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halaman 03__________      
Studi Wisata, Kegiatan 
Peduli Lingkungan.

halaman 04__________    
Lomba IPA, Bahasa Inggris, 
Matematika SD PPPK Petra.

halaman 05__________  
Prestasi Excelent, Lomba 
Mading dan Jurnalistik.

halaman 06__________
Apa sih bahanpewarna 
makanan itu?

halaman 07__________        
Tips Pemakaian Lensa 
Kontak.

halaman 08__________   
Percepatan Pembuatan 
Tempe.

halaman 10__________
Imunisasi Campak

halaman 13__________   
Belajar mengecap rasa

halaman 14__________  
Prestasi SMA Kristen Petra

halaman 15__________    
Survival Game

Daftar Isi

P E T R A

SURABAYA

ami sangat senang dapat hadir sempurna diukir para siswi SMA Kristen 
kembali menyapa Anda melalui Petra 3 dengan menjuarai  lomba bola 
Gema Edisi Desember 2008 - basket  Stikom Cup. Prestasi Excellence K

Januari 2009, di edisi kali ini kami tampil juga diraih Siswa SMP Kristen Petra 1 
dengan logo yang baru, dengan dengan mendapatkan medali Perak 
harapan  dapat semakin baik dalam dalam lomba matematika tingkat 
setiap edisi penerbitan. Kami berusaha Internasional. Banyak Lagi prestasi dan 
menampilkan materi berita dengan kegiatan siswa yang patut untuk 
konsep yang lebih menarik dan disimak.
bermanfaat bagi para pembaca, mulai Terima kasih untuk pihak 
dari tips pemakaian lensa kontak sekolah yang sudah mengirimkan 
s a m p a i  p e m b u a t a n  t e m p e  artikel  untuk Gema Petra. Kami selaku 
menggunakan temperatur, kami tim redaksi juga mohon maaf jika ada 
tampilkan. Ada juga games yang materi yang belum bisa diterbitkan. 
diharapkan dapat menjadi daya tarik Kirimkan masukan dan saran Anda ke 
tersendiri untuk pembaca. alamat redaksi atau kirimkan lewat 

Tidak ketinggalan prestasi e_mail.Semoga apa yang kami sajikan 
siswa dalam menjuarai berbagai dapat bermanfaat. Terima Kasih,
macam bidang lomba di antaranya Selamat membaca.
adalah lomba Matematika, Bahasa 
Inggris dan IPA tingkat SD yang 
diadakan oleh PPPK Petra. Prestasi 

Redaksi

Menurun: 1. Gema, 2. Sekolah, 4. Tas, 
6. PPPKPetra, 7. Infokom, 9. Kaki, 11. 
Guru, 

jawaban games Gema edisi September No. 47

Mendatar: 3. Satpam. 5. Sepeda, 8. 
Perpustakaan, 10. Cerdas, 12. Logo, 13. 
Juara, 

a key for educating with heart

Tolong dong... 
cari 10 perbedaan 
dalam gambar ini..
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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

Sekolah-sekolah PPPK Petra 
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media informasi dan komunikasi

Pada tanggal 23 Oktober 2008 (gelombang I) dan tanggal 24 Oktober 2008 
(gelombang II), siswa kelas 7 SMP Kristen Petra 2 mengikuti kegiatan Studi 

Wisata di Pusat Pendidikan Alam dan Budaya 'Kaliandra Sejati' Dusun Gamoh, 
Dayurejo, Prigen. Kegiatan ini dilaksanakan supaya para siswa bisa belajar 

mengenal lebih dekat kondisi lingkungan alam dengan segala macam 
permasalahan dan potensinya.

Dalam kegiatan ini para siswa bisa mengamati langsung kehidupan serangga, 
dan beberapa jenis binatang yang selama ini mungkin hanya mereka lihat di 

buku-buku bacaan, praktik daur ulang kertas-kertas bekas, praktik menanam 
benih dan memanen sayuran, pengolahan dan pemanfaatan sampah organik 

sebagai pupuk (kompos) dan juga bisa mengamati usaha pelestarian dan 
penanganan lahan kritis di daerah lereng pegunungan Arjuno dan Welirang.

Studi Wisata

D
alam rangka memperingati HUT ke-63 , Kelompok Peduli Lingkungan (KPL) 
SMP Kr Petra 3  mengikuti kegiatan Aksi Penanaman 15.000 pohon Mangrove 
pada hari Sabtu, 18 Oktober 2008, di Bozem Wonorejo Surabaya bersama 

Pemkot Surabaya dan Tunas Hijau Club. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu 
bentuk partisipasi sekolah terhadap kegiatan peduli lingkungan di kota Surabaya.

TNI 

KE IATAN PE ULI LING UNGANG D K

KOMPOS
PELATIHAN PEMBUATAN 

Untuk mengurangi penumpukan sampah yang ada di 
lingkungan sekitar, maka pada hari Rabu, 
29 Oktober 2008 peserta Ekstrakurikuler Biolingkungan 
SMP Kristen Petra 3 khususnya kelas VII dan VIII 
mengadakan pelatihan pembuatan kompos dengan teknik 
Takakura Sederhana. Pelatihan ini dibina oleh Aditya dari 
Tunas Hijau Club dan bertempat di Green House

03

g
e
m

a
p
e
tra

 / d
e

s. - ja
n

. / 2
0
0

8
 / 4

8



G
am

es

petraspetra

Pelindung:Dewan Pengurus PPPK Petra
Pembina: Ir. Irwan Santoso,

Ir. Jimmy Priatman, M.Arch., Ir. Suwandi
Redaksi: Endra Kriswanto, 
Robby Wigeno, Kurniawan

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

halaman 03__________      
Studi Wisata, Kegiatan 
Peduli Lingkungan.

halaman 04__________    
Lomba IPA, Bahasa Inggris, 
Matematika SD PPPK Petra.

halaman 05__________  
Prestasi Excelent, Lomba 
Mading dan Jurnalistik.

halaman 06__________
Apa sih bahanpewarna 
makanan itu?

halaman 07__________        
Tips Pemakaian Lensa 
Kontak.

halaman 08__________   
Percepatan Pembuatan 
Tempe.

halaman 10__________
Imunisasi Campak

halaman 13__________   
Belajar mengecap rasa

halaman 14__________  
Prestasi SMA Kristen Petra

halaman 15__________    
Survival Game

Daftar Isi

P E T R A

SURABAYA

ami sangat senang dapat hadir sempurna diukir para siswi SMA Kristen 
kembali menyapa Anda melalui Petra 3 dengan menjuarai  lomba bola 
Gema Edisi Desember 2008 - basket  Stikom Cup. Prestasi Excellence K

Januari 2009, di edisi kali ini kami tampil juga diraih Siswa SMP Kristen Petra 1 
dengan logo yang baru, dengan dengan mendapatkan medali Perak 
harapan  dapat semakin baik dalam dalam lomba matematika tingkat 
setiap edisi penerbitan. Kami berusaha Internasional. Banyak Lagi prestasi dan 
menampilkan materi berita dengan kegiatan siswa yang patut untuk 
konsep yang lebih menarik dan disimak.
bermanfaat bagi para pembaca, mulai Terima kasih untuk pihak 
dari tips pemakaian lensa kontak sekolah yang sudah mengirimkan 
s a m p a i  p e m b u a t a n  t e m p e  artikel  untuk Gema Petra. Kami selaku 
menggunakan temperatur, kami tim redaksi juga mohon maaf jika ada 
tampilkan. Ada juga games yang materi yang belum bisa diterbitkan. 
diharapkan dapat menjadi daya tarik Kirimkan masukan dan saran Anda ke 
tersendiri untuk pembaca. alamat redaksi atau kirimkan lewat 

Tidak ketinggalan prestasi e_mail.Semoga apa yang kami sajikan 
siswa dalam menjuarai berbagai dapat bermanfaat. Terima Kasih,
macam bidang lomba di antaranya Selamat membaca.
adalah lomba Matematika, Bahasa 
Inggris dan IPA tingkat SD yang 
diadakan oleh PPPK Petra. Prestasi 

Redaksi

Menurun: 1. Gema, 2. Sekolah, 4. Tas, 
6. PPPKPetra, 7. Infokom, 9. Kaki, 11. 
Guru, 

jawaban games Gema edisi September No. 47

Mendatar: 3. Satpam. 5. Sepeda, 8. 
Perpustakaan, 10. Cerdas, 12. Logo, 13. 
Juara, 

a key for educating with heart

Tolong dong... 
cari 10 perbedaan 
dalam gambar ini..

02

K
a
ta

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

Sekolah-sekolah PPPK Petra 

g
e
m

a
p
e
tra

 /
 d

e
s.

 -
 ja

n
. 

/ 
2
0
0
8
 /

 4
8

media informasi dan komunikasi
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Lomba IPA

Stevans Christian Juara I, SD Kristen Petra 9
(sedang berdoa, setelah menerima piala)

Lomba Bahasa Inggris

Lomba Matematika

11 November 2008

21 Oktober 2008

21 November 2008 

Juara I Jason Gunawan, 
SD Kristen Petra 5 

Juara II Abigail Jessica Liesar, 
SD Kristen Petra 5

Juara III Chatarina Jessica H. 
   SD Kristen Petra 10
Juara Harapan I: Jonathan 

Louis, SD Kristen Petra 7

04

iapa sih yang tak ingin menjadi juara...!  
Semua anak pasti ingin berprestasi, ingin Smenang dalam suatu perlombaan, menjadi 

yang terbaik, tetapi pastilah ada terbaik dari yang 
terbaik...
Untuk meningkatkan semangat siswa dalam 
berprestasi dan menumbuhkembangkan daya saing 
yang sehat di kalangan siswa, PPPK Petra 
mengadakan Lomba IPA tingkat SD seluruh PPPK 
Petra pada tanggala 21 Oktober 2008. Lomba 
Bahasa Inggris tanggal 11 November 2008 dan 
Matematika tingkat SD tanggal 21 November 2008
Dari lomba yang digelar diperoleh pemenang 
sebagai berikut:
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Juara I: SD Kristen Petra 13
  Natalia Tantono
  Avanaldo Hendayandhika
  Lenardus Putera
Juara II: SD Kristen Petra 1
  Kartana
  Harry Setyawan Firmansyah
  Kezia Dewi Rona Liemen

Juara III: SD Kristen Petra 9
  Tabita Angelie K.S.
  Timothy Immanuel
  Felicia Sutanto
Sedangkan juara harapan diraih oleh 
   SD Kristen Petra 5. 
  Gretel Gaby (V-A),  
  Jeremy Immanuel Putra Tandjung  ( V-A),   
  Kezia Salay (V-B)

Juara I Jason Gunawan, 
SD Kristen Petra 5 

Juara II Abigail Jessica Liesar, 
SD Kristen Petra 5

Juara III Chatarina Jessica H. 
   SD Kristen Petra 10
Juara Harapan I: Jonathan 

Louis, SD Kristen Petra 7

Juara I Stevans Christian,         
 SD Kristen Petra 9

Juara II Ariel Prama,                 
    SD Kristen Petra 13
Juara III Josephine Poedjianto, 
    SD Kristen Petra 10

05

SMP
Kristen 
Petra 1

Peter Tirtowijoyo Young, dialah yang telah berhasil meraih banyak prestasi di 
tingkat nasional dan internasional. Prestasi terakhir yang telah diraihnya adalah 
Medali Perak “Certificate of Excellence for International Mathematics 
Competition 2008, 30 Oktober 2008 di Chiang Mai, Thailand” 

Peter Tirto Young dari kelas VII-8/30, merasa bangga atas prestasi yang luar 
biasa itu, karena menambah deretan siswa prestasi dari  PPPK Petra di tingkat 
Internasional. Adapun prestasi-prestasi lain yang masih hangat diraihnya antara 
lain:
- First Class Honour for Individual Performance 12th Primary Mathematics 

World Contest 2008 di Hongkong.
- Gold Medal Singapore Mathematical Olympiad for JUNIOR Section 2008 di 

Singapura
- Honourable Mention Singapore Mathematical Olympiad (SMO) dari 

Singapore Mathematic  Society for OPEN Section 2008, dan masih banyak 
yang lain sejak di tingkat dasar.

Sikap sederhana dan tidak sombong membuatnya mampu bergaul dengan 
teman-temanya dengan sangat baik, bahkan ia aktif di OSIS dan kegiatan 
sekolah. Selamat untuk PETER….! Kebanggaanmu… juga kebanggaan kami 
semua …. !  

PRESTASI 

Peter Tirtowijoyo Young

Lomba MADING  

Tim Jurnalistik, dan Photographer

tim Mading Deteksi

dan Jurnalistik

P
Persiapan yang matang dan 1. Maria Felicia 7-6/28
pembinaan berkelanjutan ternyata 2. Melisa Gunawan 8-2/23
tidak sia-sia karena dari team selalu aktif selama kegiatan 
Mading & Jurnalistik SMP Kristen berlangsung, setelah pulang 
Petra 1 berhasil meraih sekolah mereka kembali ke stand-
penghargaan yang hebat. nya di SSCC Supermall Pakuwon 
Perlombaan yang diikuti oleh Indah, yang didampingi setia oleh 
hampir semua sekolah negeri & Ibu Dra. Nanik Widyastuti guru 
swasta di Surabaya sekitarnya Ekstra Jurnalis & Mading. Hingga 
telah menjadi perhatian para saatnya tiba pengumuman 
pengunjung dan pembaca di media pemenang dibacakan pada tanggal 
harian Jawa Pos. 30 Nopember 2008, bahwa Tim 
Sejak tanggal 21- 30 November Mading SMP Kristen Petra 1 
2008 para siswa yang tergabung meraih TOP TEN  MADING 2D/3D. 
dalam tim Mading Deteksi yaitu : Dan seminggu sesudahnya tanggal 
1. Michelle Kartokusuma VIII-2/24 7 Desember 2008 Team Jurnalistik 
2. Karlina  IX-4/19 & Photographer meraih 
3. Carolina N.W.  IX-1/6 penghargaan 1ST PLACE Junior 
4. Elisabeth  VIII-5/11 High Espresso Deteksi JOURNALIST 
5. Meliza Maya IX-5/27 Blog Competition Deteksi 
dan tim Jurnalistik & Photographer Convention 2 K 8.
yaitu :

“EXCELLENCE”
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info dan kegiatan

1.     Setiap kali membeli produk makanan, baca jenis 
dan jumlah pewarna yang digunakan dalam produk 
tersebut.

2.     Perhatikan label pada setiap kemasan produk. 
Pastikan di label itu tercantum izin dari BPOM (Badan 
Pengawas Obat dan Makanan) yang tertulis: “POM 
dan Nomor izin pendaftaran”. Atau jika produk 
tersebut hasil industri rumah tangga, maka harus ada 
nomor pendaftarannya yang tertulis : “ P-IRT dan 
nomor izin pendaftaran”.

3.     Untuk produk makanan yang tidak dikemas secara 
khusus, sebaiknya pilih makanan atau minuman yang 
warnanya tidak terlalu mencolok, karena 
kemungkinan warna tersebut berasal dari bahan 
pewarna bukan makanan (non food grade) seperti 
pewarna tekstil.

Siswa kelas III SD Kristen Petra 12 sedang 
mengadakan percobaan IPA tentang 
pengaruh bahan makanan buatan bagi 
manusia. Kegiatan ini bertujuan mengetahui 
pengaruh bahan makanan tambahan buatan 
bagi kesehatan manusia. 
Perlu diperhatikan bahwa pada saat ini 
banyak pengusaha nakal yang menggunakan 
zat-zat pewarna berbahaya yaitu zat 
pewarna bukan untuk makanan (non food 
grade). Misalnya, pemakaian zat pewarna 
tekstil atau kulit. Selain itu, terjadi juga 
penggunaan bahan pewarna buatan dengan 
dosis tidak tepat. Hal-hal tersebutlah yang 
dapat membahayakan kesehatan tubuh.

Bagaimana cara 
menghindari 

penggunaan zat 
warna buatan 
dalam produk 

makanan 
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Kegiatan Pelayanan K
Kegiatan pelayanan 
paduan suara siswa 
SD Kristen Petra 11 
Surabaya 
dilaksanakan pada 
hari Minggu, 12 
Oktober 2008 di GKI 
Diponegoro Surabaya.
Mereka menyanyikan 
lagu pujian “Give 
Thanks” dan  Kuasa 
Kasih-Mu

Ini adalah hari pertama sekolah setelah 
tahun baru. Semua murid ada di tempat 
duduk masing-masing, menunggu guru 
baru mulai mengajar. 
Guru baru itu berdiri dan berkata, "Siapa 
pun di sini yang berpikir dirinya bodoh, 
tolong berdiri." 
Semua murid saling lihat, dan akhirnya 
seorang anak berdiri. 
"Menurutmu, kamu bodoh?" tanya guru 
baru itu. 
“Tidak," kata anak itu, "saya cuma kasihan 
melihat Pak Guru berdiri sendirian."...!?

 http://humor.sabda.org

Bahan pewarna makanan terbagi buatan yang mengandalkan bahan-
dalam dua kelompok besar yakni bahan kimia, atau dari bahan yang 
pewarna alami dan pewarna buatan. mengandung pewarna alami melalui 
Di Indonesia, penggunaan zat pewarna ekstraksi secara kimiawi. Beberapa 
untuk makanan (baik yang diizinkan contoh pewarna buatan yaitu :
maupun dilarang) diatur dalam SK Warna kuning : tartrazin, sunset yellow
Menteri Kesehatan RI No. Warna merah : allura, eritrosin, 
722/MenKes/Per/VI/88 mengenai amaranth.
bahan tambahan makanan. Warna biru : Brilliant Blue 

diperoleh dari tanaman Kelebihan pewarna buatan dibanding 
ataupun hewan yang berupa pigmen. pewarna alami adalah dapat 
Beberapa pigmen alami yang banyak menghasilkan warna yang lebih kuat 
terdapat di sekitar kita antara lain: dan stabil meski jumlah pewarna yang 
klorofil (terdapat pada daun-daun digunakan hanya sedikit. Warna yang 
berwarna hijau), karotenoid (terdapat dihasilkan dari pewarna buatan akan 
pada wortel dan sayuran lain berwarna tetap cerah meskipun sudah 
oranye-merah). Umumnya, pigmen- mengalami proses pengolahan dan 
pigmen ini bersifat tidak cukup stabil pemanasan, sedangkan pewarna alami 
terhadap panas, cahaya, dan pH mudah mengalami degradasi atau 
tertentu. Walau begitu, pewarna alami pemudaran pada saat diolah dan 
umumnya aman dan tidak disimpan. Misalnya kerupuk yang 
menimbulkan efek samping bagi menggunakan pewarna alami,  warna 
tubuh. tersebut akan segera pudar ketika 

 untuk makanan mengalami proses penggorengan.
diperoleh melalui proses sintesis kimia 

Pewarna alami 

Pewarna buatan
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KONTAK 

TIPS
PEMAKAIAN 

LENSA 

Lensa kontak adalah lensa plastik tipis yang 6.Waspadai mata merah. Termasuk mata 
dipakai menempel pada kornea mata. Lensa gatal, mata berair, rasa tak nyaman, mata 
kontak memiliki fungsi yang sama dengan sakit, dan ketajaman penglihatan 

kacamata, yaitu menurun, segeralah lepas lensa kontak 
mengoreksi kelainan refraksi, kelainan akomodasi, dan periksakan ke dokter mata. 
terapi dan kosmetik. 7. Bersihkan lensa kontak secara benar, 
Jenis-jenis LENSA KONTAK dengan cara sebagai berikut :
1. Hard Contact Lens atau Lensa Kontak Keras
2. Soft Contact Lens atau Lensa Kontak Lunak
3. Rigid Gas Permeable (RGP) Lens
Berikut ini ada hal yang perlu diperhatikan dalam 
pemakaian lensa kontak: 

1. Periksakan ke dokter mata terlebih dahulu, 
karena ada beberapa kondisi (kontra 
indikasi) yang membuat seseorang sama 
sekali tak boleh memakai lensa kontak. 
Misalnya :

- ada riwayat alergi atau 
- ada infeksi yang masih aktif atau 
- reflek mengedip terganggu (pada 

penderita belspalsi atau kelumpuhan pada Pemakaian lensa kontak pada orang yang 
syaraf wajah), sehingga mata cenderung tidak sesuai akan mengakibatkan 
kering. komplikasi pada mata. Komplikasi 

2.Cari lensa kontak yang cocok. Dokter akan pemakaian soft lens terbanyak adalah 
menentukan lensa kontak yang cocok, reaksi alergi yang disebabkan oleh 
tergantung kondisi mata, air mata, dan bahannya, atau komponen cairan 
tujuannya. perawatannya. Ketahui risiko Anda jika 

3. Periksa mata dan lensa 6 bulan sekali. Jika memilih lensa kontak. Sebaiknya 
ada tanda-tanda ada masalah, segera periksakan dan konsultasikan terlebih 
diperiksakan ke dokter mata. dahulu dengan dokter mata sebelum 

4.Jangan sembarangan membeli. Jauh lebih memakai lensa kontak, terutama jika 
baik membeli lensa kontak disertai resep memiliki riwayat infeksi atau alergi. 
dokter agar fitting lebih pas dan tak 
mengakibatkan komplikasi. 

5.Komplikasi akibat soft lens berwarna. Bagi 
mata sensitif, warna pada soft lens bisa 
menyebabkan iritasi. Secara umum, soft 
lens berwarna hanya bagus dipakai bagi 
mata normal untuk menunjang 
penampilan. Penggunanya harus menaati 
kaidah-kaidah pemakaian lensa kontak 
dan memeriksakan mata secara berkala. 
Jika tak nyaman, soft lens harus segera 
dilepas. 

a. Segera bersihkan lensa kontak setelah 
Anda melepasnya, dengan larutan 
pembersih yang disarankan oleh ahli 
lensa kontak.

b. Sebaiknya tidak mencampur larutan 
pembersih dengan merek yang 
berbeda.

c. Ikutilah petunjuk yang ada di botol 
larutan pembersih dan perhatikan 
tanggal kadaluwarsanya.

d. Jangan membersihkan lensa kontak 
dengan air keran atau dengan air ludah.
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Senin, 3 November 2008 siswa kelas XI IPA & IPS SMA Kristen Petra 4 
mengikuti kegiatan Karyawisata ke Pusat Pendidikan Alam dan Budaya 

Yayasan Kaliandra Sejati Prigen – Pasuruan.

Siswa belajar tentang teknologi tepat guna, 
misalnya: mengolah buah nangka menjadi kripik,
mengolah buah markisa & jeruk menjadi sirup 
yang segar. Di sana para siswa juga diperlihatkan
bagaimana proses solar cell tenaga matahari bekerja

 Pusat Pendidikan Alam dan Budaya
Karyawisata SMA

Kristen 
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info dan kegiatan

1.     Setiap kali membeli produk makanan, baca jenis 
dan jumlah pewarna yang digunakan dalam produk 
tersebut.

2.     Perhatikan label pada setiap kemasan produk. 
Pastikan di label itu tercantum izin dari BPOM (Badan 
Pengawas Obat dan Makanan) yang tertulis: “POM 
dan Nomor izin pendaftaran”. Atau jika produk 
tersebut hasil industri rumah tangga, maka harus ada 
nomor pendaftarannya yang tertulis : “ P-IRT dan 
nomor izin pendaftaran”.

3.     Untuk produk makanan yang tidak dikemas secara 
khusus, sebaiknya pilih makanan atau minuman yang 
warnanya tidak terlalu mencolok, karena 
kemungkinan warna tersebut berasal dari bahan 
pewarna bukan makanan (non food grade) seperti 
pewarna tekstil.

Siswa kelas III SD Kristen Petra 12 sedang 
mengadakan percobaan IPA tentang 
pengaruh bahan makanan buatan bagi 
manusia. Kegiatan ini bertujuan mengetahui 
pengaruh bahan makanan tambahan buatan 
bagi kesehatan manusia. 
Perlu diperhatikan bahwa pada saat ini 
banyak pengusaha nakal yang menggunakan 
zat-zat pewarna berbahaya yaitu zat 
pewarna bukan untuk makanan (non food 
grade). Misalnya, pemakaian zat pewarna 
tekstil atau kulit. Selain itu, terjadi juga 
penggunaan bahan pewarna buatan dengan 
dosis tidak tepat. Hal-hal tersebutlah yang 
dapat membahayakan kesehatan tubuh.

Bagaimana cara 
menghindari 
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Thanks” dan  Kuasa 
Kasih-Mu
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tahun baru. Semua murid ada di tempat 
duduk masing-masing, menunggu guru 
baru mulai mengajar. 
Guru baru itu berdiri dan berkata, "Siapa 
pun di sini yang berpikir dirinya bodoh, 
tolong berdiri." 
Semua murid saling lihat, dan akhirnya 
seorang anak berdiri. 
"Menurutmu, kamu bodoh?" tanya guru 
baru itu. 
“Tidak," kata anak itu, "saya cuma kasihan 
melihat Pak Guru berdiri sendirian."...!?
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dalam dua kelompok besar yakni bahan kimia, atau dari bahan yang 
pewarna alami dan pewarna buatan. mengandung pewarna alami melalui 
Di Indonesia, penggunaan zat pewarna ekstraksi secara kimiawi. Beberapa 
untuk makanan (baik yang diizinkan contoh pewarna buatan yaitu :
maupun dilarang) diatur dalam SK Warna kuning : tartrazin, sunset yellow
Menteri Kesehatan RI No. Warna merah : allura, eritrosin, 
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bahan tambahan makanan. Warna biru : Brilliant Blue 

diperoleh dari tanaman Kelebihan pewarna buatan dibanding 
ataupun hewan yang berupa pigmen. pewarna alami adalah dapat 
Beberapa pigmen alami yang banyak menghasilkan warna yang lebih kuat 
terdapat di sekitar kita antara lain: dan stabil meski jumlah pewarna yang 
klorofil (terdapat pada daun-daun digunakan hanya sedikit. Warna yang 
berwarna hijau), karotenoid (terdapat dihasilkan dari pewarna buatan akan 
pada wortel dan sayuran lain berwarna tetap cerah meskipun sudah 
oranye-merah). Umumnya, pigmen- mengalami proses pengolahan dan 
pigmen ini bersifat tidak cukup stabil pemanasan, sedangkan pewarna alami 
terhadap panas, cahaya, dan pH mudah mengalami degradasi atau 
tertentu. Walau begitu, pewarna alami pemudaran pada saat diolah dan 
umumnya aman dan tidak disimpan. Misalnya kerupuk yang 
menimbulkan efek samping bagi menggunakan pewarna alami,  warna 
tubuh. tersebut akan segera pudar ketika 

 untuk makanan mengalami proses penggorengan.
diperoleh melalui proses sintesis kimia 
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Lensa kontak adalah lensa plastik tipis yang 6.Waspadai mata merah. Termasuk mata 
dipakai menempel pada kornea mata. Lensa gatal, mata berair, rasa tak nyaman, mata 
kontak memiliki fungsi yang sama dengan sakit, dan ketajaman penglihatan 

kacamata, yaitu menurun, segeralah lepas lensa kontak 
mengoreksi kelainan refraksi, kelainan akomodasi, dan periksakan ke dokter mata. 
terapi dan kosmetik. 7. Bersihkan lensa kontak secara benar, 
Jenis-jenis LENSA KONTAK dengan cara sebagai berikut :
1. Hard Contact Lens atau Lensa Kontak Keras
2. Soft Contact Lens atau Lensa Kontak Lunak
3. Rigid Gas Permeable (RGP) Lens
Berikut ini ada hal yang perlu diperhatikan dalam 
pemakaian lensa kontak: 

1. Periksakan ke dokter mata terlebih dahulu, 
karena ada beberapa kondisi (kontra 
indikasi) yang membuat seseorang sama 
sekali tak boleh memakai lensa kontak. 
Misalnya :

- ada riwayat alergi atau 
- ada infeksi yang masih aktif atau 
- reflek mengedip terganggu (pada 

penderita belspalsi atau kelumpuhan pada Pemakaian lensa kontak pada orang yang 
syaraf wajah), sehingga mata cenderung tidak sesuai akan mengakibatkan 
kering. komplikasi pada mata. Komplikasi 

2.Cari lensa kontak yang cocok. Dokter akan pemakaian soft lens terbanyak adalah 
menentukan lensa kontak yang cocok, reaksi alergi yang disebabkan oleh 
tergantung kondisi mata, air mata, dan bahannya, atau komponen cairan 
tujuannya. perawatannya. Ketahui risiko Anda jika 

3. Periksa mata dan lensa 6 bulan sekali. Jika memilih lensa kontak. Sebaiknya 
ada tanda-tanda ada masalah, segera periksakan dan konsultasikan terlebih 
diperiksakan ke dokter mata. dahulu dengan dokter mata sebelum 

4.Jangan sembarangan membeli. Jauh lebih memakai lensa kontak, terutama jika 
baik membeli lensa kontak disertai resep memiliki riwayat infeksi atau alergi. 
dokter agar fitting lebih pas dan tak 
mengakibatkan komplikasi. 

5.Komplikasi akibat soft lens berwarna. Bagi 
mata sensitif, warna pada soft lens bisa 
menyebabkan iritasi. Secara umum, soft 
lens berwarna hanya bagus dipakai bagi 
mata normal untuk menunjang 
penampilan. Penggunanya harus menaati 
kaidah-kaidah pemakaian lensa kontak 
dan memeriksakan mata secara berkala. 
Jika tak nyaman, soft lens harus segera 
dilepas. 

a. Segera bersihkan lensa kontak setelah 
Anda melepasnya, dengan larutan 
pembersih yang disarankan oleh ahli 
lensa kontak.

b. Sebaiknya tidak mencampur larutan 
pembersih dengan merek yang 
berbeda.

c. Ikutilah petunjuk yang ada di botol 
larutan pembersih dan perhatikan 
tanggal kadaluwarsanya.

d. Jangan membersihkan lensa kontak 
dengan air keran atau dengan air ludah.
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Pemasakan, perendaman kedua dan pengupasan 

1. Pilih kedelai yang baik, kemudian cuci sampai bersih lalu rendam selama 
1 malam

2. Masak kedelai lalu direndam lagi, setelah itu kedelai dikelupas dari kulit 
dalam yang masih melekat.

3. Setelah kulit terkelupas masak lagi sampai berbuih kemudian keringkan.
4. Setelah dingin campurkan ragi tempe dengan perbandingan satu 

sendok makan ragi berbanding dua kilogram kedelai. (1sdm. : 2kg.). 
Bungkus dengan plastik tipis dan lubangi semua sisi plastik dengan rata.

5. Tempe siap difermentasikan dengan Stabilisator Temperatur 3-4 jam 
kemudian tempe siap dimasak. Apabila tanpa menggunakan stabilitator 
fermentasi tempe membutuhkan waktu lebih dari 36 jam.

Pencucian dan perendaman pertama

Peragian dan pembungkusanPemasakan kedua dan pengeringan

3 4

5

Pembuatan Tempe
1 2

SMA
Kristen 
Petra 5

Kemampuan anak-anak band SMA Kristen Petra 5 memang tidak perlu 
diragukan lagi, hal ini terbukti pada Festival Band 2008 yang diselenggarakan 
di SMA St. Agnes Surabaya tanggal 28 Agustus 2008 mereka berhasil meraih 
predikat Juara I, atas nama Red Eyes Band. Tidak hanya itu, predikat Best Bassis 
dan Best Keyboardist juga diborong oleh personel RED EYES BAND.  
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Juara Harapan II Lomba Poster 
Kesehatan bulan Agustus, tingkat 

kota, sekabupaten Sidoarjo. Trophy 
diserahkan tanggal 12 November 

2008 oleh Bupati Sidoarjo kepada 
Fransisca O. kelas XI IPA 1 SMA 

Kristen Petra 4

SMA
Kristen 
Petra 4

Festival Band 2008 Lomba 
Poster Kesehatan

Kandungan Gizi dalam 100 gr tempe

Protein 45.5 g

Karbohidrat 19.7 g

Kalsium 30.2 g

Besi 347 mg

Fosfor 9 mg

Vitamin B1 0,28 mg

Vitamin B12 3,9 mg

- Proses fermentasi pada pembuatan tempe dipengaruhi oleh kestabilan temperatur, 
yaitu antara 47 – 55 C.

- Temperatur 27 – 31 membutuhkan waktu minimal 24 jam, tetapi kapang pada tempe 
tidak merata, sedangkan di atas 24 jam kapang tebal dan berwarna putih (baik).

- Temperatur 47 – 55 proses pengapangan membutuhkan waktu 3 – 4,5 jam, kapang 
tipis dan berwarna putih (baik), 

- Karena mengalami percepatan fermentasi sehingga terjadi efisiensi waktu 

Kesimpulan: 

Melihat besarnya manfaat tempe bagi kesehatan, 
tidak sia-sia  ANDIKA SETIA BUDI (SMA Kristen Petra 2 ) dan 

SAMUEL STEFANUS WIDODO (SMP Kristen Petra 3) 
mewujudkan karya ilmiah yang berjudul ”Percepatan 

Pembuatan Tempe Bermedia Stabilisator 
Temperatur”.
 Berikut ini adalah cara pembuatan dan 
proses percepatan pembuatan tempe.

BERMEDIA STABILISATOR TEMPERATUR

PEMBUATAN TEMPE 

Menambah wawasan kita dalam 

pengetahuan, terutama tentang 

pengetahuan yang bermanfaat 

dan teknologi yang berguna, 

khususnya bagi kita pencipta 

s u a t u  t e r o b o s a n

sangat diharapkan dapat m
enjadi 

motifa
si untuk orang.

Ilm
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TEMPETEMPE...
Bentuk fermentasi dari kedelai ini penyakit degeneratif (aterosklerosis, 
dipastikan mengandung banyak kandungan jantung koroner, diabetes melitus, kanker, 
gizi yang baik untuk kesehatan dan disinyalir dan lain-lain). Selain itu tempe juga 
dapat menjadi antibody yang baik. Tempe mengandung zat antibakteri penyebab 
berpotensi untuk digunakan melawan diare, penurun kolesterol darah, pencegah 
radikal bebas, sehingga dapat menghambat penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain.
proses penuaan dan mencegah terjadinya 

Tempe tidak 
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indonesia lho, 
ini adalah 
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Pemasakan, perendaman kedua dan pengupasan 

1. Pilih kedelai yang baik, kemudian cuci sampai bersih lalu rendam selama 
1 malam

2. Masak kedelai lalu direndam lagi, setelah itu kedelai dikelupas dari kulit 
dalam yang masih melekat.

3. Setelah kulit terkelupas masak lagi sampai berbuih kemudian keringkan.
4. Setelah dingin campurkan ragi tempe dengan perbandingan satu 

sendok makan ragi berbanding dua kilogram kedelai. (1sdm. : 2kg.). 
Bungkus dengan plastik tipis dan lubangi semua sisi plastik dengan rata.

5. Tempe siap difermentasikan dengan Stabilisator Temperatur 3-4 jam 
kemudian tempe siap dimasak. Apabila tanpa menggunakan stabilitator 
fermentasi tempe membutuhkan waktu lebih dari 36 jam.

Pencucian dan perendaman pertama

Peragian dan pembungkusanPemasakan kedua dan pengeringan

3 4

5

Pembuatan Tempe
1 2

SMA
Kristen 
Petra 5

Kemampuan anak-anak band SMA Kristen Petra 5 memang tidak perlu 
diragukan lagi, hal ini terbukti pada Festival Band 2008 yang diselenggarakan 
di SMA St. Agnes Surabaya tanggal 28 Agustus 2008 mereka berhasil meraih 
predikat Juara I, atas nama Red Eyes Band. Tidak hanya itu, predikat Best Bassis 
dan Best Keyboardist juga diborong oleh personel RED EYES BAND.  
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kota, sekabupaten Sidoarjo. Trophy 
diserahkan tanggal 12 November 

2008 oleh Bupati Sidoarjo kepada 
Fransisca O. kelas XI IPA 1 SMA 

Kristen Petra 4
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Kristen 
Petra 4

Festival Band 2008 Lomba 
Poster Kesehatan

Kandungan Gizi dalam 100 gr tempe

Protein 45.5 g

Karbohidrat 19.7 g

Kalsium 30.2 g

Besi 347 mg

Fosfor 9 mg

Vitamin B1 0,28 mg

Vitamin B12 3,9 mg

- Proses fermentasi pada pembuatan tempe dipengaruhi oleh kestabilan temperatur, 
yaitu antara 47 – 55 C.

- Temperatur 27 – 31 membutuhkan waktu minimal 24 jam, tetapi kapang pada tempe 
tidak merata, sedangkan di atas 24 jam kapang tebal dan berwarna putih (baik).

- Temperatur 47 – 55 proses pengapangan membutuhkan waktu 3 – 4,5 jam, kapang 
tipis dan berwarna putih (baik), 

- Karena mengalami percepatan fermentasi sehingga terjadi efisiensi waktu 

Kesimpulan: 

Melihat besarnya manfaat tempe bagi kesehatan, 
tidak sia-sia  ANDIKA SETIA BUDI (SMA Kristen Petra 2 ) dan 

SAMUEL STEFANUS WIDODO (SMP Kristen Petra 3) 
mewujudkan karya ilmiah yang berjudul ”Percepatan 

Pembuatan Tempe Bermedia Stabilisator 
Temperatur”.
 Berikut ini adalah cara pembuatan dan 
proses percepatan pembuatan tempe.

BERMEDIA STABILISATOR TEMPERATUR

PEMBUATAN TEMPE 

Menambah wawasan kita dalam 

pengetahuan, terutama tentang 

pengetahuan yang bermanfaat 

dan teknologi yang berguna, 

khususnya bagi kita pencipta 

s u a t u  t e r o b o s a n

sangat diharapkan dapat m
enjadi 

motifa
si untuk orang.

Ilm
u Pengetahuan 

dan  Tekno log i
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Tombo StartMicro Controller

AT 89S51

IC Komparator

LM 324

Batas Atas

IC Komparator

LM 324

Batas Bawah

RELAY

BEBAN

(Pemanas dan Kipas)

PENCATU DAYA

Komponen 
penunjang 

BLOK RANGKAIAN FERMENTASI

Sensor Suhu

LM 35

TEMPETEMPE...
Bentuk fermentasi dari kedelai ini penyakit degeneratif (aterosklerosis, 
dipastikan mengandung banyak kandungan jantung koroner, diabetes melitus, kanker, 
gizi yang baik untuk kesehatan dan disinyalir dan lain-lain). Selain itu tempe juga 
dapat menjadi antibody yang baik. Tempe mengandung zat antibakteri penyebab 
berpotensi untuk digunakan melawan diare, penurun kolesterol darah, pencegah 
radikal bebas, sehingga dapat menghambat penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain.
proses penuaan dan mencegah terjadinya 

Tempe tidak 
hanya ada di 
indonesia lho, 
ini adalah 
gambar tempe 
yang diproduksi 
dari belanda
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Salah satu program IGTKI-Kecamatan Tegalsari adalah 

menyelenggarakan Pentas Seni dengan kegiatan lomba: Tari anak, 

Menyanyi bersama, Peragaan busana dan Bersyair kelompok.

Anak-anak TK Kristen Petra 1 mengikuti dua  perlombaan yaitu : 

~ Menyanyi Bersama

~ Tari Anak

Adapun tujuan kami mengikutsertakan anak-anak adalah:

~  melatih kemandirian 

~  melatih kerja sama dalam tim

~  mengembangkan bakat

Berkat motivasi guru dan kerja sama dari orang tua, akhirnya 

anak-anak dapat tampil dengan maksimal dan meraih juara I baik 

dalam menyanyi bersama dan tari anak. 

. 

Prestasi

Tari Semut

Menyanyi Bersama  :

        Pagi itu, Sabtu, 25 Oktober 2008 
anak-anak kelompok A dan B terlihat 
ceria dan bersemangat, Sebanyak 
duapuluh anak TK Kristen Petra 5 
mengikuti Lomba mewarnai 
sekecamatan Sukolilo.   Satu demi satu 
krayon digoreskan diatas kertas 
gambar , walaupun udara panas 
namun hal itu tidak mematahkan  
semangat anak-anak untuk 
menyelesaikan mewarnai gambar. “ 

Tepat  Pukul 10.00 semua gambar dikumpulkan ke panitia. Ketika menunggu 
hasil pengumuman, terasa hati ini semakin berdebar-debar, dapat juara berapa 
ya….????? Dari hasil pengumuman TK Kristen Petra 5 meraih prestasi  : 
Kelompok A meraih Juara Harapan yaitu Michael Andrew Sucahyo (A1) dan 
Natasha Adeline Pitana (A3) sedangkan kelompok B meraih juara I : Angel 
Clarissa T (B4) dan Juara II : Natasya Michelle V (B4) serta juara Harapan : 
Christalia Kelly S (B4).

     Pada hari Rabu tanggal 22 
Oktober 2008 SD Kristen Petra 13 
mewakili kec. Waru mengikuti Pekan 
Seni Pelajar SD tingkat Kab. Sidoarjo. 
Pada akhirnya SD Kr. Petra 13 meraih 
Juara II se-Kabupaten Sidoarjo.

Kejuaraan Sepatu 

"Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya, akan jatuh." (Amsal 10:8)

&Tasya Fabiola Alim (tengah) berhasil meraih 
Juara I Kelas Speed B Putri 500 m,  1000 m 

dan 3000 m, serta Juara II Kelas Master 
Putri 1000 m.

Dua orang siswa SD Kristen Petra 9 

berhasil meraih juara dalam 

Kejuaraan Sepatu Roda Terbuka se-

Jawa Timur Piala KONI Kota 

Surabaya V pada tanggal 25  

Oktober 2008 yang dilaksanakan di 

Lapangan Makodam V / Brawijaya. 

Siswa tersebut adalah:

Kenny Dion Alim Juara I (Tengah)

Kenny Dion Alim berhasil meraih 

Juara I Kelas Speed A Putra 500 m, 

1000 m dan 3000 m
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 LEBIH BAIK DARIPADA MENGOBATI"

“MENCEGAH

 campak
Imunisasi BIAS 
Campak untuk siswa 
kelas 1 dilayani oleh 
Dokter dari 
Puskesmas Sukolilo. 
Imunisasi berjalan 
dengan tertib dan 
lancar. Peserta 
imunisasi dari SD 
Kristen Petra 5 
sebanyak 92 anak.  

Kegiatan imunisasi campak di SD Kristen Petra 11 
dilaksanakan pada tanggal 24 September 2008. 
Kegiatan imunisasi ini diberikan bagi siswa kelas I.
Pelaksanaan imunisasi ini atas kerja sama UKS SD 
Kristen Petra 11 dengan Puskesmas Kembang Kuning

Imunisasi

10

DIGITAL Mikroskop digital tersebut adalah gambar 
merupakan mikroskop yang benda/objek yang diamati lebih 
dihubungkan dengan perangkat jelas dan fokus, selain itu gambar 
komputer sehingga dapat yang diamati dapat disimpan 
ditayangan lewat LCD. Beda menjadi file dalam komputer dan 
dengan mikroskop biasa di mana bisa dicetak.
setiap siswa harus melihat Melalui alat media ini 
sendiri dan tidak dapat anak lebih enjoy dan anak lebih 
ditayangkan di LCD. mudah menyerap pelajaran yang 

Mikroskop digital dipelajari. 
memiliki beberapa keunggulan 
dibandingkan dengan biasa salah 
satu di antara keunggulan 

Salah seorang siswa di SD Kristen Petra 5 sedang 
mencoba, mikroskop digital 

Salah seorang siswa di SD Kristen Petra 5 sedang 
mencoba, mikroskop digital 
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Campak adalah penyakit yang sangat yang kemudian menjalar ke muka, berolahraga yang teratur dan istirahat 
menular yang dapat disebabkan oleh tubuh dan anggota tubuh lainnya. yang cukup, dan paling efektif cara 
sebuah virus yang bernama Virus Komplikasi dari penyakit Campak ini pencegahannya adalah dengan 
Campak. Penularan melalui udara adalah radang paru-paru, infeksi pada melakukan imunisasi. Pemberian 
ataupun kontak langsung dengan telinga, radang pada saraf, radang pada Imunisasi akan menimbulkan kekebalan 
penderita. Gejala-gejalanya adalah : sendi dan radang pada otak yang dapat aktif dan bertujuan untuk melindungi 
Demam, batuk, pilek dan bercak-bercak menyebabkan kerusakan otak yang terhadap penyakit campak hanya 
merah pada permukaan kulit 3 – 5 hari permanen ( menetap ). Pencegahan dengan sekali suntikan, dan diberikan 
setelah anak menderita demam. Bercak adalah dengan cara menjaga kesehatan pada usia anak sembilan bulan atau 
mula-mula timbul di pipi bawah telinga kita dengan makanan yang sehat, lebih. 

Setiap tahun di seluruh dunia, ratusan ibu anak-anak dan dewasa meninggal Karena penyakit 

yang sebenarnya masih dapat dicegah. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi tentang 
pentingnya Imunisasi. Bayi-bayi yang baru lahir, anak-anak usia muda yang bersekolah dan orang 
dewasa sama-sama memiliki risiko tinggi terserang penyakit-penyakit menular yang mematikan 
seperti ; Difteri (penyakit yang disebabkan bakteri Corynebacterium diphtheriae dan menyerang 
bagian atas saluran pernafasan dan kulit yang terluka.), Tetanus, Hepatitis B, Influenza, Typhus, 
Radang selaput otak, Radang paru-paru, dan masih banyak penyakit lainnya yang sewaktu-waktu 
muncul dan mematikan. Untuk itu salah satu pencegahan yang terbaik dan sangat vital agar bayi-
bayi, anak-anak muda dan orang dewasa terlindungi hanya dengan melakukan Imunisasi.
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Salah satu program IGTKI-Kecamatan Tegalsari adalah 
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Adapun tujuan kami mengikutsertakan anak-anak adalah:
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anak-anak dapat tampil dengan maksimal dan meraih juara I baik 

dalam menyanyi bersama dan tari anak. 
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Tari Semut
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ceria dan bersemangat, Sebanyak 
duapuluh anak TK Kristen Petra 5 
mengikuti Lomba mewarnai 
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krayon digoreskan diatas kertas 
gambar , walaupun udara panas 
namun hal itu tidak mematahkan  
semangat anak-anak untuk 
menyelesaikan mewarnai gambar. “ 

Tepat  Pukul 10.00 semua gambar dikumpulkan ke panitia. Ketika menunggu 
hasil pengumuman, terasa hati ini semakin berdebar-debar, dapat juara berapa 
ya….????? Dari hasil pengumuman TK Kristen Petra 5 meraih prestasi  : 
Kelompok A meraih Juara Harapan yaitu Michael Andrew Sucahyo (A1) dan 
Natasha Adeline Pitana (A3) sedangkan kelompok B meraih juara I : Angel 
Clarissa T (B4) dan Juara II : Natasya Michelle V (B4) serta juara Harapan : 
Christalia Kelly S (B4).

     Pada hari Rabu tanggal 22 
Oktober 2008 SD Kristen Petra 13 
mewakili kec. Waru mengikuti Pekan 
Seni Pelajar SD tingkat Kab. Sidoarjo. 
Pada akhirnya SD Kr. Petra 13 meraih 
Juara II se-Kabupaten Sidoarjo.

Kejuaraan Sepatu 

"Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya, akan jatuh." (Amsal 10:8)

&Tasya Fabiola Alim (tengah) berhasil meraih 
Juara I Kelas Speed B Putri 500 m,  1000 m 

dan 3000 m, serta Juara II Kelas Master 
Putri 1000 m.

Dua orang siswa SD Kristen Petra 9 

berhasil meraih juara dalam 

Kejuaraan Sepatu Roda Terbuka se-

Jawa Timur Piala KONI Kota 

Surabaya V pada tanggal 25  

Oktober 2008 yang dilaksanakan di 

Lapangan Makodam V / Brawijaya. 

Siswa tersebut adalah:

Kenny Dion Alim Juara I (Tengah)

Kenny Dion Alim berhasil meraih 

Juara I Kelas Speed A Putra 500 m, 

1000 m dan 3000 m
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DIGITAL Mikroskop digital tersebut adalah gambar 
merupakan mikroskop yang benda/objek yang diamati lebih 
dihubungkan dengan perangkat jelas dan fokus, selain itu gambar 
komputer sehingga dapat yang diamati dapat disimpan 
ditayangan lewat LCD. Beda menjadi file dalam komputer dan 
dengan mikroskop biasa di mana bisa dicetak.
setiap siswa harus melihat Melalui alat media ini 
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Campak adalah penyakit yang sangat yang kemudian menjalar ke muka, berolahraga yang teratur dan istirahat 
menular yang dapat disebabkan oleh tubuh dan anggota tubuh lainnya. yang cukup, dan paling efektif cara 
sebuah virus yang bernama Virus Komplikasi dari penyakit Campak ini pencegahannya adalah dengan 
Campak. Penularan melalui udara adalah radang paru-paru, infeksi pada melakukan imunisasi. Pemberian 
ataupun kontak langsung dengan telinga, radang pada saraf, radang pada Imunisasi akan menimbulkan kekebalan 
penderita. Gejala-gejalanya adalah : sendi dan radang pada otak yang dapat aktif dan bertujuan untuk melindungi 
Demam, batuk, pilek dan bercak-bercak menyebabkan kerusakan otak yang terhadap penyakit campak hanya 
merah pada permukaan kulit 3 – 5 hari permanen ( menetap ). Pencegahan dengan sekali suntikan, dan diberikan 
setelah anak menderita demam. Bercak adalah dengan cara menjaga kesehatan pada usia anak sembilan bulan atau 
mula-mula timbul di pipi bawah telinga kita dengan makanan yang sehat, lebih. 

Setiap tahun di seluruh dunia, ratusan ibu anak-anak dan dewasa meninggal Karena penyakit 

yang sebenarnya masih dapat dicegah. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi tentang 
pentingnya Imunisasi. Bayi-bayi yang baru lahir, anak-anak usia muda yang bersekolah dan orang 
dewasa sama-sama memiliki risiko tinggi terserang penyakit-penyakit menular yang mematikan 
seperti ; Difteri (penyakit yang disebabkan bakteri Corynebacterium diphtheriae dan menyerang 
bagian atas saluran pernafasan dan kulit yang terluka.), Tetanus, Hepatitis B, Influenza, Typhus, 
Radang selaput otak, Radang paru-paru, dan masih banyak penyakit lainnya yang sewaktu-waktu 
muncul dan mematikan. Untuk itu salah satu pencegahan yang terbaik dan sangat vital agar bayi-
bayi, anak-anak muda dan orang dewasa terlindungi hanya dengan melakukan Imunisasi.
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Bagaimana rasanya jeruk nipis ini ya? Aku mau coba ………., 
tapi yang rasanya manis saja! “Aduh, kecut sekali!” kata Daniel. 
Beginilah wajah siswa kelas I B setelah mencicipi berbagai macam 
rasa. Mereka belajar mengecap berbagai macam rasa ada yang 
manis, asin, pahit, dan asam. Setelah itu mereka menyebutkan 
bendanya.

O
li

m
p

ia
d

e

ematika MAT

S
Senyum di wajah Gracia mewakili teman-

teman di kelas III A, menerima piala bergilir dalam 
lomba kebersihan dan kerapian kelas yang diadakan 
setiap bulan di SD Kristen Petra 10. Kelas III A 
berhasil mempertahankan juara selama dua bulan 
berturut-turut yaitu bulan Oktober dan November. 

Kita semua dapat berhasil jika mempunyai 
kemauan untuk menjadi baik. Untuk kelas yang 
belum berhasil mendapatkan juara , ayo lebih 
ditingkatkan lagi kebersihan dan kerapian kelasnya. 

 “mengecap”rasa

 Salah seorang siswa kelas II A SD 
Kristen Petra 10 sedang 

menimbang gula Ini adalah salah 
satu praktik pembelajaran 

matematika tentang mengukur 
berat benda dengan satuan baku. 

Mereka juga mengenal berbagai 
macam benda timbangan. Ada 
timbangan duduk, timbangan
 neraca, dan timbangan emas.      

13
Dik Juliano W. dan Ibu Titik W, S.Pd. 

OOlimpiade Matematika Tingkat SMP Kristen Petra 5 kembali 
SMP se-Jawa Timur yang meraih Trofi bergilir Gubernur jawa 
diselenggarakan oleh HIMATIKA Timur tingkat SMP yang tahun lalu 
VEKTOR UNIVERSITAS NEGERI juga dipegang oleh SMP Kristen 
MALANG menjadi saksi kepiawaian Petra 5. Ungkapan bahagia dan 
Ronald Kurniawan Tjondrowiguno rasa syukur yang dalam terpancar 
kelas IX-3 SMP Kristen Petra 5 dari rona wajah ketiga siswa SMP 
sebagai juara III perseorangan. Kristen Petra . Mereka bertekad 
Ronald sangat bersyukur karena bulat untuk lebih maju lagi dan 
Tuhan memberikan anugerah yang berprestasi yang lebih baik lagi. 
luar biasa dalam hal ini. Beberapa Ucapan terima kasih mereka 
saat yang lalu Ronald juga sampaikan kepada kepala sekolah 
menyabet medali perak dalam Drs. Hariati Santoso, M. Pd. yang 
Olimpiade Sains Nasional (OSN) senantiasa memberikan motivasi 
2008 di kota Makassar. Selain dan kepada para pembina Bapak 
menjadi juara perseorangan, Wowo' (panggilan akrab untuk 
Ronald juga menoreh prestasi Bapak Tridjoko Praswibowo, S. Pd.), 
menjadi juara beregu SMP se-Jawa Drs. Tjatur Agus Siswanto dan Srif 
Timur di tempat yang sama sebagai Prianto, S. Pd.. serta bapak/ibu 
juara III bersama temanya Handita guru yang telah mendukung dalam 
Reksi Dwitantra Sutoyo kelas IX-4 lomba ini. Sukses selalu untuk 
dan Erron Trivianto Hudyono kelas Ronald, Handita dan Erron. Sukses 
IX-7. Kegiatan ini diselenggarakan pula untuk SMP Kristen Petra 5.
pada tanggal 1 dan 2 November 
2008.

Belajar
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NAIK KERETA API
Anak-anak TK Kristen Petra 5 begitu bersemangat kala 
melihat bus TNI AL di depan pintu pagar sekolah siap 
mengantarkan mereka. Setelah semua siap,bus pun 
berangkat. Tanpa dikomando mereka langsung menyanyi 
lagu Naik Kereta Api Tut… Tut…Tut... Siapa hendak turut? 
Panasnya bus tanpa AC tidak mereka hiraukan. 
Mereka ingin cepat-cepat sampai ke tempat tujuan. 
Ketika mereka sampai di Stasiun Semut, Rasa bangga 
terbayang pada wajah mereka karena mereka berhasil 
membeli karcis sendiri. Anak-anak menunggu 
keberangkatan kereta api Mutiara Timur di ruang 
tunggu sambil mendengarkan Bapak Sugito 
menerangkan tugas kondektur dan masinis serta 
menunjukkan pelengkap atribut seragam mereka. 
Oh iya, tahukah kalian ternyata ada kondektur pria dan 
wanita lho.

Setelah cukup lama menunggu, tibalah saat kereta 
berangkat ke Stasiun Gubeng dengan kereta api 
Mutiara Timur yang ber-AC. Ketika melihat bagian 
dalam, mereka berteriak …..asyik….. Adem ya ……eh 
dingin kok!!! Semua tertawa gembira karena banyak di 
antara mereka yang belum pernah naik kereta api.
 Tak lama kemudian mereka diberi tahu telah  sampai 
di stasiun Gubeng dan mereka langsung berkata : 
”Yaaaaah….. mengapa hanya sebentar dan sudah 
sampai sih…..Masih kurang lama nih “ !! Apa daya 
memang rute pendek. Eit, tapi jangan lupa lho masih 
ada bus yang menunggu untuk mengantar ke Monkasel. 

Kondektur wanita disebut kondektris

Kunjungan ke Stasiun Semut dan Monkasel.

12

“Learning by doing”

I
Inilah kegiatan belajar “Learning by 
doing” yang dilakukan murid-murid 
TK Kristen Petra 13,  kegiatan belajar 
ini menyenangkan bagi anak-anak 
TK karena mereka dapat belajar 
sambil melakukan kegiatan yang 
diajarkan oleh guru secara langsung.

Kelas B3 sedang belajar 

membuat minuman teh.
Kelas B3 sedang belajar 

membuat minuman teh.
Kelas B1 sedang mempraktekkan cara menyablon secara sederhana.

Kelas B1 sedang mempraktekkan cara menyablon secara sederhana.

Kegiatan TKKegiatan TKKegiatan TK

MON KA SEL
Merekapun segera bergegas naik bus dengan tidak sabar untuk 
melihat kapal selam. Ternyata Monkasel itu singkatan dari 
Monumen Kapal Selam lho, yang terletak di dekat Plaza 
Surabaya. Dari jauh sudah terlihat kapal selam. Wah……besar 
ya..., ayo masuk..
Setelah mendengar penjelasan dari petugas , anak-anak masuk 
ke dalam kapal selam melihat tempat tidur awak kapal. Eh…. 
Ternyata menempel di dinding lho dan bentuknya seperti 
kursi….wah apa tidak jatuh ya? Rupanya ruang yang sempit itu 

sanggup menampung 65 orang lho, hebat ya… !!! 
Kami melihat kamar dan dapur yang serba kecil.  
Anak-anak senang melihat pintu naik ke atas yang 

  m   i r  i p   t e   r o  w    o ngan. 
Saat menonton film, kami kagum sekali. Wow… ternyata 
kapalnya sangat besar dan megah. Kami melihat para tentara 
berlatih perang dalam film tersebut. 
Eh, ada yang nyeletuk : “ Bu, itu sungguhan ya? Atau cuma 
bohongan? bu guru pun menjawab dengan senyuman...
Setelah selesai, kami segera  ke bus untuk kembali  ke sekolah.
Udara makin panas, tetapi  anak-anak masih tetap bersemangat.  
 Hari yang cukup melelahkan berhasil dilalui anak-anak dengan 
suatu  pengalaman berharga yang takkan terlupaka, karena 
pengalaman tersebut sangat menyenangkan dalam hidup mereka 
bersama teman-teman.
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B
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Senyum di wajah Gracia mewakili teman-

teman di kelas III A, menerima piala bergilir dalam 
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 “mengecap”rasa
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Mereka juga mengenal berbagai 
macam benda timbangan. Ada 
timbangan duduk, timbangan
 neraca, dan timbangan emas.      

13
Dik Juliano W. dan Ibu Titik W, S.Pd. 

OOlimpiade Matematika Tingkat SMP Kristen Petra 5 kembali 
SMP se-Jawa Timur yang meraih Trofi bergilir Gubernur jawa 
diselenggarakan oleh HIMATIKA Timur tingkat SMP yang tahun lalu 
VEKTOR UNIVERSITAS NEGERI juga dipegang oleh SMP Kristen 
MALANG menjadi saksi kepiawaian Petra 5. Ungkapan bahagia dan 
Ronald Kurniawan Tjondrowiguno rasa syukur yang dalam terpancar 
kelas IX-3 SMP Kristen Petra 5 dari rona wajah ketiga siswa SMP 
sebagai juara III perseorangan. Kristen Petra . Mereka bertekad 
Ronald sangat bersyukur karena bulat untuk lebih maju lagi dan 
Tuhan memberikan anugerah yang berprestasi yang lebih baik lagi. 
luar biasa dalam hal ini. Beberapa Ucapan terima kasih mereka 
saat yang lalu Ronald juga sampaikan kepada kepala sekolah 
menyabet medali perak dalam Drs. Hariati Santoso, M. Pd. yang 
Olimpiade Sains Nasional (OSN) senantiasa memberikan motivasi 
2008 di kota Makassar. Selain dan kepada para pembina Bapak 
menjadi juara perseorangan, Wowo' (panggilan akrab untuk 
Ronald juga menoreh prestasi Bapak Tridjoko Praswibowo, S. Pd.), 
menjadi juara beregu SMP se-Jawa Drs. Tjatur Agus Siswanto dan Srif 
Timur di tempat yang sama sebagai Prianto, S. Pd.. serta bapak/ibu 
juara III bersama temanya Handita guru yang telah mendukung dalam 
Reksi Dwitantra Sutoyo kelas IX-4 lomba ini. Sukses selalu untuk 
dan Erron Trivianto Hudyono kelas Ronald, Handita dan Erron. Sukses 
IX-7. Kegiatan ini diselenggarakan pula untuk SMP Kristen Petra 5.
pada tanggal 1 dan 2 November 
2008.

Belajar
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NAIK KERETA API
Anak-anak TK Kristen Petra 5 begitu bersemangat kala 
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Panasnya bus tanpa AC tidak mereka hiraukan. 
Mereka ingin cepat-cepat sampai ke tempat tujuan. 
Ketika mereka sampai di Stasiun Semut, Rasa bangga 
terbayang pada wajah mereka karena mereka berhasil 
membeli karcis sendiri. Anak-anak menunggu 
keberangkatan kereta api Mutiara Timur di ruang 
tunggu sambil mendengarkan Bapak Sugito 
menerangkan tugas kondektur dan masinis serta 
menunjukkan pelengkap atribut seragam mereka. 
Oh iya, tahukah kalian ternyata ada kondektur pria dan 
wanita lho.

Setelah cukup lama menunggu, tibalah saat kereta 
berangkat ke Stasiun Gubeng dengan kereta api 
Mutiara Timur yang ber-AC. Ketika melihat bagian 
dalam, mereka berteriak …..asyik….. Adem ya ……eh 
dingin kok!!! Semua tertawa gembira karena banyak di 
antara mereka yang belum pernah naik kereta api.
 Tak lama kemudian mereka diberi tahu telah  sampai 
di stasiun Gubeng dan mereka langsung berkata : 
”Yaaaaah….. mengapa hanya sebentar dan sudah 
sampai sih…..Masih kurang lama nih “ !! Apa daya 
memang rute pendek. Eit, tapi jangan lupa lho masih 
ada bus yang menunggu untuk mengantar ke Monkasel. 

Kondektur wanita disebut kondektris

Kunjungan ke Stasiun Semut dan Monkasel.
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“Learning by doing”

I
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Universitas Widya 
Kartika Surabaya 

mencoba menjawab 
tantangan tersebut 

dengan mengadakan  
mengadakan Lomba 

Survival Games 
12 November 2008. 

Acara yang 

 pada 

bernuansa 
entrepreneur  ini 

melibatkan 64 siswa 
dari enam SMU di 

Surabaya. 

 
Competition

Reading

PPada tanggal 20 November 2008, Kelt Surabaya 
mengadakan lomba Bahasa Inggris untuk 
Tingkat SMA, dan  SMA Kristen Petra 3 
Surabaya mengirimkan delapan  siswa untuk 
mengikuti lomba itu. Hasilnya, Salim Sutanto 
berhasil meraih Juara II untuk kategori Reading 
Competition. Selamat !!

Banyak pihak mengeluhkan minimnya 
lapangan pekerjaan, sementara banyak 

lulusan sarjana kita yang justru tidak 
mampu menyediakan lahan pekerjaan baru. 

Tiap-tiap kelompok menggunakan modal sendiri yang didapat dari 
penjualan besi tua milik siswa sendiri. Pemenang ditentukan dari 

kelompok tercepat dan memiliki omzet tertinggi. 

MA Kristen Petra 3 yang mengirimkan empat tim dalam lomba 
ini berhasil meraih Juara II. Tim yang meraih Juara II itu adalah S Yulianti, Deisyana, Njoo Aland dan Sofilia. 

Survival Game

15

Suatu hari, seorang gadis kecil 
pulang dari sekolah dan berkata 
pada ibunya, 
"Ibu, saya tadi dihukum untuk 
sesuatu yang tidak aku lakukan. 
" Ibunya marah, "Kok bisa! 
Aku akan bicara dengan 
gurumu besok .... 
Ngomong-ngomong, apa yang 
tidak kamu kerjakan?" 
Si gadis kecil menjawab, 
“PR-ku." 

http://humor.sabda.org/

P

S
Sebanyak 80 siswa SMA Kristen 
Petra 3 Surabaya mendapat 
kesempatan untuk mengikuti 
pelatihan Tehnologi Pengolahan 
yang diadakan oleh Universitas 
Widya Mandala Surabaya. Kegiatan 
ini diadakan hari Jum
at tanggal 21 November 2008. 
Tujuan  pelatihan ini untuk 
memberikan bekal bagi siswa kelas 
XII untuk menambah pengetahuan 
tentang cara pembuatan pasta gigi 
dan softener.

10 besar Olimpiade
 Ekonomi 

Tingkat Nasional

Juara II 

Pada tanggal 15 – 16 November 2008, Universitas Negeri Malang mengadakan 
Olimpiade Ekonomi tingkat Nasional . Pada even ini SMA Kristen Petra 3 
Surabaya mengirimkan satu untuk mengikuti olimpiade ini, yaitu Yan 
Christianto Setiawan dan Chrestin Setiawan. Dalam olimpiade ini diikuti oleh 
185 tim dari berbagi daerah di Indonesia. Sekalipun tim SMA Kristen Petra 3 
Surabaya baru mengikuti even ini pertama kali, namun mereka berhasil 
menorehkan hasil cukup mengejutkan, dapat masuk Sepuluh tim terbaik dari 
sekitar 370 siswa peserta Olimpiade.

g
e
m

a
p
e
tra

 / d
e

s. - ja
n

. / 2
0
0

8
 / 4

8

The First Winner 

Dalam ajang kawula muda Surabaya, Mading 2K8 yang 
diadakan oleh Jawa Pos yang digelar di PTC, Mading Gerak 
karya siswa SMA Kristen Petra 3 Surabaya berhasil menjadi 
yang terbaik. Mading gerak dengan tema Pandora's Box ini 
dikomandani Christopher kelas XI IA – 3 berhasil meraih 
predikat The Big Five teratas. Selamat Ya...

Tim Bola Basket Putri SMA Kristen Petra 3 Surabaya, pada 
tanggal 26 November 2008 telah membuktikan diri sebagai 

Juara I dalam STIKOM CUP setelah mengalahkan Tim bola 
basket putri dari SMA Untung Suropati Sidoarjo. 

Atas kemenangan ini tim bola basket berhak menerima Piala 
dan uang pembinaan Rp 3.000.000,00 dari panitia.

 Selamat dan terus berjuanglah.

 FIVE

STIKOM CUP

BigMading 
Gerak

Lomba 

Web 

Design 

Lomba mendesain Web dengan tema Budaya Indonesia & 
Inovasi masa kini di Fakultas Ilmu Komputer Universitas 
Indonesia, Jakarta. Lomba yang berlangsung tanggal 11-13 
September 2008 ini membawa Raditya, Alvin, Gabriel dari 
SMA Kristen Petra 3 menjadi juara III dalam lomba tersebut.

Lomba Design Poster Heroik 
Adobe Photoshop

SMA Kristen Petra 5 menjadi 
Juara I tingkat Jatim. Atas 

nama : Gabriella Kristiani K (XII 
IPA 3), Victor Purnomo (XI IPA 

1), Joan Patricia Y (XI IPA 2) 
di Universitas Widya Mandala 

tanggal 25 Oktober 2008

Farmasi Competition 
games 

SMA Kristen Petra 5 menjadi 
Juara I tingkat Jatim. Atas 

nama : Gabriella Kristiani K (XII 
IPA 3), Victor Purnomo (XI IPA 

1), Joan Patricia Y (XI IPA 2) 
di Universitas Widya Mandala 

tanggal 25 Oktober 2008

14

PPada tanggal 6 – 9 November 2008 
Lasalle College International 
mengadakan Lomba Design Poster 
Heroik Adobe Photoshop untuk siswa 
SMA. Dalam lomba itu, SMA Kristen 
Petra 3 Surabaya mengirimkan karya 
dari Christin Ana Wijaya kelas XI IS-2. 
Setelah diadakan seleksi oleh panitia, 
karyanya berhasil meraih Juara III.
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siswa
jurusan 

pemesinan dan 
elektronika industri

retret

Mengucapkan
Selamat Hari Natal 2008

dan Tahun Baru 2009

Segenap Dewan Pengurus, 
Staf Guru dan Karyawan PPPK Petra

S
dahulu memberikan sambutan yang Selain ceramah dan dialog yang 
antara lain berisi tentang bagaimana cara dilaksanakan di dalam ruang tertutup, 

 ebanyak 87 orang siswa SMK 
membangun etos kerja yang baik, ternyata para guru dan karyawan yang 

Kristen Petra, kelas X jurusan 
mendampingi para siswa juga telah 

Elektronika Industri dan 
menyiapkan beberapa permainan yang 

Pemesinan, pada tanggal 27-29 Oktober 
dilaksanakan di ruang terbuka dalam 

2008 telah mengikuti retret. Kegiatan ini 
bentuk outbond. Kedua kegiatan ini 

diselenggarakan sebagai wujud 
memang telah dirancang oleh para guru 

pelaksanaan program sekolah yang 
dan karyawan SMK Kristen Petra agar 

diadakan rutin setiap tahun.
para siswa mendapatkan keseimbangan 

Selain para siswa, Kepala SMK Kristen 
di dalam hidupnya, yaitu kekuatan rohani 

Petra, Dra. Anastasia Isti Suryani, dan 
melalui ceramah dan pengajaran, dan 

Bapak Prasaja Adi, S.Th., Bapak Samuel 
kekuatan fisik melalui beberapa games  

Wahyudi Sejationo, S.Pd., Bapak Tri 
berupa ”Spider Web”, ”Alas Terbalik”, 

Setyanto, S.Pd., Bapak Ismiadi, S.Pd., 
”Tempayan Gelas Plastik”, ”Pipa 

Bapak Yoana Dwi Irianto, Bapak Heru 
membangun karakter yang positif Keseimbangan”, ”Pipa Bocor”. Pada 

Wicahyono, S.T., Bapak Roy Yunindo, Ibu 
sebagai siswa SMK Kristen Petra dan kegiatan outbond ini, para siswa belajar 

Kustin, Ibu Dinar ikut serta untuk 
memberikan motivasi kepada peserta bagaimana menjalin kekompakkan 

mendampingi para siswa. Pada 
retret agar mengikuti retret dengan baik dalam satu tim. Belajar bekerja sama 

kesempatan ini Ibu Isti Suryani membuka 
dan mematuhi tata tertib yang telah dalam satu komando untuk mencapai 

acara retret siswa dengan terlebih 
dibuat oleh panitia. satu tujuan.

siswa
jurusan 

pemesinan dan 
elektronika industri
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