTA TRANTIBUM

Kami anak-anak Kota Surabaya yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
berikrar:
1. Selalu berintegritas dan bertanggung jawab 

dengan menolak tawuran, balap liar, mabuk-
mabukan, narkoba, dan pergaulan bebas.

2. Menjaga Kota Surabaya dari ancaman serta 
gangguan ketentraman dan ketertiban 
umum.

3. Terus belajar, berlatih, dan berkarya untuk 
menjadi pemimpin masa depan.



Semangat pagi, teman-teman! Ornamen Natal telah banyak kita lihat di 
berbagai tempat, lagu-lagu sukacita Natal juga mulai terdengar. Waahh... 
rupanya Natal sudah tiba. Tak ketinggalan, di SD Kristen Petra 1 juga 

dipasang pohon Natal beserta pernak-perniknya untuk menyambut kelahiran 
Sang Juru Selamat. Para siswa pun mulai melakukan latihan untuk mengisi 
acara perayaan Natal.

Puji Tuhan... pada tahun 2022, kita bisa merayakan Natal secara on-site. 
Hal ini karena situasi pandemi COVID-19 yang dirasa semakin landai. SD 
Kristen Petra 1 menggelar ibadah yang penuh ucapan syukur akan kasih Allah 
dan dilanjutkan dengan perayaan Natal pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 
2022, untuk siswa kelas IV‒VI, serta pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 
2022, untuk siswa kelas I‒III. 

Berbagai penampilan dipersembahkan oleh para siswa, antara lain: 
nyanyian, pembacaan puisi, paduan suara, gerak dan lagu, bahkan sebuah 
parodi. Semuanya dikemas sedemikian rupa sehingga menghasilkan 
suatu kegembiraan dan sukacita yang luar biasa dalam momen perayaan 
Natal tahun 2022 ini. Tujuan dari kegiatan ibadah dan perayaan Natal ini 
adalah untuk meningkatkan keberanian, mengajarkan kepada siswa untuk 
mensyukuri talenta yang dimiliki, serta mengembangkan kemampuan 
kreativitas dan seni.

Melalui ibadah dan perayaan ini, kita diingatkan kembali mengenai 
pengorbanan Yesus Kristus yang datang ke dunia fana ini melalui kerendahan 
hati dan kesederhanaan. Inilah kado Natal sesungguhnya datang dari Allah 
sendiri, yaitu kelahiran Sang Mesias untuk menyelamatkan manusia dari 
dosa. Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023...! Teruslah membagikan 
kegembiraan Natal dengan penuh sukacita. Amin.

Berbagi Sukacita Natal dalam Kesederhanaan

Feliz Navidad!
Dalam rangka merayakan hari kelahiran Kristus, SD Kristen Petra 11 mengadakan 

ibadah dan perayaan Natal siswa pada tanggal 15 Desember 2022. Kali ini, 
akhirnya aku dan teman-teman bisa merayakannya di sekolah. Lega rasanya 

karena masa pandemi mulai terlewati dan kondisi sudah berangsur-angsur normal, 
sehingga aku dan teman-teman serta bapak dan ibu guru bisa merayakan Natal di 
sekolah. Perayaan digelar secara sederhana namun tetap meriah. Menggunakan aula 
sekolah dan panggung yang dihias sedemikian rupa, membuat suasana akan hari raya 
Natal terasa begitu hangat. Tak lupa juga, aku dan teman-temanku bersama bapak 

dan ibu guru berlatih setiap harinya untuk mempersiapkan persembahan 
penampilan untuk perayaan Natal. 

Saat hari perayaan tiba, aku sangat bersemangat karena 
tidak sabar untuk segera mempersembahkan penampilan 
terbaikku bersama teman-teman. Bapak dan ibu guru memakai 
pakaian bertema Natal. Teman-teman juga berdandan cantik 
dan menawan. Ibadah Natal berlangsung dengan khidmat. 
Diselingi penyalaan lilin Natal, menambah khidmat ibadah Natal 
pada siang hari itu. Disusul dengan perayaan yang dimeriahkan 
oleh penampilan dance dan persembahan lagu. 

Aku sangat bersukacita karena Kristus telah 
lahir ke dunia ini. Oleh karena itu, aku ingin 
mempersembahkan yang terbaik dalam hidupku 
bagi kemuliaan-Nya. Selamat Natal 2022 dan Tahun 
Baru 2023! Tuhan Yesus memberkati.
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Hiduplah sebagai Sahabat bagi Semua Manusia
Kasih setia-Mu yang kurasakan
Lebih tinggi dari langit biru
Kebaikan-Mu yang t’lah Kau nyatakan
Lebih dalam dari lautan....

0515

Hai, teman-teman...! Apa kabar? Berjumpa lagi dengan 
sahabatmu dari SD Kristen Petra 13. Teman-teman, 
pernahkah kalian mendengarkan syair lagu di atas? 

Kalian pasti bisa menyanyikan lagu tersebut. Ayo kita nyanyikan 
dan renungkan bersama setiap syair dari lagu tersebut, pasti 
kita bisa merasakan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Syair lagu 
ini memang sangat spesial dan mengandung makna yang 
sangat dalam, yakni bahasa kasih dan pengampunan. 

Sebagai seorang Kristen yang taat, kita tentu 
memahaminya. Apa itu kasih? Seperti yang kita tahu, kasih 
adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan 
ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa 
memiliki dan menyayangi. Itu artinya Tuhan memiliki dan 
menyayangi kita. Wow... sungguh menyenangkan, bukan? 
Hehehe.... Terkadang, kita perlu diingatkan bahwa Allah 
mengasihi kita. Kita terlalu sering memikirkan kesulitan yang 
kita alami dan bertanya: Di mana kasih itu? Namun, ketika kita 
berhenti sejenak dan merenungkan semua yang telah Allah 
lakukan, kita dapat menyadari dan memahami betapa kita 
telah begitu dikasihi oleh Allah yang adalah kasih itu sendiri. 
Sedang burung di udara dikasihi oleh Tuhan, apalagi kita 
manusia yang diciptakan oleh tangan dan napas kehidupan 
dari-Nya.

Pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2023, para guru dan 
perwakilan siswa kelas V berbagi kasih kepada sesama. Pagi itu 
sekitar pukul 08.00 WIB, mereka membagikan berkat kepada 
tukang becak di sekolah. Kemudian pada tanggal 14 Januari 
2023, dilanjutkan kegiatan berbagi kasih di Panti Asuhan Sola 
Gratia bersama dengan Bu Gema, Bu Arine, Pak Youngky, dan 
perwakilan siswa kelas V. Di panti asuhan tersebut, ada bayi 
sampai mahasiswa yang tidak memiliki orang tua.

Syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya sehingga kegiatan 

bakti sosial dapat dilanjutkan dengan berbagi kasih ke Panti 
Asuhan Saluran Berkat pada tanggal 14 Januari 2023. Kali ini 
bersama guru PAK dan perwakilan siswa kelas I‒VI. Di panti 
asuhan tersebut, rombongan bertemu dengan anak-anak SD 
sampai SMP. Panti asuhan ini merupakan panti asuhan yang 
menampung anak-anak dari Nias yang miskin untuk dibawa 
ke Surabaya supaya bisa sekolah. Kunjungan diawali dengan 
kegiatan ibadah yang dipimpin oleh guru PAK, dilanjutkan 
dengan penyerahan berkat bantuan sebagai tanda kasih SD 
Kristen Petra 13 kepada sesama. 

Secara simbolik, perwakilan siswa menyerahkan 
sumbangan kepada anak-anak panti asuhan, bersama dengan 
orang tua siswa yang ikut mengantar. Kemudian, ibu pengurus 
panti menceritakan tentang pertolongan Tuhan bagi panti 
asuhan ini. Terlihat keceriaan di raut wajah anak-anak panti. 
Setelah berbincang sejenak dengan beberapa pengurus panti, 
para siswa pamit setelah mengabadikan kebersamaan dengan 
foto bersama keluarga besar panti.

Teman-teman, melalui kegiatan ini kita dapat belajar 
untuk selalu bersyukur. Kegiatan berbagi kasih dengan 
sesama seperti tukang becak, Panti Asuhan Sola Gratia, 
dan Panti Asuhan Saluran Berkat, diharapkan dapat 
meningkatkan rasa cinta kasih, empati, dan kasih, kepada yang 
membutuhkan. Seperti yang telah Tuhan Yesus dan murid-
murid-Nya teladankan dan catatkan dalam Injil Matius 25:40, 
“Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk 
saudara-Ku ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.” 

Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga 
kegiatan ini semakin membangkitkan semangat mengasihi, 
peduli, dan menjadi saksi kebaikan Kristus bagi umat manusia. 
Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus 
memberkati.
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Panggung Ceria
di Sekolahku

Panggung ceria adalah program yang 
dilaksanakan oleh SD Kristen Petra 
12, sebagai wadah bagi siswa dalam 

pengembangan talentanya. Kegiatan 
ini dilaksanakan secara rutin setiap hari 
Selasa-Kamis saat istirahat kedua. Tiap 
siswa mendapat kesempatan yang sama 
untuk tampil sesuai dengan jadwal yang 
sudah diatur berurutan, mulai dari kelas 
besar sampai kelas kecil.

Kami sangat senang dengan kegiatan 
ini, karena dapat menampilkan talenta 
yang kami miliki. Selain itu, juga melatih 
kepercayaan diri kami untuk tampil di 
depan umum. Menikmati penampilan 
menarik teman-teman di panggung 
sangatlah asyik, apalagi saat jam 
istirahat sekolah, karena bisa menambah 

semangat kami sebelum mengikuti 
pembelajaran selanjutnya.

Seperti hari Selasa, tanggal 10 
Januari 2023, ada penampilan dari 
kelas VI-C. Perform diwakili oleh 
Delano yang menyanyikan lagu “Hai 
Dunia Gembiralah”. Berikutnya, 
penampilan Alina dengan lagu “Bapa 
Engkau Sungguh Baik” yang diiringi 
musik keyboard dari Caroline. Kami 
menyaksikan penampilan mereka 
dengan penuh antusias. Apalagi ada 
MC yang memandu acara ini, membuat 
suasana menjadi lebih seru. Tepuk 
tangan dari teman-teman pun riuh 
setelah penampilan usai. Kami sangat 
terhibur dengan penampilan dari kelas 
VI-C. Bel istirahat berdering, kami 

harus kembali ke kelas dan mengikuti 
pembelajaran berikutnya. Tak sabar 
rasanya menunggu penampilan 
panggung ceria esok hari. 

Hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, 
saatnya penampilan dari teman-teman 
kelas VI-B yang dipandu oleh Zefanya 
sebagai MC. Penampilan pertama adalah 
Juan dan Josephanie yang membawakan 
lagu berjudul “At My Worst” dengan 
diiringi musik gitar oleh Felisha 
Handrian. Penampilan berikutnya adalah 
ada dance hip-hop yang dibawakan 
oleh Agnes. Wah, benar-benar heboh 
penampilan mereka!

Untuk penampilan hari Kamis, 
tanggal 12 Januari 2023, giliran kelas VI-
A.  Dengan dipandu oleh Kenisha sebagai 
MC, penampilan kali ini tidak kalah 
seru. Ada dance yang dibawakan oleh 
Christabel, Carissa, dan Anne.

Nah, teman-teman... bagaimana 
di sekolah kalian? Apakah juga ada 
panggung ceria seperti di sekolah kami? 
Tetap semangat, ya, dalam menampilkan 
talenta yang kalian miliki! Nantikan 
penampilan kelas-kelas selanjutnya di 
panggung ceria SD Kristen Petra 12. 
Sampai jumpa. Tuhan memberkati. 
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Snakes and Ladders?

Siapa Takut!

Hahaha..!!! Jangan marah dulu dong, buktinya ini para 
siswa kelas II main-main ular tetapi nggak dipatuk. 
Ternyata, mereka mainnya ular tangga. Tetapi kok boleh 

ya, di kelas main ular tangga? Eiitss... jangan salah, para siswa 
kelas II ini sedang belajar sambil bermain, lho...! 

Dalam kegiatan pembelajaran bersama guru kelas 
pada tanggal 17 Januari 2023, mereka mencoba menjawab 
beberapa soal dari mata pelajaran yang sudah dipelajari 
di kelas selama ini, di antaranya adalah Pendidikan 
Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan pelajaran lainnya. 
Seperti cara bermain ular tangga pada umumnya, tiap-
tiap kelompok diberikan giliran untuk memainkan dadu 
dan mendapat nomor soal yang harus dijawab. Jika benar, 
kelompok mereka akan sampai di kotak tertentu, dan 
siapa pun yang tercepat mencapai garis finis, akan jadi 
pemenangnya.

Dengan kemasan belajar seperti ini, para siswa 
bersemangat sekali untuk mencari tahu dan berusaha 
memecahkan teka-teki dari soal yang diberikan. Seluruh siswa 
pun sangat antusias! Wooww...! “Ayo, Miss... main gini lagi, 
Miss! Jawab soalnya? Siapa takuutt...!”

“Ular... ular apa yang kalau dimainkan nggak matuk?” 
“King cobra?”
“Salah!”
“Ular sanca?”
 “Salah!”
“Ular piton?”
“Salah! Jawabannya adalah ULAR TANGGA!!!”

Belajar Pantang Menyerah melalui Pramuka

“Tepuk Pramuka...!!!” Suara siswa-siswi SD Kristen Petra 9 
terdengar begitu semangat dan antusias ketika mengikuti 
kegiatan Pramuka. Kegiatan Pramuka ini menjadi salah 

satu kegiatan yang paling kami tunggu-tunggu, karena 
kegiatan Pramuka selalu menyenangkan dan menarik untuk 
dilakukan. Seperti kegiatan kami pada hari Kamis, tanggal 12 
Januari 2023, kami, siswa-siswi kelas VI, mengadakan aktivitas 
outbound sederhana yang mana kami harus melewati berbagai 
rintangan yang sudah dipersiapkan oleh para guru. 

“Siaappp..??!” terdengar aba-aba dari ibu guru yang 
menandakan kami harus segera melewati setiap rintangan 
yang ada. Dengan perlahan, kami melintasi tali panjang, 
hingga kami merasa terayun-ayun di atas tali tersebut. Yeay! 
Walaupun merasa takut, kami tetap mampu melewatinya. 
Rintangan selanjutnya, kami harus merangkak melewati 
tali yang diikatkan di bawah. “Ayo..! Ayo...!” Begitulah kami 
memberikan semangat kepada satu sama lain supaya kami 
semua dapat melewati semua rintangan yang ada. 

Wow... menyenangkan sekali kegiatan pramuka hari 
ini! Kami belajar mengenai sikap pantang menyerah dalam 
menghadapi rintangan yang ada. Semoga kami dapat 
menerapkan pembelajaran hari ini dalam kehidupan 
keseharian kami. Salam Pramuka!



Hari raya Imlek atau Chinese new 
year merupakan hari raya yang 
banyak ditunggu oleh berbagai 

kalangan. Pada tahun ini, Imlek 
jatuh pada tanggal 22 Januari 2023. 
Dikarenakan tanggal tersebut bertepatan 
dengan hari Minggu, maka KB-TK Kristen 
Petra 9 menggelar perayaan Imlek 
setelah siswa masuk sekolah kembali 
pada tanggal 25 Januari 2023. Para siswa 
sangat antusias dalam menyambut 
perayaan dan lomba-lomba yang akan 
diadakan tersebut.

 Siswa mengenakan baju dengan 
nuansa Imlek atau berwarna merah. 
Ibu guru pun tidak kalah dengan 
mengenakan baju bernuansa Imlek. 
Sebelum perayaan berlangsung, sekolah 
sudah bersiap dan bersolek. Memasang 
pohon jeruk dan pohon sakura, 
menyiapkan angpau berisi koin cokelat, 
ataupun menyiapkan lomba-lomba 
yang seru. Pohon jeruk dan sakura yang 
dipasang, dihiasi dengan angpau yang 
nantinya boleh dipanen oleh siswa.

Perayaan Imlek yang dipandu oleh 
Ms. Rindy dan Ms. Andi ini, dimulai 
dengan doa bersama yang dipimpin 
oleh Ms. Bunga. Selanjutnya, ada 
kata sambutan dan ucapan selamat 
merayakan Imlek oleh kepala sekolah, 
Ms. Ruth. Setelah itu, perlombaan pun 
dimulai sesuai dengan jenjang masing-
masing. Lomba kali ini merupakan 
lomba ketangkasan. Siswa KB berlomba 

Chinese New Year Celebration
memindahkan air menggunakan 
spons. Siswa TK A berlomba membawa 
kelereng dengan sendok. Siswa TK 
B berlomba memasukkan pensil ke 
dalam botol. Dari tiap lomba, diambil 
tiga pemenang yang berhak membawa 
pulang sebuah goodie bag berisi hadiah 
menarik. 

Usai lomba, setiap kelas diajak 
untuk berfoto bersama di depan pohon 
angpau secara 
bergiliran. Setelah 
itu, para siswa 
berbaris untuk 
memanen angpau 
dari pohon, dan 
juga mendapatkan 
sebuah jeruk. 
Acara dilanjutkan 
dengan istirahat 
dan makan nasi 
goreng bersama. 
Nasi goreng 
kali ini pun 
spesial, karena 
merupakan 
masakan dari 
beberapa wali 
murid yang 
telah ditunjuk 
dan mendapat 
giliran 
menyiapkan 
makan bersama. 

Setelah 

makan dan istirahat, para siswa kembali 
ke aula untuk melanjutkan perayaan 
Imlek. Mereka diajak mendengarkan 
cerita tentang Imlek “Year of Rabbit” 
yang dibawakan oleh Laoshi Yenni. 
Beberapa siswa juga membawakan 
penampilan, yaitu membaca puisi dan 
juga menyanyi bersama. Wah, senang 
sekali dapat merayakan Imlek di sekolah. 
Gong xi fa cai...!
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Liburanku T’lah Usai
Halo, teman-teman semua...! Bagaimana liburan kalian? Apakah 

menyenangkan? Cukup sedih memang karena liburan telah 
berakhir dan kita harus kembali ke sekolah. Tetapi... semoga 

teman-teman tidak berlarut dalam kesedihan, ya... karena aku yakin 
teman-teman pasti sudah rindu teman-teman dan bapak/ibu guru di 
sekolah. Hehehe...!

Nah, kali ini aku ingin berbagi cerita hari pertamaku kembali ke 
sekolah setelah liburan panjang. Pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 
2023, aku berangkat mengenakan seragam sekolahku dan tak lupa 
kugendong tas sekolahku menuju ke KB-TK Kristen Petra 11 Surabaya. 
Sampai di sekolah, dengan wajah berseri-seri, aku masuk diantar oleh 
mamaku. Ibu guru menyambutku dengan wajah ceria dan menyapaku, 
“Good morniiing....” Wah, senangnya...!

Hari ini, ibu guru mengajakku bernyanyi, menari, dan bersenang-
senang dalam games. Ibu guru membawa boneka tangan, lalu 
mengajak aku dan teman-teman untuk mendengarkan sebuah cerita. 
Setelah itu, kami bermain bersama. Ada yang bermain lego dan 
dipasang-pasangkan menjadi suatu bentuk kreasi. Sungguh 
menyenangkan, bukan?

Itulah cerita hari pertamaku pada semester genap kali ini. 
Aku sangat gembira karena aku dan teman-teman melakukan 
kegiatan yang menyenangkan. Terlebih, aku bisa kembali 
bertemu dengan bapak dan ibu guru. Sampai jumpa dalam 
cerita selanjutnya. Bye, bye..! God bless you.
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Membuat Kue Ku

Yuk, Naik
Kereta Kelinci!

Halo, semuanya...! Apa kabar kalian pada tahun yang 
baru ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan 
sehat. Pada kesempatan kali ini, kami, siswa-siswi KB-TK 

Kristen Petra 5, ingin membagikan cerita pengalaman kami 
saat mengikuti kegiatan naik kereta kelinci pada hari Kamis dan 
Jumat, tanggal 19-20 Januari 2023 lalu. Kegiatan ini diadakan 
sesuai dengan topik pembelajaran “Kendaraan Darat”. Melalui 
tema tersebut, kami diajak untuk mengenal macam-macam 
kendaraan darat yang juga dapat digunakan sebagai alat 
rekreasi, salah satu contohnya adalah kereta kelinci.

Kereta Kelinci adalah salah satu alat transportasi darat yang 
digunakan untuk sarana rekreasi. Kita dapat menjumpainya di 

Hai, teman-teman... perkenalkan 
namaku Audrey, siswa TK A dari TK 
Kristen Petra 1. Hari ini tanggal 24 

Januari 2023, di sekolah kami diadakan 
perayaan Imlek, lho! Kami belajar 
mengenal apa itu Imlek, dan beberapa 
kebudayaan yang dilakukan pada hari 
Imlek. Pengen tahu tidak, keseruan pada 
hari ini? Aku akan mulai ceritanya.

Pagi ini dimulai dengan Laosi Nila 
yang memutarkan beberapa video 
tentang Imlek. Lalu, Laoshi Nila bercerita 
kepada kami apa itu Imlek. Kami juga 
bersama-sama menyanyikan lagu-lagu 
yang biasanya dinyanyikan saat perayaan 
Imlek. Seru sekali, lho... bisa mengenal 
kebudayaan Imlek. Selesai belajar 
dengan laoshi, kami kembali ke kelas 
maing-masing. 

Coba tebak apa yang akan kami 
lakukan? It’s cooking time. Horeee. Kali 
ini kami akan memasak salah satu kue 
tradisional yang biasa dimakan pada saat 
Imlek, yaitu kue ku. Kue ku juga dikenal 
dengan nama kue thok di Jawa. Kue ini 
terbuat dari tepung ketan dan kacang 
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hijau yang ditumbuk. Warna kue ini merah 
terang yang melambangkan kemakmuran. 
Biasanya kue ku dicetak dengan ukiran 
gambar atau huruf yang melambangkan 
keberuntungan pada tahun yang baru. 
Kue ku yang rasanya manis ini pas 
dimakan saat momen Imlek karena 
melambangkan keberuntungan dan umur 
panjang, dengan harapan siapa pun 
yang menyantapnya akan terus menjadi 
sehat sepanjang tahun. Lihat, ini bahan-
bahan yang dibutuhkan: tepung 
ketan, kacang hijau kupas, kentang 
tumbuk, gula, santan, minyak, 
daun pisang, dan pewarna merah 
secukupnya. Jangan lupa siapkan 
cetakan kue, kompor, dan panci.  

Wah... menyenangkan sekali 
bisa memasak dan menikmati kue 
ku bersama teman-teman di sekolah. 
Hehehe... jadi tidak sabar untuk praktik 
membuat lagi bersama mama dan papa 
di rumah. Selamat hari raya Imlek bagi 
teman-teman semua yang merayakan. 
Sampai jumpa dalam cerita siswa-siswi 
KB-TK Kristen Petra 1 selanjutnya, ya...!

alun-alun kota ataupun tempat rekreasi. Kereta Kelinci 
biasanya ditarik oleh sepeda motor yang dimodifikasi 
dengan gerbong kereta, sehingga kita bisa naik bersama-
sama dengan teman-teman. Yang menarik ... kereta 
ini dihias dengan lampu warna-warni yang menyala, 
serta adanya lagu anak-anak yang diputar sepanjang 
perjalanan sehingga kami bisa bernyanyi bersama sambil 

menikmati pemandangan. Suasananya memang membuat hati 
gembira, namun saat naik kereta kelinci kita harus tetap duduk 
dengan tenang supaya tidak terjatuh, dan jangan lupa untuk 
menutup pintu samping kereta.

Kegiatan naik kereta kelinci ini seru sekali, lho! Kami 
berkeliling di lingkungan perumahan sekitar sekolah. Usai naik 
kereta kelinci, kami berbagi pengalaman dan saling bercerita 
tentang apa saja yang kami lihat selama perjalanan dan 
bagaimana perasaan kami. Tentu saja kami sangat senang. 
Selain bersenang-senang, kami juga belajar secara langsung 
tentang salah satu kendaraan darat. Kira-kira pengalaman 
seru apa lagi, ya, yang akan kami bagikan selanjutnya? Sampai 
bertemu pada bulan selanjutnya, ya...! Tuhan memberkati.



Joyful Learning at School

Shaloom...! Halo, teman-teman 
semua! Waaah bagaimana kabar 
kalian? Senang sekali, ya... setelah 

melewati liburan bersama keluarga, 
sekarang saatnya kita berjumpa 
kembali untuk bermain dan belajar 
bersama di sekolah. Hari pertama di 
KB-TK Kristen Petra 7 pada semester 
II diawali dengan rangkaian kegiatan 
menarik. Yang pertama adalah Joyful 
Learning yang kami ikuti pada tanggal 
4–6 Januari 2023. Dalam pembelajaran 
yang menyenangkan ini, setiap siswa KB 
dan TK bermain dan belajar bersama 
melalui fun water play activities, cooking 
activities, dan gross motor activities.

Dalam fun water play activities, 
kami bermain dan belajar di taman 
bermain. Kami menangkap ikan, 
menyiram tanaman, bermain hujan-
hujanan dengan membawa payung dan 
memakai jas hujan, bermain gelembung 
sabun, bermain pasir, dan berteduh di 
dalam tenda. Senang sekali lhooo kami 
boleh memilih semua permainan yang 
tersedia. Satu, dua, tiga... byuuur!!! 
Waaah lihat, ada teman kami yang 
masuk ke dalam kolam dan bersiap 
menangkap ikan! Seru sekalii...! Kami 
bermain air dan basah-basahan. Dan 
setelah bermain dengan didampingi 
oleh ibu guru, kami berganti baju dahulu 
sebelum pulang.

Dalam cooking activities, kami 
memasak menu steamboat. Beberapa 
bahan seperti sosis, bakso, sayur, tahu 
telur, dan kuah kaldu, kami masukkan 
satu per satu ke dalam panci. Dengan 
dibantu oleh ibu guru, kami berhati-
hati memasukkan dan memasak 
steamboat. Daan.. inilah saat yang 
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ditunggu-
tunggu, 
yaitu 
mencicipi 
hasil 
masakan. 
Hati-hati, 
teman..! 
Kuahnya 
masih panas. 
Kita tiup dulu, 
yaa..! Enak 
sekali, lhooo... 
masakan kami. 
Nanti aku juga 
ingin masak 
bersama mama 
dan papa di 
rumah. 

Tak 
ketinggalan, 
gross motor 
activities juga tidak kalah menarik. 
Kami berkesempatan untuk 
melatih kemampuan motorik kasar 
dengan beberapa permainan yang 
menyenangkan, seperti: berjalan 
bergandengan melewati tali, merangkak 
di dalam terowongan, melompat 
bersama sambil bergandengan, bermain 
menarik hula hop, dan yang terakhir 
bermain sepak bola.

Seru sekali, lho... kegiatan Joyful 
Learning kali ini. Kami 

melakukan beragam kegiatan bermain 
dan belajar yang menyenangkan. 
Sampai jumpa dalam kesempatan yang 
lain, teman-teman...! Tuhan Yesus 
memberkati.



Saling Mendoakan

Doa merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan 
Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, dari kecil, orang tua 
pasti sudah mengajarkan kita untuk selalu berdoa. 

Mulai dari doa makan, doa sebelum tidur, sampai doa 
bersama-sama dengan keluarga. Di sekolah, para siswa juga 
diajarkan untuk berdoa; doa sebelum belajar, doa sesudah 
belajar, doa makan, dan doa untuk sesama. Seperti dalam 
kegiatan belajar TK Kristen Petra 12 pada tanggal 18 Januari 
2023, para siswa TK B begitu antusias untuk mendoakan 
teman-temannya. Mereka begitu bersukacita saat saling 
mendoakan, dan hampir semua dapat berdoa secara mandiri. 
Mereka selalu diingatkan akan pentingnya berdoa dan juga 
bagaimana sikap yang baik ketika berdoa. Puji Tuhan, mereka 
sudah bisa fokus pada saat berdoa dan memiliki sikap berdoa 
yang baik. Anak-anak yang hebat adalah anak-anak yang takut 
akan Tuhan, sehingga mereka sudah tahu apa yang seharusnya 
untuk dilakukan. Semoga dengan kegiatan saling mendoakan 
ini, mereka semakin bertumbuh di dalam iman dan menjadi 
anak-anak Tuhan yang dapat membawa damai sejahtera.

Welcome Back
to School

Happy New Year 2023 and welcome back to 
school. Wah, tidak terasa kita telah memasuki 
tahun baru dan semester II untuk tahun ajaran 

2022/2023. Setelah libur Natal dan tahun baru, 
tepatnya pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2023, 
kami kembali ke sekolah. Senang rasanya dapat 
kembali bertemu dengan para guru dan teman-teman 
di KB-TK Kristen Petra 13 setelah menikmati libur 
panjang. Ada banyak kegiatan baru pada semester 
II ini yang mewarnai hari-hari kami di sekolah, mulai 
dari bermain kendaraan di atas air, membuat air laut, 
membuat kendaraan dari stik es krim, menyusun puzzle 
kendaraan, hingga kegiatan baru lainnya.

Pada awal semester II ini, kami belajar mengenal 
macam-macam kendaraan yang ada di lingkungan 
sekitar. Melalui kegiatan ini pula, kami dapat bermain 

sekaligus memperoleh pengetahuan tentang 
bagaimana sebuah kendaraan dapat berjalan, 
manfaat setiap jenis kendaraan, serta bagaimana 
kendaraan tersebut digunakan dengan tepat. Selain 
itu, kami dapat bermain sekaligus belajar tentang 
literasi. Adapun kegiatan berupa permainan bentuk 
geometri, huruf besar dan kecil, mencari angka, serta 
ball rally yang mana kami belajar tentang kerja sama. 

Wah, seru sekali, ya! Dengan bermain, belajar 
menjadi sangat menyenangkan. Tetap semangat 
sekolah ya, teman-teman! Tuhan memberkati.
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Bola-Bola Cokelat Buatanku

Halo, teman-teman...! Hari Jumat, tanggal 
6 Januari 2022, teman-teman TK A dan B 
dari TK Kristen Petra 10 membuat bola-bola 

cokelat. Sebelum membuatnya, kami menghias 
tempat kecil untuk meletakkan bola-bola cokelat 
kami. Kami menempelkan hiasan mata dan 
potongan-potongan kertas di tempat kecil, menjadi 
seperti bentuk sapi. Selesai menghias, kami 
langsung membuat bola-bola cokelat. 

Begini cara membuatnya. Pertama, siapkan 
bahan yang akan digunakan seperti biskuit, cokelat, 
krimer kental manis, dan sprinkle. Hancurkan 
biskuit hingga halus, lalu campur dengan krimer 
kental manis. Setelah tercampur, kita bentuk biskuit 
menjadi bola-bola kecil, kemudian masukkan ke 
dalam cokelat. Kita juga bisa menaburi sparkling 
supaya bola-bola cokelat tambah manis dan 
menarik. Nah... jadi, deh! Tinggal dimasukkan ke 
dalam tempat bentuk sapi yang sudah kami buat. 
Wow...semakin tidak sabar untuk segera pulang 
dan menunjukkan ke mama-papa. Yuk, coba!

Giving Compliments

Sejak dini, anak-anak sudah mulai 
diajarkan untuk memberikan 
pujian. Pujian merupakan tindakan 

yang dilakukan melalui kata-kata 
bermakna bagus dan baik. Hal ini 
diutarakan kepada seseorang terhadap 
sesuatu baik yang ia dilakukan atau 
sesuatu yang menarik yang dipunyai. 
Belajar memberikan pujian merupakan 
tindakan menghargai orang. Pada 
pembelajaran Bahasa Inggris, siswa 
TK Kristen Petra 12 juga diajarkan 
memberikan pujian berupa cerita. Pada 
hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, 
siswa-siswi jenjang TK B belajar tentang 
memberikan pujian dari sebuah cerita. 
Cerita ini mengisahkan seekor burung 
yang bernama Polly. Ia berkeliling 
disebuah peternakan dan menghampiri 
setiap hewan yang ia temui. 

Pertama-tama, Polly bertemu 
seekor sapi. Ia suka dengan ekor sapi 
dan memuji ekor sapi tersebut dengan 
mengatakan, “I like your tail.” Kemudian, 
Polly lanjut ke hewan berikutnya, yaitu 
kuda. Polly tertarik dengan gigi kuda 
yang berkilau. Ia kemudian berkata 
kepada kuda tersebut, “I like your 
teeth.” Polly melanjutkan perjalanannya 
dan bertemu seekor anjing. Ia sangat 
suka melihat hidung anjing tersebut 
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dan memuji, “I like your nose.” Hewan 
berikutnya yang ditemui Polly adalah 
kucing. Kali ini, Polly suka dengan mata 
kucing yang sangat lebar. Ia dengan 
senang hati memuji kucing tersebut 
dengan mengatakan, “I like your eyes.” 
Selanjutnya, Polly bertemu dengan 
kelinci yang sedang melompat. Melihat 
kelinci yang memiliki telinga yang 
panjang, Polly mengatakan, 
“I like your ears.” Tidak 
disangka, hewan selanjutnya 
adalah seekor domba yang 
mengatakan menyukai warna 
Polly. Polly memiliki warna 
merah, kuning, dan hijau. 
Domba tersebut sangat 
menyukai warna Polly 
sehingga mewarnai 
dirinya seperti warna 
Polly. Semua hewan 
termasuk Polly 
terkejut melihat warna 
domba tersebut, 
tetapi mereka semua 
tertawa melihat 
kejadian tersebut. 

Dari cerita 
tersebut, siswa dapat 
belajar memberikan 
pujian dengan kata-

kata yang sederhana. Hanya sebuah 
kata-kata sederhana sudah bisa 
membuat hati seseorang bahagia. 
Pembelajaran kali ini menarik perhatian 
mereka bahwa pujian bisa diutarakan 
dalam hal sederhana. Selain itu, mereka 
mencoba memberikan pujian dalam 
bahasa Inggris juga, dan mereka dapat 
dengan cepat mengikuti pembelajaran.



Dalam rangka memupuk rasa 
menghargai terhadap budaya 
Tionghoa dan menjaga nilai-

nilai Bhinneka Tunggal Ika yang telah 
diwariskan oleh para pendiri bangsa 
Indonesia, PPPK Petra turut meramaikan 
peringatan Hari Raya Imlek atau 
Chinese new year dengan berbagai 
kegiatan perlombaan bagi siswa yang 
dapat merangsang serta meningkatkan 
kreativitas dan kecerdasan anak. 
Dengan Chinese New Year Vitual 
Competition 2023 yang dipublikasikan 
melalui Instagram @sekolahpetra ini, 
PPPK Petra berharap agar para siswa 
bisa lebih termotivasi untuk lebih giat 
belajar berbicara dan juga berkreasi 
menggunakan bahasa Mandarin, serta 
membagikan sukacita kepada mereka 
semua yang mengikuti lomba. 

Lomba ini dimulai tanggal 12 Januari 
2023 (publikasi) hingga 6 Februari 2023 
(pengumuman juara). Ada tiga jenis 
lomba dalam event ini, yaitu: Family 
Photo Competition Special Chinese 
New Year untuk siswa KB, Singing 
Competition untuk siswa TK (lagu 
“Gong Xi Gong Xi”), dan Poetry Reading 
Competition untuk siswa SD kelas I‒III 
dan IV‒VI (dua kategori). Lomba ini 
tak hanya untuk siswa Petra, tetapi 
para siswa dari luar Petra juga antusias 
mengikutinya. Dari hasil karya foto 
ataupun video yang dikirimkan, panitia 
pun menetapkan para juara berdasarkan 
penilaian dari dewan juri.

Untuk Family Photo Competition, 
Juara I diraih oleh Joylynn Leona 
Gunawan dari KB Kristen Petra 12, Juara 
II oleh Kendrick Oliver Wijaya dari KB 
Kristen Petra 12, Juara III oleh Eleonora 
Nada Nugraha dari KB Kristen 
Petra 12, Juara IV oleh Karilynn 
Jeanette Lie dari PAUD Mutiara 

Chinese New Year Virtual Competition 2023

Kasih, Juara V oleh Jesslyn Carlissa 
Wardhana dari KB Kristen Petra 12, dan 
Juara VI oleh Jonathan Immanuel Halawa 
dari KB Kristen Petra 12.

Untuk Singing Competition, Juara 
I diraih oleh Raygan Alvaro Pratama 
dari TK Kristen Petra 12, Juara II oleh 
Abista Nathania Yoceline Raharjo dari 
TK Kristen Petra 12, Juara III oleh Josiah 
Favor Kusnanto dari TK Kristen Petra 12, 
Juara IV oleh Christopher Stoic Hendrian 
dari TK Kristen Petra 5, Juara V oleh 
Emily Trisha Williams dari TK Kristen 
Petra 12, dan Juara VI oleh Kyla Ohanna 
Faith Khristowel dari TK Kristen Petra 1.

 Untuk Poetry Reading Competition 
kategori kelas I‒III, Juara I diraih oleh 
Gifford Luc Halim dari SD Kristen 
Petra 10, Juara II oleh Arya Kendrick 

Jayamangala dari SD Kristen Petra 5, 
Juara III oleh Craig Leander Elkos dari 
SD Kristen Petra 5, Juara IV oleh Louisa 
Meideline dari SD Kristen Petra 10, Juara 
V oleh Kimberlly Richellin SD Kristen 
Petra 12, dan Juara VI oleh Charlotte 
Megan Budiyanto dari SD Kristen Petra 
12.

Untuk Poetry Reading Competition 
kategori kelas IV‒VI, Juara I diraih oleh 
Paige Geraldine Elkos dari SD Kristen 
Petra 5, Juara II oleh Livinia Vesa 
Jayamangalani dari SD Kristen Petra 
5, Juara III oleh Christabel Lorenza 
Gunandhie dari SD Kristen Petra 7, 
Juara IV oleh Carlos Jaden Santoso dari 
SD Kristen Petra 12, Juara V oleh Kevin 
Gavriel Victor dari SD Kristen Petra 

13, dan Juara VI oleh Winston 
Lawrence Wattimena dari SD 
Kristen Petra 5.

Selamat untuk juara! Xin nian 
kuai le, gong xi fa cai...!
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