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Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Gema Petra edisi bulan Februari 2014. Seperti 
yang telah diketahui, selama beberapa tahun ini PPPK 
Petra telah menjalin kerja sama yang baik dengan 
beberapa sekolah di Singapura dalam bentuk program 
pertukaran pelajar, yang salah satunya adalah dengan 
Kuo Chuan Presbyterian Secondary School. Pada bulan 
Januari lalu, PPPK Petra telah mengirimkan para siswa 
yang terseleksi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 
selama satu minggu di Kuo Chuan. Untuk liputan 
selengkapnya, bisa Anda baca pada kolom liputan 
khusus dalam Gema Petra edisi ini. Selain itu, tak lupa 
kami juga tetap menghadirkan liputan kegiatan di 
sekolah-sekolah PPPK Petra dan berbagai ajang lomba 
yang diikuti oleh para siswa PPPK Petra.

Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah 
mengirimkan materi untuk Gema Petra edisi Februari 
2014 ini. Kirimkan masukan dan saran Anda ke alamat 
redaksi atau melalui e-mail.

Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat.

Selamat membaca....
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Thanks Jesus!! Itulah yang terlintas 
dalam pikiran kami ketika 
nama tim kami disebut sebagai 

Juara I, II, dan III, dalam Electrical 
Competition, Tour, and Rally (Electra) 
2013, sebuah acara tahunan yang 
diselenggarakan oleh Jurusan Teknik 
Elektro Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember, yang berisi serangkaian 
lomba akademik untuk siswa SMA dan 
sederajat. Materi yang dilombakan 
dalam Electra ini mencakup 
matematika, fisika, dan teknologi yang 
berhubungan dengan elektro. Kami 
yang mewakili SMA Kristen Petra 2 
berhasil membawa pulang tiga trofi. 
Trofi Gubernur sebagai Juara I atas 
nama  Dicky Markus (XIIA-4), Felicia 
Alvita (XIIA-3), dan Alan Darmasaputra 
(XIA-1). Trofi Wali Kota sebagai Juara II 
atas nama Gilbert Alexander (XIIA-4),  
Gregorius Gery G. (XIIA-5), dan Ivan 

Reynaldo (XIA-2). Trofi Rektor sebagai 
Juara III atas nama Jefferson Caesario 
(XIA-3), Doni Wardoyo S. (XIA-1), dan 
Gunawan Setiawan (XIA-2). 

Pada babak penyisihan, kami 
mengerjakan tes tulis yang berisi 
materi matematika dan fisika 
dengan sungguh-sungguh. Begitu 
tes tulis selesai, kami pulang dan 

menunggu hasil penilaian juri yang 
akan diumumkan via website Electra. 
Setelah beberapa waktu, nama tim 
kami muncul di website, yang berarti 
kami lolos ke babak semifinal. Walau 
semua tim dari Petra 2 lolos, tetapi 
kami sedikit kecewa karena hasil 
yang kami harapkan tidak tercapai. 
Peringkat kami berada di bawah. Oleh 
karena itu, kami memutuskan untuk 
belajar lebih keras lagi agar dapat 
menjuarai perlombaan tersebut. 

Beberapa minggu kemudian, 
pada tanggal 21 Desember 2013, 
babak semifinal pun dimulai. Kali 
ini, dilaksanakan dalam bentuk rally. 
Lomba ini tergolong cukup unik, 
karena sebelumnya kami diajak 
berkeliling mengunjungi beberapa 
laboratorium yang ada di jurusan 
teknik elektro Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember, untuk mendapat 
sedikit pengarahan dan pengetahuan 
tentang berbagai macam hal yang 
berkaitan dengan elektronika. Setelah 
keliling laboratorium, kami diberi 
kesempatan beristirahat sebentar, 
kemudian baru mengerjakan soal yang 
tersebar di beberapa pos. Tak jarang 
kami berbeda pendapat, sehingga 
terjadi perselisihan. Tetapi hal itu 
tidak menurunkan kekompakan kami. 
Kami tetap berusaha kompak agar bisa 
menjuarai perlombaan itu. Akhirnya 
rally pun berakhir, dan inilah saat yang 
ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman 
lima besar yang akan masuk ke babak 
final. Jantung kami berdegup sangat 
kencang. Kami sangat berharap 
bahwa nama ketiga tim dari Petra 2 
disebut untuk mengikuti babak final. 
Ternyata, puji Tuhan! Kami semua 

masuk ke babak final! Sungguh ini 
sebuah surprise karena dalam babak 
rally kami merasa kurang memuaskan, 
tetapi Tuhan ternyata masih memberi 
kesempatan untuk mengikuti babak 
final.

Dua hari setelah rally, tanggal 
23 Desember 2013, kami berangkat 
ke PJB (Pembangkit Listrik Jawa-
Bali) yang megah dan luas di Gresik, 
untuk mengikuti babak final di 
sana. Sebelumnya, kami diajak 
tour keliling PJB untuk menambah 
pengetahuan kami tentang cara kerja 
dari pembangkit listrik tersebut. 
Ternyata proses pembangkitan listrik 
tersebut sangatlah rumit, sehingga 
kami mendapat banyak tambahan 
pengetahuan dari kegiatan tersebut. 
Setelah selesai tour, kami mengikuti 
babak final yang sesungguhnya. 
Babak ini dibagi dalam tiga tahapan, 
yaitu babak cerdas cermat, jatah, 
dan presentasi. Pada babak cerdas 
cermat, kami diberi soal dalam bentuk 
lisan yang memiliki score bertahap, 
yaitu semakin besar nomor soal, 
semakin besar juga pendapatan 
ataupun pengurangan nilainya. Pada 
babak jatah, kami diberi soal dalam 
bentuk lisan dan memilih jawabannya 
di dalam TTS. Lalu pada babak 
presentasi, kami diminta menjelaskan 
tentang bagaimana cara kerja berbagai 
pembangkit listrik. Kami semua pun 
berusaha semaksimal mungkin agar 
dapat menjuarai perlombaan tersebut, 
dan Tuhan pun mendengar doa kami. 
Kami berhasil meraih Juara I, II, dan III, 
dalam perlombaan tersebut.

by: Dicky Markus

Electra
(Electrical Competition, Tour, and Rally)

2013
“
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Manusia adalah makhluk sosial 
yang diciptakan oleh Allah 
menurut gambar dan rupa 

Allah, imago Dei. Makhluk sosial 
berarti manusia tidak dapat hidup 
tanpa bantuan dari manusia yang lain. 
Manusia hidup saling membutuhkan 
dan membantu. Tetapi, harus disadari 
pula bahwa manusia tercipta berbeda-
beda dengan keindahannya sendiri. 
Mengutip dari semboyan bangsa 
Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”, yang 
berarti berbeda-beda tetapi tetap 
satu. Oleh karna itu, perlu adanya 
toleransi dalam kehidupan sehari-
hari. Toleransi adalah istilah dalam 
konteks sosial, budaya, dan agama, 
yang berarti sikap dan perbuatan yang 
melarang adanya diskriminasi terhadap 
kelompok-kelompok yang berbeda atau 
tidak dapat diterima oleh kelompok 
mayoritas dalam suatu masyarakat. 
Toleransi yang diterapkan yaitu 
toleransi dalam pluralisme budaya, 
toleransi dalam pluralisme suku, dan 
toleransi dalam beragama.

Toleransi dalam pluralisme 

budaya merupakan kebudayaan yang 
menunjuk kepada sederetan sistem 
pengetahuan yang dimiliki bersama, 
kebiasaan, nilai-nilai, peraturan, dan 
simbol, yang berkaitan dengan tujuan 
seluruh anggota masyarakat yang 

berinteraksi dengan lingkungan sosial 
dan lingkungan fisik. Toleransi dalam 
pluralisme suku dapat dikaitkan dengan 
“Bhineka Tunggal Ika”. Pluralisme 
akan tumbuh subur dan mewarnai 
kehidupan bangsa Indonesia jika ke 
depannya prinsip-prinsip toleransi, 
kebersamaan di muka hukum, dan 

lain-lain, diterapkan secara saksama 
tanpa peduli asal dan warna, terutama 
solidaritas terhadap mereka yang 
lemah.

Toleransi dalam pluralisme 
beragama harus dilmiliki oleh setiap 
manusia, karena agama merupakan 
suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha 
Esa, diperuntukkan bagi kebaikan, 
keselamatan, dan kesejahteraan 
umat beragama. Pluralisme adalah 
kenyataan yang diciptakan oleh Tuhan. 
Namun demikian, umat manusia harus 
menyadari dan menerima kenyataan 
ini untuk saling melengkapi dan 
memperkaya pengalaman hidup, bagi 
umat beragama.

Alasan toleransi harus 
dikembangkan mulai dini, karena 
banyak orang yang sudah tidak punya 
toleransi dengan orang lain yang 
berbeda suku, ras, dan agama. Setiap 
individu pada umumnya hanya mau 
bergaul dengan yang memiliki suku, 
ras, dan agama yang sama. Mereka 
menganggap bahwa suku, ras, dan 
agama mereka lebih baik, sehingga 
sering kita lihat mereka saling 
mengejek satu dengan yang lain. Hal 

tersebut tidak baik, kita harus memiliki 
rasa toleransi terhadap keragaman 
suku, ras, dan budaya, tidak boleh 
membeda-bedakan dan harus saling 
menghormati. 

Dalam kegiatan pendidikan karakter 
kristiani pada hari Sabtu, tanggal 
14 Desember 2014, dengan tema 
toleransi, kami menunjukkan bahwa 
kami menghargai dan menerima 
beragam suku, ras, dan agama. Kami 
menunjukkan ciri-ciri dari agama Islam, 
Budha, Kristen, Katolik, dan Hindu. 
Lalu, ada beberapa suku dari Cina, 
Papua, Jawa, Bali, dan Madura. Kami 
ingin menunjukkan bahwa kelas kami 
tidak membeda-bedakan, karena kami 
menerima dan menghargai semua 
yang berbeda itu. Perbedaan akan 
selalu menghiasi kehidupan setiap 
manusia. Entah berapa besar ataupun 
kecil? cepat atau lambat? Perbedaan 
itu akan selalu menghiasi kehidupan 
setiap manusia. Perbedaan itu banyak 
sekali, perbedaan ras, agama, warna 
kulit, kebudayaan, dan fisik. Dalam 
perbedaan tersebut, jangan sampai 
kita memiliki sikap etnosentrisme, 
yaitu sikap dan pandangan yang 
mengagungkan budaya sendiri. Hal itu 
pasti akan menimbulkan perpecahan, 
dan hanya ada satu sikap yang dapat 
kita wujudkan agar perbedaan-
perbedaan ini menjadi indah yaitu ... 
sikap toleransi.

by: Tim XII IPS-1
SMA Kristen Petra 4

Berbeda-beda
tetapi
tetap satu

“
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Pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2014. 
Saya, David Laksono, mewakili SMA Kristen 
Petra 3 dalam ajang Logo Design Competition 

2014 pada event tahunan Alfalink International 
Education Exhibition di Hotel Sheraton yang 
disponsori oleh Curtin University dan Monash 
University. Kompetisi ini diikuti oleh 54 peserta 
dari SMA dan SMK yang berasal dari seluruh tanah 
air. Namun dari sekian  puluhan peserta itu, hanya 
lima belas peserta yang mendapatkan tiket untuk 
maju ke babak semifinal dan final. 

Setelah melalui perjuangan yang panjang, 
akhirnya saya berhasil sebagai pemenang Favorite 
Design. Saya menerima reward dengan jumlah 
voting suara sebanyak 266 suara di antara 706 
suara yang ikut voting pada saat itu, mengalahkan 
jumlah perolehan suara kontestan lainnya. Meski 
saya adalah satu-satunya perwakilan SMA Kristen 
Petra 3 dalam ajang ini, saya tetap bangga bisa 
menampilkan desain saya sekaligus membawa 
nama baik sekolah di mata masyarakat Indonesia 
dan bahkan di kalangan universitas mancanegara.

by: David Laksono

“

Jujur ... sebuah kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan 
oleh sebagian orang. Kebalikannya adalah bohong, kata yang 
sering kita tolak, tetapi terkadang juga dilakukan oleh sebagian 

orang. Ada juga istilah bohong putih, berbohong demi kebaikan. 
Apakah itu semua benar? Pertanyaan-pertanyaan itu terjawab 
dalam kegiatan Character Building (CB) di SMP Kristen Petra 1 yang 
dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2014, tentang kejujuran.

Sudah dua tahun ajaran ini, CB selalu mengangkat dua tema 
pada setiap tahunnya. Tahun ajaran 2012/2013, CB mengangkat 
tema fairness dan citizenship. Untuk tahun ini, CB mengangkat tema 
caring dan trustworthiness. Tema caring telah diimplementasikan 
pada semester lalu, dan semester ini akan diimplementasikan 
trustworthiness alias karakter untuk dapat dipercaya. Karakter ini 
sangat diperlukan dalam era abad ke-21 ini, karena sudah banyak 
sekali orang-orang yang tidak memiliki karakter ini, dan akibatnya 
mereka tidak mendapat tanggung jawab yang besar-besar, sehingga 
pekerjaan mereka juga pas-pasan. Remember, a big responsibility will 
be given to you when you are ready. You will be ready when you can 
do your small responsibilities well. A high position starts from the low 

one. Itulah kenapa PPPK Petra mengembangkan karakter ini.
Jujur merupakan karakter yang penting juga, dan membuat 

orang dapat dipercaya. Hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2014, 
kegiatan CB dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegiatan di kelas dan 
pleno (implementasi). Pleno disampaikan oleh bapak dan ibu guru 
implementer. Beliau menyampaikan tips tentang kejujuran serta 
konsekuensinya kalau seseorang tidak jujur. Cuplikan video On The 
Spot tentang tujuh orang terjujur di dunia memberi tahu kita kalau 
orang jujur itu akan mendapatkan upahnya pada kemudian hari. 
When you plant good things, it will bear good fruits. But when you 
plant bad things, it will bear bad fruits. Film “Diary of a Wimpy Kid” 
juga mengajarkan tentang kejujuran. Sungguh menyenangkan!

Selanjutnya, untuk kegiatan di kelas, CB kali ini diisi dengan 
permainan. Permainan “Truth or Dare” mengajak siswa-siswi 
SMP Kristen Petra 1 untuk jujur dalam hal yang kecil. Ketika musik 
berhenti, orang yang memegang bola yang bergilir akan memilih 
untuk berkata jujur tentang sesuatu atau melakukan satu tantangan. 
Akhir dari itu semua... kami menulisnya di Mirror of Mine. Biarlah CB 
selalu menginspirasi kita menjadi lebih baik. Semangat!!!

be honest
please...

logo design
competition
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Tim persekutuan doa dan ansambel musik SMP Kristen 
Petra 5 mendapat kepercayaan untuk melakukan 
pelayanan di GKI Sulung dan GKI Sidoarjo pada tanggal 

8 Desember 2013 yang lalu. Untuk itu ada dua tim yang 
dipersiapkan untuk pelayanan ini. Sebelum hari H, kami 
melakukan latihan secara serius agar pada saatnya kami 
dapat mempersembahkan yang terbaik untuk pelayanan 
ini. Pada hari H, tim PD dan ansambel musik berangkat dari 
sekolah pada pukul 05.00. Tim pertama ke GKI Sulung dengan 
didampingi oleh Pak Melwed, sedangkan tim kedua ke GKI 
Sidoarjo dengan didampingi oleh Bu Herlina.

Walau kami merasa sedikit gugup, tetapi kami yakin 
dengan latihan yang sudah kami lakukan. Tidak lupa, kami 
pun berdoa untuk memohon pimpinan dan penyertaan 
dari Tuhan agar bisa tampil dengan baik. Di GKI Sulung, tim 
pertama melayani dari memimpin pujian sampai mengiringi 
musik ibadah sesuai dengan susunan liturgi yang sudah 
ditentukan untuk dua kali kebaktian, yaitu pukul 06.30 dan 
10.00. Sedangkan di GKI Sidoarjo, tim kedua mengisi pujian 
juga untuk dua kali kebaktian, yaitu pukul 06.30 dan 08.00. 
Lagu yang dibawakan adalah “Arti Kehadiran-Mu” dan 
“Siarkan di Gunung”.

Kami semua merasa bangga dan senang dengan 
kepercayaan yang diberikan untuk melayani di GKI Sulung dan 
GKI Sidoarjo. Semoga hal ini bisa memotivasi teman-teman 
dan adik-adik kelas untuk turut bergabung dengan tim PD dan 
ansambel musik SMP Kristen Petra 5.

Kita sudah memasuki tahun 2014, dengan segala 
pengharapan agar tahun ini segala sesuatu 
juga menjadi lebih baik, karenanya kita juga 

harus melakukan segala sesuatu lebih baik dari 
sebelumnya. Kegiatan pendidikan karakter kristiani 
di SMP Kristen Petra 3 pada tanggal 11 Januari 2014, 
mengambil tema “My Wish in 2014”. Dalam kegiatan 
ini, dilaksanakan persekutuan doa yang dipimpin 
oleh Ibu Santawati, S.Th., M.M., Dra Herwati, 
M.Psi., Ibu Jubelina Inosensia, S.Si.Teol., dan Bapak 
Abraham Sahetapy, S.Th.. Sedangkan kegiatan kelas 
dipimpin oleh bapak dan ibu wali kelas yang memberi 
kesempatan kepada siswa untuk berbagi harapan dan 
keinginan pada tahun 2014 ini. Harapan mereka yang 
terungkap, antara lain: agar dapat meraih prestasi 
belajar yang lebih baik, dapat mengembangkan 
bakat sesuai dengan yang telah Tuhan anugerahkan, 
dan mau mengubah perilaku buruk agar menjadi 
pribadi yang lebih baik. Setelah berbagi harapan, 
mereka membuat kartu ucapan selamat tahun baru 
untuk disampaikan kepada salah satu teman sekelas. 
Kemudian, persekutuan doa pun diakhiri dengan 
saling mendoakan sambil bergandengan tangan. 
Semoga semua harapan mereka bisa tercapai. Tuhan 
memberkati!

Mengucap Syukur
dalam Pelayanan

Harapan Menjadi
Pribadi yang
Lebih Baik



07

Warnai dunia
DENGAN KEBAIKAN

Kemeriahan Natal telah usai, tetapi jiwa dan 
semangat Natal harus selalu melekat dalam 
jiwa. Itulah kira-kira yang ingin disampaikan 

oleh OSIS SMP Kristen Petra 4, sehingga pada 
tanggal 21 Januari 2014, mereka mengadakan 
aksi bakti sosial dengan menyerahkan beberapa 
bingkisan sembako kepada orang-orang sekitar 
yang dirasa membutuhkan. Pada hari itu, mereka 
membagi-bagikan bingkisan sembako tersebut 

kepada orang-orang lingkungan sekitar, beberapa 
di antaranya adalah penjaga rel kereta api 

dan pengatur jalan yang biasa dikenal 
dengan sebutan polisi cepek. Di 

tengah rintik hujan, terlihat 
kebahagiaan dari mereka yang 

menerima berkat Tuhan 
tersebut. Marilah 

kita selalu saling 
berbagi dengan 

sesama!

Hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013, adalah hari yang luar 
biasa bagi kami, selain mengadakan aksi Natal dengan 
membagikan bingkisan Natal kepada orang-orang yang 

membutuhkan di sekitar lokasi sekolah, kami juga mengunjungi 
Panti Asuhan  Bakti Luhur Tropodo dan Panti Wreda Griya Usia 
Lanjut. Kami datang dengan tujuan untuk memberikan beberapa 
bantuan bahan makanan serta bahan logistik lainnya, yang 
merupakan hasil sumbangan sukarela dari setiap siswa SMP Kristen 
Petra 2.

Ketika kami tiba di sana, kami disambut oleh pengurus panti 
dan para suster yang bertugas di sana. Dari luar, tidak ada hal 
yang begitu menarik perhatian kami karena bangunan panti itu 
tampak biasa-biasa saja. Namun ketika kami memasuki panti itu, 
kami menemukan hal yang sangat luar bisa dalam bangunan panti 
tersebut. Di Panti Asuhan Bakti Luhur, kami bertemu dengan anak-
anak istimewa yang tinggal dalam panti tersebut. Sedangkan di panti 
wreda, kami bertemu dengan para kakek dan nenek yang sangat 
menyenangkan. Kami tertegun ketika bertemu dengan mereka yang 
mampu tersenyum walau mereka hidup tanpa sanak saudara dalam 
panti itu. 

Apa yang kami temui dalam ruangan panti itu membuat kami 
bertanya kepada diri kami sendiri, betapa kami tidak pernah 
mensyukuri apa yang telah kami miliki saat ini. Salah seorang suster 
berkata kepada kami, ”Coba lihat mereka. Walaupun mereka hidup 
dalam keterbatasan, mereka masih dapat memberi warna kepada 
dunia dengan senyuman mereka. Kenapa kita sendiri masih sering 
mengeluh?” Pertanyaan suster ini menohok hati kami dan membuat 
kami merasa malu.

Kami menghabiskan beberapa waktu bersama dan berbagi tawa 
dengan mereka. Ada perasaan sedih yang menggelayut dalam hati 
kami ketika kami harus berpisah dengan mereka. Doa kami, semoga 
kami memiliki kesempatan lagi untuk mengunjungi mereka. Biarlah 
Tuhan Sang Pemberi Hidup yang menjaga dan menguatkan mereka 
dalam setiap tarikan napas mereka. Because God is good....

written by: Tim Jurnalistik SMP Kristen Petra 2
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First Day, First Experience ~Group 3
It was a special day for all of us. We woke up earlier 
than usual and went to the airport to meet our friends 
and teachers. We departed to Singapore from Juanda 
International Airport, Surabaya at 10.15 a.m.. Our flight with 
Singapore Airlines was very comfortable. The journey took 
two hours and we finally arrived at Changi International 
Airport, Singapore, at 1.30 p.m.. We straightly went to 
Singapore Flyer by bus. Once we arrived at Singapore flyer, 
we ride the giant wheel to enjoy the Singapore City from the 
capsule. After that we went to Merlion Statue, the symbol of 
Singapore. We took some photos there. After a while, we left 
Merlion Park and then went to the hotel for checking in at 
V Bencoolen Hotel at Bencoolen Street. It is a new and nice 
hotel, but sadly in front of the hotel there was construction 
work in progress to build a new MRT station, so we could only 
get in to the hotel from backside of the hotel. We had dinner 

at Bugis Junction, and it took about ten minutes walk from 
our hotel. After full, we had to get some sleep and get ready 
for school to meet our buddies the next day! 

Hello Buddies! ~Group 2
It was our first school day! We woke up at 05.30 in the 
morning to get ready for school. Yay…!!! We were so excited 
to meet our buddies. We had our breakfast at hotel. Then, we 
transfered to Kuo Chuan Presbyterian Secondary School. At 
school, we played a game to know who our buddy is. There 
was also an ice breaker session. Our buddies were so nice 
and friendly! ^^ Soon, we followed each other buddies for 
lessons and then we got a recess. The canteen was so big and 
crowded. At 11.30 a.m., we went to the art room. Mr. Lou, 
the art teacher, gave a little explanation about art, and then 

he gave us an art project. We were asked to make something 
3D with a box for the base. The teachers praised our artwork. 
Hehe… we were so proud of our creations. We had lunch at 
school then from school, we went to Orchard Road! Woohoo! 
We went to Kinokuniya bookstore in Takashimaya, bought 
some chocolates and candies in Candylicious and also some 
souvenirs for our family and friends in Lucky Plaza. Around 
8.00 p.m., we took our bus and went back to our hotel. Then 
we went to sleep after this tiring yet fun day. 

Discover Singapore… ~Group 5
This was our second day to KCPSS. We woke up early as usual. 
Today we got delicious breakfast, before we headed to the 
school. We reached the school, and similarly like yesterday, 
our buddies were waiting us for coming. After welcoming 
us, we continued to have lessons in the classroom until 1.15 
p.m.. During lunchtime, our buddies took us to walk around 
near the school. We separated into some groups. After we 
finished, we came back to the school to prepare to go to 
the Singapore Discovery Centre with our buddies. Singapore 
Discovery Centre was a cool place to visit. We learned about 
the history of Singapore. Our buddies helped us to explain 
about Singapore. After having a good time with our buddies 
in Singapore Discovery Centre, it was time for us to say 
goodbye to our buddies. We had dinner in Bugis near our 
hotel. After we were full, we did some shopping in Bugis. 
Then we had to go back to the hotel to have a rest. It was a 
really fun day. 

Sharing Kindness with Others ~Group 4 
As usual, we went to KCPSS to follow our buddies for 
lessons. We got out from the hotel around 7.15 a.m.. And 
then, as always our buddies welcomed us. We followed our 
buddies to mother tongue lessons, Chinese, English, Tamil, 
and Malaysian. After that, we had lunch, then our buddies 
took us to go to the sports hall and taught us how to play 

Petra exchange programMe
@KCPSS SINGAPORE, 19-25 JANUARY

2014
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“Captain’s Ball”. After a breathtaking and great match was 
done, we went back to the canteen to wait for our bus. From 
Kuo Chuan, we went to the nursing home. Even though we 
did not have a lot of time, we learned a lot there especially 
about sharing and caring. We will never forget that moment 
forever. We got precious lessons that made us realize that we 
are lucky because we still have parents and good education. 
Before leaving, we gave some souvenirs for them. Before 
going back to our hotel, we had dinner together with Kuo 
Chuan buddies and teachers. 

Adventurous day ~Group 1
As always, we woke up early in the morning, had breakfast, 
and took a bus to school. Before we followed our buddies 
to their class and we had some lessons, we managed to 
have some practices for our performance the next day. At 
11.30 a.m., our buddies took us to the creative studio to 
do D&T activity. D&T stands for design and technology. We 
were divided into groups and asked to make egg protectors 
using straws, newspaper, and tape. We also learnt to make a 
penholder. He gave us freedom to choose the color that we 
wanted. We had so much fun. Afterwards we took a bus to 
Gardens by the Bay.In Gardens by the Bay, we visited “Flower 
Dome” and “Cloud Forest”. They were so awesome. We learn 
a lot about flowers and plants from the guide. After learning 
a lot about plants and flowers, we rode the bus back to the 
hotel. 

To Live as Friends… ~Group 2
Today we woke up a bit earlier than usual, so it was still dark 
outside. We had breakfast and went to school. It was our last 
day to school and the day of our farewell with KCPians. It was 
started with the speech by Celine and Like, then a hip hop 
dance, and all the students danced and sang a song called 

“Manuk 
Dadali”. At the end, we sang a song called “Friendship”. 
When we got to the chorus, we surprised our buddies by 
inviting them to the stage and sang together. The moment 
was so touching. We hugged each other and cried      . Before 
we left the school, we said our farewell for the last time. 
We took a lot of pictures with them and also exchanged 
souvenirs! About 1.00 p.m., we must leave our beloved Kuo 
Chuan. We were soooooo sad, we cried together. All the 
happiness and love from them will be remaining in our hearts 

and we will never forget them…. Thank you, Buddies! ♥

After all those sad moments 
in Kuo Chuan, we went to the cable car to go to Sentosa 
Island. In Sentosa, we learned about underwater creatures 
in S.E.A. Marine Life Park. S.E.A. Marine Life Aquarium is 
very big and fantastic! In Sentosa, we also visited The Images 
Of Singapore and watched the Songs of the Sea show. The 
lighting and the fireworks amazed us! After the show, we 
went back to hotel and packed our stuff because we were 
going to leave Singapore the next day. It was so sad      . We 
will never forget the moments and togetherness we have 
shared in Singapore. We will never forget our buddies and 
our exchange program! Thank you for this precious and 
unforgettable opportunity. Thank you, Petra! Thank you, Kuo 
Chuan! Friends are friend forever!

Though it’s hard to let you go…
In the Father’s hands we know…

That a lifetime’s not to long…
To live as friends…



10

HARAPAN
BARU

DENGAN HARAPAN

SEMANGAT BARU
&

TERBANG BERSAMA

MENGISI HARI

Menatap harapan baru pada tahun 2014 ini, kita harus 
selalu memohon pertolongan dan peryertaan Tuhan 
dengan terus berdoa. Begitu juga dengan para siswa 

SD Kristen Petra 13, mereka mengawali tahun baru ini dengan 
mengungkapkan harapan-harapannya dalam kegiatan PKK 
yang bertemakan “My Wish in 2014” pada tanggal 11 Januari 
2014 lalu. Dalam kegiatan tersebut, mereka menulis harapan 
ataupun keinginannya pada sebuah kartu. Selanjutnya, mereka 
berdoa bersama agar harapan-harapan mereka tersebut bisa 
tercapai. 

Kegiatan yang mewarnai bulan pertama pada tahun baru 
ini di SD Kristen Petra 13 tidak hanya itu saja, karena mereka 
juga mengikuti fun gym yang mengasyikkan bersama instruktur 
andal pada tanggal 17 Januari 2014. Di dalam tubuh yang 
sehat, terdapat jiwa yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, 
kita dapat memiliki jiwa yang sehat yang akan memancarkan 
energi positif untuk selalu semangat mencapai harapan pada 
tahun 2014. Wow, senangnya…! Tahun baru, semangat baru! 
Tidak hanya sehat jasmani, tetapi juga sehat rohani untuk 
mewujudkan cita-cita. Keep smile and ciayo!!!

Memasuki tahun baru 2014, dan 
sebagai anak-anak yang percaya 
kepada Kristus, siswa-siswi SD 

Kristen Petra 5 pun mengawalinya dengan 
kegiatan persekutuan doa, yang diadakan 
pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2014. 
Hal ini sebagai wujud syukur mereka akan 
tahun yang sudah dilewati, dan memohon 
pertolongan Tuhan untuk menapaki tahun 
yang baru. Melalui kegiatan ini pula, mereka 
boleh belajar dan dibentuk Tuhan untuk 
menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian 
yang baik di hadapan Tuhan, serta mau 

belajar menjalankan akan kehendak Tuhan.
Setelah persekutuan doa selesai, 

seribu dua siswa telah mempersembahkan 
komitmen berupa harapan-harapan pada 
tahun 2014. Harapan yang ditulis, diikat 
pada balon. Setiap siswa memegang 
balon beserta harapannya yang siap untuk 
diterbangkan, dengan tujuan bahwa apa 
yang diharapkan akan selalu dikenang dan 
dirajut sampai tercapai. Karena itu, mereka 
harus merajutnya dengan penuh ketekunan, 
kesabaran, dan keuletan dengan sekuat 
tenaga, bagaikan balon yang terbang tinggi.
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Tahukah kalian bahwa praja 
muda karana merupakan 
kepanjangan dari kata 

pramuka? Pramuka adalah kegiatan 
kepanduan di Indonesia yang 
bertujuan membina kaum muda, 
dalam membentuk kepribadian dan 
mental yang mulia, menanamkan 
semangat kebangsaan dan cinta 
tanah air, serta meningkatkan 
keterampilan, sehingga mereka siap 
menjadi anggota masyarakat yang 
bermanfaat, patriotik, dan memiliki 
kemampuan sebagai seorang calon 
pemimpin bangsa yang andal.

Pada tahun ajaran 2013/2014 
ini, kegiatan pramuka wajib masuk 
dalam kegiatan ekstrakurikuler di 
sekolah dasar. Di SD Kristen Petra 
1, kegiatan ektrakurikuler pramuka 

merupakan ekstrakurikuler 
pilihan bagi siswa kelas I–III, 
yang dilaksanakan pada setiap 
hari Selasa, serta ekstrakurikuler 
wajib bagi siswa kelas IV, yang 
dilaksanakan pada setiap hari 
Jumat. Seperti yang diikuti oleh 
siswa-siswi kelas IV pada tanggal 
17 Januari 2014 lalu, mereka 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
pramuka dengan materi belajar 
tali- temali, serta belajar membuat 
tandu dari tongkat dan tali yang 
biasa digunakan oleh anggota 
Pramuka. Mereka juga belajar 
bagaimana menolong orang yang 
sakit. Dengan mengikuti kegiatan 
ini, pengetahuan dan pengalaman 
mereka pun bisa semakin 
bertambah.

“Aduklah bawang putih 
bersama dengan ayam 
dan udang cincang, 

ya..!” begitu kata ibu guru kepada 
kami saat belajar memasak dalam 
kegiatan kewirausahaan di SD 
Kristen Petra 7. Keramaian suara 
alat dapur, celotehan, bahkan 
teriakan teman-teman, sampai 
terdengar di ruang-ruang kelas 
lima. Dalam kegiatan yang melatih 
kemandirian itu, kami semua 
sibuk membuat ekado —salah 

satu menu makanan yang berasal 
dari negeri sakura, Jepang. Sehari 
sebelumnya, ibu guru sudah 
menuliskan resep ekado untuk 
kami pelajari di rumah, supaya 
kami mengerti cara membuat 
ekado yang enak dan sehat. 
Meskipun repot, namun kami 
sungguh senang dan antusias 
dalam kegiatan kewirausahaan 
yang diadakan pada hari Kamis, 
tanggal 12 Desember 2013 ini.  

TENTU
KAMI BISA ...!

BERWIRAUSAHA??

PRAJA MUDA 
KARANA
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ITU BAIK
BERANI JUJUR

Hai, teman-teman…! Namaku 
Melisa Rusli, sekarang aku duduk 
di kelas VIA SD Kristen Petra 

10. Aku mau bercerita sedikit tentang 
kegiatan PKK yang diadakan di sekolah 
pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 
2014. Kami mengadakan kegiatan kantin 
kejujuran di kelas masing-masing, mulai 
dari kelas I hingga kelas VI, termasuk 
kelasku. Kami diajak oleh Bu Anna 
untuk mengatur dan mendekorasi kelas 
agar suasananya seperti kantin. Kami 
benar-benar diberi kesempatan untuk 
berkreasi, seperti mengatur posisi meja, 
membuat harga, serta menyusun barang 
dan makanan yang akan dijual. Seru 
banget!! Setelah semuanya siap, barulah 
kami mulai berbelanja.

Di meja, sudah disediakan sebuah 
kotak untuk memasukkan uang. 
Semua siswa diberi kebebasan untuk 

membeli sesuatu yang diinginkan, 
lalu memasukkan uang di kotak uang 
sesuai dengan harga yang tertera. Tidak 
ada kasir ataupun pengawas, semua 
dilakukan dengan keinginan masing-
masing. Kemudian, kami diberi waktu 
oleh Bu Anna untuk menikmati makanan 
yang kami beli.

Momen yang paling membuat kami 
deg-degan adalah saat menghitung 
uang. Kami menghitung bersama ibu 
guru, dan ternyata ada selisih enam 
ribu rupiah. Tidak berapa lama, salah 
satu teman kami maju lalu menjelaskan 
kepada Bu Anna bahwa dia salah hitung 
dan kebanyakan mengambil uang 
kembalian. Kemudian, dia menyerahkan 
uang tersebut kepada Bu Anna. Aku salut 
kepada temanku tersebut karena sudah 
jujur mengakui kekeliruannya dalam 
menghitung uang kembalian.

Berperilaku jujur sangat penting 
dalam kehidupan, dan itu dimulai 
dari hati. Seperti yang dikatakan oleh 
Brigham Young “honest hearts produce 
honest action”. Jadi, doaku kepada Tuhan 
agar selalu diberi hati yang jujur supaya 
dapat melakukan kejujuran di mana dan 
kapan pun. 

Pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2013, Ariel dan Fritz, 
siswa kelas VA SD Kristen Petra 11, mengikuti lomba pantomim 
dalam rangka lomba pentas seni tingkat Kecamatan Sawahan, 
di Taman Remaja Surabaya. Kegiatan ini bertujuan agar siswa 
dapat mengekspresikan kemampuan seni yang mereka miliki. 
Dengan riasan wajah lucu dan gerakan yang mengagumkan, 
mereka menampilkan gerakan pantomim dengan tema “Pergi 
ke Sekolah“. Di setiap gerakan, mereka mengundang gelak 
tawa dan tepuk tangan para penonton. Wah... ternyata latihan 
mereka tidak sia-sia, karena akhirnya mereka berhasil meraih 
Juara I. Dengan hasil ini, mereka didaulat tampil dalam final 
lomba pentas seni tingkat Kota Surabaya pada tanggal 3 
Februari 2014. Selamat untuk Ariel dan Fritz! Tetaplah berkreasi 
melalui kemampuan berpantomim.

PERGI KE
SEKOLAH

PANTOMIM :
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Lomba vocal group untuk jenjang SD di lingkungan PPPK 
Petra kembali digelar, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 
18 Desember 2013, di Kantor Direktorat Pendidikan 

PPPK Petra. Lomba ini bertujuan untuk mengembangkan 
bakat seni, sebagai media ekspresi dan pembentukan mental, 
serta sebagai tolok ukur kemampuan para siswa SD PPPK 
Petra, khususnya di bidang seni tarik suara. Tiap sekolah 
mengirim satu tim peserta yang beranggotakan delapan siswa 
yang didampingi oleh satu orang pengiring musik. Dalam 
pelaksanaannya, tim peserta tampil dengan menyanyikan satu 
lagu wajib (White Christmas) dan satu lagu pilihan (Carilah 
Dahulu Kerajaan Allah / S’perti Bapa Sayang Anak-Nya / Ajaib 
Tuhan).

Secara bergiliran, tim peserta tampil di panggung untuk 
unjuk kemampuan. Mereka berusaha semaksimal mungkin 
untuk memberikan yang terbaik. Tak ayal... para juri pun 
dibuat kagum oleh olahsuara mereka. Senyuman dan tepuk 

tangan meriah pun menyemarakkan ruangan lomba saat 
tiap tim peserta selesai bernyanyi. Setelah semua selesai 
tampil, waktunya para juri berunding untuk menentukan 
para pemenang berdasar hasil penilaian mereka. Bagi para 
peserta, saat itu adalah waktunya menikmati makan siang dan 
menurunkan ketegangan dari suasana kompetisi yang mereka 
rasakan.

Akhirnya... waktunya pengumuman para pemenang. 
Suasana tegang kembali menyelimuti ruangan lomba. 
Perwakilan dewan juri membacakan hasil penilaian. Juara I 
diraih oleh SD Kristen Petra 9, Juara II diraih oleh SD Kristen 
Petra 1, dan Juara III diraih oleh SD Kristen Petra 5. Seketika 
itu juga, suasana tegang berubah menjadi kegembiaraan dan 
keceriaan bagi para pemenang. Mereka sungguh bangga akan 
hasil yang berhasil dicapai ini. Selamat buat para pemenang, 
dan kembangkan terus bakat kalian! 

RAIH PRESTASI

KEMBANGKAN
BAKAT

Dondong apa Salak adalah judul lagu daerah yang dinyanyikan oleh 
Yeremiah, Clement, Jeremy, Glory, Jesica, Calista Nova, Calista 
Christy, Nathania, dan Kirana, dalam lomba pentas seni tingkat 

Kecamatan Sawahan pada tanggal 7 Desember 2013 lalu. Dalam lomba yang 
diselenggarakan di Taman Remaja Surabaya tersebut, siswa-siswi kelompok 
B ini tampil untuk mewakili TK Kristen Petra 11. Kegiatan pentas seni ini 
bertujuan agar setiap anak-anak TK berani dan percaya diri untuk tampil di 
depan banyak penonton.

Dengan suara khas dan gaya anak-anak TK, mereka bernyanyi dengan 
penuh sukacita. Penampilan mereka pun berhasil memukau para penonton 
dan dewan juri. ”Aduh... lucunya...!” celetuk salah satu penonton, yang diikuti 
dengan tepuk tangan yang meriah dari para penonton. Mereka sangat bangga 
dengan penampilan mereka pada hari itu, dan yang lebih membanggakan lagi 
adalah mereka berhasil meraih Juara III. ”Horeee... kami menang...!!!” teriak 
mereka serempak.

salak
apadondong
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Keceriaan Bersama

Wah... senangnya bermain bersama 
mama, apalagi jika bermain dalam 
lomba ketangkasan, seperti teman-

teman KB dan TK Kristen Petra 9. Mereka ikut 
Lomba Ibu dan Anak pada tanggal 20 Desember 
2013 lalu. Lomba yang diadakan dalam 
rangka memperingati Hari Ibu ini bertujuan 
untuk menjalin kerja sama dan keakraban 
antara mama dan anak, melalui permainan 
ketangkasan dan kreativitas. Untuk TK A dan B, 
ada lomba mewarnai dan menyusun kepingan 
kertas. Setiap tim peserta diberi kepingan kertas 
dengan berbagai bentuk geometri, yang harus 

Apa kabar, teman-teman...! 
Eh, kalian tahu nggak 
kalau ada kegiatan yang 

seru di TK Kristen Petra 12 pada 
tanggal 19 Desember 2013 yang 
lalu? Ada acara lomba bersama 
mama dan papa, lho...! Untuk 
siswa kelompok A, ada lomba 
berpasangan dengan papa atau 
mama dalam menyusun puzzle. 
Sedangkan untuk siswa kelompok 
B, ada lomba berpasangan 
dengan papa atau mama dalam 
melengkapi gambar wajah. 
Banyak yang ikut lomba ini, 
dan semuanya beraksi dengan 
semangat. Tampak keakraban 
teman-teman TK Kristen Petra 

12 bersama mama ataupun papa 
mereka dalam berkerja sama.

Dan akhirnya... terpilihlah 
para Juara I, II, dan III. Untuk 
kelompok A, Juara I diraih oleh 
pasangan Samuel Louis Wijaya 
(A-2) dan mama, Juara II diraih 
oleh pasangan Christian Marco 
(A-2) dan mama, Juara III diraih 
oleh pasangan Jovina Abigail (A-
2) dan mama. Sedangkan untuk 
kelompok B, Juara I diraih 
oleh pasangan Aldrich Gerrard 
(B-2) dan mama, Juara II diraih 
oleh pasangan Vyoletta Willianto 
(B-1) dan mama, Juara III diraih 
oleh pasangan Bryant Lauw Zelig 
(B-1) dan mama.

diwarnai, digunting, dan disusun menjadi berbagai bentuk kreasi, 
seperti: kereta api, rumah, binatang, dan lain-lain. Banyak hasil 
karya yang terlihat bagus hingga juri sempat kesulitan menentukan 
pemenang. Tetapi setelah melalui seleksi yang ketat, akhirnya 
terpilihlah para pemenang. Juara I diraih oleh Theodore (B3), Juara 
II diraih oleh Jennifer (A2), dan Juara III diraih oleh Nicole (B3).

Sedangkan untuk KB, ada lomba memindahkan air ke dalam 
botol. Di sini, setiap tim peserta diberi sebuah botol kosong, ember 
berisi air, dan sebuah spons. Mereka bekerja sama mengambil air 
dengan spons, lalu memerasnya ke dalam botol. Pemenangnya 
adalah yang botolnya terisi penuh lebih dahulu. Lomba berlangsung 
dengan meriah, semua peserta sangat antusias dalam mengikuti 
lomba. Eits... pasangan peserta ternyata tidak hanya mama dan 
anak, tetapi ada juga papa dan anak! Wah... tentunya ini menjadi 
pengalaman yang berkesan buat mereka, karena bisa bergembira 
bersama dengan orang tua mereka. Untuk lomba ini, Juara I direbut 
oleh Jeff Nathan (B2), Juara II oleh Angela (B1), dan Juara III oleh 
Celine Seah (B1). Akhirnya... rangkaian kegiatan lomba ini ditutup 
dengan pembagian piala untuk para pemenang. Horeee...!!! 

Mama dan Papa
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field trip 
to the
fruit garden 
Selain belajar di kelas, para siswa juga perlu belajar  untuk 

mengenal lingkungan sekitar dengan cara belajar di luar 
kelas. Nah, pada tanggal 3 Desember 2013 lalu, TK Kristen 

Petra 5 mengadakan field trip ke perkebunan agrobisnis dan 
rumah batik untuk para siswa TK B. Dengan begitu, mereka bisa 
mendapatkan pengalaman yang baru dan belajar banyak hal 
secara langsung di luar sekolah.

Di perkebunan, mereka berkeliling sambil melihat dan 
mendengarkan penjelasan mengenai proses penanaman hingga 
panennya buah hasil perkebunan, seperti buah naga, melon, 
dan lainnya. Selain itu, mereka juga bisa mencicipi buah hasil 

perkebunan yang ada, lho! Wah, wah, wah... senangnya...! 
Setelah selesai di perkebunan, perjalanan pun dilanjutkan 
ke rumah batik. Di sana, mereka belajar mengenai proses 
pembuatan batik, mulai dari pencampuran warna hingga 
cara membatik. Hehehe... mereka juga tak ketinggalan untuk 
mencoba belajar membatik, lho...!

Wah, ternyata belajar itu menyenangkan, ya! Ayo teman-
teman, kalian jangan pernah malas untuk terus belajar! Maju 
terus, pantang mundur, hehehe.... Sampai jumpa lagi...! Jesus 
bless us.

Hari Jumat, tanggal 10 Januari 2014, adalah hari 
pertama sekolah pada semester II setelah liburan 
sekian lama. Wajah teman-teman TK Kristen 

Petra 13 tampak ceria saat tiba di sekolah. Semua 
saling bersalaman dan mengucapkan selamat tahun 
baru. Mereka pun dengan riangnya bercerita tentang 
pengalaman-pengalaman mereka saat liburan.

Hari Jumat itu, teman-teman TK A mengikuti kegiatan 
PKK dengan tema My Wish in 2014. Awalnya, semua 
siswa menyanyikan Mars Petra dengan sikap yang 
baik, kemudian  dilanjutkan dengan lagu “Aku Senang 
Berdoa”. Setelah itu, semua siswa melakukan kegiatan 
doa berantai di kelas masing-masing. Dengan duduk 
membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan, 
mereka berdoa secara bergantian untuk mendoakan 
teman di sebelahnya dan harapan-harapannya pada 
tahun 2014 ini. Ada yang berdoa untuk temannya yang 
sakit agar lekas sembuh. Ada yang berharap supaya jadi 
anak yang pandai. Ada yang berdoa supaya tidak nakal 
lagi. Bahkan ada yang berdoa supaya mendapat hadiah 
dari mama dan papa.

Setelah selesai berdoa, ada perjamuan kasih. 
Semuanya mendapat biskuit cokelat dan vanilla. Mereka 
pun menikmatinya dengan lahap dan gembira. “Terima 
kasih, Bu!” seru mereka. Ah... bahagianya mereka!My Wish
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playing music

&

with kolintang

Jingmun domli

Pada setiap hari Kamis, di TK 
Kristen Petra 7, diadakan 
latihan kolintang yang 

merupakan program excellent 
point. Teman-teman... tahu nggak, 
apa sih kolintang itu? Hehehe... 
kolintang itu adalah alat musik 
yang terbuat dari bahan kayu, 
dan merupakan alat musik khas 
dari Minahasa, Sulawesi Utara. 
Kolintang ini terdiri atas beberapa 
jenis lho, teman-teman... yaitu 
melodi, pengiring, cello dan bass.

Sudah satu semester ini 
aku dan teman-teman berlatih 
kolintang. Kata Bu Chettie, 

Pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, aku dan teman-teman TK Kristen 
Petra 10 belajar tentang kerajinan. Pagi itu... ibu guru bercerita mengenai 
tokoh kartun bernama Domli (seekor singa) dan Jingmun (seekor anjing). 

Domli adalah hewan yang rajin dan selalu rapi, sedangkan Jingmun adalah 
hewan yang malas dan tidak bisa menjaga kerapian.

Melalui cerita ini, kami belajar untuk menjadi anak yang rajin menjaga 
kerapian dan kebersihan rumah kami, terutama menjaga dan merapikan 
barang milik kami sendiri setelah digunakan. Kami juga membawa 
pulang gambar yang bertuliskan “Don’t be lazy Jingmun & Domli”, untuk 
mengingatkan kami agar menjadi anak yang rajin dan selalu rapi.

hari ini kami akan mencoba 
memainkan lagu “Happy Yaa.. Ya.. 
Ya..”, dan kami harus bersungguh-
sungguh latihan agar kami bisa 
memainkannya dengan baik. 
“Dengarkan aba-aba, ya…. Satu.. 
dua.. tiga..! Ayo mulai mainkan, 
Anak-anak!” kata Bu Chettie. Wow... 
terdengar suara alunan musik 
yang merdu dari kolintang yang 
kami mainkan ini. Kami pun sangat 
senang dan semakin bersemangat 
dalam mengikuti latihan kolintang 
ini. Hehehe... itulah sedikit cerita 
kami di TK Kristen Petra 7.


