
honesty - respect - responsibility
Th V/No. 53Th V/No. 53

Medali Emas dari ICYS Polandia 2009

edisi juni-juli 2009edisi juni-juli 2009



Pelindung:
Dewan Pengurus PPPK Petra

Pembina: 
Ir. Irwan Santoso

Ir. Jimmy Priatman, M.Arch. 
Ir. Suwandi

Redaksi: 

Endra Kriswanto
Kurniawan

  Robby Wigeno

Alamat Redaksi:

Jalan H.R. Mohamad Kav. 808

Surabaya 60226, Jawa Timur

Telepon: (031) 731 4501

Faksimile: (031) 731 8985

 Email: infokom_petra@yahoo.com

media informasi dan komunikasi

Jenjang TK:

TK Kristen Petra 1
TK Kristen Petra 5
TK Kristen Petra 7
TK Kristen Petra 9
TK Kristen Petra 10
TK Kristen Petra 11
TK Kristen Petra 12
TK Kristen Petra 13

Jenjang SD:

SD Kristen Petra 1
SD Kristen Petra 5
SD Kristen Petra 7
SD Kristen Petra 9
SD Kristen Petra 10
SD Kristen Petra 11
SD Kristen Petra 12
SD Kristen Petra 13

Jenjang SMA

SMA Kristen Petra 1
SMA Kristen Petra 2
SMA Kristen Petra 3
SMA Kristen Petra 4
SMA Kristen Petra 5 
SMK Kristen Petra

Jenjang SMP:

SMP Kristen Petra 1
SMP Kristen Petra 2
SMP Kristen Petra 3
SMP Kristen Petra 4
SMP Kristen Petra 5

g
e
m

a
p
e
tra

  
  

  
  

  
  

 ju
ni

-ju
li.
2
0
0
9
.5

3

02

a key for educating with heart
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hmm.. 

foto siapa ini ya..??

sekarang, bantu Prof. ”G” dalam 
menebak foto di samping

ini di sepuluh perbedaan-nya.!.

kata redaksi

angat senang kami dapat hadir lomba semacam ini diharapkan muncul 
kembali menyapa Anda semua bibit-bibit baru ilmuwan yang dapat Spada Gema Petra edisi Juni-Juli berguna bagi kemajuan teknologi dan 

2009 kali ini. Karena hari libur sekolah, bangsa. Kegiatan dan lomba seputar Hari 
maka edisi bulan Juni dan Juli sengaja Pendidikan Nasional kami tampilkan 
digabung. Materi yang kami tampilkan agar semangat untuk giat belajar lebih 
tidak lepas dari lomba-lomba dan tertanam pada para diri siswa. 
kegiatan seputar sekolah PPPK Petra. Kami berterima kasih untuk pihak 
Salah satu prestasi membanggakan yang sekolah yang sudah mengirimkan materi 
kami tampilkan di edisi kali ini adalah untuk kami. Kirimkan masukan dan saran 
berhasilnya tim ICYS (International Anda ke alamat redaksi atau lewat e-mail,  
Conference of Young Scientists) dari PPPK semoga apa yang kami sajikan dapat 
Petra menyabet medali emas dan bermanfaat. 
perunggu, dengan mengikuti lomba- Selamat membaca.
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PPPK Petra mengadakan Lomba Menyusun Balok 

untuk siswa pada hari Jumat, 27 Maret 2009 di TK Kristen Petra 5. 
Kelompok masing-masing dari tiap sekolah diwakili oleh tiga siswa-
siswi. Lomba diawali dengan doa pembukaan dan dilanjutkan 
dengan sambutan oleh:
1. Ibu Ruth Eka Muji, S.Pd. ( Kepala Sekolah TK Kristen Petra 7 )
2. Ibu F.M. Regina, S.Psi. ( Asisten KPKP Jenjang TK )
3. Ibu Ariany Harianto ( Konvokator Komisi Komisi TK/SD )
Dan dilanjutkan dengan pelepasan beberapa ekor burung oleh Ibu 
Ariany Harianto sebagai simbol Lomba Menyusun Balok dimulai, 
setelah itu Ibu Wujiati, M.Si.  selaku ketua dewan juri mengajak 
siswa menyanyi dan membentuk lingkaran, membuat suasana 
menjadi sangat menyenangkan, tanpa disadari tiap-tiap kelompok 
dengan bersemangat menjawab pertanyaan dewan juri dengan 
bentuk bangunan yang akan mereka buat, yaitu:
Kelompok I    Apartemen Kelompok V  Hotel
Kelompok II   Hotel Kelompok VI  Istana Raja, 
Kelompok III  Gereja Kelompok VII  Istana Barbie
Kelompok IV  Rumah Sakit Kelompok VIII  Stasiun

BLOCKS BUILDING
 Competition

Diharapkan dengan Lomba Menyusun 
Balok ini, guru dapat berusaha 

mengembangkan daya imajinasi anak 
dalam membentuk sesuatu.

Semoga hasil ini dapat diterapkan 
dalam kegiatan belajar mengajar di 

kemudian hari.

BLOCKS BUILDING

Tiap-tiap kelompok bekerja selama 1,5 jam 
untuk mewujudkan impian yang ada dalam 
benak  mereka dengan menggunakan 298 
balok berbagai bentuk dan ukuran.
Tanpa terasa, para peserta telah selesai 
mewujudkan impiannya dan dilanjutkan 
dengan tanya jawab antara dewan juri 
dengan masing-masing kelompok. Setelah 
selesai mendengarkan penjelasan hasil karya 
mereka, dewan juri menentukan kelompok 
pemenang lomba berdasarkan kriteria: 
perkembangan perilaku, kognitif dan fisik, 
bahasa dan hasil. Dan para pemenang 
lomba, adalah :
          Juara I  TK Kristen Petra 9
          Juara II  TK Kristen Petra 11
          Juara III  TK Kristen Petra 1

 

(dari kiri : Natasya Michelle V (B4) dan

Pagi itu, Sabtu tanggal 18 April 2009,  mengikuti 
Lomba Kreativitas dan Seni TK / RA kota Surabaya, beberapa lomba yang 
diikuti antara lain:

TK Kristen Petra 5

Lomba Menggambar dan Mewarnai diwakili 
oleh: Angel Clarissa (B4) berhasil meraih 

Juara II, sedangkan Natasya Michelle V (B4) 
meraih Juara Harapan II

Lomba Kreativitas

kindergarten

III arauJ

Lomba Menari meraih Juara I yang diikuti : Lisa Anastasia (B1), 
Jane Vallerie S. (B3), Eugenia Tiffany (B4), Joceline Nathania (B4), 
Angel Clarissa (B4) dan Evelyn Widiana (B4)
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Lomba Kreativitas
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III arauJ

Lomba Menari meraih Juara I yang diikuti : Lisa Anastasia (B1), 
Jane Vallerie S. (B3), Eugenia Tiffany (B4), Joceline Nathania (B4), 
Angel Clarissa (B4) dan Evelyn Widiana (B4)



HARI  ANAK NASIONAL 2009

pa kalian pernah mendengar kata-kata “Ibu kita Kartini.. putri sejati.. putri Indonesia harum Anamanya...”? Ya benar! Itu adalah lagu “Ibu Kita Kartini” yang biasa kita dengar pada peringatan Hari Kartini. Dan teman-teman dari TK Kristen Petra 13 telah merayakan Hari Kartini dengan mengikuti berbagai macam lomba, antara lain: fashion show, membaca, dan menyanyi pada tanggal 21 April kemarin.

Kegiatan itu sangat menyenangkan sekali, karena penuh dengan kejadian lucu sehingga mengundang gelak tawa dan kegembiraan. Penampilan teman-teman sangat menarik dengan pakaiannya, karena mereka berusaha untuk menjadi yang terbaik di lomba tersebut. Dan pada akhirnya ada yang  menjadi juara, namun ada juga yang belum menjadi juara.  Meskipun begitu, lomba tersebut diadakan bukan hanya untuk mencari pemenang, tetapi juga agar kita bisa lebih menghargai jasa para pahlawan bangsa dan meneruskan perjuangan mereka untuk nusa dan bangsa.

He.. he.. selamat ya.. buat teman-teman yang sudah memenangkan lomba..!

Ibu kita Kartini Putri sejati, 

Putri Indonesia harum namanya…
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kindergarten

ari ini, Sabtu 2 Mei 2009, sekolahku yaitu TK Kristen Petra 9 sangat ramai, berbagai hiasan 
dan panggung sudah disiapkan dengan indah. Aku melihat banyak sekali para bapak, ibu Hguru, murid-murid dan orang tua dari berbagai macam sekolah  yang ada di kecamatan 

Wonocolo datang ke TK Kristen Petra 9. Mereka datang dengan bermacam-macam kostum yang 
bagus. Wah... rupanya semua sudah siap untuk berlomba. Aku dan teman - teman dari TK Kristen 

Petra 9 juga tidak mau kalah lho...! kami sudah berlatih jauh-jauh hari dengan bimbingan ibu guru. 
Menyanyi, menari, percakapan, mewarnai, melempar kantong pasir, melukis, hmmm... banyak sekali 
lombanya. Wah... tampaknya semua peserta sudah hadir, halaman dan aula sekolahku sampai penuh 
sesak. Akhirnya, acara lomba dimulai sekitar  pukul 08.00 dan semua berjalan dengan lancar. 
Uhhh.. aku deg-degan nih, kira-kira TK Kristen Petra 9 dapat juara enggak ya...??! Tapi yang penting, aku 
dan teman-teman sudah berusaha dan ikut meramaikan Hari Anak Nasional 2009.
Setelah semua acara selesai, panitia mengumumkan pemenang lomba. Puji Tuhan...! TK Kristen Petra 9 
dapat meraih sukses pada beberapa kejuaraan, yaitu :
- Menyanyi Bersama Juara I
- Menari Juara I
- Bermain sambil Bernyanyi Juara II
- Percakapan Juara II
- Menyanyi Tunggal Putri Juara III
- Menggunting dan Mewarnai Juara Harapan III

Terima kasih Tuhan 

untuk semua talenta 

yang sudah Kauberikan 

sehingga kami dapat meraih

 kemenangan ini. 

Fashion Show
kindergarten

elain lomba memakai busana batik dan English Story 
Competition, kami juga mengadakan lomba Writing SIndonesian Story Competition untuk kelompok B yang 

dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Mei 2009. Lomba tersebut 
diadakan untuk mencari anak-anak yang mempunyai bakat 
menulis cerita. Pada saat diperlihatkan gambar di papan tulis, 
anak-anak tampak antusias sekali  menulis cerita sesuai dengan 
gambar yang ditentukan. Kami mengambil tema ”rekreasi” yang 
menjadi salah satu bidang pengembangan kurikulum di TK, dan 
tema ini sangat disukai anak-anak.
Lomba tersebut dimenangkan oleh :

Juara  I : Vanessa Geona ( B-1 )
II : Febe Kumala Dewi ( B-2 )
III : Axel Julian S. ( B-1 )

Ketiga lomba di atas merupakan peringatan Hari Pendidikan 
Nasional 2009. 

“Hello… hello... good morning, every body...” 
Itulah sapaan awal salah seorang peserta lomba 
Telling English Story Competition di TK Kristen 
Petra 12. Lomba diadakan untuk meningkatkan 
keberanian dan kemampuan berbahasa Inggris 
anak-anak kelompok A. 
Ketika lomba berlangsung banyak kejadian lucu 
yang terjadi, di antaranya ada yang lupa teks dan 
lain-lain. Meskipun begitu, pasti ada yang 
menjadi terbaik dari antara para peserta, dan 
pemenangnya adalah :

 Juara I   : Belinda Putri ( A-1 )
II  : Steven Nicanor X. ( A-1)
III : Katherine Marsheila ( A-2 )

aris yang melengkung, melingkar,  jika dipadupadankan 
dengan bentuk lain akan menjadi beraneka ragam bentuk GApalagi setelah ditata, ternyata menjadi sebuah karya seni 

yang sangat indah, khususnya di negara Indonesia yaitu batik. 
Saat ini batik sedang digemari banyak orang dari semua 

kalangan:  anak-anak, remaja , muda-mudi, maupun orang-orang 
dewasa. Melihat hal tersebut,  kami dari TK Kristen Petra 12 ingin 
menumbuhkan pada anak-anak rasa cinta terhadap karya seni dalam 

negeri, dengan salah 
satu cara yaitu 
mengadakan  lomba 
memakai busana batik. 

Lomba memakai 
busana batik untuk 
kelompok A dan B 
dilaksanakan pada hari 
Rabu, 5 Mei 2009. Saat 
lomba berlangsung 
terlihat antusiasme 
dan keberanian anak-

anak, dengan berjalan   
lenggak-lenggok di atas panggung, mereka memperagakan busana 
batiknya. Anak-anak berusaha tampil dengan baik untuk meraih juara. 
Adapun pemenangnya adalah :  
Kelompok  A : Juara I : Serafina Kioko H. ( A-1)

II : Nathasya Christianie ( A-2 )
III : Belinda Putri ( A-1 )

Kelompok  B : Juara I : Vrieda Febora O. ( B-2 )
II : Jennifer Vania C. ( B-2 )
III : Rafael Nicholas T. ( B-1)

 BERSAMA BATIKKU...

Telling 
 English Story 

Indonesian Story 
Writing 
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yang terjadi, di antaranya ada yang lupa teks dan 
lain-lain. Meskipun begitu, pasti ada yang 
menjadi terbaik dari antara para peserta, dan 
pemenangnya adalah :

 Juara I   : Belinda Putri ( A-1 )
II  : Steven Nicanor X. ( A-1)
III : Katherine Marsheila ( A-2 )

aris yang melengkung, melingkar,  jika dipadupadankan 
dengan bentuk lain akan menjadi beraneka ragam bentuk GApalagi setelah ditata, ternyata menjadi sebuah karya seni 

yang sangat indah, khususnya di negara Indonesia yaitu batik. 
Saat ini batik sedang digemari banyak orang dari semua 

kalangan:  anak-anak, remaja , muda-mudi, maupun orang-orang 
dewasa. Melihat hal tersebut,  kami dari TK Kristen Petra 12 ingin 
menumbuhkan pada anak-anak rasa cinta terhadap karya seni dalam 

negeri, dengan salah 
satu cara yaitu 
mengadakan  lomba 
memakai busana batik. 

Lomba memakai 
busana batik untuk 
kelompok A dan B 
dilaksanakan pada hari 
Rabu, 5 Mei 2009. Saat 
lomba berlangsung 
terlihat antusiasme 
dan keberanian anak-

anak, dengan berjalan   
lenggak-lenggok di atas panggung, mereka memperagakan busana 
batiknya. Anak-anak berusaha tampil dengan baik untuk meraih juara. 
Adapun pemenangnya adalah :  
Kelompok  A : Juara I : Serafina Kioko H. ( A-1)

II : Nathasya Christianie ( A-2 )
III : Belinda Putri ( A-1 )

Kelompok  B : Juara I : Vrieda Febora O. ( B-2 )
II : Jennifer Vania C. ( B-2 )
III : Rafael Nicholas T. ( B-1)

 BERSAMA BATIKKU...

Telling 
 English Story 

Indonesian Story 
Writing 
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Membuat
Pesawat Kertas

Itulah lirik lagu yang diperoleh dan dipelajari siswa SD Kristen 
Petra 11 dari teman-teman Panti Asuhan “Kasih Agape”. Di sekitar kita, 
masih banyak orang yang membutuhkan perhatian, baik berupa 
kebutuhan ekonomi maupun kasih sayang dan perhatian. Sebagai anak-
anak Tuhan yang telah memperoleh anugerah dari pengorbanan Tuhan 
Yesus di kayu salib, sepatutnya kita mengucap syukur atas kasih yang 
begitu besar tersebut. Sebagai ungkapan rasa syukur serta mewujudkan 
teladan kasih yang telah diajarkan-Nya, SD Kristen Petra 11 mengajak 
siswa untuk menyatakan kasih Yesus dalam kehidupan mereka melalui 
Bakti Sosial Paskah dengan mengunjungi Panti Asuhan “Kasih Agape” 
yang terletak di Jalan Pakis Gunung I/133B, Surabaya pada hari Sabtu, 23 
Mei 2009. Para siswa berkenalan dengan teman-teman dari panti asuhan 
tersebut kemudian bernyanyi bersama memuji Tuhan.

Dalam kesempatan tersebut, siswa SD Kristen Petra 11 
diharapkan terbuka hatinya untuk memiliki kepedulian, khususnya 
kepada sesama yang kekurangan dalam hal materi dan yang kurang 
mendapat perhatian.

BERBAGI KASIH BERBAGI KASIH BERBAGI KASIH 

Alat dan bahan yang mereka gunakan adalah 
kertas, lem kertas, gunting, penggaris dan pensil. 
Pesawat tersebut terdiri atas tiga bagian, yaitu badan 
pesawat, sayap dan alat tiupnya.

Siji, loro, telu.. ayo kanca pada maju

papat, lima, enem.. nderek Gusti ya sing temen

pitu, wolu, sanga.. nderek Gusti ojo sembrono

sepuluh wis jangkep

nderek Gusti kudu mantep

iswa kelas IV SD Kristen Petra 11 merancang dan membuat 
model pesawat terbang kertas. Membuat model seperti itu  Sakan menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif dalam diri siswa. 

Mereka merancang model pesawat dengan menerapkan perubahan 
energi gerak yang menggunakan bahan utama kertas. Agar pesawat 
dapat melayang dengan baik dan mendaratnya tidak menukik, maka 
perlu dirancang dengan cermat.

Model adalah imitasi dari bentuk aslinya. Cara 
menerbangkannya yaitu badan pesawat dimasukkan 
ke alat tiupnya, lalu ditiup dengan sentakan, maka 
pesawat akan meluncur dan melayang di udara.

iswa kelas IV SD Kristen Petra 11 merancang dan membuat 
model pesawat terbang kertas. Membuat model seperti itu  Sakan menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif dalam diri siswa. 

Mereka merancang model pesawat dengan menerapkan perubahan 
energi gerak yang menggunakan bahan utama kertas. Agar pesawat 
dapat melayang dengan baik dan mendaratnya tidak menukik, maka 
perlu dirancang dengan cermat.

Model adalah imitasi dari bentuk aslinya. Cara 
menerbangkannya yaitu badan pesawat dimasukkan 
ke alat tiupnya, lalu ditiup dengan sentakan, maka 
pesawat akan meluncur dan melayang di udara.

Alat dan bahan yang mereka gunakan adalah 
kertas, lem kertas, gunting, penggaris dan pensil. 
Pesawat tersebut terdiri atas tiga bagian, yaitu badan 
pesawat, sayap dan alat tiupnya.
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Talenta adalah sebuah anugerah yang 
diberikan Tuhan kepada tiap - tiap orang, 
tetapi terkadang beberapa orang belum bisa 
mengasah dan  mengembangkan talenta yang 
dimilikinya itu, mungkin dari faktor diri sendiri karena 
kurangnya kemauan dan ketekunan, ataupun dari faktor luar yaitu 
lingkungan tempat dia berada. Teman kita, Christian Muharto Hariyono, siswa 
kelas IVD sekolah SD Kristen Petra 5, menjadi salah satu siswa kebanggaan 
sekolahnya karena telah berhasil mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan 
kepadanya. Coba lihat beberapa prestasi yang telah dicapainya hanya dalam 
jangka waktu sebulan terakhir : 
    ~  Juara I  :  Lomba menggambar pada Media Payung. Minggu, 29 Maret 2009

         yang diselenggarakan oleh ITS Sukolilo, Surabaya.
    ~  Juara I  :  Lomba menggambar (kelas IV – VI SD). Minggu, 12 April  2009
          yang diselenggarakan oleh  Trimedia Bookstore. 
    ~  Juara I  :  Lomba Kreativitas (melukis). Kamis, 23 April 2009

         yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Kezia Sarleen, kelas VC mendapat 
juara I Lomba English Marathon 
Smart Reading yang diadakan  oleh 
toko buku PETRA TOGAMAS pada 
hari  Sabtu, 4 April 2009.

Pada hari Minggu, 19 April 2009, siswa-siswi SD Kristen Petra 5 yang 
memiliki talenta bermain alat musik angklung dan ansambel, telah 
melayani dalam kebaktian pagi pukul 07.00 di GKI Bajem Mulyosari, 
Jalan Lebak Jaya III/43 Surabaya. Pujian yang mereka lantunkan adalah  
“You Are My All In All” dan “Give Thanks”.

Tahun 2009, SD Kristen Petra 5 
berpartisipasi untuk mengikuti Lomba 
Cak dan Ning Surabaya dalam rangka 
memperingati Hari Jadi Kota Surabaya 
yang jatuh pada tanggal 31 Mei.  
    Eveline (kelas VB) & Rayner (kelas IVA) 
merasa bangga karena mereka dapat 
memakai baju daerah dan terpilih untuk 
mewakili sekolah. Lomba diadakan pada 
hari Kamis, 7 Mei 2009 di Taman Hiburan 
Rakyat (THR) Surabaya.

English Marathon 
Smart Reading

Pelayanan 
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kepada sesama yang kekurangan dalam hal materi dan yang kurang 
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iswa kelas IV SD Kristen Petra 11 merancang dan membuat 
model pesawat terbang kertas. Membuat model seperti itu  Sakan menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif dalam diri siswa. 

Mereka merancang model pesawat dengan menerapkan perubahan 
energi gerak yang menggunakan bahan utama kertas. Agar pesawat 
dapat melayang dengan baik dan mendaratnya tidak menukik, maka 
perlu dirancang dengan cermat.

Model adalah imitasi dari bentuk aslinya. Cara 
menerbangkannya yaitu badan pesawat dimasukkan 
ke alat tiupnya, lalu ditiup dengan sentakan, maka 
pesawat akan meluncur dan melayang di udara.

iswa kelas IV SD Kristen Petra 11 merancang dan membuat 
model pesawat terbang kertas. Membuat model seperti itu  Sakan menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif dalam diri siswa. 

Mereka merancang model pesawat dengan menerapkan perubahan 
energi gerak yang menggunakan bahan utama kertas. Agar pesawat 
dapat melayang dengan baik dan mendaratnya tidak menukik, maka 
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Talenta adalah sebuah anugerah yang 
diberikan Tuhan kepada tiap - tiap orang, 
tetapi terkadang beberapa orang belum bisa 
mengasah dan  mengembangkan talenta yang 
dimilikinya itu, mungkin dari faktor diri sendiri karena 
kurangnya kemauan dan ketekunan, ataupun dari faktor luar yaitu 
lingkungan tempat dia berada. Teman kita, Christian Muharto Hariyono, siswa 
kelas IVD sekolah SD Kristen Petra 5, menjadi salah satu siswa kebanggaan 
sekolahnya karena telah berhasil mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan 
kepadanya. Coba lihat beberapa prestasi yang telah dicapainya hanya dalam 
jangka waktu sebulan terakhir : 
    ~  Juara I  :  Lomba menggambar pada Media Payung. Minggu, 29 Maret 2009

         yang diselenggarakan oleh ITS Sukolilo, Surabaya.
    ~  Juara I  :  Lomba menggambar (kelas IV – VI SD). Minggu, 12 April  2009
          yang diselenggarakan oleh  Trimedia Bookstore. 
    ~  Juara I  :  Lomba Kreativitas (melukis). Kamis, 23 April 2009

         yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Kezia Sarleen, kelas VC mendapat 
juara I Lomba English Marathon 
Smart Reading yang diadakan  oleh 
toko buku PETRA TOGAMAS pada 
hari  Sabtu, 4 April 2009.

Pada hari Minggu, 19 April 2009, siswa-siswi SD Kristen Petra 5 yang 
memiliki talenta bermain alat musik angklung dan ansambel, telah 
melayani dalam kebaktian pagi pukul 07.00 di GKI Bajem Mulyosari, 
Jalan Lebak Jaya III/43 Surabaya. Pujian yang mereka lantunkan adalah  
“You Are My All In All” dan “Give Thanks”.

Tahun 2009, SD Kristen Petra 5 
berpartisipasi untuk mengikuti Lomba 
Cak dan Ning Surabaya dalam rangka 
memperingati Hari Jadi Kota Surabaya 
yang jatuh pada tanggal 31 Mei.  
    Eveline (kelas VB) & Rayner (kelas IVA) 
merasa bangga karena mereka dapat 
memakai baju daerah dan terpilih untuk 
mewakili sekolah. Lomba diadakan pada 
hari Kamis, 7 Mei 2009 di Taman Hiburan 
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Indonesia berhasil menjadi juara umum pada ajang kompetisi ilmuwan 
muda tingkat internasional dengan merebut enam medali emas, satu 
perak, dan tiga perunggu. Prestasi tertinggi ini diraih oleh para pelajar 
Indonesia pada International Conference of Young Scientists (ICYS) ke-16 
di Pszczyna, Polandia, 24-28 April 2009. Sepuluh karya penelitian yang 
dipresentasikan Tim ICYS Indonesia dalam bahasa Inggris semuanya 
memperoleh medali penghargaan. Satu emas dan satu perunggu di 
antaranya disumbangkan oleh pelajar PPPK Petra, berikut kita simak 
cerita para juara dari SMP Kristen Petra 3 dan SMA Kristen Petra 2. 

oleh :   FERNANDA NOVELIA dan VINCENTIUS GUNAWAN (SMPK PETRA 3 SURABAYA)

International Conference of Young Scientists

ebelum 
PadaS

 Pada

Tak Perjuangan

Pagi-pagi

Dari 

Lega 

hotel kami tercinta untuk makan malam dan istirahat. berangkat menuju Polandia, kami mengikuti 
karantina yang bertempat di Wisma Tamu PUSPIPTEK di  hari setelah semuanya presentasi, kami diajak bermain 
BSD City, Serpong. Kami memulai latihan presentasi di “Treasure Hunt“, di mana kami dipecah menjadi sepuluh kelompok 
depan rekan-rekan dan team leader ICYS. Pada latihan dan sekelompok dengan teman–teman dari berbagai negara, 

presentasi yang pertama ini tidak ada sesi tanya capek sekali harus berkeliling kota Pszczyna. 
jawab, tetapi peserta lain yang tidak sedang Seusai itu kami diundang ke gedung 
berpresentasi diminta untuk menuliskan kritik p e m e r i n t a h a n  P s z c z y n a  u n t u k  
dan saran mereka atas presentasi kami. Pada sore mendengarkan kata sambutan dari wali kota. 
hari kami melakukan latihan presentasi untuk Dan kami kembali ke hotel untuk siap–siap 
kedua kalinya. Namun karena waktunya tidak acara award ceremony. 
memungkinkan, presentasi final ini dilanjutkan      pukul 05.00, kami tiba dan 
pada pagi berikutnya. Baru pada latihan m e n u n g g u  p e n g u m u m a n  s i a p a  
presentasi kedua inilah kami disuguhkan pemenangnya. Kalau melihat dari lawan, 
berbagai pertanyaan dan masukan dari team  kami tegang, namun Pak Gun selalu berusaha 
leader. Selain berlatih presentasi, kami juga menyemangati kami. Dan hasil latihan 
mendapatkan pengarahan dari Pak Victor, dari selama ini membuahkan hasil. Puji Tuhan 
sini kami mengerti bahwa presentasi yang saya bisa memperoleh medali perunggu di 
sesungguhnya ada di dalam diri kami, power point Bidang Matematika mengalahkan negara – 
dan segala alat peraga hanyalah sebatas negara lain, saya merasa senang sekali. 
pendukung presentasi. Kami juga diajarkan cara Akhirnya diadakan farewell dinner di mana 
berpresentasi yang efektif oleh beliau, kami pun kami membagikan souvenir untuk negara lain. 
menjadi lebih percaya diri dalam berpresentasi. Lalu kami pun kembali ke hotel untuk istirahat.

 terasa kami sampai di Frankfurt sekitar pukul 09.00, suhu di  kami untuk mendapatkan berbagai penghargaan 
yang baru saja kami terima tidaklah mudah. Tentu saja kami 
membutuhkan refreshing setelah berhari-hari mengurusi 
presentasi kami. Untuk itu, panitia Polandia telah menyusun acara 
jalan-jalan pada hari ke-5, ini adalah hari tersantai bagi kami. 
Breakfast baru dimulai pukul 08.00, sehingga kami bisa bangun 
agak siang, yah sekitar pukul 07.00 lah... Setelah selesai breakfast, 

sana masih dingin. Pada pukul 10.00, kami berangkat ke Warsawa bus mengantar kami dari Magnus Hotel menuju Wieliczka. Di sana, 
dengan Boeing 737–300. Setelah rentetan acara  pembukaan dan kami diajak untuk menjelajahi tambang garam yang sudah 
sebagainya, kami langsung makan malam dan mempersiapkan berumur ribuan tahun. Pemandangan di dalam tambang begitu 
presentasi untuk keesokan harinya, lalu tidur. luar biasa, seluruh patung dan dinding tambang terdiri dari garam 

 sekitar pukul 06.00 waktu Polandia kami sudah harus murni. Kami diajak berkeliling hingga sampai kedalaman 1300 m di 
bangun karena jadwal padat yang menanti kami. Kami berangkat ke bawah tanah dengan total anak tangga yang dilalui adalah 320 anak 
Chrobry High School untuk presentasi di depan juri–juri pukul tangga. Bahkan pada kedalaman tersebut, kami menjumpai sebuah 
09.00, dan kami  mendapat giliran ke–7. Juri – juri di bidang kapel yang sangat luas dan indah. Tembok di setiap sisi kapel diisi 
matematika tampak menyeramkan, orangnya tidak ada yang dengan ukiran-ukiran tentang kehidupan Yesus Kristus, jadi tampak 
senyum sama sekali dan mimik wajahnya serius semua, sangat seperti alkitab dari gambar.
bertolak belakang dengan materi yang saya presentasikan yang Wieliczka, bus kami menuju Krakow. Setibanya di Krakow, 
berjudul “Fun With Mathematics Using Hamming Code on peserta ICYS dibagi menjadi beberapa kelompok dengan local 
Birthdate Guesser”. Suasana jadi sangat tegang, untung setelah guide masing-masing, untuk melihat tempat-tempat penting di 
memperagakan sulap ajaran Pak Gun, juri–juri matematika menjadi Krakow seperti Istana Kerajaan, Cathedral Church, St. Mary's Church, 
tertawa, sehingga dapat mencairkan suasana. Materi yang saya Patung Naga dan lain sebagainya. Lalu dari sana, kami kembali ke 
susun bersama Hotel Magnus untuk makan malam dan istirahat. Dan hari ini 

mengakhiri perjalanan kami pada International Conference of Young 
rasanya sudah melalui presentasi. Seusai makan siang, Scientist ke XVI di Pszczyna.

kami melihat beberapa presentasi dari negara lain, lalu kembali ke 

Andika Setia Budi dan  Steven Marcellino akhirnya 
dapat diterima dengan cukup baik oleh dewan juri.

enganD

Tak

Chrobry

  dukungan  kepala  sekolah  dan  guru   serta 
orang tua kami, rombongan ICYS meninggalkan 
Jakarta tanggal 23 April 2009 dengan pesawat 
Lufthanza. Jelas terngiang di telinga kami pesan  

dari Prof. Yohanes Surya, Ph.D.  untuk merebut medali emas bagi 
tim Indonesia  yang  melewati karantina pertama pada tanggal 5-6 
Maret 2009 dan ke-2 tanggal 22-23 April 2009.
Dalam keheningan pesawat, teringat dalam pikiran kami proyek 
yang kami persiapkan dengan judul “BIOLOGICAL CONTROL USING 
Trichogramma Japonicum AS EGG PARASITE” untuk lomba ICYS, saat 
kami melakukan penelitian di PPLH Seloliman - Mojokerto dan 
mengumpulkan data, serta  latihan presentasi  berulang kali di 
hadapan para guru Ir. Gunawan Siswoyo (Pembimbing KIR), Dra. 
Herwati, Dewi Arimbi, S.Pd, Drs. Sarjono Semedi dan semua guru 
yang lain, termasuk juga pembimbing dari Litbang PPPK Petra.

 terasa pesawat yang kami tumpangi telah mendarat di 
Frankfurt dan melanjutkan perjalanan ke Warsawa. Untuk 
mengikuti acara opening ceremony di Pszczyna kami harus 
melakukan perjalanan dengan kereta api  lebih dari tiga jam. 
Sambutan pada opening ceremony disampaikan oleh para juri dari 
beberapa negara serta duta besar dari setiap negara peserta ICYS 
2009. Indonesia merupakan satu-satunya peserta dari benua Asia. 

 High School adalah tempat lomba dilaksanakan. 
Dengan  mendapat giliran ke-3,kami tampil dengan semangat 
menang dan percaya diri walaupun ada kendala peralatan 
elektronik kami sempat macet. ‘Pucuk dicinta ulam pun tiba’ 
dengan urutan ke-3 di hari pertama  membuat rasa deg-deg-an 
cepat berakhir. Juri penguji adalah professor dari berbagai negara.

Tuntaslah

Saat

Perlombaan

Hari

 

 sudah 
p r e s e n t a s i  t i m  
Indonesia di hari ke-2 
dan kami sempat 
melepas ketegangan 
dengan jalan-jalan bersama. Keesokan harinya dilanjutkan dengan 
game  “Treasure Hunt”, setiap kelompok ada satu perwakilan dari 
setiap negara.Kami diajak untuk mengunjungi tempat bersejarah di  
Pszczyna dan wajib menjawab pertanyaan panitia pada setiap 
tempat yang kami kunjungi. 
 

 yang paling dinanti telah tiba ,AWARD CEREMONY. Berdebar 
hati kami ketika negara Indonesia dipanggil ke panggung untuk 
menerima medali. Dengan perasaan haru dan senang dengan 
berlinang air mata kami berdua menerima medali emas yang 
didambakan oleh setiap peserta. Kami merasa pengorbanan kami 
tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang baik. Kami merasa sangat 
bangga karena dari sekian banyak peserta, kamilah peserta termuda 
yang mendapatkan medali emas. 

 kami diakhiri dengan acara jalan-jalan ke Wieliczka 
Salt Mine dan Krakow, suatu tempat yang mana ketinggiannya 1300 
m di bawah permukaan laut yang dilengkapi dengan kapel dan 
restaurant free Wi-Fi. Lengkap sudah kegembiraan kami di hari ke-6 
dengan makan masakan Indonesia di Wisma Kedutaan Indonesia. 
Kegembiraan Bapak Haz Pohan (Dubes Indonesia) tidak dapat 
disembunyikan atas kemenangan kami yang ditunjukkan dengan 
bermain drum mengiringi kami bernyanyi. Pengalaman kami di 
Warsawa yang paling unik adalah ketika kami berada di penginapan, 
karena toilet dan kamar mandi letaknya jauh dari kamar tidur dan 
setiap lantai hanya ada 1 toilet untuk dipakai bersama (laki-
perempuan). 

 terakhir, kami terbang dari Warsawa menuju Frankfurt 
dengan transit di Singapore menuju Jakarta. Dari kejauhan tampak 
banyak sekali  wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik 
serta beberapa sekolah dan pejabat Diknas menyambut kami 
dengan kalungan bunga dan rentetan pertanyaan seputar 
keberhasilan kami. Rombongan kami harus tinggal satu malam di 
Jakarta karena ada conference. Esok harinya kami tiba di Surabaya, 
sambutan yang luar biasa kami terima sama seperti ketika kami tiba 
di Jakarta. kami disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya, Bapak Drs. H. Sahudi, M.Pd. beserta jajarannya  juga Ketua  
PPPK Petra yaitu dr. Liliek Gondomono, Drs. Imanu Siswoputranto 
selaku Kepala PKP jenjang SMP, SMA/SMK Petra, juga tak ketinggalan 
Kepala  SMP Kristen Petra 3 Ibu Santawati, S.Th ,  Ibu Dra. Victoria, 
M.Pd., Kepala SMA Kristen Petra 2 beserta staf, dan juga keluarga 
tercinta. Kami sangat bangga dengan keberhasilan kami,  harapan 
kami ke depan agar setiap siswa mau mencari peluang dan 
melakukannya,  karena... 
‘ada peluang tanpa melakukan adalah sia-sia’.

Prestasi yang sesungguhnya ada di dalam diri kami, 
“power point dan segala alat peraga 

hanyalah sebatas pendukung presentasi”

Fernanda Novelia dan Vincentius Gunawan

I Made Rayo Putra Indrawan

Dari ki-ka :  I Made Rayo.Fernanda , Ir. Gunawan , Vincentius , 

I Made Rayo Putra Indrawan (SMA K Petra 2)

Polandia 2009
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Indonesia berhasil menjadi juara umum pada ajang kompetisi ilmuwan 
muda tingkat internasional dengan merebut enam medali emas, satu 
perak, dan tiga perunggu. Prestasi tertinggi ini diraih oleh para pelajar 
Indonesia pada International Conference of Young Scientists (ICYS) ke-16 
di Pszczyna, Polandia, 24-28 April 2009. Sepuluh karya penelitian yang 
dipresentasikan Tim ICYS Indonesia dalam bahasa Inggris semuanya 
memperoleh medali penghargaan. Satu emas dan satu perunggu di 
antaranya disumbangkan oleh pelajar PPPK Petra, berikut kita simak 
cerita para juara dari SMP Kristen Petra 3 dan SMA Kristen Petra 2. 

oleh :   FERNANDA NOVELIA dan VINCENTIUS GUNAWAN (SMPK PETRA 3 SURABAYA)

International Conference of Young Scientists

ebelum 
PadaS

 Pada

Tak Perjuangan

Pagi-pagi

Dari 

Lega 

hotel kami tercinta untuk makan malam dan istirahat. berangkat menuju Polandia, kami mengikuti 
karantina yang bertempat di Wisma Tamu PUSPIPTEK di  hari setelah semuanya presentasi, kami diajak bermain 
BSD City, Serpong. Kami memulai latihan presentasi di “Treasure Hunt“, di mana kami dipecah menjadi sepuluh kelompok 
depan rekan-rekan dan team leader ICYS. Pada latihan dan sekelompok dengan teman–teman dari berbagai negara, 

presentasi yang pertama ini tidak ada sesi tanya capek sekali harus berkeliling kota Pszczyna. 
jawab, tetapi peserta lain yang tidak sedang Seusai itu kami diundang ke gedung 
berpresentasi diminta untuk menuliskan kritik p e m e r i n t a h a n  P s z c z y n a  u n t u k  
dan saran mereka atas presentasi kami. Pada sore mendengarkan kata sambutan dari wali kota. 
hari kami melakukan latihan presentasi untuk Dan kami kembali ke hotel untuk siap–siap 
kedua kalinya. Namun karena waktunya tidak acara award ceremony. 
memungkinkan, presentasi final ini dilanjutkan      pukul 05.00, kami tiba dan 
pada pagi berikutnya. Baru pada latihan m e n u n g g u  p e n g u m u m a n  s i a p a  
presentasi kedua inilah kami disuguhkan pemenangnya. Kalau melihat dari lawan, 
berbagai pertanyaan dan masukan dari team  kami tegang, namun Pak Gun selalu berusaha 
leader. Selain berlatih presentasi, kami juga menyemangati kami. Dan hasil latihan 
mendapatkan pengarahan dari Pak Victor, dari selama ini membuahkan hasil. Puji Tuhan 
sini kami mengerti bahwa presentasi yang saya bisa memperoleh medali perunggu di 
sesungguhnya ada di dalam diri kami, power point Bidang Matematika mengalahkan negara – 
dan segala alat peraga hanyalah sebatas negara lain, saya merasa senang sekali. 
pendukung presentasi. Kami juga diajarkan cara Akhirnya diadakan farewell dinner di mana 
berpresentasi yang efektif oleh beliau, kami pun kami membagikan souvenir untuk negara lain. 
menjadi lebih percaya diri dalam berpresentasi. Lalu kami pun kembali ke hotel untuk istirahat.

 terasa kami sampai di Frankfurt sekitar pukul 09.00, suhu di  kami untuk mendapatkan berbagai penghargaan 
yang baru saja kami terima tidaklah mudah. Tentu saja kami 
membutuhkan refreshing setelah berhari-hari mengurusi 
presentasi kami. Untuk itu, panitia Polandia telah menyusun acara 
jalan-jalan pada hari ke-5, ini adalah hari tersantai bagi kami. 
Breakfast baru dimulai pukul 08.00, sehingga kami bisa bangun 
agak siang, yah sekitar pukul 07.00 lah... Setelah selesai breakfast, 

sana masih dingin. Pada pukul 10.00, kami berangkat ke Warsawa bus mengantar kami dari Magnus Hotel menuju Wieliczka. Di sana, 
dengan Boeing 737–300. Setelah rentetan acara  pembukaan dan kami diajak untuk menjelajahi tambang garam yang sudah 
sebagainya, kami langsung makan malam dan mempersiapkan berumur ribuan tahun. Pemandangan di dalam tambang begitu 
presentasi untuk keesokan harinya, lalu tidur. luar biasa, seluruh patung dan dinding tambang terdiri dari garam 

 sekitar pukul 06.00 waktu Polandia kami sudah harus murni. Kami diajak berkeliling hingga sampai kedalaman 1300 m di 
bangun karena jadwal padat yang menanti kami. Kami berangkat ke bawah tanah dengan total anak tangga yang dilalui adalah 320 anak 
Chrobry High School untuk presentasi di depan juri–juri pukul tangga. Bahkan pada kedalaman tersebut, kami menjumpai sebuah 
09.00, dan kami  mendapat giliran ke–7. Juri – juri di bidang kapel yang sangat luas dan indah. Tembok di setiap sisi kapel diisi 
matematika tampak menyeramkan, orangnya tidak ada yang dengan ukiran-ukiran tentang kehidupan Yesus Kristus, jadi tampak 
senyum sama sekali dan mimik wajahnya serius semua, sangat seperti alkitab dari gambar.
bertolak belakang dengan materi yang saya presentasikan yang Wieliczka, bus kami menuju Krakow. Setibanya di Krakow, 
berjudul “Fun With Mathematics Using Hamming Code on peserta ICYS dibagi menjadi beberapa kelompok dengan local 
Birthdate Guesser”. Suasana jadi sangat tegang, untung setelah guide masing-masing, untuk melihat tempat-tempat penting di 
memperagakan sulap ajaran Pak Gun, juri–juri matematika menjadi Krakow seperti Istana Kerajaan, Cathedral Church, St. Mary's Church, 
tertawa, sehingga dapat mencairkan suasana. Materi yang saya Patung Naga dan lain sebagainya. Lalu dari sana, kami kembali ke 
susun bersama Hotel Magnus untuk makan malam dan istirahat. Dan hari ini 

mengakhiri perjalanan kami pada International Conference of Young 
rasanya sudah melalui presentasi. Seusai makan siang, Scientist ke XVI di Pszczyna.

kami melihat beberapa presentasi dari negara lain, lalu kembali ke 

Andika Setia Budi dan  Steven Marcellino akhirnya 
dapat diterima dengan cukup baik oleh dewan juri.

enganD

Tak

Chrobry

  dukungan  kepala  sekolah  dan  guru   serta 
orang tua kami, rombongan ICYS meninggalkan 
Jakarta tanggal 23 April 2009 dengan pesawat 
Lufthanza. Jelas terngiang di telinga kami pesan  

dari Prof. Yohanes Surya, Ph.D.  untuk merebut medali emas bagi 
tim Indonesia  yang  melewati karantina pertama pada tanggal 5-6 
Maret 2009 dan ke-2 tanggal 22-23 April 2009.
Dalam keheningan pesawat, teringat dalam pikiran kami proyek 
yang kami persiapkan dengan judul “BIOLOGICAL CONTROL USING 
Trichogramma Japonicum AS EGG PARASITE” untuk lomba ICYS, saat 
kami melakukan penelitian di PPLH Seloliman - Mojokerto dan 
mengumpulkan data, serta  latihan presentasi  berulang kali di 
hadapan para guru Ir. Gunawan Siswoyo (Pembimbing KIR), Dra. 
Herwati, Dewi Arimbi, S.Pd, Drs. Sarjono Semedi dan semua guru 
yang lain, termasuk juga pembimbing dari Litbang PPPK Petra.

 terasa pesawat yang kami tumpangi telah mendarat di 
Frankfurt dan melanjutkan perjalanan ke Warsawa. Untuk 
mengikuti acara opening ceremony di Pszczyna kami harus 
melakukan perjalanan dengan kereta api  lebih dari tiga jam. 
Sambutan pada opening ceremony disampaikan oleh para juri dari 
beberapa negara serta duta besar dari setiap negara peserta ICYS 
2009. Indonesia merupakan satu-satunya peserta dari benua Asia. 

 High School adalah tempat lomba dilaksanakan. 
Dengan  mendapat giliran ke-3,kami tampil dengan semangat 
menang dan percaya diri walaupun ada kendala peralatan 
elektronik kami sempat macet. ‘Pucuk dicinta ulam pun tiba’ 
dengan urutan ke-3 di hari pertama  membuat rasa deg-deg-an 
cepat berakhir. Juri penguji adalah professor dari berbagai negara.

Tuntaslah

Saat

Perlombaan

Hari

 

 sudah 
p r e s e n t a s i  t i m  
Indonesia di hari ke-2 
dan kami sempat 
melepas ketegangan 
dengan jalan-jalan bersama. Keesokan harinya dilanjutkan dengan 
game  “Treasure Hunt”, setiap kelompok ada satu perwakilan dari 
setiap negara.Kami diajak untuk mengunjungi tempat bersejarah di  
Pszczyna dan wajib menjawab pertanyaan panitia pada setiap 
tempat yang kami kunjungi. 
 

 yang paling dinanti telah tiba ,AWARD CEREMONY. Berdebar 
hati kami ketika negara Indonesia dipanggil ke panggung untuk 
menerima medali. Dengan perasaan haru dan senang dengan 
berlinang air mata kami berdua menerima medali emas yang 
didambakan oleh setiap peserta. Kami merasa pengorbanan kami 
tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang baik. Kami merasa sangat 
bangga karena dari sekian banyak peserta, kamilah peserta termuda 
yang mendapatkan medali emas. 

 kami diakhiri dengan acara jalan-jalan ke Wieliczka 
Salt Mine dan Krakow, suatu tempat yang mana ketinggiannya 1300 
m di bawah permukaan laut yang dilengkapi dengan kapel dan 
restaurant free Wi-Fi. Lengkap sudah kegembiraan kami di hari ke-6 
dengan makan masakan Indonesia di Wisma Kedutaan Indonesia. 
Kegembiraan Bapak Haz Pohan (Dubes Indonesia) tidak dapat 
disembunyikan atas kemenangan kami yang ditunjukkan dengan 
bermain drum mengiringi kami bernyanyi. Pengalaman kami di 
Warsawa yang paling unik adalah ketika kami berada di penginapan, 
karena toilet dan kamar mandi letaknya jauh dari kamar tidur dan 
setiap lantai hanya ada 1 toilet untuk dipakai bersama (laki-
perempuan). 

 terakhir, kami terbang dari Warsawa menuju Frankfurt 
dengan transit di Singapore menuju Jakarta. Dari kejauhan tampak 
banyak sekali  wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik 
serta beberapa sekolah dan pejabat Diknas menyambut kami 
dengan kalungan bunga dan rentetan pertanyaan seputar 
keberhasilan kami. Rombongan kami harus tinggal satu malam di 
Jakarta karena ada conference. Esok harinya kami tiba di Surabaya, 
sambutan yang luar biasa kami terima sama seperti ketika kami tiba 
di Jakarta. kami disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya, Bapak Drs. H. Sahudi, M.Pd. beserta jajarannya  juga Ketua  
PPPK Petra yaitu dr. Liliek Gondomono, Drs. Imanu Siswoputranto 
selaku Kepala PKP jenjang SMP, SMA/SMK Petra, juga tak ketinggalan 
Kepala  SMP Kristen Petra 3 Ibu Santawati, S.Th ,  Ibu Dra. Victoria, 
M.Pd., Kepala SMA Kristen Petra 2 beserta staf, dan juga keluarga 
tercinta. Kami sangat bangga dengan keberhasilan kami,  harapan 
kami ke depan agar setiap siswa mau mencari peluang dan 
melakukannya,  karena... 
‘ada peluang tanpa melakukan adalah sia-sia’.

Prestasi yang sesungguhnya ada di dalam diri kami, 
“power point dan segala alat peraga 

hanyalah sebatas pendukung presentasi”

Fernanda Novelia dan Vincentius Gunawan

I Made Rayo Putra Indrawan

Dari ki-ka :  I Made Rayo.Fernanda , Ir. Gunawan , Vincentius , 

I Made Rayo Putra Indrawan (SMA K Petra 2)
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eragam pramuka lengkap mencerminkan 

seorang pramuka sejati, tetapi hal ini belum Scukup tanpa disertai kedisiplinan dan 

tanggung jawab. Untuk melatihnya, pada 

tanggal 2 – 3 Mei 2009, SD Kristen Petra 9 

mengadakan Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) 

yang diikuti oleh 70 siswa dari kelas III, IV  dan V. 

Kegiatan Persami diadakan tidak hanya 

untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab saja, 

tetapi juga kerja sama, keberanian, 

pengendalian diri dan kreativitas. 

Ini terbukti dari setiap kegiatan 

yang diadakan selama dua hari 

b e r j a l a n  ba i k ,  m u l a i  d a r i  

pembuatan tandu, pembuatan 

baju dari koran, caraka malam, 

jar ing laba–laba,  menyusur 

terowongan dan berjalan di tali 

keseimbangan.

Kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu SD Kristen Petra 9

Kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu SD Kristen Petra 9

Perkemahan Sabtu Minggu
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Kegiatan ekstrakurikuler Tiwisada (Bakti Wiyata Husada) 
yang dilaksanakan setiap hari Rabu dengan dibantu oleh 
dokter UKS, yaitu dr. Irma mengadakan praktik 

membalut. Kegiatan diikuti siswa kelas III - kelas V, para siswa 
SD Kristen Petra 13 menjadi model dalam kegiatan ini, dan dr. 
Irma sebagai mentor memberikan informasi dan menunjukkan 
cara menangani kasus yang membutuhkan pertolongan untuk 
segera dibalut. Ditunjukkan jika menolong korban yang 
mengalami patah tulang dan terkilir, kemudian para siswa 
mencoba melakukan sendiri-sendiri, kemudian dr. Irma 
menyempurnakan kekurangan siswa.

Kegiatan life skill siswa SD Kristen Petra 13 kelas II ABC 
adalah belajar bersama-sama membuat roti bakar. 
Para guru menjelaskan bahan-bahan dan alat yang perlu 
disiapkan untuk membuat roti bakar. Dengan penuh 
kegembiraan para siswa mencoba membuat sendiri roti 
bakar, dan setelah selesai mereka menikmati hasil 
karyanya bersama-sama teman sekelas.

Tiwisada Pendidikan 
Dokter 
Kecil

Membuat roti bakar

Perkemahan Sabtu Minggu

Koran bekas yang ada di rumah dapat kita bentuk menjadi barang-barang yang 
bernilai lho...! Buktinya siswa SD Kristen Petra 7 kelas VI dalam pembelajaran KTK, 

dapat mengolah koran bekas menjadi gerobak 
yang unik dan cantik.  Bahan-bahan yang mereka 

butuhkan hanya lilin, lem tembak, koran 
bekas dan hiasan yang digunakan 
untuk memperindah penampilan 
gerobak. Dalam pembelajaran ini 

siswa dapat memperoleh manfaat yaitu mereka 
dapat membuat barang yang unik dari bahan  

koran bekas, selain itu mereka belajar menjaga 
kebersihan lingkungan dengan mengolah barang 

bekas menjadi barang yang berguna.

“Hmm ……. enak sekali jelly buatanku...!!!”.

         Pada bulan April yang lalu, siswa kelas II SD Kristen 
Petra 7 praktik membuat jelly untuk membuktikan 
pembelajaran IPA tentang perubahan bentuk zat cair 
menjadi zat padat yang berbentuk jelly.  Ibu Esther Mariani 
Opit dengan sabar membimbing siswa - siswi mencampur 
bubuk jelly hingga proses pemasakan dan pendinginan.

He..he… mula-mula mereka dengan takut-takut 
memasukkan bubuk jelly dan mengaduk sampai 
mengental, sesekali mereka mencicipi. “Eh, manis..manis... 
rasanya!!!”, mereka sangat menikmati sekali kegiatan ini. 
Setelah beberapa saat, cairan jelly yang sudah mendidih 
diletakkan pada suatu wadah lalu didinginkan, maka jelly 
akan memadat. Nach.. lihatlah mereka dengan bangga 
mengamati jelly buatannya.  

Aaron San Wibowo yang sekarang duduk di kelas VC SD Kristen Petra 7, selalu 
memenangkan lomba renang baik di tingkat kecamatan, tingkat kota Surabaya, 
bahkan tingkat provinsi.  

Pada tanggal 11 – 13 April 2009, Aaron berhasil keluar sebagai perenang 
terbaik Kejurda 2009, dia telah mempersembahkan 4 medali emas dan 1 medali 
perak untuk kota Surabaya. Empat medali emas itu diraih dari 100 m dan 50 m  
gaya punggung, 100 m dan 200 m  gaya bebas,  sedangkan medali perak diraih dari 
200 m  gaya ganti perseorangan.  

Wow.. ! Selamat yach Aaron, tingkatkan terus prestasimu...!!!!

Kejurda renang 2009

(Perubahan zat melalui proses 
pemanasan dan pendinginan)

membuat jelly

berkreasi dengan koran bekas

elementary school
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eragam pramuka lengkap mencerminkan 

seorang pramuka sejati, tetapi hal ini belum Scukup tanpa disertai kedisiplinan dan 

tanggung jawab. Untuk melatihnya, pada 

tanggal 2 – 3 Mei 2009, SD Kristen Petra 9 

mengadakan Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) 

yang diikuti oleh 70 siswa dari kelas III, IV  dan V. 

Kegiatan Persami diadakan tidak hanya 

untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab saja, 

tetapi juga kerja sama, keberanian, 

pengendalian diri dan kreativitas. 

Ini terbukti dari setiap kegiatan 

yang diadakan selama dua hari 

b e r j a l a n  ba i k ,  m u l a i  d a r i  

pembuatan tandu, pembuatan 

baju dari koran, caraka malam, 

jar ing laba–laba,  menyusur 

terowongan dan berjalan di tali 

keseimbangan.

Kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu SD Kristen Petra 9

Kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu SD Kristen Petra 9

Perkemahan Sabtu Minggu
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Kegiatan ekstrakurikuler Tiwisada (Bakti Wiyata Husada) 
yang dilaksanakan setiap hari Rabu dengan dibantu oleh 
dokter UKS, yaitu dr. Irma mengadakan praktik 

membalut. Kegiatan diikuti siswa kelas III - kelas V, para siswa 
SD Kristen Petra 13 menjadi model dalam kegiatan ini, dan dr. 
Irma sebagai mentor memberikan informasi dan menunjukkan 
cara menangani kasus yang membutuhkan pertolongan untuk 
segera dibalut. Ditunjukkan jika menolong korban yang 
mengalami patah tulang dan terkilir, kemudian para siswa 
mencoba melakukan sendiri-sendiri, kemudian dr. Irma 
menyempurnakan kekurangan siswa.

Kegiatan life skill siswa SD Kristen Petra 13 kelas II ABC 
adalah belajar bersama-sama membuat roti bakar. 
Para guru menjelaskan bahan-bahan dan alat yang perlu 
disiapkan untuk membuat roti bakar. Dengan penuh 
kegembiraan para siswa mencoba membuat sendiri roti 
bakar, dan setelah selesai mereka menikmati hasil 
karyanya bersama-sama teman sekelas.

Tiwisada Pendidikan 
Dokter 
Kecil

Membuat roti bakar

Perkemahan Sabtu Minggu

Koran bekas yang ada di rumah dapat kita bentuk menjadi barang-barang yang 
bernilai lho...! Buktinya siswa SD Kristen Petra 7 kelas VI dalam pembelajaran KTK, 

dapat mengolah koran bekas menjadi gerobak 
yang unik dan cantik.  Bahan-bahan yang mereka 

butuhkan hanya lilin, lem tembak, koran 
bekas dan hiasan yang digunakan 
untuk memperindah penampilan 
gerobak. Dalam pembelajaran ini 

siswa dapat memperoleh manfaat yaitu mereka 
dapat membuat barang yang unik dari bahan  

koran bekas, selain itu mereka belajar menjaga 
kebersihan lingkungan dengan mengolah barang 

bekas menjadi barang yang berguna.

“Hmm ……. enak sekali jelly buatanku...!!!”.

         Pada bulan April yang lalu, siswa kelas II SD Kristen 
Petra 7 praktik membuat jelly untuk membuktikan 
pembelajaran IPA tentang perubahan bentuk zat cair 
menjadi zat padat yang berbentuk jelly.  Ibu Esther Mariani 
Opit dengan sabar membimbing siswa - siswi mencampur 
bubuk jelly hingga proses pemasakan dan pendinginan.

He..he… mula-mula mereka dengan takut-takut 
memasukkan bubuk jelly dan mengaduk sampai 
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membuat jelly

berkreasi dengan koran bekas

elementary school
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etelah berhasil meraih Juara I pada Olimpiade Bahasa 
Inggris di SMA Kristen Petra 1 Surabaya,  Michelle Ngu SSien Enn yang kali ini berpasangan dengan Chintya 

Dhefie Djajapurnama kembali meraih Juara I Lomba Bahasa 
Inggris dalam 'The Competition 9' yang diadakan oleh SMA 
Negeri 9 Surabaya. Kompetisi ini diikuti oleh siswa SMP dan 
sederajat se-Gerbangkertasusila, dilaksanakan pada tanggal 
28 - 29 Maret 2009 bertempat di SMA Negeri 9, Jalan Wijaya 
Kusuma 48 Surabaya. Prestasi kali ini merupakan prestasi 
terakhir yang dipersembahkan Michelle dan Chintya untuk 
SMP Kristen Petra 2, karena mereka sebentar lagi akan 
menyelesaikan studinya di SMP Kristen Petra 2, dan 
selanjutnya mereka akan melanjutkan studi ke jenjang 
pendidikan berikutnya. 

Peduli Terhadap Sesama

ntuk menunjukkan kepedulian 
terhadap sesama, seperti Kristus Uyang telah rela berkorban untuk 

semua orang, SMP Kristen Petra 2 
mengundang anak-anak jalanan yang 
tergabung dalam Yayasan Pelita Kasih 
Surabaya untuk bersama-sama merasakan 
kasih Tuhan dengan mengikuti Perayaan 
Paskah Bersama.

” K a t a k a n  
 

pada Napza”T i d a k
Kegiatan yang bertemakan ”Katakan tidak pada napza” 

dilaksanakan pada hari Selasa, 14 April 2009 di SMP Kristen 

Petra 1 Surabaya. Acara itu bertujuan untuk mengarahkan 

para siswa agar tidak terjerumus dalam ‘larangan dunia’ yang 

menyesatkan. Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 336 siswa kelas VIII 

berlangsung dengan baik dan dialogis bersama Bapak Stefanus Ramli, 

S.H., S.S. dan Bapak Yohanis Kristian, S.T.  sebagai testimoni [nara 

sumber] dari Brilliant Pluss Education & Training Center Surabaya. 

Materi yang disampaikan semakin menarik karena ada kesaksian, foto 

dan video yang ditayangkan melalui proyektor LCD (Liquid Crystal 

Display), di antaranya adalah : pengertian penyalahgunaan narkoba, 

jenis - jenis narkoba, efeknya bagi pemakai narkoba, awal mula 

pemakai narkoba, tips bebas dari narkoba dan tips menghadapi 

teman yang menjadi pemakai narkoba. Kegiatan yang berlangsung 

hingga hampir dua jam itu berjalan dengan lancar dan memberikan 

pemahaman akan bahayanya ‘jerat maut narkoba’ bagi generesi 

muda, khususnya siswa-siswi SMP Kristen Petra 1 Surabaya.
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The Competition 9

“Keep move on girls...!!”

junior high school

anitia dari SMA Kristen Petra 1 telah 
s u k s e s  m e n g a d a k a n  l o m b a  PMatematika, Bahasa Inggris dan 

Solo Vokal tingkat SMP se-Jatim. Tepatnya 
hari Sabtu, 14 Maret 2009 dari babak 
penyisihan pagi hari hingga final sore 
hari, bertempat di gedung SMA Kristen 
Petra 1 di jalan Lingkar Dalam Barat, 
Perumahan Graha Family Surabaya, telah 
membawa sukacita tersendiri bagi Peter 

nd Tirtowijoyo kelas VII-6 sebagai 2 Winner 
Mathematic Olympiad dan Timothy 

ndHartanto kelas VIII-7 sebagai 2   Winner 
English Olympiad. Dengan bangga 
mereka dan semua siswa siswi SMP 
Kristen Petra 1 meraih prestasi dengan 

ndmemadukan dua trofi 2  Winner tingkat 
Jatim. 

l i m p i a d e  S a i n s  
N a s i o n a l  ( O S N )  
memang salah satu O

kegiatan yang ditunggu - 
tunggu oleh para siswa SMP 
Kristen Petra 1, di antaranya 
adalah para  s iswa yang 
mengikuti pelatihan selama ini 
di Kantor Kesekretariatan 
Direktorat Pendidikan dan 
Puslitbang PPPK Petra Jl. H.R. 
Muhammad, Surabaya.

OSN tahun 2009 yang 
masih di tingkat kota Surabaya 
ini, dilaksanakan serentak di 
tiga tempat  pada hari Rabu, 22 April 2009, antara lain: 

1. Lomba OSN Bidang Matematika di SMP Negeri 1 Surabaya
2. Lomba OSN Bidang Fisika di SMP Negeri 3 Surabaya
3. Lomba OSN Bidang Biologi di SMP Negeri 6 Surabaya

Hasil pemenang dan juara lomba ternyata tidak bisa langsung 
diumumkan, mungkin mengingat banyaknya peserta dan 
membutuhkan kriteria penilaian yang lengkap dan teliti. Panitia dari 
Diknas Pendidikan Kota Surabaya menyampaikan bahwa hasil 
pemenangnya akan diumumkan dua minggu setelah pelaksanaan, 
yaitu sekitar 30 April 2009.

Dan setelah lewat tanggal tersebut, ternyata salah satu ”Duta SMP 
Kristen Petra 1”, yaitu Peter Tirtowijoyo Young kelas VII-8/32 berhasil 
meraih Juara I  OSN Bidang Matematika. Sekarang Peter telah 
menepati janjinya untuk bisa meraih prestasi terbaik yang dicapainya. 
Selamat dan raih terus prestasimu..!

Sains Nasional 
Olimpiade 

2009
Mathematic Olympiad 
and English Olympiad

Winner 
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Mathematics Champion

MP Kristen Petra 3 yang diwakili oleh Steffany Sugianto (IX-3) 
dan Willy Cahyadi (IX-3) berhasil meraih Juara I Lomba SMatematika se-Jawa Timur dalam ‘The Competion 9' yang 

diselenggarakan oleh SMA Negeri 9 Surabaya pada tanggal 28 – 29 
Maret 2009, dengan pembina Drs. Djarmuko. Tampaknya 
kemampuan pasangan ini dalam bidang matematika belum 
tertandingi oleh peserta lainnya, yang membuat mereka bisa tampil 
sebagai yang terbaik dalam ‘The Competion 9'. Dan sepatutnyalah 
kita beri applaus untuk mereka. 

Congratulation for Steffany and Willy .......!!
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diselenggarakan oleh SMA Negeri 9 Surabaya pada tanggal 28 – 29 
Maret 2009, dengan pembina Drs. Djarmuko. Tampaknya 
kemampuan pasangan ini dalam bidang matematika belum 
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1. Claudia P. (X-1)
    Juara I Lomba Fotografi tingkat Jawa Timur 

pada tanggal 24 April 2009 di Universitas 
Surabaya.

2. Isabella (X-8), Magda Putri (X-3), Nadia Vita 
P. (XI IPA-5), Novidiah S. (XI IPS-3)
Juara I Lomba Journalism Clinic 2009 
tingkat Jawa Timur, tanggal 20 April - 2 Mei 
2009 di Universitas Kristen Petra 
( I s a b e l l a  j u ga  m e ra i h  T h e  B e s t  
Photographer di lomba tersebut).

3. Tesa G. (XI IPA-1)
Juara I Bidang Komputer di Olimpiade 
Sains Tingkat Kota, tanggal 15 April 2009.

4. Randy  (X-6)
Juara II Bidang Astronomi di Olimpiade 
Sains Tingkat Kota, tanggal 15 April 2009.

5. Yesurun (XI IPS-5)
Juara II Bidang Atletik Lari 100 m di 
Olimpiade Sains Tingkat Kota tanggal 15 
April 2009.

erja keras, latihan, semangat dan 
ketekunan adalah beberapa faktor Kp e n t i n g  d a l a m  p e n c a p a i a n  

kesuksesan. Mari kita lihat beberapa orang 
yang telah mencapai kesuksesan itu, sebut 
saja Usain Bolt yang meraih tiga medali emas 
di Olimpiade Beijing karena kerja keras dan 
latihannya selama bertahun-tahun, Galileo 
Galilei yang diakui sebagai ahli matematika 
dan astronomi terkemuka di dunia karena 
ketekunannya dalam penelitian-penelitian, 
Eddie Adams seorang tokoh foto jurnalistik 
yang dikenal dunia berkat semangat dan kerja 
kerasnya mencari momen-momen yang pas 
untuk  d iabadikan  da lam foto- foto  
terkenalnya. Begitu juga dengan teman-
teman kita yang berada di SMA 

Kristen Petra 1 ini, 
yang mungkin baru 

mencapai awal 
p e r j a l a n a n  
sukses mereka 
dari kesuksesan-
kesuksesan yang 

a k a n  d a t a n g ,  
mereka adalah:  

Kerja keras, berbuah 
keberhasilan
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Lomba Komposisi Bentuk Kreatif ini diadakan oleh 
jurusan Arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya pada 
tanggal 6 Maret 2009 dan berlanjut pada tanggal 8 Maret 
2009. 

Lomba ini bertemakan “Taman Bermain Dasar Laut”. 
Setiap kelompok peserta (yang terdiri atas dua orang) harus 
berimajinasi membangun taman bermain dasar laut dengan 
konsep yang menarik, unik, dan konstruktural. Kelompok kami 
mengambil konsep “Sea Horse” dengan nama ”Amenity 
Seahorse”. Gedungnya berbentuk kuda laut dengan posisi 
telentang, nama “Amenity Seahorse” berarti kuda laut 
kesenangan. Kami berharap taman bermain kami menjadi 
pusat kesenangan bagi pengunjung. Awalnya kami kurang 
yakin untuk lolos ke babak -babak berikutnya, apalagi ketika 
sampai ke babak semifinal. Dengan waktu hanya satu jam, kami 
harus membuat maket yang bahannya berasal dari barang 
bekas (maksimum 30 benda) dan tidak boleh dipotong-potong 
dari rumah. Karya-karya peserta lain benar-benar keren dan 
spektakuler, membuat kami feel hopeless bisa masuk final. 
Tetapi setelah pengumuman final, kami lolos..! Kemudian kami 
presentasi lima menit dan kami berhasil meraih juara II. Rasanya 
senang dan cukup puas, membuat kami tertantang untuk 
mengikuti lomba-lomba seperti ini lagi.  Rahasia keberhasilan 
Tim SMA Kristen Petra 2 adalah ”Usahakan yang terbaik dan 
sempurnakan dengan doa”, kata Jessica dan Reynold.

Lomba Komposisi 
Bentuk Kreatif
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Jangan menghentikan 

pengobatan sebelum 

obat yang diberikan 

dokter habis.

Untuk anak yang menderita radang tenggorok, kapan diperlukan antibiotik? Jenis 

antibiotik apa yang tepat digunakan?
Walau antibiotik memang tepat digunakan untuk mengatasi radang tenggorok yang 
disebabkan bakteri, namun tetap ada beberapa hal  penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sebaiknya tidak memberikan antibiotik sebelum mendapat instruksi dokter. 
Pemberian antibiotik bersifat individual, tidak dapat disamakan antara anak satu 
dengan yang lainnya.

2. Sebagian besar infeksi yang disebabkan oleh virus akan sembuh dengan sendirinya 
jika daya tahan anak meningkat dalam 3-5 hari.

3. Jangan menghentikan pengobatan sebelum obat yang diberikan dokter habis. Karena 
gejala/keluhan  yang berkurang bukan berarti semua kuman sudah dihilangkan. 
Penghentian antibiotik tanpa sepengetahuan dokter dapat meningkatkan risiko 
resistensi, artinya bakteri menjadi kebal terhadap obat.

4. Berikan obat sesuai dengan dosis, jangan berharap pemberian dengan dosis yang 
ditingkatkan dapat mempercepat penyembuhan penyakit. Tindakan itu tidak tepat, 
malah dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya.

5. Jika muncul efek samping seperti mual, muntah atau diare, jangan menghentikan 
pengobatan, sebaiknya berkonsultasi kembali dengan dokter. Sebaliknya jika muncul 
gejala yang aneh, misalnya kulit kemerahan, anak menjadi lemah, atau gejala lainnya, 
jangan didiamkan, segera konsultasi dengan dokter untuk mencegah dampak buruk 
dari obat.

6. Informasikan kepada dokter semua reaksi alergi yang pernah dialami, riwayat 
pengobatan yang sudah diberikan dan berbagai informasi kesehatan lainnya, agar 
dokter dapat memberikan obat yang sesuai dengan kondisi anak.cdr.Atik F.B.

Pemberian obat pada anak-anak sebaiknya lebih berhati-hati. 

Hanya pada kondisi tertentu sajalah pemberian obat, khususnya antibiotik, 

sebaiknya  dipertimbangkan secara rasional. Antibiotik
Penggunaan 

Valentino Nyoto S. (X-3) memang berbakat dalam bidang 

renang. Di perlombaan tingkat Nasional, terbukti dia berhasil 

memperoleh Juara I dalam lima kategori yang diperebutkan. 

Kejuaraan itu diadakan dalam rangka Wali kota Cup HUT Surabaya 

ke-716 pada tanggal 21 Mei 2009, kategori tersebut ialah :

- 50 m surface monofins swimming PA Junior C

- 100 m surface monofins swimming PA Junior C

- 200 m surface monofins swimming PA Junior C

- 50 m apnea PA Junior C

- 50 m bifins swimming PA Junior

Dia juga memperoleh penghargaan sebagai peselam terbaik 

tingkat Junior C.

Nasional

Senyum kemenangan terpancar dari 

ketiga siswa ini, atas nama: Reyner Jeremy 

(XI IPS 2), Yek Ing (XI IPS 2) dan Ni Luh Made 

A (XI IPS 3) yang berhasil memperoleh Juara 

III dalam Kompetisi Nasional Simulasi 

Saham Tingkat SMA, Stock Exchange Games 

2009 yang diadakan oleh Falkutas Ekonomi 

UBAYA pada tanggal 15 - 17 April 2009.

 Games 2009 
Stock Exchange

Renang 
 tingkat

T I P S
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Setiap kelompok peserta (yang terdiri atas dua orang) harus 
berimajinasi membangun taman bermain dasar laut dengan 
konsep yang menarik, unik, dan konstruktural. Kelompok kami 
mengambil konsep “Sea Horse” dengan nama ”Amenity 
Seahorse”. Gedungnya berbentuk kuda laut dengan posisi 
telentang, nama “Amenity Seahorse” berarti kuda laut 
kesenangan. Kami berharap taman bermain kami menjadi 
pusat kesenangan bagi pengunjung. Awalnya kami kurang 
yakin untuk lolos ke babak -babak berikutnya, apalagi ketika 
sampai ke babak semifinal. Dengan waktu hanya satu jam, kami 
harus membuat maket yang bahannya berasal dari barang 
bekas (maksimum 30 benda) dan tidak boleh dipotong-potong 
dari rumah. Karya-karya peserta lain benar-benar keren dan 
spektakuler, membuat kami feel hopeless bisa masuk final. 
Tetapi setelah pengumuman final, kami lolos..! Kemudian kami 
presentasi lima menit dan kami berhasil meraih juara II. Rasanya 
senang dan cukup puas, membuat kami tertantang untuk 
mengikuti lomba-lomba seperti ini lagi.  Rahasia keberhasilan 
Tim SMA Kristen Petra 2 adalah ”Usahakan yang terbaik dan 
sempurnakan dengan doa”, kata Jessica dan Reynold.

Lomba Komposisi 
Bentuk Kreatif
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Jangan menghentikan 

pengobatan sebelum 

obat yang diberikan 

dokter habis.

Untuk anak yang menderita radang tenggorok, kapan diperlukan antibiotik? Jenis 

antibiotik apa yang tepat digunakan?
Walau antibiotik memang tepat digunakan untuk mengatasi radang tenggorok yang 
disebabkan bakteri, namun tetap ada beberapa hal  penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sebaiknya tidak memberikan antibiotik sebelum mendapat instruksi dokter. 
Pemberian antibiotik bersifat individual, tidak dapat disamakan antara anak satu 
dengan yang lainnya.

2. Sebagian besar infeksi yang disebabkan oleh virus akan sembuh dengan sendirinya 
jika daya tahan anak meningkat dalam 3-5 hari.

3. Jangan menghentikan pengobatan sebelum obat yang diberikan dokter habis. Karena 
gejala/keluhan  yang berkurang bukan berarti semua kuman sudah dihilangkan. 
Penghentian antibiotik tanpa sepengetahuan dokter dapat meningkatkan risiko 
resistensi, artinya bakteri menjadi kebal terhadap obat.

4. Berikan obat sesuai dengan dosis, jangan berharap pemberian dengan dosis yang 
ditingkatkan dapat mempercepat penyembuhan penyakit. Tindakan itu tidak tepat, 
malah dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya.

5. Jika muncul efek samping seperti mual, muntah atau diare, jangan menghentikan 
pengobatan, sebaiknya berkonsultasi kembali dengan dokter. Sebaliknya jika muncul 
gejala yang aneh, misalnya kulit kemerahan, anak menjadi lemah, atau gejala lainnya, 
jangan didiamkan, segera konsultasi dengan dokter untuk mencegah dampak buruk 
dari obat.

6. Informasikan kepada dokter semua reaksi alergi yang pernah dialami, riwayat 
pengobatan yang sudah diberikan dan berbagai informasi kesehatan lainnya, agar 
dokter dapat memberikan obat yang sesuai dengan kondisi anak.cdr.Atik F.B.

Pemberian obat pada anak-anak sebaiknya lebih berhati-hati. 

Hanya pada kondisi tertentu sajalah pemberian obat, khususnya antibiotik, 

sebaiknya  dipertimbangkan secara rasional. Antibiotik
Penggunaan 

Valentino Nyoto S. (X-3) memang berbakat dalam bidang 

renang. Di perlombaan tingkat Nasional, terbukti dia berhasil 

memperoleh Juara I dalam lima kategori yang diperebutkan. 

Kejuaraan itu diadakan dalam rangka Wali kota Cup HUT Surabaya 

ke-716 pada tanggal 21 Mei 2009, kategori tersebut ialah :

- 50 m surface monofins swimming PA Junior C

- 100 m surface monofins swimming PA Junior C

- 200 m surface monofins swimming PA Junior C

- 50 m apnea PA Junior C

- 50 m bifins swimming PA Junior

Dia juga memperoleh penghargaan sebagai peselam terbaik 

tingkat Junior C.

Nasional

Senyum kemenangan terpancar dari 

ketiga siswa ini, atas nama: Reyner Jeremy 

(XI IPS 2), Yek Ing (XI IPS 2) dan Ni Luh Made 

A (XI IPS 3) yang berhasil memperoleh Juara 

III dalam Kompetisi Nasional Simulasi 

Saham Tingkat SMA, Stock Exchange Games 

2009 yang diadakan oleh Falkutas Ekonomi 

UBAYA pada tanggal 15 - 17 April 2009.

 Games 2009 
Stock Exchange

Renang 
 tingkat

T I P S



Gedung TK dan SD Kristen Petra 7 Kalianyar

Diharapkan, nantinya TK dan SD Kristen Petra 7 akan 

menjadi sekolah yang dipenuhi dengan fasilitas yang dapat 

membuat para siswa merasa jauh lebih nyaman. Semoga 

pembangunan gedung Sekolah TK dan SD Kristen Petra 7 dapat 

terselesaikan sesuai dengan jadwal dan bisa memenuhi 

kebutuhan masyarakat masa kini yang semakin berkembang. 

Pembangunan 

elihat secara langsung proses pembangunan 

gedung TK  dan SD  Kristen Petra 7 sungguh Mmengasyikkan, sayangnya tidak semua orang 

dapat masuk dan melihat proses pengerjaannya dengan alasan 

keamanan. Beberapa waktu yang lalu, tim dari redaksi Gema Petra 

diperkenankan untuk mengambil gambar dan mengamati 

sampai sejauh mana proses pembangunannya. Tampak tower 

crane yang terpasang tinggi menjulang ke atas sedang 

memindahkan material-material yang akan dipergunakan dalam 

proses pembangunan. Hingga sekarang pembangunan struktur 

bangunan sedang berlangsung pada lantai keempat. Menurut 

koordinator lapangan, progress pembangunan telah mencapai 

36% dari target penyelesaian.  

Memasuki tahun ajaran baru 2009/2010, PPPK Petra 
menyediakan layanan SMS Centre, sebuah layanan 
untuk menampung masukan dan saran secara mudah 

dan praktis melalui SMS. Layanan ini terbuka bagi seluruh warga 
PPPK Petra, mulai dari siswa, orang tua, guru dan karyawan. 
Anda dapat memberikan masukan dan saran untuk peningkatan 
mutu Sekolah PPPK Petra dengan cara mengetikkan PSC diikuti 
tanda pagar, kemudian nama Anda, tanda pagar, sekolah yang 
diberi saran, tanda pagar, masukan. 
 
Anda dapat melihat informasi tentang SMS Centre ini di setiap 
lokasi Sekolah PPPK Petra. Untuk dapat berpartisipasi dalam 
memberikan masukan dan saran, Anda cukup mengirim  SMS 
dengan cara, ketik : 

PSC#Nama Anda#Sekolah#Masukan Anda.

Contoh: PSC#Adi Kurniawan#TK Kristen Petra 7#pembangunan 
gedung TK dan SD Kristen Petra 7 mohon dipercepat ya...

Lalu kirim ke nomor 
085 731 89 2000 atau 085 731 89 3000.

Gedung TK dan SD Kristen Petra 7 Kalianyar
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