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Sebuah sukacita tersendiri bisa berjumpa 
dengan Anda kembali dalam Buletin 
Gema Petra edisi bulan Maret 2019 ini. 
Pada bulan Februari 2019 lalu, PPPK Petra 
kembali mengadakan kegiatan pertukaran 
pelajar atau Petra Students Exchange 
Program ke tiga sekolah di Singapura, 
yang diikuti oleh siswa jenjang SD, SMP, 
dan SMA. Liputan selengkapnya bisa Anda 
temukan di halaman berikutnya dalam 
Gema Petra edisi ini. Selain itu, seperti 
biasa kami juga menyajikan liputan-liputan 
lain seputar kegiatan siswa, antara lain 
dalam kemeriahan momen Imlek, short live 
in, Ujian Praktik, serta perjalanan meraih 
prestasi dalam lomba-lomba akademik 
ataupun nonakademik. 

Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Gema Petra edisi bulan Maret 2019 
ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca....

Silakan mengunduh QR code reader pada 
Google Playstore / Apps Store, dan scan 
kode QR berikut!
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Tim kami atas nama Steven William 
(X MIPA-1) dan Timothy (X MIPA-
1) yang mewakili SMA Kristen 

Petra 1, berhasil meraih prestasi sebagai 
juara kedua dalam National Olympiad 
of Chemical Engineering (NOPEC). 
Ajang lomba ini diselenggarakan oleh 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
(ITS), Surabaya, pada tanggal 7─10 
Februari 2019 lalu. Lomba ini diikuti 
oleh sekitar dua ribu tim dari berbagai 
daerah di Indonesia, dengan materi yang 
dilombakan meliputi bidang kimia, fisika, 
biologi, dan matematika. 

Pada babak penyisihan, soal untuk 
peserta berupa enam puluh pilihan 
ganda yang dikerjakan secara online. 
Dari sini, ada 150 tim terbaik yang 
lolos ke babak quarterfinal NOPEC 
2019. Selanjutnya, tim peserta kembali 
mengerjakan lima puluh soal dengan 
format pilihan ganda. Setiap tim juga 
diminta untuk memberi nama tim 
masing-masing. Nama tim kami adalah 
Felis Aries. Felis untuk kucing, dan Aries 
untuk kambing. Usai penilaian, ada 25 
tim teratas yang berhak untuk maju ke 
babak semifinal.

Pada tanggal 8 Februari 2019, 
semua tim semifinalis berangkat ke 

Pasuruan untuk mengunjungi pabrik 
Soyjoy dan Pocari. Kami mengamati 
proses pembuatan produk, mulai dari 
pembentukan adonan, pengecekkan 
kualitas, hingga pembungkusan Soyjoy. 
Selain itu, kami mengikuti seminar/talk 
show mengenai sejarah Otsuka Global 
Company beserta pengolahan botol 
Pocari Sweat dari perwakilan Pocari 
Sweat.

Babak semifinal terdiri atas dua 
sesi. Sesi pertama adalah praktikum 
kimia analisis dengan persentase 
25% dari nilai total. Praktikum itu 
mengenai perhitungan banyak HCl 
yang dibutuhkan untuk melakukan dua 
reaksi dengan teknik titrasi selama tiga 
jam. Sebelum memasuki laboratorium, 
kami diharuskan untuk menggunakan 
jas laboratorium, masker, dan sarung 
tangan karet, sebagai salah satu bentuk 
prosedur keamanan. Sesi kedua berupa 
rally games dengan persentase 75% 
dari nilai total. Terdapat empat ronde 
dan lima pos, yaitu: pos matematika 
teknik kimia dan asas teknik kimia, 
pos kimia organik dan kimia fisika, pos 
termodinamika, pos transfer massa, dan 
pos mystery class. Dalam tiap ronde, 
setiap kelompok mengunjungi satu pos 
yang masih belum terisi tiga tim lain atau 

belum dikunjungi. 
Jika tidak ada 

pos yang dapat 
dikunjungi, tim itu 
diperkenankan 
memasuki 

mystery class. 
Kelompok 
kami pun 
akhirnya 

mengunjungi tiap pos kecuali pos 
transfer massa, karena kami merasa 
kurang memahami materi tersebut. 
Babak semifinal kami lewati dengan baik.

Pada babak final, diambil lima 
tim terbaik. Babak ini terdiri atas 
sesi praktikum dan presentasi. Pada 
sesi praktikum, setiap tim diminta 
menghitung kadar minyak pada kacang 
tanah dengan cara mengekstraksinya 
dengan n-hexane. Selain itu, kami 
juga me-recover sebanyak mungkin 
n-hexane yang telah dipakai. Praktikum 
ini sangat seru dan menyenangkan, 
mengingat berbagai alat yang digunakan 
saat itu belum pernah kami gunakan 
sebelumnya. Tema presentasi yang 
kami usung adalah “Pengolahan 
Limbah Pabrik Menjadi Biogas dan Gas 
Metana yang Dapat Digunakan Kembali 
sebagai Bahan Bakar Alternatif”. Bahan 
analisis berupa proses pengolahan, 
hasil, reaksi kimia, serta nilai ekonomis. 
Sesi presentasi dibagi dalam 10 menit 
presentasi dan 10 menit tanya jawab, 
disaksikan oleh tiga juri yang memiliki 
spesialisasi masing-masing. Babak 
terakhir berupa finding word game. 
Permainan dilakukan dengan memilih 
huruf dan mengerjakan soal yang tertera 
di kode soal huruf itu. Huruf akan 
didapat apabila jawaban benar, dan 
huruf-huruf tersebut bisa dibuat menjadi 
suatu kata untuk memperoleh tambahan 
nilai. Felis Aries berhasil membuat dua 
kata, yaitu bola dan mati.

Pengumuman final dilakukan saat 
gala dinner yang diadakan di dekat balai 
kota pada malam harinya. Selesai makan 
malam, panitia pun mengumumkan para 
pemenang lomba. Betapa bahagianya 
kami ketika Felis Aries dibacakan sebagai 
peraih Juara II dalam NOPEC 2019. Kami 
bersyukur kepada Tuhan. Semua hal 
yang terjadi itu merupakan mukjizat dan 
kehendak Tuhan kepada mereka yang 
percaya kepada-Nya. 1 Timothy 6:16: 
“Who alone is immortal and who lives 
in unapproachable light, whom no one 
has seen or can see. To him be honor and 
might forever. Amen.” 

oleh: Timothy & Steven



The Unbounded Universe

On 6 February 2019, our team, 
consists of Dickson Y. Lee from 
XI IPA-3, Justin Orlean from XI 

IPA 3, and Matthew Arden form XI IPA 
7, represented Petra 2 Senior High 
School to join a business competition 
held by Petra Christian University; The 
IBM Business Competition: Unbounded 
Universe. The Competition was held 
from 6 February until 9 February. There 
were around 80 teams participating 
in that 
competition. 
We joined this 
competition 
because we 
wanted to have 
the experience 
in the business 
world, and also 
compete with 
other teams for 
the scholarship 
and prize money 
they offered for 
the winner.

On the first 
day, they had 
their signature 
rally game; the 
cognitive game. 
It’s a computer 
based rally game about managing 
financial. The objective of this game 
is we have to get the most amount of 
money along with getting the highest 
life points. There are going to be only 24 
teams with the highest point that will 
go to the next round. At this stage, we 
actually had some problem early in the 
game, but we managed to solve it and 
we managed to get a quite large amount 
of money to be able to advance to the 
next round.

We had a big rally game on the 
second day. It consists of two parts. 
The first part is the mini rally. We were 
going around the city with car that were 
driven by the guardian chosen by the 
competition committee for our team. 
We compete with other teams to get 
points for the next stage by playing rally 
games in places like parks in the city. We 
felt really bad after this round because 
we actually did not win any game in 
the first part. On the second part, we 
had the mega rally. It was almost the 
same as the cognitive game, but the 

scoring system is a bit more complex 
and we had much more things to do. 
The objective is also to get the highest 
amount of money as possible. Even 
though we didn’t get any bonus money 
from the first, we were able to get 
enough amount of money to advance 
to the next round on the second day. 
For the next round there were twelve 
participants that had advanced from the 
previous round. On this round called 

the prodigy game, our teams were 
separated and we played three different 
games in a separate room. Most of the 
game consist of mind games like tricking 
other teams or even teaming up with 
them. We felt really anxious after playing 
this round because we actually didn’t 
know how well we had done because we 
were separated. But we felt really happy 
when our team name were announced 
as the one out of seven participants to 
participate in the next round.

For the third day, we were quite 
surprised because there were actually 
eight participants that joined this round. 
They actually had a separate game for 
the bottom twelve from the second 
day, and they picked one team out of 
them as the wildcard team. On this 
day, we had the octagon game. It’s a 
computer based resource management 
game. The objective of this game is 
quite different from the other games 
we had. In this game, we had to get the 
highest amount of resource production 
per second. Because we had actually 

played this kind of game, we were quite 
confident that we will advance to the 
final round, and we did along with other 
five teams that will also advance to the 
final round. After this round, they gave 
us preparation time and mentoring for 
the final round. We were going to make 
a business plan and present it in front of 
the judges and the committee. We really 
didn’t know what to do at first, but with 
the mentor assistance, we managed 

to come up with 
a quite good idea 
for our business 
plan. We prepared 
and made the 
presentation all day 
and managed to 
finish it at midnight.

And the time 
came for us to 
present our 
business plan. 
We were quite 
confident because 
our plan is very 
creative and 
original. But when 
we heard the judge 
was going to be 
the owner of De 
Mandailing, we felt 

really nervous because our business was 
about making a cafe. But it turned out 
he really liked our idea and also pointed 
out the flaws in it. After presentation, 
we still cannot feel relaxed because it 
was the winner announcement after it. 
We felt really anxious because the other 
teams’ presentation were also very 
good. We almost lost hope when they 
didn’t call our team name for the third 
and second winner. But... we were very 
happy and surprised when our team 
name were called for the first place 
winner!

We really enjoyed joining this 
competition, and we would like to thank 
our mentor for helping us making our 
business plan. We also want to thank 
God for his blessings so we can win this 
competition. We experienced many 
good things in this competition and 
also we learned many stuffs about the 
business world and public speaking. We 
felt that this competition gave us a lot 
of benefit, including the experiences, 
prizes, and scholarships.
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Tidak terasa tahun ajaran 2018/2019 
akan segera berakhir, setidaknya itu 
yang dirasakan oleh siswa kelas XII 

SMK Kristen Petra. Bulan-bulan krusial 
akan mereka lalui dengan serangkaian 
kegiatan yang penting untuk diikuti. 
Hal ini harus dipersiapkan sejak awal 
agar mereka mendapatkan hasil yang 
memuaskan dalam setiap kegiatan akhir 
tahun ajaran. Salah satu kegiatan yang 
mereka jalani pada bulan kedua pada 
tahun 2019 ini adalah kegiatan Ujian 
Praktik atau sering disingkat dengan 
Uprak.

Ujian Praktik ini dilaksanakan pada 
tanggal 11─14 Februari 2019. Semua 
siswa menyambut dan menjalani kegiatan 
ini dengan sangat antusias. Semua yang 
mereka perlukan telah dipersiapkan 
dengan baik. Baik dari Jurusan Teknik 
Elektronika Industri, Teknik Pemesinan, 
Teknik Kendaraan Ringan, maupun 
Teknik Komputer Jaringan, semuanya 
berlomba-lomba mendapatkan hasil 
yang memuaskan. Suatu persaingan yang 
sangat baik dalam mengejar prestasi. 
Selain itu, mereka juga bersaing menjadi 
yang terbaik di dalam kelas, baik secara 
individu maupun kelompok. Suasana 
dan atmosfer kreatif dan inovatif sangat 
terasa pada diri para siswa sejak hari 
pertama pelaksanaan Ujian Praktik ini.

Hari pertama tentu sangat 
menentukan. Bapak dan ibu guru bekerja 
dengan sangat militan agar Ujian Praktik 
berjalan lancar tanpa ada kendala yang 
berarti. Mulai dari peralatan, kelas, 
sarana, dan instrumen lainnya, sudah 
disiapkan sedemikian rupa sesuai 
dengan jenis praktik dan mata pelajaran 
yang diujikan. Fisika, Kimia, PJOK, 
Bahasa Indonesia, PAK, Bahasa Inggris, 
Seni Budaya, dan Kewirausahaan, 
adalah berbagai mata pelajaran yang 
akan diujikan. Ujian Praktik dipimpin 
langsung oleh guru mata pelajaran dan 
pendamping. Jadwal yang disiapkan 
mulai hari pertama langsung dieksekusi 
dengan baik oleh guru dan siswa. Hari 
kedua, hari ketiga, dan hari keempat pun 
berjalan dengan baik. 

Banyak hal yang sudah siswa dan 
para guru lakukan dalam Ujian Praktik 
ini. Pelajaran Bahasa Indonesia dengan 
membuat teks laporan, Bahasa Inggris 
dengan presentasinya, dan lainnya. 
Bukan hanya pekerjaan paper based, 
siswa juga menghasilkan barang jadi 

ataupun barang siap dipasarkan. Seperti 
pada pelajaran Kewirausahaan yang 
berkolaborasi dengan pelajaran Seni 
Budaya. Dalam pelajaran tersebut, 
siswa membuat makanan dengan 
packing design yang menarik. Tentunya 
ini menjadi sangat berguna bagi bekal 
masa depan siswa, bahwa mereka dapat 
berwirausaha dengan mandiri. Banyak 
pelajaran dan pengalaman berharga bagi 
siswa dalam kegiatan Ujian Praktik ini.

Talent Development, nilai ini mungkin 
yang tercermin dalam kegiatan ini. 
Bagaimana siswa lulusan SMK Kristen 
Petra nantinya menjadi lulusan yang 
kreatif, inovatif, dan visioner, sesuai 
dengan talenta yang mereka miliki. 
Kepada seluruh siswa kelas XII SMK 
Kristen Petra, tetaplah berjuang dalam 
menghadapi semua kegiatan selanjutnya, 
baik itu berupa ujian, simulasi, try 
out, maupun kegiatan lainnya yang 
akan dilalui. Percayalah Tuhan selalu 
menyertai langkah kalian. Pelajaran dan 
pengalaman yang kalian dapatkan 
tidaklah akan menjadi sia-sia. Ini 
adalah sebuah langkah besar 
untuk mengawali masa 
depan kalian yang lebih 
bersinar, dan tentunya 
menjadi berkat. Amin.

Ujian Praktik SMK
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Festival Ekstrakurikuler

Tutor Sebaya

Puji syukur kepada Tuhan Yesus, kami diberi kesempatan 
menjadi juara lomba dalam Festival Ekstra 2019. Dalam 
menghadapi lomba ini, kami bersyukur karena dapat 

menghadapi suka dan duka dalam pembuatan film lomba 
untuk Festival Ekstrakurikuler 2019. Kami mengikuti dua 
kategori lomba, yaitu: Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan 
Vlog. Semua itu bertema “Pendidikan Karakter”. Kelompok 
kami dibagi menjadi dua tim. Ada tim ILM yang beranggotakan 
Devid, Theofeus, Bryant, dan Justine. Kemudian tim Vlog yang 
beranggotakan Timotius, Hans, dan Theofeus.

Pertama, kami menyiapkan konsep untuk membuat 
video ILM. Dalam pembuatan konsep, Devid dan Theofeus 
berdiskusi untuk menetapkan konsep. Akhirnya konsep 
yang ingin kami angkat adalah mengenai “Jujur Itu Baik”. 
Dengan video ini, kami ingin menyampaikan pesan mengenai 
pentingnya kejujuran karena kejujuran adalah jalan yang 
terbaik. Dalam pembuatan video, kami berhasil shoot semua 
scene tersebut dalam waktu sehari. Kami juga dibantu 

oleh pembimbing kami, yaitu Pak Dwikki. Singkat cerita, 
kami berhasil menyelesaikan video dan segera untuk upload 
video tersebut. Dan puji Tuhan... berbagai tanggapan positif 
bermunculan dalam akun Youtube kami. Itu yang membuat 
kami termotivasi.

Selanjutnya kami menyiapkan konsep untuk kategori 
Vlog. Kami berdiskusi mengenai konsep kami yang berusaha 
mengangkat isu-isu mengenai anak zaman sekarang atau 
generasi milenial. Kami ingin mengangkat tema “Bystander 
Effect”. Bystander Effect adalah suatu situasi yang mana 
manusia saling menunggu untuk membantu orang lain. Nah, 
ini yang menurut kami sering terjadi dalam masyarakat sekitar, 
khususnya anak muda. Besoknya, setelah kami menentukan 
tema, kami akhirnya melakukan shooting. Puji Tuhan... dalam 
sehari, kami bisa menyelesaikan proses shooting. Besoknya 
pun kami melakukan editing video. Dalam editing ini, kami 
memerlukan waktu yang bisa dibilang singkat, yaitu sehari. Puji 
Tuhan, video berhasil kami upload pada esok harinya, tepat 
pada H-1 batas pengumpulan video.

Setelah kami mencoba mencari info untuk mengetahui 
bagaimana kelanjutan babak penyelisian. Puji Tuhan... 

ternyata kami masuk dalam sepuluh besar! Itu adalah 
suatu anugerah bagi kami. Beberapa hari setelahnya, 

kami diundang untuk datang dalam acara 
pengumuman juara yang berlangsung di Jatim Expo 
Surabaya. Kami sungguh berharap bisa membawa  
pulang gelar juara. Puji Tuhan, kami merebut gelar 
Best Audio pada ILM dan Terbaik III pada Vlog. 
Kami merasa bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus, 

seluruh teman kami “FramePixel”, dan semua guru-
guru yang selalu support kami. Semoga karya video 
kami tidak hanya sekadar meraih gelar terbaik, tetapi 
juga bisa memberkati banyak orang.

oleh: Timotius
SMA Kristen Petra 5

SMP Kristen Petra 2 turut serta berpartisipasi dalam kegiatan 
tutor sebaya yang diselenggarakan oleh Subrayon 04 Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya. Kegiatan tutor sebaya ini untuk 

mempersiapkan siswa kelas IX agar lebih siap menghadapi 
USBN dan UN 2019. Harapan dari mengikuti kegiatan ini, agar 
semua siswa dapat meraih hasil yang maksimal untuk USBN dan 
UN 2019. Peserta tutor sebaya kali ini adalah siswa-siswi dari 
SMP negeri dan swasta yang tergabung di Subrayon 04. Kami 
belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, 
Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Kegiatan tutor sebaya di 
Subrayon 04 ini memberikan pengalaman yang baru bagi para 
siswa. Mereka bisa saling bertukar pikiran dan saling berbagi 
dalam menyelesaikan soal-soal dengan teman-teman dari 
sekolah-sekolah lain. So... selain menambah ilmu dan wawasan, 
juga menambah pertemanan. 

oleh: Regina Claudia



Entrepreneurship Rally Games

Rancangan Tuhan Bukan Rancangan Kita

Entrepreneurship adalah suatu 
usaha atau kegiatan kreatif 
dan inovatif yang berdaya 

guna serta bernilai yang dapat 
dijadikan dasar, kiat, dan sumber 

daya untuk mencari peluang 
menuju sukses. Melihat pentingnya 

untuk menumbuhkembangkan jiwa 
kewirausahaan ini, maka SMA 

Kristen Petra 3 menyelenggarakan 
Smatraga Entrepreneurship Rally 

Games bagi pelajar jenjang 
SMP se-Kota Surabaya pada 

tanggal 26 Januari 2019. 
Tim peserta terdiri atas 
tiga orang. Total ada 26 
tim yang ikut berpartisipasi 
dalam lomba ini. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah 
untuk membangun 
mental berwirausaha 
dan meningkatkan 
kecakapan/
keterampilan 
para siswa 
(khususnya sense 
of business), serta 
mempromosikan 
SMA Kristen Petra 3 
kepada masyarakat. 

Acara dibuka 
dengan doa dan 
penampilan dance 

dari para siswa SMA Kristen Petra 3 serta 
solo vokal oleh Hendy (X IPS-2), yang dipandu 
oleh Aurelia (X IPS-2) sebagai MC. Setelah 
acara pembukaan, setiap tim diharuskan 
menyelesaikan tantangan pada tiap pos dengan 
cara mengumpulkan poin sebanyak mungkin. 
Pos yang disediakan terbagi menjadi empat, 
yaitu: Wawasan Entrepreneurship, Kuliner 
Zaman Now, Kreativitas yang Menguntungkan, 
dan Speak Up Your Idea. Selain menghadapi 
tantangan di tiap pos, peserta juga harus 
mengikuti empat macam games, yaitu: 
Melangkah Bersama dengan Satu Misi, Maju 
dan Fokus dalam Menghadapi Hambatan, 
Walau Sulit Tetap Ikut Aturan, dan Menciptakan 
Strategi untuk Bertahan. Tahap terakhir yang 
wajib dilalui oleh peserta adalah pos Banking. 
Pada tahap ini, peserta menyerahkan semua 
poin dan uang yang diperoleh, yang dijadikan 
kriteria untuk menentukan pemenang.

Selamat untuk lima tim yang berhasil 
menjadi pemenang. Mereka adalah tim SMP 
Kristen Petra 1 (Mirabel Orvala Y., Felicia 
Gabrielle R., dan Gisela Charlotte), tim SMP 
Kristen Petra 4 (Chrismiquel S., Leonard Vincent 
M., dan Sanov Vannia T. W.), tim Merlion 
School (Anabel A., Angeline S., dan Jasmine P. 
I.) tim SMP Kristen Petra 3 (Debby Aprilia W., 
Celline Tania W., dan Justin Frankco L.), serta 
tim SMP Kristen Petra 5 (Madeleine, Jocelyn 
J., dan Jennifer). Sampai bertemu di Smatraga 
Entrepreneurship Rally Games 2020. Tetap 
semangat dan maju terus pantang menyerah!

Dalam Science Rally Game yang 
diadakan oleh SMK Kristen Petra 
pada tanggal 26 Januari 2019 lalu, 

SMP Kristen Petra 4 mengirimkan kami, 
William, Clarissa, dan Marco, sebagai 
perwakilan sekolah. Pada awalnya kami 
pesimistis dalam mengikuti perlombaan 
tersebut. Salah satu alasannya adalah 
minimnya persiapan. Satu hari sebelum 
perlombaan, adalah hari pertama kami 
mulai latihan. Sebagai catatan, kami 
ditunjuk masuk dalam tim pada tanggal 
20 Januari 2019. Karena itulah, peluang 
untuk meraih juara bisa dikatakan 
kecil sekali. Namun, hasil akhir dari 
perjuangan kami berkata lain.

Pada hari Sabtu itu, kami berangkat 
ke SMK Kristen Petra. Sampai di 
sana, kami pun melakukan registrasi 
ulang, sebelum menuju ke pos-pos 
perlombaan. Sama seperti nama 

lombanya, Science Rally Game, kami 
berlomba dengan pindah-pindah ke 
berbagai pos dengan berbagai materi 
pelajaran yang meliputi Elektronika, 
Fisika, Matematika, Teknik Mesin, dan 
Bahasa Indonesia. Perlombaan tersebut 
berlangsung begitu menegangkan. 

Setelah menunggu sekitar dua 
jam, pengumuman pun dibacakan. 
Dari awal hingga akhir lomba, 
kami masih begitu pesimistis akan 
hasilnya, apalagi saat diumumkan 
peraih Juara II ataupun Juara III 
yang bukan nama kami. Perasaan 
tidak mungkin juara itu makin 
besar. Namun... rancangan Tuhan 
begitu indah. Saat dibacakan 
peraih Juara I Science Rally Game 
tahun 2019 adalah kelompok 
1, yaitu kelompok kami, kami 
seakan tidak percaya. Apakah 

mungkin juaranya ini kami? Namun, 
hasil pengumuman memanglah benar. 
Kami peraih Juara I. Di sinilah kami 
disadarkan... jangan begitu pesimistis 
dengan keadaan, namun cobalah 
terlebih dahulu.
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Developmental Basketball League 
(DBL) adalah ajang tahunan 
kompetisi bola basket pelajar 

SMP dan SMA terbesar di Indonesia. 
Pada tahun ini, kompetisi untuk level 
SMP bernama Junior DBL ―sebelumnya 
JRBL (Junior Basketball League)― 
dilangsungkan di SCC Pakuwon Mall 
Surabaya pada tanggal 15─28 Februari 
2019. Event ini juga diikuti dengan 
cheers dance competition. Dua tim SMP 
Kristen Petra 1 (putra dan putri) turut 
menjadi bagian dari 27 tim peserta 
(putra dan putri) dalam kompetisi ini. 

Pada pertandingan awal tanggal 
15 Februari 2019, tim putra Petra 1 
sudah bertemu dengan salah satu tim 
kuat, Nation Star Academy. Melalui 
pertandingan sengit, Petra 1 mampu 
unggul dengan skor 25-21. Pada tanggal 
17 Februari 2019, tim putra Petra 1 
melawan Gloria 1, dan tim putri Petra 
1 melawan Gloria 2. Keduanya menang 
dengan skor 28-17 untuk tim putra, 
dan skor 36-13 untuk tim putri. Dalam 
dua pertandingan berikutnya, tim putri 
berhasil mencatatkan kemenangan atas 
Gloria 1 dan SMP Negeri 1 Wonoayu, 
namun perjuangan tim putri hanya 
sampai Big Eight.

Perjuangan untuk mengharumkan 
nama sekolah juga dilakukan oleh tim 
cheers Petra 1, Funktopia. Mereka 
mampu masuk Top Ten, dengan dance 
yang rancak dan kompak diselimuti tema 
misteri “Who 
is the Killer?” 
Keren banget! 
Funktopia 
mampu 
terus 

melaju hingga 
masuk Best Five, 
dan perform 
lagi saat laga 
final bola basket 
putra.

Tanggal 22 
Februari 2019, 
tersaji ‘perang 
saudara’ saat 
Petra 1 bertemu 
Petra 4. Laga 
ini berhasil 
dimenangkan 
oleh Petra 1 dengan skor 30-21. Dua 
hari berselang, Petra 1 kembali melakoni 
‘perang saudara’ dengan Petra 3 untuk 
memperebutkan Fantastic Four. Sejak 
awal hingga babak III, Petra 1 mampu 
menjaga keunggulan. Namun memasuki 
babak IV, laga makin sengit dengan 
selisih skor yang makin menipis. Para 
suporter turut dibuat tegang. Hingga 
pada sembilan detik terakhir saat skor 
43-43, Bryan Stanley menjadi pahlawan 
Trone (julukan Petra 1) dengan shooting-
nya! Petra 1 menang dengan skor 45-43. 

Tanggal 25 Februari 2019, Petra 1 
melawan Santa Clara untuk tiket ke final. 
Sempat tertinggal pada babak awal, 
Petra 1 mampu mengejar pada babak 
III, bahkan mengungguli perolehan skor 
hingga laga berakhir. Suasana di arena 
Junior DBL pecah seketika begitu Petra 1 
memastikan diri ke final.

Tanggal 28 Februari 2019, laga final 
mempertemukan Petra 1 dengan 

Angelus Custos 1. Sekitar tujuh ratus 
suporter Petra 1 memenuhi tribune, 

bahkan sampai ke pinggir 
lapangan. Sebelumnya, 

acara diisi penampilan 
tim cheers yang masuk 

Best Five. Puji Tuhan, 
Funktopia meraih 

Juara III untuk 
cheers dance 
competition. 
Setelah itu, 
laga final pun 
dimulai. Laga 
berlangsung 
menegangkan 
dan penuh 
semangat, 
ditambah yel-yel 
suporter yang 
menggema di 

arena 
Junior DBL. Saat bola di tangan lawan, 
teriakan “Defense! Defense! Defense!” 
begitu serentak. Saat bola dikuasai 
Petra 1, teriakan “Go! P1! Go! Go! P1!” 
meramaikan tribune. Hingga babak 
III Angelus Custos 1 mampu unggul 
jauh. Namun masuk babak IV, Petra 
1 mulai mengejar. Keefektifan dalam 
menerapkan strategi tim menjadikan 
skor sementara 43-47. Para suporter 
makin deg-degan. Pada menit-menit 
akhir, Aurelio mencetak dua poin untuk 
menjadikan skor sementara 50-51, 
masih dalam posisi mengejar. Tim lawan 
tidak tinggal diam dengan mencoba 
bertahan dan mengulur waktu. Pada 24 
detik terakhir, lawan kehilangan bola 
dan berpindah ke Petra 1. Tiga detik 
terakhir, Petra 1 berusaha menyerang, 
Cliff berhasil memasukkan bola ke 
dalam ring. Suporter langsung bersorak 
hingga masuk ke area lapangan. Namun, 
official pertandingan belum memberi 
keputusan. Mereka harus melihat video 
replay dari shooting terakhir yang 
bertepatan dengan berakhirnya waktu. 

Pada akhirnya, official pertandingan 
memutuskan poin Cliff tidak dihitung 
karena terlambat melepaskan bola 
sepersekian detik sebelum waktu 
berakhir. Petra 1 pun harus menerima 
hasil ini dengan kepala tegak. Bagi 
kami, Petra 1 adalah pemenang sejati, 
meskipun diputuskan sebagai runner 
up. Semua yang dilakukan sampai detik 
penghabisan dalam laga final Junior DBL 
adalah berkat dari pertolongan Tuhan. 
Semua ini adalah untuk kemuliaan nama 
Tuhan. Terima kasih Tuhan, guru-guruku, 
orang tuaku, dan teman-temanku. Kalian 
sungguh luar biasa! Biarlah momen ini 
menjadi pelajaran yang sangat berarti 
dalam kehidupan kita. Petra 1... yes we 
can!!!
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Short Live In
Saling berbagi, menghargai, dan menyayangi, ialah ajaran 

yang wajib ditanamkan kepada setiap pribadi sejak usia 
dini. Tidak mengenal asal dan latar belakang, setiap 

manusia harus mampu melakukan ketiganya. Perbedaan 
agama tidaklah menjadi alasan atau penghambat bagi 
seseorang untuk menerapkan prinsip di atas. Bukan hanya 
melakukannya kepada orang-orang terdekat saja, melainkan 
kepada semua orang, termasuk orang yang tidak dikenal 
sekalipun.

Teori di atas sering kami dengar, dan mempraktikkan adalah 
tugas kami. Secara bergantian, kami, siswa-siswi kelas IX SMP 
Kristen Petra 5, terlibat dalam kegiatan short live in. Kegiatan 
ini berlangsung di dua tempat yang berbeda, yaitu di Panti 
Wreda Surya dan Panti Asuhan Islam Nurul Hasanah, pada 
tanggal 23─26 Januari 2019. 

Setiap harinya, 
peserta yang mengikuti 
kegiatan short live 
in berbeda-beda, 
sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan 
sebelumnya. Banyak 
hal yang kami lakukan 
di sana. Kami membuat 
sebuah rangkaian 
acara yang dapat dinikmati bersama-sama. Kami pun belajar 
dan mendapatkan banyak hal baru. Di Panti Wreda Surya, 
kami belajar merawat opa dan oma yang ada di sana. Kami 
melakukannya dengan sabar, tulus, dan riang gembira. Kami 
saling bertukar cerita dan bercanda bersama.

Sedangkan di Panti Asuhan Islam Nurul Hasanah, kami 
juga memiliki serangkaian cerita yang menarik. Tidak mau 

kalah dengan yang di panti wreda, kami juga 
membuat rangkaian acara yang berjalan sangat 
seru. Tidak bertemu dengan opa dan oma, tetapi 
kami bertemu dengan anak-anak usia TK yang 
nasibnya tak seberuntung kami. Bersama mereka, 
kami belajar, berbagi, dan bermain bersama. Tak 
sedikit pula dari kami yang membawa mainan 
kesayangan untuk diberikan kepada mereka. Pada 
akhir sesi, kegiatan kami tutup dengan acara makan 
bersama. Tidak ada gengsi yang terlihat di raut 
muka kami semua, apalagi kesombongan. Semuanya 
sangat menikmati kegiatan ini. Penuh ketulusan 
dan kasihlah yang begitu tampak. Bagi kami, kasih 
bukan hanya teori, melainkan harus senantiasa 
dipraktikkan.

Ada satu kesempatan lagi bagi kami, siswa-
siswi SMP Kristen Petra 3  khususnya 
kelas IX, untuk mengunjungi dan berbagi 

dengan saudara kita yang ada di panti. Kegiatan 
short live in kali ini dibagi menjadi tiga tempat 
tujuan, yaitu Panti Wreda Surya yang ada di 
Jemur Andayani, Panti Asuhan Bakti Luhur di 
Tropodo, serta Rumah Ibu dan Anak Matahari 
Terbit di Tegalsari. Kegiatan ini diadakan pada 
tanggal 25─28 Februari 2019. Di 
sana, kami mencoba berbaur 
dan lebih dekat dengan semua 
orang. Short live in kali ini sungguh 
pengalaman yang luar biasa 
karena kami bisa membantu dan 
berbagi secara langsung. Tugas 
kami selama di sana dibagi-bagi. 
Ada yang membantu menyapu, 
membersihkan kaca dan dapur, 
membantu memasak, menyuapi, 
menemani menggambar, 
menyetrika, dan masih banyak 
yang lain. Kegiatan short live in ini 
kami persiapkan terlebih dahulu, 
sehingga kami bisa langsung dapat 
berbaur dengan penghuni panti 
ataupun petugas yang menjaga. 
Dan tidak lupa, kami mengadakan 

persekutuan doa dan berbagi dari baksos 
yang sudah kami persiapkan. Ada yang berupa 
bingkisan untuk anak dan juga orang usia 
lanjut, beras, kue, dan juga uang sumbangan. 
Short live in kali ini membuat kami semakin 
mensyukuri akan segala sesuatu yang telah 
Tuhan berikan bagi kami selama ini.



Pada tanggal 18–23 Febuari 2019 
yang lalu, PPPK Petra kembali 
mengadakan kegiatan pertukaran 

pelajar atau Petra Students Exchange 
Program ke Singapura, yang diikuti 
oleh siswa jenjang SD, SMP, dan 
SMA. Untuk jenjang SD, para siswa 
mengikuti kegiatan di 
Pei Hwa Presbyterian 
Primary School. 
Untuk jenjang SMP, 
para siswa mengikuti 
kegiatan di Kuo Chuan 
Presbyterian Secondary 
School. Sedangkan 
untuk jenjang SMA, 
para siswa mengikuti 
kegiatan di Dunman 
High School. Kegiatan 
tahunan ini adalah salah 
satu bentuk kegiatan 
partnership dengan 
sekolah di luar negeri yang bertujuan 

untuk memberikan pengetahuan baru 
dan pengalaman kepada siswa, untuk 
menjadi pribadi yang lebih mandiri 
dalam mengikuti berbagai kegiatan di 
sekolah atupun luar sekolah.  

Pada tahun ini, jumlah peserta 
pertukaran pelajar jenjang SD sebanyak 

24 orang, jenjang SMP sebanyak 19 
orang, dan jenjang SMA sebanyak 22 
orang. Setiap jenjang dibagi menjadi 
empat kelompok dengan satu guru 

pendamping di tiap kelompoknya. Ikut 
serta pula Ketua I Dewan Pengurus 

PPPK Petra, Dr. Ir. J. Heryanto, MS, 
MBA, dalam kegiatan pertukatan 
pelajar ke Singapura ini. Seperti 
pelaksanaan pertukaran pelajar 
pada tahun sebelumnya, kali 
ini mereka juga menginap di 
Hostel Dunman High School. 
Setelah mengikuti serangkaian 

kegiatan seleksi bahasa Inggris, 

kepribadian, dan 
pengetahuan, 
yang diadakan 
di sekolah 
ataupun di Kantor 
Sekretariat PPPK 
Petra, ditambah 

dengan 
latihan ataupun 
persiapan tiap-tiap 
jenjang selama satu 
bulan di Kantor Sekretariat 
PPPK Petra. Akhirnya pada hari 
Senin, tanggal 18 Febuari 2019, 
pukul 07.40 WIB, para peserta 
berangkat bersama dengan 
pesawat Garuda Indonesia. 

Sampai di Bandara Changi, 
seluruh peserta pertukaran 
pelajar memulai kegiatan hari 
pertama dengan mengunjungi 
Singapore Flyer dan Patung 

Merlion. Mereka menikmati waktu 
untuk bersenang-senang ataupun 
berfoto bersama di tempat ini. 
Menutup hari pertama, mereka tak 
lupa menulis report harian bersama 
dengan guru pendamping kelompok 
masing-masing.

Hari kedua, para siswa jenjang 
SD berangkat ke Pei Hwa dengan 
menggunakan bus. Kegiatan pertama 
adalah perkenalan dengan buddy 
masing-masing, dan ice breaking yang 
disiapkan oleh teman-teman dari Pei 
Hwa untuk mengakrabkan diri satu sama 
lain. Selanjutnya, para siswa PPPK Petra 
mengikuti buddy mereka masuk ke kelas 
untuk mengikuti pelajaran bersama. 

Pada hari keempat, mereka 
mendapat kesempatan mengikuti 
outdoor bounding activity bersama para 
siswa Pei Hwa. Sebelum para siswa Petra 
kembali ke Surabaya, mereka juga saling 
tukar suvenir dengan buddy mereka. 
Kebersamaan mereka di Pei Hwa ditutup 
dengan para siswa Petra yang tampil 
menari dan menyanyi bersama-sama.

Lain halnya dengan peserta 
pertukaran pelajar SMP di Kuo Chuan, 
yang terletak di Bishan Street. Setelah 
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kegiatan untuk 
saling mengenal 
pada hari 
pertama, para 
siswa Kuo Chuan 

dan Petra saling 
mempresentasikan 

tentang negara dan 
sekolah masing-masing 

agar dapat saling menambah 
pengetahuan umum dan 

budaya. Kuo Chuan juga menyiapkan 
kegiatan khusus seni pada hari kedua 
dan ketiga, drone pada hari keempat, 
dan D&T (Design and Technology) pada 
hari terakhir di sekolah. Para siswa Petra 
berkesempatan pula untuk mengikuti 
CCA (Co-Curricular Activities), yaitu 
semacam kegiatan ekstrakurikuler, 
dengan buddy mereka, dan bertukar 
suvenir saat farewell tea session.

Pada pertukaran pelajar jenjang SMA, 
sesi diawali kegiatan upacara bendera. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Ada pula sambutan 
dari Kepala Sekolah 
Dunman dan Ketua I 
Dewan Pengurus PPPK 
Petra, Dr. J. Heryanto, 
yang dilanjutkan dengan 
pertukaran suvenir. 
Sama halnya dengan 
jenjang SMP, para siswa 
Petra dan Dunman saling 
mempresentasikan tentang 
negara dan sekolah 
mereka masing-masing. 
Sesi lalu dilanjutkan 
dengan ice breaking, tea 
reception, appreciation 
of Chinese culture. Para 
siswa Petra juga diajak 
berkeliling sekolah, seperti 
ke ruangan atrium, kantin, 
aula, heritage room, dan yang 
lain. Pada hari ke-3 hingga ke-5, 
mereka mengikuti buddy ke kelas 
masing-masing untuk ikut bergabung 
dalam kegiatan CCA.

Selain mengikuti kegiatan belajar 
di sekolah, para siswa juga diberi 
kesempatan untuk mengunjungi 
beberapa tempat outing, seperti: 
Singapore Science Centre, Plaza 
Singapura, China Town, Orchard Road, 
Singapore Discover Centre, National 
Gallery, Bugis, Vivo City, Sea Aquarium, 
dan Garden by the Bay. Report harian 
yang mereka tulis beserta foto dan video 
kegiatan mereka yang upload ke website 

http://pertukaranpelajar.pppkpetra.or.id, 
adalah untuk memudahkan para orang 
tua dan teman-
teman mereka 
dalam mengikuti 
cerita pengalaman 
mereka selama 
mengikuti kegiatan 
pertukaran pelajar 
di Singapura.
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“Light Up Your Life”
 Art & Design Workshop by

Light Up Your Space adalah tema dalam art and design 
workshop yang diikuti oleh para siswa SMA PPPK 
Petra pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, di 

Kantor Sekretariat PPPK Petra, Jalan H.R. Muhammad 
Kav. 808, Surabaya. Para peserta workshop ini adalah 
mereka yang memiliki minat bidang art and desin. Selama 
ini, PPPK Petra telah menjalin hubungan kerja sama 
yang baik dengan pihak Nanyang Academy of Fine Arts 

(NAFA) Singapura. Salah 
satu wujud dari kerja 
sama tersebut adalah 
digelarnya annual art 
and design workshop 
bagi siswa-siswi PPPK 
Petra yang diwakili 
oleh perwakilan pihak 
NAFA di Surabaya, 
yaitu Universal 
Education Services. 

Selain diisi dengan pemaparan materi tentang art and 
design oleh Mr. Fadzli Jamil sebagai pembicara dari NAFA, 
juga disampaikan informasi tentang studi lanjut bidang art 
and design di Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura, 
bagi para siswa yang memiliki minat dan potensi di 
bidang tersebut. Dalam pelaksanaan sesi workshop, 
para peserta yang merupakan siswa kelas X dan XI ini 
mendapat kesempatan untuk melakukan eksplorasi dan 
melatih skill desain mereka dalam beberapa grup kecil, 
dengan menggunakan peralatan dasar yang sudah mereka 
persiapkan (membawa dari rumah) sebelumnya, seperti: 
kertas berpola, bohlam lampu, gunting, lem, pen knife atau 
cutter, penggaris, pensil, dan lain-lain. Mereka diminta 
membuat suatu karya baru menggunakan peralatan 
yang ada, untuk menghasilkan karya yang kreatif dan 
bermacam-macam. Saat proses pembuatan karya kreatif, 
pembicara dari NAFA juga memberikan arahan dalam 
mengembangkan ide-ide kreatif para peserta.

Menjelang akhir kegiatan, bentuk karya kreatif peserta 
mulai terlihat. Sampai waktu berakhir, semua kelompok 
sudah menyelesaikan hasil karya kreatif masing-masing, 
dan dikumpulkan di meja etalase untuk dinilai dari NAFA. 
Dari sekian karya, dipilih satu karya yang memiliki keunikan 
paling menonjol dari yang lainnya. Melalui workshop 
ini, para siswa diharapkan bisa 
meng-explore 
lebih dalam 
akan talenta dan 
ide yang mereka 
miliki, khususnya 
di bidang art and 
design.
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SD Kristen Petra 12 melaksanakan kegiatan proyek PKK 
dengan tema “I am Amazing“ pada tanggal 15 Februari 
2019. Tema ini dipilih untuk merefleksikan kasih Tuhan 

dan mengucap syukur atas semua anugerah yang Tuhan 
berikan. Tujuan dari kegiatan proyek PKK ini adalah untuk 
mengajak para siswa menyadari bahwa kita ini adalah 
ciptaan Tuhan yang sangat 
berharga dengan segala 
kekurangan dan kelebihan 
diri masing-masing.

Pada proyek PKK kali 
ini, siswa diminta untuk 
membuat kreasi dari kaleng 
dan menempelkan tulisan 
ayat Alkitab, yaitu dari Yesaya 
43:4, pada pensil yang sudah 
disediakan. Kegiatan membuat 
kreasi kaleng ini bertujuan 
agar siswa memahami 
bahwa setiap pribadi anak 
itu istimewa di mata Tuhan. 
Kaleng yang mereka hias dapat 
difungsikan sebagai tempat 
untuk menyimpan bermacam 
barang yang berguna, dan 
menggambarkan pribadi 
yang utuh dengan kelebihan-
kelebihan yang dimiliki oleh 
siswa, yang akan menuntun mereka pada kehidupan masa 
depan yang sukses. Selain kegiatan menghias kaleng, 
siswa juga menempel gambar kupu-kupu yang 
diberi ayat Alkitab dari Yesaya 
43:4, pada pensil yang sudah 
disediakan. Semua siswa 
mengikuti kegiatan 
tersebut dengan 
antusias. Suasana 
begitu menyenangkan 
ketika mereka 

“Bersyukurlah kepada Tuhan panggillah 
nama-Nya, perkenalkanlah perbuatan-
Nya di antara bangsa-bangsa.” (1 Tawarikh 

16:8). Firman Tuhan inilah yang menjadi dasar 
dalam kegiatan proyek PKK (Pendidikan Karakter 

Kristiani) pada tanggal 15 Februari 2019, dengan tema 
“I am Amazing”. Melalui kegiatan ini, siswa SD Kristen 

Petra 13 diajak untuk selalu bersyukur dengan apa pun yang 
sudah Tuhan berikan dalam kehidupan masing-masing, serta 
mengembangkan setiap potensi yang dimiliki untuk dibagikan 
kepada orang lain.

Setelah bapak dan ibu guru membagikan firman, tiap siswa 
diberi celengan berwarna emas untuk dihias. Dalam proses 
menghias, kami diminta untuk menempelkan foto pribadi serta 
menuliskan sikap-sikap positif yang kami miliki. Pada kegiatan 
ini, celengan emas diibaratkan sebagai diri kami yang berharga 
di mata Tuhan. Dari celengan yang kami terima, dapat diisi 
sebagai wujud/bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Melalui 
kegiatan ini, kiranya kami selalu memiliki rasa syukur atas kasih-

Nya kepada kita semua. Diberkati untuk menjadi berkat bagi 
sesama... itulah kami, siswa SD Kristen Petra 13.

saling memberi dan bertukar pernak-pernik. Dengan penuh 
semangat, mereka berkreasi menghias kaleng dan pensil yang 
sudah dibagikan.

Tidak terasa... dalam waktu 90 menit, kegiatan proyek PKK 
berlangsung dengan baik. Suasana kelas penuh dengan 

sukacita dan kegembiraan. Mereka berhasil menghias 
kaleng dan pensil dengan ide dan kreasi yang 

bermacam-macam, dan mendapatkan hasil akhir 
yang indah. Melalui kegiatan ini, mereka makin 
merasa yakin bahwa mereka memang luar biasa. 
I am amazing...!



Gong Xi Fa Cai

The Champion 
of SNA Cup

SD Kristen Petra 7

Hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019, tampaknya 
menjadi hari yang membanggakan bagi tim bola 
basket SD Kristen Petra 10. Pada hari tersebut, 

mereka berhasil menjadi juara pada kompetisi bola basket 
SNA CUP 2019. Tim bola basket yang beranggotakan 
sebelas siswa ini (siswa kelas IV─VI) ini merupakan tim 
andalan yang rajin berlatih dan memiliki pengalaman 
mengikuti beberapa kompetisi bola basket. Berkat 
ketekunan dan semangat rajin berlatih, membuat tim 
bola basket SD Kristen Petra 10 menjadi tim yang kompak 
dan memiliki kesiapan yang baik untuk berkompetisi di 
SNA Cup, bersaing dengan tim dari Cita Hati East, YPPI 
IV, ataupun MDC. Keberhasilan ini merupakan prestasi 
yang membanggakan sekaligus pengalaman belajar yang 
berkesan bagi seluruh anggota tim yang terlibat. Salah satu 
kunci keberhasilan tersebut adalah adanya doa dan usaha. 
Semangat untuk berprestasi dan menyalurkan talenta yang 
dimiliki melalui kegiatan ekstrakurikuler bola basket di 
sekolah, juga semakin membentuk kepercayaan diri mereka 
dalam memberikan yang terbaik. Semoga keberhasilan 
tim bola basket SD Kristen Petra 10 dalam meraih prestasi 
nonakademik, bisa menginspirasi teman-teman semua 
untuk makin semangat dalam meraih prestasi. 

Lagu di atas menjadi pilihan lagu kami, siswa-siswi SD 
Kristen Petra 11, dalam melaksanakan pelayanan di 
Gereja Kristen Indonesia (GKI) Wiyung, Royal Residence, 

pada tanggal 17 Februari 2019. Pelayanan ini merupakan 
pelayanan pertama kami selama sekolah di SD Kristen Petra 
11. Kami merasa bersyukur dan antusias karena dipercaya 
oleh bapak dan ibu guru untuk melakukan pelayanan dalam 
bentuk paduan suara, serta dapat mengenalkan sekolah 
kami ke jemaat gereja tersebut. Sebelum hari H, kami sudah 
mempersiapkan pelayanan ini sebaik mungkin. Kami berlatih 
secara sungguh-sungguh, supaya waktu kami menyanyi nanti 
dapat diterima dengan baik dan menjadi berkat bagi jemaat 
yang mendengarkan. Akhirnya, hari yang ditunggu pun 
datang, kami melakukan pelayanan pada jadwal kebaktian 
yang pertama, pukul 07.30─09.00 WIB. Tentunya kami sedikit 
merasa grogi, karena mengingat ini adalah pengalaman 
pertama kami. Pada akhirnya, kami pun dipersilakan untuk 
memuji Tuhan dengan judul pujian “You are My All in All”. 
Sungguh pujian yang begitu indah. Kami beryukur diberikan 
pengalaman yang begitu luar biasa ini, dan kami siap untuk 
melayani pada kesempatan yang lain lagi. Tuhan Yesus 
memberkati.

You are My All in All

Tahun Baru Imlek merupakan hari libur 
nasional yang memberikan kesempatan 
untuk bertemu kembali dengan keluarga. 

Tahun Baru Imlek 2019 jatuh pada hari 
Selasa, tanggal 5 Februari 2019. Kemeriahan perayaan 

Imlek juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di Surabaya, 
tak terkecuali PPPK Petra yang juga turut memeriahkan 
momen ini. Tidak ketinggalan juga siswa-siswi SD Kristen 
Petra 7 sebagai bagian dari keluarga besar PPPK Petra turut 
memeriahkan perayaan Imlek yang diadakan di Pakuwon 
Mall, Surabaya. Pada tanggal 7 Februari 2019, siswa-siswi 
SD Kristen Petra 7 dengan penuh antusias menampilkan 

sebuah tarian dan lagu yang mampu menarik perhatian 
para penonton di Pakuwon Mall. 

    Gong Xi Fa Cai, semoga Imlek membawa rejeki 
yang berlimpah dan kesehatan bagi kita.
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Jesus, lamb of God Worthy is Your name
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Panen Pertamaku

Gemar Makan Sayur dan Buah

Hai, teman-teman... apa menu makananmu 
hari ini? Pastikan menu makananmu 
bergizi dan berkualitas tinggi, ya...! Hari 

Selasa pagi ini, tanggal 19 Februari 2019, setelah 
mengikuti kegiatan fun gym dan fun walk, kami, 
siswa-siswi SD Kristen Petra 9, melanjutkan 
acara dengan gerakan makan sayur. Nah, apakah 
kalian juga suka makan sayur dan buah, sama 
sepertiku? Kalau kalian tidak suka makan sayur 
dan buah, ayo... mulai sekarang mulailah untuk 
membiasakan mengonsumsi makanan tersebut. 
Apa saja sih manfaatnya kalau kita suka makan 
sayur dan buah? Yupp...! Berikut manfaat kalau 
kita suka makan sayur dan buah. Buah dan 
sayur itu mengandung vitamin dan mineral yang 
tinggi, serta serat yang dibutuhkan oleh tubuh 
setiap hari. Di dalam sayur dan buah, terkandung 
vitamin A, vitamin C, vitamin E, magnesium, 
seng, kalium, fosfor, dan asam folat yang baik 
untuk tubuh kita. Sedangkan serat dalam sayur 

dan buah berperan penting dalam mencegah 
berbagai macam penyakit yang dapat menyerang 
tubuh kita, misalnya: penyakit jantung, 
diabetes, strok, dan penyakit 
yang berhubungan dengan 
pencernaan. Nah, bagaimana 
teman-teman, penjelasan 
tentang manfaat makan sayur 
dan buah? Masihkah kalian 
malas makan sayur dan buah 
dari sekarang? Kalau masih 
malas, ayo mulailah berubah 
untuk gemar makan 
sayur dan buah dari 
sekarang sebelum 
terlambat. Sayangi 
tubuhmu, 
dan jaga pola 
hidup sehat!

Horrreee...!!! Begitulah teriakan kami, para siswa kelas 
V SD Kristen Petra 5, pada saat memulai pelajaran IPA 
praktikum pada tanggal 19 Februari 2019. Kesan senang 

dan ditambah rasa ingin tahu, membuat kami tidak sabar 
untuk segera memanen sawi yang kami tanam pada dua bulan 
yang lalu. Ya... pada bulan Desember 2018 lalu, kami praktik 
menanam sawi dengan media tanam air (hidroponik), yang 
berlangsung seru pada saat itu. Kegiatan menanam dengan 

 

teknik hidroponik ini sangat menarik sekaligus menantang 
karena menuntut ketelatenan dan langkah-langkah yang tepat, 
mulai dari penyiapan media tanam, pembibitan, penanaman/
pemindahan bibit sawi ke media air dalam bentuk paralon 
dengan lubang-lubang kecil, perawatan, sampai pada langkah 
yang terakhir, yaitu pemanenan. 

Yesss! Bisa panen! Betapa senangnya kami tatkala melihat 
hasil sawi yang mau dipanen setelah menunggu beberapa 
waktu lamanya. Capek dan usaha keras terbayar sudah. 
Begitulah perasaan kami. “Kapan, Pak, kita mencoba lagi 
menanam dengan tanaman yang lain?” tanya salah seorang 
teman. “Pastilah kita mencoba lagi!” sahut teman kami 
yang lain sambil tertawa riang. Nah, teman-teman... itulah 
pengalaman kami saat memanen tanaman sawi melalui media 
tanam air. Hehehe..! Sampai bertemu lagi dalam cerita yang 
lain, ya...!



Hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, aku dan 
teman-teman kelompok A dari TK Kristen Petra 
13 belajar di sentra bahan alam. Minggu ini, 

temanya adalah pekerjaan, dan kami belajar tentang 
petani. Setelah mengenal tentang profesi petani dan 
produk yang dihasilkannya, kami juga belajar tentang 
cara menanam benih supaya tumbuh subur dan 
menghasilkan buah yang baik. Yang paling menarik 
adalah saat kami belajar menanam kacang hijau. 
Bahannya sangat sederhana dan mudah didapat, yaitu: 
biji kacang hijau, gelas air mineral, kapas, dan air.

Awalnya ibu guru menjelaskan tentang proses 
pertumbuhan kacang hijau melalui tayangan video. 
Aku terperangah, kok bisa tumbuh, ya? Pertanyaan 
itu selalu ada di benakku. Kemudian, kami menanam 
biji kacang hijau. Kami menggunakan kapas sebagai 
media pengganti tanah, lalu disiram sedikit air 
hingga kapasnya basah. Setelah itu, biji kacang hijau 
dimasukkan ke dalam gelas. Kami lalu meletakkan 
gelas itu di tempat yang terkena sinar matahari. Kata 
ibu guru, tumbuhan membutuhkan sinar matahari 
supaya bisa tumbuh. Dan kami berdoa kepada 

Tuhan supaya Tuhan menumbuhkan tanaman kami. 
Kami juga harus sabar menunggu sampai biji-biji itu 
tumbuh.

Kami mengamati proses pertumbuhannya 
setiap hari. Hari pertama, biji kacang hijau 
itu sudah pecah dan keluar sebuah tanaman 
kecil dari dalamnya. Aku semakin penasaran... 
kapan dia akan bertumbuh semakin tinggi. Dan 
benar saja, setelah kami rawat beberapa hari, 
kacang hijau kami sudah tumbuh besar dan 
tinggi. Wow... they can grow! 

Aku sangat senang dan bangga melihat 
tanamanku yang telah tumbuh besar. 
Dan yang lebih menyenangkan, ibu guru 
mengizinkan kami membawa tanaman 
itu ke rumah untuk ditunjukkan 
kepada mama dan papa. Dengan 
antusias, aku menceritakan 
proses pertumbuhannya kepada 
mereka. Aku yang menanam, tetapi 
Tuhan yang menumbuhkan.

Wow... They Can Grow!
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Hari itu adalah hari yang 
menyenangkan 
bagi kami. Tanggal 

13 Februari 2019, 
keluarga besar KB-TK 
Kristen Petra 11 turut 
memeriahkan Tahun Baru 
Imlek (Chinese New Year) 
serta Valentine’s Day. 
Kami, siswa-siswi KB dan 
TK, berangkat ke sekolah 
dengan penuh semangat. 
Kami mengenakan pakaian 
khas Imlek dan Valentine’s 
Day. Para anak laki-laki 
mengenakan pakaian 
berwarna merah, dan yang 
perempuan mengenakan pakaian merah 
muda, supaya terlihat kompak dan 
serasi.

Kegiatan ini dibuka dan dipimpin 
oleh laŏshī dengan menggunakan 
bahasa Mandarin. Eh, tetapi tidak 
sepenuhnya menggunakan bahasa 
Mandarin, lho! Karena juga dibarengi 
dengan menggunakan bahasa Indonesia, 
hehe..! Wah... jadi makin bersemangat 
mengikuti acaranya, nih! Acara diisi 
dengan berbagai penampilan, yaitu 
fashion show dari semua siswa-siswi KB 
dan TK, modern dance dari siswa TK B,                                            
tarian dari siswa TK A, serta gerak dan 

lagu dari adik-adik KB. Hehehe... 
terbayang, kan... betapa keren dan 
hebatnya kami. 

Ssstttt..!!! Teman-teman, kalian tahu 
tidak arti dari Tahun Baru Imlek yang 
dimeriahkan setiap tahun? Tahun Baru 
Imlek merupakan perayaan terpenting 
orang Tionghoa. Perayaan ini dimulai 
pada hari pertama bulan pertama 
(bahasa Tionghoa: 正月; zhēng yuè) 
dalam penanggalan Tionghoa, dan 
berakhir dengan Cap Go Meh 十五
暝 元宵節 pada tanggal kelima belas 
(pada saat bulan purnama). Malam 
tahun baru Imlek dikenal sebagai chúxī 

除夕 yang berarti malam 
pergantian tahun. Bagaimana 
dengan Valentine’s Day? 
Mengapa kita memeriahkan 
Valentine’s Day juga? 
Valentine’s Day merupakan 
hari kasih sayang, yang 
mana setiap orang berhak 
memperoleh kasih sayang. 
Oleh karena itu, tidak 
ada salahnya apabila kita 
juga turut memeriahkan 
Valentine’s Day untuk 
berbagi kasih sayang kepada 
teman ataupun orang tua 
kita. Namun, berbagi kasih 
sayang itu tidak hanya pada 

Valentine‘s Day saja, yaaa.... karena 
setiap hari, baik itu kepada teman, guru, 
terlebih kepada orang tua, kita harus 
menjadi anak yang baik dan berbagi 
kasih seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang 
sudah tahu, kan... arti dari perayaan 
Imlek dan Valentine’s Day. 

Kemudian pada akhir acara, kami 
bersama-sama membuat bola-bola 
cokelat dengan dibantu oleh ibu guru. 
Nantinya, bola-bola cokelat ini akan 
kami berikan kepada papa dan mama. 
Dan tidak lupa juga, kami mengucapkan 
“Selamat hari Valentine’s Day, Mama 
dan Papa...! Kami sayang kalian.”

Kasih Sayang di Momen Imlek



Edukasi tentang seks dan bahaya 
napza perlu diberikan kepada 
anak-anak sejak usia dini, hal ini 

bertujuan agar mereka mempunyai 
pemahaman yang benar dari sumber 
yang benar dan terpercaya, sehingga 
bisa terhindar dari bahaya seks bebas 
dan napza. Untuk itu, SD Kristen Petra 
1 mengadakan ceramah seks dan napza 
untuk siswa-siswi kelas IV pada tanggal 
1 Februari 2019 yang lalu. Pembicara 
ceramah seks adalah dr. Agustinus 
yang memberikan materi untuk siswa 
laki-laki (di ruang perpustakaan), serta 
dr. Titik Sunaryati yang memberikan 
materi untuk siswa perempuan (di ruang 
media). Ceramah ini dilaksanakan di 
tempat yang berbeda agar para siswa 
tidak malu dalam bertanya, sehingga 
mereka pun bisa mendapat pemahaman 
tentang pendidikan seks secara lengkap 
dan benar.

Sebelum mengawali penjelasan 
tentang seks, ada beberapa siswa yang 
bertanya tentang apa itu ”seks”. Dokter 
Agus (panggilan dari dr. Agustinus) pun 
menjelaskan bahwa seks adalah jenis 
kelamin (laki-laki dan perempuan), 
bukan sesuatu yang berbau porno atau 
sesuatu yang menjijikkan. Ceramah seks 
menjelaskan tentang perkembangan 
seksualitas secara benar, sehingga 
tidak terjerumus ke dalam pelecehan 
seksual ataupun pergaulan seks bebas. 
Pada saat ini ―dengan kemajuan IT― 
gampang sekali mengakses situs-situs 
pornografi melalui internet ataupun 
berinteraksi (dengan konten pornografi) 
melalui media jejaring sosial. Untuk 
itulah, pemahaman akan seks yang 
benar dibutuhkan sebagai dasar untuk 

menyikapi segala perkembangan dunia 
digital yang ada. 

Setelah mendapatkan penjelasan 
tentang pendidikan seks, seluruh siswa 
(putra dan putri) berlanjut mengikuti 
ceramah napza yang disampaikan oleh 
dr. Agustinus di ruang perpustakaan. Apa 
itu napza? Napza adalah singkatan dari 
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya. Napza adalah obat, bahan, dan 
zat yang bukan tergolong makanan, 
yang jika diminum, dihisap, ditelan, 
atau disuntikkan, dapat menyebabkan 
ketergantungan (kecanduan) dan 
berpengaruh terhadap kerja otak serta 
fungsi vital organ tubuh lain. Jenis 
narkotika, antara lain: opium, morfin, 
heroin (putau), dan kokain. Sedangkan 
psikotropika, antara lain: ekstasi dan 
sabu-sabu. Narkotika sebenarnya adalah 
senyawa-senyawa psikotropika yang 
biasa dipakai untuk 
membius pasien saat 
hendak dioperasi atau 
obat-obatan untuk 
penyakit tertentu, 
misalnya untuk 
meringankan rasa 
sakit bagi penderita 
kanker. 

Lalu bagaimana 
dengan rokok 
dan minuman 
beralkohol? Rokok 
dan minuman 
beralkohol juga 
termasuk jenis 
napza. Pernahkah 
kalian membaca 
kalimat di iklan rokok yang berbunyi: 
“Peringatan! Rokok dapat menyebabkan 

kanker, serangan jantung, impotensi, dan 
ganguan kehamilan dan janin.” Selain 
merugikan diri sendiri (perokok), asap 
rokok juga dapat merugikan orang lain 
yang disebut perokok pasif. Siapa yang 
disebut perokok pasif? Perokok pasif 
merupakan orang yang menghirup asap 
rokok dari orang yang sedang merokok, 
atau orang yang terpapar asap rokok 
dari asap yang dikeluarkan oleh perokok 
aktif. Akibat yang dialami oleh perokok 
pasif lebih berbahaya dibandingkan 
perokok aktif. Bahkan bahaya yang 
harus ditanggung oleh perokok 
pasif tiga sampai lima kali lipat dari 
bahaya perokok aktif. Mulai sekarang 
marilah kita semua bisa menjaga dan 
memelihara tubuh kita, dan menjauhi 
segala pengaruh lingkungan yang buruk 
yang ada di sekitar kita. Dan... sekali lagi 
marilah kita katakan: Say no to drugs 
and free sex!

Say No to Drugs and Free Sex
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Tari Sumpit 
& Barongsai

Lomba Pentas Seni

Hati kami sungguh senang. Pada 
hari Jumat itu, tanggal 8 Februari 
2019, aku dan beberapa teman 

TK B dari TK Kristen Petra 7 diberi 
kesempatan untuk menampilkan Tari 
Sumpit dan Barongsai di Pakuwon 
Mall, Surabaya, yang juga masih dalam 
rangka memeriahkan momen Imlek. 
Sebelumnya, kami selalu tekun dan 
bersemangat dalam berlatih agar 
kami bisa tampil bagus. Semua mata 
memandang ke arah kami saat nama 
kami mulai disebut. 

Kemudian... tarian kami dibuka 
dengan dua barongsai yang 
dimainkan oleh teman kami. Tidak 
lama kemudian, riuh tepuk tangan 
penonton terdengar. Kami pun semakin 
bersemangat untuk menampilkan 
Tari Sumpit dan Barongsai ini. Dengan 
kompak, kami menari penuh semangat. 
Suasana semakin meriah, dipenuhi 
dengan tepuk tangan penonton yang 
kagum dengan penampilan kami. Kami 
ikut mengucapkan Gong Xi Fa Cai... 
semoga berkat Tuhan melimpah.
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Mentari pagi bersinar terang... mengiringi 
senyuman kami, siswa-siswi kelompok B yang 
mewakili TK Kristen Petra 9 dalam lomba 

pentas seni. Pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2019, 
kami mengikuti lomba pentas seni jenjang TK se-

Kecamatan Wonocolo 
yang berlangsung 
di Maspion 
Square, Margorejo, 
Surabaya. Beberapa 
jenis lomba yang 
diadakan, yaitu: 
lomba syair, lomba 
menyanyi bersama, 
lomba fashion show, 
dan lomba tari. Kami 
sangat antusias 
mengikuti lomba ini.

Sebelum lomba 
ini diadakan, kami 
sudah mempersiapkan 
diri dengan latihan 
yang tekun. Tentu saja 
kami tidak berlatih 
sendirian. Kami dibantu 
dan dilatih oleh ibu 

guru kami. Saat latihan, kami sangat bersemangat. 
Ibu guru juga tidak kalah bersemangatnya 
dari kami. Kami mempersiapkan segala 
sesuatunya dengan baik, sampai waktunya 
bagi kami untuk menunjukkan talenta serta 
hasil kerja keras dari latihan kami selama ini. 
Kami berangkat bersama-sama dari sekolah 
menuju ke lokasi lomba. Setelah sampai di 
sana, kami melakukan registrasi peserta, 
kemudian menunggu urutan tampil. 
Akhirnya... saat yang ditunggu pun 
tiba. Kami tampil di panggung dengan 
penuh percaya diri. Setelah semua 
kelompok tampil, kami pun beristirahat 
sebentar sambil menunggu pengumuman 
lomba.

Beberapa waktu berlalu, tiba waktunya hasil 
lomba diumumkan. Dan ternyata... TK Kristen 
Petra 9 berhasil meraih prestasi juara di setiap 
lomba! Kelompok lomba syair meraih Juara 
Harapan III. Kelompok lomba menyanyi meraih 
Juara II. Kelompok lomba tari meraih Juara III. Dan 
terakhir, kelompok lomba fashion show meraih 
Juara II. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. 
Terima kasih juga untuk ibu guru yang sudah dengan 
tekun dan tak kenal lelah dalam melatih kami.



Pigura Cantikku! My Lion King

Wah... banyak daun kering dan bunga kering. Kira-
kira untuk apa, ya? Teman-teman tahu, nggak...?
Kemarin, hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, bu 

guru menunjukkan berbagai bahan seperti dedaunan dan 
bunga-bunga kering kepada kami, siswa kelompok B dan A 
TK Kristen Petra 10. Eh, iya... juga ada pigura yang terbuat 
dari plastik, lho!  Teman-teman, ternyata bu guru mengajak 
kami untuk berkreasi dengan bahan-bahan tersebut. Kami 
menghias pigura kami dengan daun dan bunga kering, 
sesuai dengan keinginan kami. 

Daun dan bunga kering kami tempel dengan hati-hati 
agar pigura kami menjadi pigura yang indah. Ada temanku 
yang menyusun daunnya berdiri semua seperti rumput. Ada 
juga yang menyusun daun-daun seperti bentuk kupu-kupu. 
Semuanya tampak bagus, apalagi kalau piguranya diangkat, 
jadi terlihat seperti kaca. Kami suka sekali! Dan kami jadi 
tahu bahwa daun-daun dan bunga-bunga kering yang sering 
kita lihat di taman, ternyata masih bisa digunakan untuk 
dijadikan sesuatu karya yang indah. Teman-teman bisa 
mencobanya di rumah, lho! Hehehe....! Semangat!!!
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Siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Angkat 
tangannya! Waahhh... pertanyaan dari ibu guru 
seketika membuat kami, siswa-siswi TK Kristen Petra 

12 kelompok B mengangkat tangan. Apakah kalian tahu 
apa itu kebun binatang? Menurut Perhimpunan Kebun 
Binatang se-Indonesia (PKBSI) kebun binatang adalah
suatu tempat atau wadah yang berbentuk taman dan atau 
ruang terbuka hijau dan atau jalur hijau yang merupakan 
tempat untuk mengumpulkan, memelihara kesejahteraan 
dan memperagakan satwa liar untuk umum dan yang 
diatur penyelenggaraannya sebagai lembaga konservasi 
ex situ (pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya). 
Satwa liar yang dikumpulkan dalam wadah taman satwa 
adalah satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh 
Peraturan Perundang-undangan, dan akan dipertahankan 
kemurnian jenisnya dengan cara dipelihara, ditangkarkan 
di luar habitat aslinya.”

Jadi, banyak sekali jenis hewan yang ada di sana, 
teman! Nah, hari ini tanggal 21 Februari 2019, kami 
bersama-sama mengikuti sentra seni, memberi warna 
dengan melukis gambar salah satu hewan yang yang 
menjadi raja hutan. Coba tebak... apa nama hewan itu, 
hayyoo..! Yaaa... kalian benar, jawabannya adalah singa. 
Tetapi, kali ini kami melukisnya dengan cara berbeda, lho! 
Kami melukis dengan menggunakan sedotan. Apakah 
kalian sudah pernah mencobanya? Nah, berikut langkah-
langkahnya..! Pertama, siapkan larutan ladoni, lalu tuang 
sedikit demi sedikit pada gambar hewan, dan tiup sedotan 
tepat di arah air untuk meratakan warna pada gambar. 
Hehehe... butuh kesabaran untuk mengerjakannya lho, 
teman! Senang sekali rasanya dapat melakukan kegiatan 
yang baru tiap harinya! Yeeeyyy!!!



Aku Anak Mandiri

Pemadam Kebakaran

Hai, teman-teman..! Bertemu 
lagi dengan kami dari TK Kristen 
Petra 1. Pada hari Senin yang 

cerah, tanggal 4 Februari 2019, kami 
semua (TK A dan TK B) mengikuti 
kegiatan fun learning practical life. 

Dalam kegiatan fun learning 
kali ini, ada lima pos kegiatan 
yang harus kami kunjungi untuk 

bermain. Mau tahu pos apa saja? 
Pos pertama adalah toilet 

training. Di pos ini, kami belajar 
untuk cebok sendiri dengan diawasi 
oleh bu guru. Dan... tidak lupa 
untuk mencuci tangan setelahnya, 
hehehe...! Di pos kedua, kami belajar 
untuk memakai dan melepas baju 
sendiri. Untuk kelompok A memakai 
kaus olahraga, sedangkan untuk 
kelompok B memakai kemeja 
seragam. Di pos ketiga, kami 

belajar melipat baju sendiri. Ternyata, 
melipat baju tidak sulit, lho...! Lalu di 
pos keempat, kami harus memakai 
kaus kaki dan sepatu sendiri. 
Untuk sepatu yang ada talinya, 
memang agak susah, tetapi kami 
mau terus belajar. Hehehe...! 
Kemudian untuk di pos yang 
kelima, kami harus melepas 
dan memakai dasi sendiri.

Nah, teman-teman... 
itulah kegiatan fun learning 
kami di sekolah. Melalui 
kegiatan ini, kami belajar 
untuk menjadi anak yang 
mandiri. Seru banget, 
kan! Kalau teman-teman 
bagaimana? Kami tunggu 
ceritanya, yaaa...! 

Sampai ketemu lagi, 
teman-teman...!
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Hai, teman-teman...! Pernahkah 
kalian melihat petugas pemadam 
kebakaran? Petugas pemadam 

kebakaran adalah orang-orang yang 
bekerja dengan berani untuk melawan 
api demi menyelamatkan orang lain. 
Mulia sekali pekerjaan mereka, bukan?

Pada tanggal 28 Januari 2019, saya 
dan teman-teman TK Kristen Petra 5 
memiliki pengalaman berharga saat 
mengikuti kegiatan di sekolah. Kami 
melakukan kegiatan yang sangat 
menarik, yaitu bermain peran menjadi 
petugas pemadam kebakaran. Ibu 

guru menyiapkan berbagai macam 
peralatan yang kami gunakan sebagai 
pemadam kebakaran. Salah satunya, 
kami menggunakan helm seperti yang 
digunakan oleh para petugas pemadam 
kebakaran saat mereka beraksi. Ibu 
guru juga menyiapkan beberapa 
gambar mobil pemadam kebakaran 
yang besar sekali, sehingga kami dapat 
merasakan seolah-olah menaiki mobil 
pemadam kebakaran yang berwarna 
merah tersebut. Kami berdiri di 
belakang gambar mobil tersebut dan 
memadamkan api dengan menggunakan 

selang. Yeyyy..!!! Selain itu, ada pula 
beberapa teman yang membawa ember 
dan membantu kami memadamkan 
rumah-rumahan yang terbakar. 

Tidak hanya memadamkan api, kami 
juga mengangkat teman-teman kami 
yang menjadi korban kebakaran dengan 
menggunakan tandu. Menyelamatkan 
para korban juga merupakan salah 
satu tugas dari pemadam kebakaran. 
Gagah berani sekali ya, teman-teman..! 
Mereka mempertaruhkan nyawa mereka 
untuk menolong orang lain. Nah, itulah 
kegiatan seru kami di TK Kristen Petra 5.


