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Hello...
Sangat senang kami dapat hadir kembali menyapa Anda semua!

 Peranan pendidikan tidak hanya membentuk anak menjadi pintar secara 
akademik, namun juga membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Pendidikan 
bukan sekadar mengisi wadah kosong dengan air, melainkan menyalakan lentera 
di dalam hati anak didik kita. Mendidik juga berarti mengasuh anak secara utuh 
menjadi pribadi yang cerdas dan bermartabat. 

 Dalam edisi ini kami menyajikan tulisan yang menarik tentang bagaimana 
pandangan Alkitab dalam mendidik anak secara utuh pada kolom Refleksi yang 
ditulis oleh Pdt. Nathanael Channing, M.Div. Baca juga resensi buku Menjadi Orang 
Tua Bijak serta artikel-artikel lain yang dapat menginspirasi Anda. Pada kolom 
Fokus, Prof. Dr. Anita Lie mengulas secara jelas tentang Membangun Pendidikan 
Karakter di Sekolah. Ikuti juga profil dari TK Kristen Petra 13 yang menjadi Juara I 
Lomba Gugus Tingkat Nasional 2009. A Great Teacher Inspire pada kolom Teaching 
Reflection juga menarik untuk disimak. Tak ketinggalan liputan-liputan serta 
kegiatan organisasi juga kami hadirkan untuk Anda.   

 Redaksi menerima sumbangan naskah, masukan, dan saran yang dapat 
dikirimkan ke alamat redaksi atau melalui e-mail. Kami berharap apa yang kami 
sajikan dapat bermanfaat bagi Anda. Selamat membaca.
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sudah merasa menjadi guru yang baik 
dan berhasil. 

Demikan pula dengan Ibu Mariam, 
yang terkenal dengan guru yang 
paling ramah dan murah senyum. 
Beranggapan bahwa sekolah harus 
memenuhi segala kebutuhan proses 
belajar mengajar. Tidak cukup dengan 
alat-alat peraga dan sarana penunjang 
yang modern, tetapi juga kelas yang 
harus nyaman, teduh, tidak panas, 
full AC, bahkan ruangan yang harum. 
Dengan memenuhi itu, proses belajar 
dan mengajar akan berjalan dengan 
baik.

Apakah itu sudah cukup untuk 
mendidik anak secara utuh? Pola 
hidup Bapak Edward, apakah sudah 
cukup dikatakan sebagai orang tua 
yang sudah berhasil dalam mendidik 
dan membesarkan anak-anaknya? 
Pola mengajar Bapak Peter dan Ibu 
Mariam, apakah dapat dikatakan sudah 
memenuhi kebutuhan anak secara 
utuh dan mampu membesarkan anak 
didiknya secara utuh? Jelas, tidak!!! 
Itu baru sebagian kecil usaha untuk 
membesarkan anak didik secara utuh.

Apakah mendidik dan membesarkan 
anak didik secara utuh? Untuk mengerti 
pertanyaan ini, jelas bagi kita bahwa 
pertumbuhan manusia itu tidak cukup 
hanya dengan sandang, pangan dan 
papan. Memenuhi kebutuhan sandang, 
pangan dan papan hanya mencukupi 
kebutuhan tubuh saja! Baru sepertiga 
dari kebutuhan yang utuh. Manusia 
yang utuh adalah memiliki tubuh, jiwa 
dan roh. Paulus mengatakan: “Semoga 
Allah damai sejahtera menguduskan 
kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa 
dan tubuhmu terpelihara sempurna 
dengan tak bercacat pada kedatangan 
Yesus Kristus, Tuhan kita.” (1 Tesalonika 
5:23). Damai sejahtera Allah itu 
menguduskan kamu seluruhnya, yaitu 
seluruh kehidupan kita dalam roh, 
jiwa dan tubuh. Roh Allah menjadikan 
manusia dengan mengembuskan 
napas kehidupan. “Berfirmanlah Allah: 
“Baiklah Kita menjadikan manusia 
menurut gambar dan rupa Kita, supaya 
mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut 
dan burung-burung di udara dan atas 
ternak dan atas seluruh bumi dan atas 
segala binatang melata yang merayap 
di bumi. Maka Allah menciptakan 
manusia itu menurut gambar-Nya, 
menurut gambar Allah diciptakan-
Nya dia; laki-laki dan perempuan 
diciptakan-Nya mereka. Ketika itulah 
TUHAN Allah membentuk manusia itu 

Edward dan Shanty telah berkeluarga 
dan mereka menjalani hidup rumah 
tangganya dengan penuh sukacita. 
Tuhan memberkati kehidupan keluarga 
ini, baik dalam pekerjaan dan anak-
anak yang dikaruniakan Tuhan kepada 
mereka. John, anak yang pertama 
sudah menginjak remaja. James, naik 
ke kelas VI SD dan Maria naik ke kelas 
IV SD. Kebutuhan hidup anak-anaknya 
dipenuhi dengan baik, semua sarana 
dan prasarana selalu disediakan oleh 
orang tua mereka. Kamar tidur dan 
kamar belajar cukup serasi dan nyaman. 
Pakaian yang disandangnya selalu 
mengikuti perkembangan zaman. 
Dan tidak ketinggalan, kebutuhan 
makanan selalu disediakan dengan 
berkecukupan, bahkan makanan-
makanan favorit menjadi langganan 
setiap saat. Bapak dan Ibu Edward 
sangat memerhatikan pertumbuhan 
anak-anaknya, mereka menyerahkan 
“pengawasan” pertumbuhan anak-
anak kepada orang-orang yang 
berkompeten dalam menolong 
pertumbuhan mereka. Untuk 
pengembangan pengetahuannya, 
dipilih sekolah-sekolah yang terkenal 
baik. Anak-anak mereka disekolahkan 
di sana, dengan penuh harapan bahwa 
para guru dapat mendidik dengan 
baik. Apa lagi uang sekolah sudah 
sangat mahal. Untuk pertumbuhan 
rohaninya, mereka membawa anak-
anaknya ke gereja dan menyerahkan 
semua anak-anaknya di bawah asuhan 
guru-guru Sekolah Minggu, yang 
menjadi pembimbing rohani mereka. 
Untuk urusan kesehatan, mereka 
mempunyai dokter-dokter spesialis 
anak yang cukup mahir. Dan untuk 
kehidupan pergaulan anak-anaknya, 
mereka menyerahkan kepada para 
suster yang mengasuhnya sejak anak 
itu lahir sampai menginjak remaja. 
Merekalah yang menjadi “polisi” bagi 
pergaulan anak-anaknya. Dengan 
pola hidup yang demikian, Bapak dan 
Ibu Edward sudah merasa menjadi 
orang tua yang “berhasil” dalam 
membesarkan anak-anaknya.

Pola hidup membesarkan anak-
anak yang demikian, juga didukung 
oleh beberapa guru. Bapak Peter, 
seorang guru yang setia mengajar, 
beranggapan kalau sekolah sudah 
memenuhi segala sarana dan 
prasarana. Guru menyampaikan ilmu 
yang telah dipelajari lalu ditularkan 
kepada anak-anak didiknya, dan anak-
anak bisa mengembalikan “ilmunya” 
dengan nilai yang baik setelah melalui 
ujian atau ulangan. Dengan begitu, dia 

dari debu tanah dan mengembuskan 
napas hidup ke dalam hidungnya; 
demikianlah manusia itu menjadi 
makhluk yang hidup”. (Kejadian 
1:26,27, 2:7). Roh itu yang membuat 
kita mengenal Allah kita! Roh itu 
mempunyai kekekalan, tidak bisa 
mati, tetapi tetap hidup; hanya 
hidup dalam anugerah keselamatan 
atau hidup dalam kebinasaan. 
Manusia juga mempunyai tubuh 
dan jiwa. Tubuh yaitu fisik kita atau 
badan kita, dan jiwa mengandung 
pikiran, emosi, kehendak dan nafsu. 
Memenuhi kebutuhan yang holistik, 
yaitu memenuhi kebutuhan roh - 
hidup rohani kita, tubuh - sandang, 
pangan, papan dan jiwa - memenuhi 
kebutuhan pikiran, emosi dan 
kehendaknya. Memenuhi kebutuhan 
holistik inilah yang seharusnya 
menjadi dasar yang sangat penting 
bagi seorang pendidik. Jika tidak 
terpenuhi secara utuh atau holistik 
anak-anak akan mengalami banyak 
persoalan setelah menginjak masa 
dewasa, baik untuk dirinya sendiri, 
relasinya dengan keluarga, orang lain 
dan kehidupannya bermasyarakat.

UNESCO telah mengembangkan 
pola pendidikan yang utuh, ada 
empat pokok dalam proses belajar, 
yaitu learning to know, learning to do, 
learning to be, learning to live together 
(belajar untuk tahu, belajar untuk 
melakukan sesuatu, belajar untuk 
menjadi, belajar untuk hidup bersama). 
Untuk dapat memenuhi kebutuhan 
itu, proses belajar adalah proses yang 
memenuhi kebutuhan fisiknya, di 
mana kesehatan tubuh sangat perlu 
untuk menjadi perhatian. Kebutuhan 
jiwa,  di mana proses belajar memenuhi 
kebutuhan intelektual, emosional dan 
kehendaknya (mencakup talenta-
talentanya,  karunia-karunianya,  bakat-
bakatnya dan kebutuhan spiritual), di 
mana kebutuhan pertumbuhan rohani 
menjadi dasar dari seluruh aspek 
yang ada dalam dirinya. Anak 
mampu belajar 
untuk tahu apa 
yang dipelajari,  
p r o s e s - p r o s e s 
cara berpikir, 
mencari dan 
m e n e m u k a n 
materi sebagai 
p e n g e m b a n g a n 
k r e a t i v i t a s 
pikirannya. Anak 
mampu melakukan 
sesuatu di mana dia 
dapat mengerjakan 

karya-karya yang dipelajarinya 
dengan bebas, terbuka, tanpa rasa 
takut dan mampu mengungkapkan 
pendapatnya. Anak mampu belajar 
untuk menjadi dirinya sendiri yang unik, 
sebagai ciptaan Tuhan, gambar dan 
rupa Allah yang unik. Anak dapat belajar 
sesuai dengan kemampuan dirinya 
sendiri, sesuai dengan perkembangan 
dan pertumbuhan jiwanya. Anak 
mampu belajar hidup bersama, 
mereka dapat mengembangkan 
kebebasan psikologisnya, tanpa rasa 
takut mengembangkan dirinya dalam 
berelasi dengan orang lain, kehidupan 
sosialnya yang bertumbuh dengan 
baik.

Peran dan panggilan seorang guru 
dalam memenuhi kebutuhan proses 
belajar yang holistik antara lain: 
pertama, pertumbuhan holistik itu 
sendiri harus menjadi pertumbuhan 
bagi guru sendiri. Jika tidak, dia 
tidak bisa men-transformasikan pola 
pendidikan yang holistik. Kedua, guru 
selalu menyadari bahwa panggilan dia 
bukan saja memperlengkapi secara 
intelektual saja, di mana anak-anak 
didiknya menjadi orang yang pandai, 
namun pertumbuhan dirinya tidak 
utuh. Guru yang mengajar dengan 
memenuhi kebutuhan holistik adalah 
guru yang hadir bersama-sama anak 
didiknya untuk menjalani kehidupan 
bersama, selalu mengaitkan seluruh 
aspek hidupnya dengan materi-materi 
pelajaran yang disampaikan. Terus 
mengintegrasikan ilmu dan iman/ 
pertumbuhan rohaninya secara utuh. 
Dengan pola pendidikan yang holistik, 
kita akan menjadikan anak-anak didik 
kita bertumbuh dengan utuh. Selamat 
meneruskan tugas panggilan kita 
sebagai guru yang mulia, dan terus 
belajar bersama Guru Agung kita, 
Tuhan Yesus Kristus. q

Proses Pendidikan 
dan Pertumbuhan
yang Utuh

Pendeta GKI Sulung Surabaya

Pdt. Nathanael Channing, M.Div.
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 Buku ‘Menjadi Orang Tua 
Bijak’ ini ditulis untuk membantu 
para orang tua dalam mengasuh dan 
mendidik anak-anak. Ada 101 cara 
praktis dalam membina kemandirian 
dan tanggung jawab anak, yang 
dapat digunakan dalam proses 
pengasuhan dan pendidikan anak 
yang efektif. 
 Kemandirian adalah sikap 
yang harus dikembangkan pada 
anak, agar ia dapat menjalani 
kehidupan tanpa ketergantungan 
pada orang lain (sesuai dengan 
tahapan perkembangan dan 
kapasitasnya). Sedangkan tanggung 
jawab akan menentukan apakah 
ia dapat dipercaya dan diandalkan. 
Kemandirian dan tanggung jawab 
adalah perilaku yang menentukan 
bagaimana anak bereaksi terhadap 
segala situasi dalam kehidupan 
sehari-hari, yang membutuhkan 
beberapa jenis keputusan bersifat 
moral. 
 Orang tua dapat membina 
anak-anak dalam segala usia untuk 
menjadi mandiri dan bertanggung 
jawab, dimulai dari kegiatan-
kegiatan dalam lingkup keluarga. 
Sekalipun sebenarnya, sejak dini 
anak mempunyai dorongan untuk 
mandiri dan bertanggung jawab atas 
dirinya sendiri secara alamiah, namun 
ternyata tanpa kita sadari, justru kita 
para orang tua yang menghambat 
keinginan dan dorongan anak untuk 
menjadi mandiri dan bertanggung 
jawab. Misalnya saja, karena 
pengungkapan kasih sayang kita 
yang tidak tepat. 
 Dalam buku ini disajikan 
secara berurutan tahapan 
perkembangan anak yang dilengkapi 
dengan cara-cara praktis bagaimana 
membina kemandirian serta 
tanggung jawab pada anak dengan 
alasan-alasan mengapa hal itu perlu 
untuk dilakukan.

Masa Sebelum Usia 2 Tahun. 
 Pada tahap ini, anak-anak 
masih sangat tergantung pada 
orang tua dalam pemenuhan 
kebutuhan dan keinginannya. 
Memberikan kontak fisik sebanyak 
mungkin setelah proses kelahiran 
akan memberikan rasa aman bagi 
anak, yang sangat dibutuhkan 
dalam proses belajar mandiri dan 
bertanggung jawab. Selanjutnya, 
membangun kedekatan emosional, 
menjadi sebuah bagian yang sangat 
penting dalam proses pertumbuhan 
anak. Orang tua dapat mulai 
mendorong anak untuk belajar 
memenuhi kebutuhan mereka sendiri 

dalam hal-hal yang sederhana, seperti 
memegang botol sendiri, minum 
sendiri dari gelas dan belajar makan 
sendiri. Membiarkan anak belajar 
berjalan sendiri, bermain sendiri, 
melatih berpisah dengan orang 
tua, juga dapat dilakukan untuk 
memberikan proses pembelajaran 
bagi anak. Selanjutnya, kita dapat 
memberikan kesempatan pada anak 
untuk mengatasi kegagalannya 
sebelum kita membantunya. 

Masa Usia 2–6 Tahun. 
 Pada masa ini, perkembangan 
anak mulai beranjak pada proses 
bagaimana menjadi makhluk sosial 
dan belajar bergaul dengan orang 
lain. Menginjak usia dua tahun, anak 
mulai mengembangkan otonominya, 
seiring dengan pengembangan 
berbagai keterampilannya (motorik 
kasar dan halus, berbahasa dan 
sebagainya). Proses belajar pada masa 
ini lebih bersifat alamiah dan tidak 
terstruktur. Kita dapat melatih anak 
untuk belajar buang air kecil dan air 
besar sendiri, mandi sendiri, pakai 
baju dan sepatu sendiri, menyisir 
rambut, merapikan kamar, menabung 
dan sebagainya. Mulai diajarkan 
untuk tidur terpisah dengan orang 
tua. Diajarkan untuk ikut ambil bagian 
dalam pekerjaan rumah tangga dan 
mulai mengerti tentang peraturan 
serta tata tertib dalam keluarga. 
Sebagai orang tua, kita harus 
memberikan pujian atas kemandirian 
dan tanggung jawab yang telah 
berhasil dilakukan oleh anak. Dan 
yang terpenting, tetap membina 
hubungan yang erat dengan anak-
anak. 

Masa Usia 6–12 Tahun. 
 Menurut Erickson, pakar 
perkembangan anak, pada masa 
usia ini, anak belajar untuk menjalani 
kehidupannya dengan mandiri dan 
meninggalkan dunia kanak-kanak 
menuju dunia praremaja, yang 
berakibat ia mengalami pertentangan 
dalam dirinya yang dapat membuat 
ia bersikap seperti anak kecil yang 
manja atau sebaliknya, ia menjadi 
tidak suka diperlakukan seperti anak 
kecil. 
 Sangat penting bagi anak 
pada usia ini untuk belajar merawat 
tubuhnya, merapikan pakaian dan 
kamar tidurnya, menata buku-buku 
dan mainannya, bahkan juga mulai 
belajar untuk menyiapkan sarapannya 
sendiri. Jangan membiasakan 
mengerjakan pekerjaan rumah anak 
ataupun mengambil alih tugas-tugas 
sekolahnya. Mulai libatkan mereka 

dalam pekerjaan-pekerjaan rumah 
tangga. Beri mereka kepercayaan 
untuk mengelola uang sakunya 
sendiri. Ajari mereka bagaimana 
berhemat dan menabung. Biarkan 
mereka belajar bagaimana mengatasi 
masalah-masalah yang mereka 
hadapi. Beri kebebasan pada mereka 
untuk menentukan pilihan, dengan 
tetap menjaga mereka dalam norma-
norma yang benar. 
 
Masa Usia 12–15 Tahun. 
 Pada masa ini, anak 
meninggalkan bangku Sekolah 
Dasar dan melanjutkan pendidikan 
di jenjang Sekolah Menengah 
Tingkat Pertama. Masa ini adalah 
masa transisi menuju kedewasaan, 
di mana pengaruh orang tua 
secara berangsur mulai berkurang. 
Anak mulai menyatu dengan 
teman sebayanya untuk mencapai 
perkembangan kemandiriannya. 
Pada fase ini, yang menjadi panutan 
bukan lagi orang tua atau guru, 
melainkan teman sebayanya. Anak 
akan mulai merasakan tekanan dari 
teman sebayanya untuk mengadopsi 
nilai-nilai, kebiasaan, model, gaya 
dan permainan. Dengan kata lain, 
lingkungan pergaulan anak sangatlah 
berpengaruh. Oleh karena itu, anak 
perlu dibimbing untuk memilih 
teman dengan bijak. 
 Ajarkan anak untuk 
bersosialisasi dengan teman-
temannya. Kenali teman-
teman mereka dan lingkungan 
pergaulannya. Ajarkan juga untuk 
terlibat dalam kegiatan organisasi 
ataupun klub-klub yang bermanfaat. 
Beri kesempatan pada anak untuk 
belajar membuat keputusan, 
mengemukakan 
pendapat, 
merencanakan 
jadwal-jadwal 
kegiatan, 
mengelola 
keuangan 
dan berlibur 
tanpa orang tua. 
Semua itu sangat 
penting dalam 
perkembangan 
kemandirian anak.
  Jadilah 
orang tua yang 
bertanggung jawab, 
berani bersikap tegas 
dan mengambil 
keputusan dengan 
pertimbangan yang 
matang. Bersikaplah 
fleksibel namun tetap 
konsisten dan tepati 
janji. Berikan teladan 
untuk berkata, ”tolong”,  
“maaf” dan “terima kasih”. 
Yang terakhir, jangan 
lupakan pendidikan seks. 

Berbicaralah pada anak sebelum 
orang lain melakukannya. 

Masa Usia 15–18 Tahun. 
 Pada masa ini, seharusnya 
anak sudah mulai memikirkan masa 
depannya. Oleh sebab itu, rasa 
tanggung jawab dan kemandirian 
perlu dikembangkan sejak usia 
dini, sesuai dengan porsi usia dan 
kematangan anak masing-masing. 
Ketika anak menginjak masa Sekolah 
Menengah Tingkat Atas, orang 
tua harus mulai mengarahkan 
dan membimbing anak untuk 
mempersiapkan diri menuju impian 
dan masa depannya. Saat dia lulus 
dari Sekolah Menengah, dia akan 
mengepakkan sayap lebih lebar 
dan menjalani kehidupan sebagai 
orang dewasa yang mandiri dan 
bertanggung jawab. Oleh sebab itu, 
orang tua harus mempersiapkan diri 
untuk melepaskan anak. Perubahan 
ini memang tidak mudah baik bagi 
anak, maupun orang tua. Tetapi cepat 
atau lambat, masa ini akan tiba. Dan 
jauh sebelum masa itu tiba, yakinkan 
diri kita bahwa kita sudah mengasuh 
dan mendidik anak kita untuk mandiri 
dan bertanggung jawab, sehingga dia 
pasti bisa menjalani kehidupannya 
sebagai orang dewasa. 
 Dialog bersama dengan 
anak mengenai rencana studi 
dan masa depannya, merupakan 
hal yang sangat penting. Dengan 
mengutamakan kepentingan anak, 
berikan arahan dan wawasan yang 
mendukung. Beri kesempatan 
anak untuk belajar bertanggung 
jawab dalam menyelesaikan tugas-
tugasnya dan jangan pernah 
mengambil alih masalah anak. Ajari 
anak untuk mengelola keuangan 
dan mengerjakan pekerjaan 
rumah tangga. Libatkan mereka 
dalam perencanaan keluarga. Asah 
kepekaan dan tanggung jawab sosial 
anak. Yang terakhir, pastikan ada 
media informasi yang bermutu bagi 
anak. q

Judul Buku

Penulis

Penerbit

Halaman

:  Menjadi Orang Tua Bijak 
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understand grammar, the better 
utterances or sentences they can 
produce, and in turn, the easier they 
can communicate their ideas clearly 
and accurately.  In this case, they can 
make the language both as a usage 
and as a habit.

 But based on the fact that 
in learning a foreign language, the 
beginners should not be introduced 
with complicated rules, in order 
to keep their courage to use the 
language with good and correct 
grammar, there are some principles 
which must be remembered. Some 
of those principles are: use suitable 
learning material, do replanting, 
examples first the patterns later and 
stop judging keep encouraging.

 In using suitable learning 
material we can use words related 
to the things around the classroom. 
For example when a teacher wants 
to explain the use of That, This, 
These and Those, the teacher can 
use these four words in the daily 
communication while explaining the 
name of things around the classroom, 
for example: this is a blackboard, that 
is a window, this is a door, these are 
books, those are pencils, etc. While in 
doing replanting the teacher needs to 
explain or review some grammar rules 
for several times in order to make 
the learners be used to using those 
grammar rules. For example in the use 
of What, for the first time the teacher 
can use it for asking someone’s name: 
What is your name?, What is your full 
name?, What is your last name?, etc. 
After that they can use it for asking 
someone’s address, nationality, job, 
and so on. Examples first the patterns 
later here it means a teacher must 
give the learners examples which can 
lead the learners to draw a conclusion 
about certain grammar rules by 

 Some people say that 
learning foreign language should 
be an activity in which the learners 
try to use that language as often 
as possible. They believe that the 
most important thing in learning 
foreign language is that the learners 
can speak, communicate or delivers 
their ideas to other people, without 
considering or minding whether 
in their communication they use 
grammatically-good utterances or 
not. This belief is based on the fact 
that other people can understand 
the idea we communicate or deliver 
although we use grammatically-
incorrect utterances. The legendary 
Tarzan, who lived in the jungle 
and never encountered with any 
human beings, for instance, could 
also deliver his ideas through totally 
grammaticality incorrect utterances 
because he only used his yells, shouts, 
gestures and body language. He did 
not care of any grammatical rules 
to express his idea. What we can say 
from this illustration is that we can 
still deliver our idea without minding 
the grammar rules of the language 
we use, even if we use very bad 
grammar.

 This idea can be right in the 
case of encouraging the learners 
to speak and to use English, but in 
other cases, it can be wrong. It is 
indeed important to make other 
people understand the ideas we 
deliver although we deliver it without 
using correct grammar. However, it is 
more important to make the people 
we communicate with grasp and 
understand our ideas clearly and 
well. In asking someone’s name for 
example, we can only say “Name?”, 
and the one we are talking to can 
possibly understand the meaning 
of our question. The question can 
mean: “What’s your name?”, “May I 

know your name?” or “Can you tell 
me your name, please?”. She or he can 
spontaneously reply by telling us her 
or his name. But it will be ambiguous 
if there is another question such 
as “Apple?”. It is rather difficult to 
understand what the meaning of the 
question is, because this question 
can have various meanings, such 
as: “Is it an apple?”, “Is it your apple?”, 
“Do you like this apple?” and so 
on. These questions can make 
miscommunication, because the 
one we talk to can get confused in 
understanding our question. In this 
case, it will be better if the beginners 
perceive the patterns and the 
regularity in English so that they can 
deliver not only understandable but 
also good or accurate ideas. 

 Every language has its own 
grammatical rules which are different 
from one another. Indonesian and 
English for instance, both of them 
are different to each other in using 
the time-pattern. People say that 
English is a time-based language, in 
which every change in time signal 
changes the form of the tenses. 
While Indonesian does not pay much 
attention on the time changes. It is 
very important for the beginners 
to be aware of and to know a such 
kind of rule. As some experts say that 
actually language is a habit, which 
means that if we use the language 
as often as possible, like our daily 
activities, we can make it our habit. It 
can happen in learning grammar. As 
early as possible the beginners must 
know and try to use some grammar 
patterns so that those patterns 
become parts of their habit in using 
the language.

 Therefore, it is important 
to encourage the young learners 
to learn grammar. The sooner they 

themselves. For an example, a teacher 
asks the students to tell about daily 
activities using Simple Present Tense, 
without giving any explanation about 
this Tense, and then the teacher can 
give some examples too such as:
- I wake up at 5 a.m every day.  
- You wake up at 5 a.m every day.
- He wakes up at 5 a.m every day.
- She wakes up at 5 a.m every day.

 From these examples, the 
learners are pushed to make a 
conclusion about the pattern used 
in the sentences. Moreover, the most 
important thing to remember is by 
giving examples the teachers can 
introduce grammar rules without 
making the learners feel forced to 
learn complicated rules which can 
make them get bored and give up 
learning grammar, or what is worse, 
give up learning English. Therefore, 
in learning and teaching activities 
in grammar class for beginners, it is 
better if the teachers use inductive 
method, because this method gives 
the learners opportunity to find 
and to draw certain grammar rules 
by themselves. This opportunity, in 
turn, also gives them good abilities, 
not only in understanding but also 
in using the grammar rules. The 
last principle is stop judging keep 
encouraging. It means that if they 
make mistakes, it will be better if 
the teacher give them explanation 
or example which can keep their 
eagerness to try, not a judgment 
which can kill their courage and 
confidence to keep trying. For 
example If they make a mistake in 
asking someone’s name using an 
expression such as: What you name? 
It will be better if the teacher does 
not tell them that the expression they 
use is incorrect. It will be very helpful 
and encouraging if the teacher just 
says “What is your name?”  The correct 
expression should be used, for several 
times without judging that they 
have made a mistake. The result will 
be different if the teacher says that 
they have made a mistake because 
for most of beginners it will kill their 
courage to try again. It is terrible, isn’t 
it? So in order to make a correction 
on the learners’ mistakes, never say 
that it is right or wrong, it is correct or 
incorrect. Just say or give the correct 
expression they should say as the 
example.

 Hopefully this simple article 
can give us, English teachers, idea and 
courage to teach English grammar 
to the beginners or young learners 
in interesting and enjoyable ways so 
that the learners can have a balance 
growth in their vocabulary building, 
speaking performance and grammar 
skill. q
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Sebuah Teknik Berkomunikasi untuk Memberikan Dampak Luar Biasa 

Apa Bahasa Kasih 
Anda pada Anak dan 

Murid Anda?

Barangkali Anda pernah membaca 
buku Lima Bahasa Kasih karya 
Gary Chapman? Buku yang berisi 
bagaimana mengutarakan kepada 
pasangan Anda kesungguhan hati 
Anda yang paling mendalam. Buku 
yang cocok untuk pasangan suami 
istri atau calon pasutri. Terinspirasi 
buku itu, saya menulis bagaimana 
kalau bahasa kasih itu kita terapkan 
kepada anak-anak atau murid-murid 
kita? 

Sebagai guru, kita sering 
mengucapkan kata-kata: “Bagus, 
Anak-anak!”, “Terima kasih atas 
bantuanmu!”, “Kalian sudah 
berusaha keras!”, “Kamu pintar 
sekali!”, “Wah.... kamu cakep betul!”, 
”Pekerjaan bagus!”, ”Hasil kerja yang 
luar biasa..!!”, “Wah.., kuat sekali!”, 
“Rajin sekali!” dan kata-kata lain 
sejenis. 

Kata-kata yang memberi semangat 
dan dorongan, baik itu berupa 
pujian, pernyataan kasih dan sayang, 
pilihan kata yang baik, cara kita 
berbicara atau mengatakan dengan 
ramah dan lembut, kata-kata 
yang rendah hati, kata-kata yang 
sangat menguatkan dan memberi 
bimbingan, adalah sebagian 
kata-kata yang perlu kita ucapkan 
sebagai guru. Senangnya menjadi 
guru adalah setiap pilihan kata atau 
diksi kita memberi pengaruh besar 
kepada pertumbuhan murid-murid 
kita. 

Guru tidak hanya dituntut memberi 
kepedulian dan perhatian yang 
optimal di dalam kelas, namun di 
luar jam pelajaran pun, bahkan 
kadang di luar jam kerja pun, 
masih ada permintaan untuk 
berkomunikasi dari para murid. 
Memang memberikan perhatian 
penuh kepada murid bukanlah 
hal yang gampang. Di rumah pun 
kadang selaku orang tua, kita cukup 

sulit menghabiskan waktu untuk 
membaca buku bersama anak, 
bermain bola, bersepeda atau 
bahkan hanya sekadar jalan-jalan 
sambil mengobrol dengan anak. 
Lalu bisakah kita lakukan itu dengan 
murid-murid kita? 
 
Dalam era di mana pengaruh 
buruk dari media apa pun bisa 
memengaruhi anak-anak dan 
murid kita (seperti ketergantungan 
pada game, kuis, dan sms adiktif, 
serta tontonan televisi yang 
mereduksi pendidikan moral), maka 
kualitas interaksi dengan anak 
dan murid pun perlu ditingkatkan. 
Kebersamaan dengan mereka 
bisa kita lakukan dengan memberi 
isi yang mantap pada setiap 
komunikasi. Kontak mata yang 
positif bahwa satu sama lain, saling 
memerhatikan, peduli, dan berusaha 
mengerti perasaan lawan bicara, 
adalah hal sederhana yang kadang 
sulit untuk dilakukan. Berbagi 
pemikiran-pemikiran dan perasaan-
perasaan yang jujur, terbuka, dan 
isi pembicaraan yang berkualitas, 
mendengarkan dengan penuh 
perhatian tetapi juga membuka diri, 
adalah hal penting dalam teknik 
komunikasi dengan anak-anak dan 
murid kita. 

Selaku orang tua kita sering 
memberi hadiah untuk anak-anak 
kita. Memberi dan menerima hadiah 
adalah ekspresi kasih universal.  
Hadiah menyatakan “Papa/Mama 
ingat saya!”  atau ”Guruku perhatian 
padaku”. Ini tidak berarti kita harus 
memberi hadiah setiap kali anak 
memintanya.  Arti atau makna dari 
hadiah itu lebih penting. Di kelas 
penghargaan kepada murid yang 
bisa melakukan tugas lebih dari 
harapan guru perlu diapresiasi oleh 
guru secara serius. Bentuk apresiasi 
pun beragam. Oleh karena itu butuh 
kreativitas dari seorang guru untuk 

terbiasa membuat bentuk-bentuk 
hadiah, yang sederhana namun 
bernilai tinggi bagi murid. Sangat 
memotivasi dan menginspirasi!

Memberi hadiah yang selalu berubah 
bentuk secara  situasional  perlu 
dilakukan untuk mendinamisasikan 
komunikasi yang efektif dengan 
murid. Lebih dari sekadar memberi 
hadiah yang penuh arti adalah 
memberikan diri kepada anak dan 
murid. Itu adalah hadiah diri sendiri 
atau keberadaan diri sendiri yang 
didedikasikan untuk mereka. Bentuk 
ini pun akan sangat mereka hargai. 

Orang tua yang menyiapkan 
makanan, mencucikan pakaian, 
mengantar ke sekolah, atau 
membantu anak mengerjakan 
pekerjaan rumah, adalah bentuk-
bentuk kasih yang perlu dimengerti 
oleh anak. Usahakan agar si anak 
mengerti bahwa dia tidak mampu 
melakukannya sendiri dan kita 
sebagai orang tua bisa melayaninya 
karena kasih. Murid perlu ditemani 
untuk mengerjakan tugas pribadi 
atau kelompok, mendengar keluhan 
mereka, ikut membantu kesulitan 
belajar mereka, adalah bentuk-
bentuk kasih pemberian waktu yang 
berkualitas kepada murid. 

Rangkulan di bahu, elusan di 
punggung atau kepala, dan pelukan 
kepada anak bisa mengomunikasikan 
kasih orang tua kepada anak-anak. 
Untuk seorang guru, tentu cara-
caranya harus disesuaikan dengan 
adat ketimuran dan usia anak.  
Apalagi jika berbeda jenis kelamin, 
guru perlu berhati-hati menerapkan 
hal itu. Yang berjenis kelamin sama 
pun tetap harus berhati-hati karena 
sentuhan itu bersifat sensitif. 

Kita bisa menemukan bahasa 
kasih kita dengan cara mengamati 
bagaimana anak menyatakan kasih 
kepada Anda. Mengamati bagaimana 
murid menyatakan kasih kepada 
kita - gurunya. Kita bisa  mengamati 
bagaimana anak dan murid kita 
menyatakan kasih kepada orang 
lain. Amati saat kita mendengarkan 
permohonan-permohonan mereka, 
dan saat kita mengabulkannya, 
perhatikan respons dan juga keluhan-
keluhan mereka yang paling sering.   
Apa yang anak dan murid kita berhasil 
lakukan atau gagal mereka lakukan 
(dan mungkin yang paling dalam 
menyakiti kita)? Kebalikan dari apa 
yang paling menyakiti kita mungkin 
adalah bahasa kasih kita.

Menemukan Bahasa Kasih Anda 
yang Utama

Apa yang paling sering kita minta dari  
anak dan murid kita? Hal yang paling 
sering diminta mungkin hal yang akan 
membuat kita merasa sangat dicintai.  
Bagaimana Anda menyatakan kasih 
kepada orang lain secara teratur? 
Cara menyatakan kasih kita mungkin 
merupakan sebuah indikasi yang juga 
akan membuat kita merasa dicintai.

Setiap anak dan murid kita memiliki 
bahasa kasih utama dan bahasa 
kasih kedua.  Orang tua dan guru 
harus berusaha menemukan 
bahasa kasih favorit tersebut 
dan selalu memakainya untuk 
mengomunikasikan kasih kepada 
mereka.  Bahasa kasih lainnya boleh 
dipakai sekali-kali sebagai pelengkap. 

Cara menemukan bahasa kasih 
favorit: perhatikan bagaimana anak 
dan murid kita mengekspresikan 
kasihnya kepada kita.  Kalau anak 
dan murid kita terus memuji bahwa 
masakan kita enak atau baju yang 
kita kenakan bagus, kemungkinan 
besar bahasa kasihnya adalah kata-
kata yang memberi semangat dan 
dorongan. Perhatikan apa yang paling 
sering diminta oleh anak dan murid 
kita.  Kalau anak dan murid kita sering 
minta oleh-oleh atau hadiah kejutan, 
kemungkinan besar bahasa kasihnya 
adalah menerima hadiah. Dengarkan 
apa yang paling sering mereka 
keluhkan.  Kalau mereka mengeluh 
karena kita tidak pernah bermain 
bersama dengannya atau memberi 
waktu luang untuk mengobrol, 
kemungkinan bahasa kasihnya adalah 
menyediakan waktu yang berkualitas.

Anak memiliki “tangki kasih”, kalau 
“tangki”nya kosong, ajaran dan 
didikan yang kita berikan tidak 
akan mudah diterima oleh si anak.  
Jadi “tangki kasih”nya harus terus 
diisi penuh. Selaku guru yang 
mewakili orang tua bagi murid-
murid kita, mengajar dengan 
mengimplementasikan nasihat-
nasihat yang membangun adalah hal 
utama. Kata-kata yang mengandung 
nasihat, berisi ajaran, memberikan 
didikan, adalah kata-kata yang harus 
dipilih oleh seorang guru bijaksana. 
Melalui kata-kata yang terucap di bibir 
kita, karakter seorang anak sedang 
dibangun. Ini hal yang luar biasa. q
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Coaching and
Counseling
 Kompetensi Wajib bagi Guru

mereka berada di kuadran Work Horse 
dan Trainee. Maka, seorang guru perlu 
untuk memahami dan menerapkan 
metode coaching dan counseling 
dalam proses belajar mengajarnya. 
Coaching and Counseling 
merupakan kombinasi dari berbagai 
keterampilan, seperti keterampilan 
mendengarkan, menunjukkan empati, 
bertanya, memberikan informasi, dan 
menyusun rencana kerja.    
 Coaching (pelatihan) 
adalah proses dua arah. Bisa antara 
para pimpinan, misalnya kepala 
sekolah dengan guru, atau guru 
dengan siswa. Guru melalui aktivitas 
diskusi langsung dan terarah 
mengembangkan pengetahuan, 
keterampilan dan membangun 
good relationship dengan tujuan 
pendidikan atau pembelajaran. 
Hal itu dilakukan untuk mencapai, 
memelihara dan meningkatkan 
kinerja atau hasil yang lebih efektif. 
Seorang pimpinan sekolah kepada 
guru, atau seorang guru kepada 
siswanya perlu menciptakan budaya 
kerja yang baik, memberi motivasi, 
dengan menjelaskan sasaran target 
atau harapan yang ingin diraih, dan 
memberikan umpan balik positif serta 
penilaian atas kinerjanya. 
 Proses coaching diawali 
ketika guru menentukan kebutuhan 
proses pembelajaran yang tepat bagi 
siswa, mengintegrasikan kebutuhan 
tersebut dengan kegiatan penilaian 
karya atau kinerja serta menyusun 
rencana pengembangan bagi siswa. 
Apabila langkah tersebut sudah 
dilakukan, guru harus menyampaikan 
sasaran atau tujuan (SK/KD/Indikator) 
yang ingin dicapai oleh siswa 
dengan jelas. Selain itu, guru harus 
memberikan penjelasan mengenai 
materi atau tugas, indikasi pencapaian 
hasil, fasilitas yang bisa dipergunakan, 
menentukan batasan dan tanggung 
jawab siswa, memberikan motivasi, 
memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk melaksanakan tugas 
dan memberikan umpan balik positif 
atas tugas atau kinerja siswa agar 
guru dapat mengetahui respons 
siswa. Bagian yang tidak boleh 
terlewatkan dari coaching adalah 
melakukan summary (ringkasan), 
untuk memastikan bahwa siswa 
mengetahui dengan tepat apa yang 
menjadi tugasnya. Dengan demikian 
siswa sebagai pembelajar dan guru 
sebagai narasumber atau fasilitator 
mempunyai motivasi diri yang 
pada akhirnya dapat menciptakan 
penghargaan terhadap diri sendiri. 
 Untuk dapat menjadi coach 
yang efektif, kita perlu memiliki 
karakteristik sebagai berikut: berpikir 
positif, yaitu selalu melihat segala 
sesuatu dari sudut pandang yang 
baik dan positif, misalnya senantiasa 

 Menurut peneliti George 
Barna dalam sebuah artikel di www.
barna.org, generasi pemimpin saat 
ini akan memasuki masa pensiun 
antara 2011 dan 2025. Barna bertanya, 
“Siapakah penerus yang sedang kita 
siapkan untuk berdiri di atas bahu 
kita dan membangun dasar yang 
telah kita letakkan, seperti yang 
dilakukan orang tua kita kepada kita? 
… hal seperti ini tidak sedang terjadi 
sekarang.” 
 Di banyak sekolah di 
Indonesia, sedang terjadi trend upaya 
peningkatan program pembinaan 
bagi murid oleh pimpinan sekolah 
dan para guru. Mereka berlomba 
memperlengkapi kecakapan 
pribadinya untuk menjadi pemimpin 
yang akan membentuk budaya 
generasi selanjutnya. 
 Sebagai sebuah lembaga 
pendidikan yang harus selalu meng-
update perkembangan zaman dan 
agar mampu mencetak generasi yang 
berkualitas, PPPK Petra juga berupaya 
mendukung dan memperlengkapi 
para kepala sekolah, guru, dan 
karyawan untuk memiliki  kompetensi 
tinggi, multiskill, dan pengembangan 
terus menerus, motivasi yang tinggi 
dan mau kerja keras, integritas, 
nilai-nilai dan tanggung jawab, 
fleksibilitas, bisa menghadapi situasi 
yang kritis, perubahan dinamis dan 
konflik,  berorientasi pada customer, 
dan memiliki kecakapan bekerja 
dalam team work. Ini bukan hal yang 
berlebihan, karena semua kecakapan 
itu sedang dan akan ditumbuhkan 
menjadi budaya kerja di lingkungan 
PPPK Petra. 
 Secara umum SDM dapat 
dikelompokkan menjadi empat 
kuadran. Pertama adalah Star, 
merupakan kelompok yang 
mempunyai kemampuan dan 
motivasi tinggi. Pendekatan yang 
dilakukan sebaiknya berupa 
mentoring dan memberi tantangan 
baru dalam pekerjaan mereka  
yang berada di kuadran ini. Kedua 
adalah Work Horse, yaitu kelompok 
yang mempunyai kemampuan 
tinggi, tetapi motivasi rendah 
atau sedang. Pendekatan yang 
dilakukan terhadap kelompok ini 
sebaiknya berupa counseling untuk 
meningkatkan motivasi. Ketiga adalah 
Trainee, merupakan kelompok yang 
mempunyai kemampuan kurang, 
tetapi motivasi tinggi. Pendekatan 
yang dilakukan terhadap kelompok 
ini sebaiknya berupa coaching dan 
training. Keempat adalah Dead 
Wood, merupakan kelompok yang 
mempunyai kemampuan dan 
motivasi rendah. 
 Apabila memasukkan 
murid-murid Sekolah Petra ke dalam 
kuadran di atas, sebagian besar 

membantu siswa mencapai standar 
kinerjanya, bukan menemukan 
kesalahan lalu menyalahkan siswa. 
Antusias, yaitu mampu memberikan 
semangat kepada siswa  baik dalam 
kata-kata maupun perbuatan. Fokus,  
berinteraksi secara spesifik dan 
fokus pada satu topik pembicaraan. 
Hormat, menghargai perbedaan-
perbedaan yang muncul. Assertif, 
adalah bentuk komunikasi yang 
menunjukkan penghargaan terhadap 
diri sendiri dan orang lain. Suportif, 
memberikan dukungan dalam bentuk 
instruksi, diskusi, metode kerja dan 
mengantisipasi masalah. Percaya, 
menginformasikan apa yang harus 
dilakukan siswa dan membiarkan 
melakukannya.  Tujuan jelas, 
menjelaskan sasaran secara spesifik 
dan pengukurannya. Sabar, menyadari 
dan menghargai bahwa kompetensi 
dan komitmen siswa  berbeda-beda. 
 Counseling (pembimbingan) 
adalah suatu proses tatap muka 
untuk mengembangkan dan 
mengatasi siswa  yang punya 
masalah baik langsung maupun tidak 
langsung yang berkaitan dengan 
kinerja siswa. Seorang siswa yang 
mengalami penurunan prestasi, 
sering datang terlambat atau tidak 
masuk, kurang bersemangat, kurang 
bisa berkonsentrasi sehingga 
membuat banyak kesalahan, mudah 
marah dan tersinggung, bersikap 
kritis terhadap orang lain, atau suka 
membuat keributan adalah sosok 
siswa yang memerlukan counseling. 
Karena itu, guru perlu mengetahui 
gejala-gejala tersebut agar dapat 
melakukan pendekatan kepada siswa 
dengan tepat. 
 Proses counseling akan dapat 
berjalan baik apabila ada kesepakatan 
antara guru dan siswa bahwa ada 
kebutuhan untuk berubah, identifikasi 
sebab masalah jelas, ada kesepakatan 
untuk meningkatkan kinerja, 
perkembangan pencapaian sasaran 
secara teratur terhadap action plan 
yang telah dibuat terpantau dengan 
baik, ada penghargaan terhadap 
kemajuan siswa agar perilaku yang 
diinginkan dapat berlanjut. 
   Kita juga dapat menggunakan 
sistem counseling dengan rekan 
sejawat atau pimpinan sekolah 
atau sistem pembimbingan dengan 
evaluasi yang konstruktif tanpa rasa 
takut akan adanya penilaian supervisi. 

Metode ini sangat berguna terlebih 
jika guru harus menggunakan 
sebagian besar waktu mereka 
untuk mengajar sehingga hanya 
mempunyai sedikit waktu untuk 
mengadakan observasi kelas.
 Model pembimbingan dapat 
dilakukan dengan menempatkan 
para guru dalam hubungan kerja 
sama untuk memecahkan masalah 
dalam suasana penuh kepercayaan. 
Mereka saling memberi masukan 
mengenai kelas masing-masing untuk 
meningkatkan kinerja mereka. Model 
yang lain yaitu sistem pendampingan 
atau bimbingan, di mana seorang 
guru senior memberikan bimbingan 
dan nasihat secara teratur kepada 
seorang guru baru yang menjadi 
partner kerjanya. 
 Seperti ungkapan John 
A. Shedd:  “Sebuah kapal di 
pelabuhan memang aman, tetapi 
itu bukanlah tujuan dibuatnya 
sebuah kapal”.  Mari kita menjadi 
seorang pimpinan yang dengan 
hati milik Kristus, membangun etos 
kerja para guru dengan coaching 
dan counseling yang berjalan di 
atas kerelaaan dan kerendahan 
hati, dan mari kita menjadi seorang 
guru yang dengan hati milik Kristus, 
membangun kualitas akademik dan 
kerohanian para murid kita dengan 
mengedepankan kesabaran dan 
kelemah lembutan. Sekolah kita 
didirikan dengan iklim kasih sayang 
yang tanpa batas, tetapi sekolah kita 
juga harus meluluskan para alumni 
yang siap mengatasi problema di 
masyarakat yang makin kompleks.
 Sebagai pimpinan sekolah 
ataupun sebagai guru, mari kita 
berlomba saling memberdayakan 
diri dan memberdayakan rekan 
sejawat, sehingga dapat memperoleh 
pencapaian yang optimal. Seperti 
yang tertulis: “Tidak tahukah 
kamu, bahwa dalam gelanggang 
pertandingan semua peserta turut 
berlari, tetapi bahwa hanya satu orang 
saja yang mendapat hadiah? Karena 
itu larilah begitu rupa sehingga kamu 
memperolehnya! Tiap-tiap orang 
yang turut mengambil bagian dalam 
pertandingan, menguasai dirinya 
dalam segala hal. Mereka berbuat 
demikian untuk memperoleh suatu 
mahkota yang fana, tetapi kita untuk 
memperoleh suatu mahkota yang 
abadi.” (I Korintus 9:24-25). q

Kepala SMA Kristen Petra 4

Elisabeth Dian Pujilestari, S.Pd.
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Selanjutnya Ibu Kimiati Kusumadjaja, S.Pd. diangkat 
sebagai Kepala TK Kristen Petra 13. Pada tahun 1999 
TK Kristen Petra 13 menempati gedung baru untuk 
lebih dapat meningkatkan mutu pendidikan dan 
pelayanan, karena terus meningkatnya perolehan 
jumlah murid. Di gedung baru ini dibuka 3 kelas 
untuk kelompok A dan 3 kelas untuk kelompok B 
dengan jumlah murid 256. Selanjutnya sekolah ini 
tetap terus meningkatkan pelayanannya sehingga 
makin banyak prestasi yang diperoleh dalam segala 
bidang hingga saatnya Ibu Kimiati Kusumadjaja, S.Pd. 
dipercaya untuk menjadi Kepala TK Kristen Petra 5.

Untuk menggantikan Ibu Kimiati Kusumadjaja, S.Pd. 
yang telah alih tugas, Ibu Puniwati Trivena, S.Pd. 
ditunjuk sebagai Kepala TK Kristen Petra 13 hingga 
sekarang. Bersama dengan 10 orang tenaga guru, 1 
orang tenaga tata usaha,  4 orang tenaga pesuruh, 
dan 3 orang tenaga Satpam, TK Kristen Petra 13 terus 
mengembangkan dan meningkatkan prestasinya, 
baik dalam hal mutu pengajaran, pendidikan, dan 
juga pelayanannya. 

Dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas 
yang ada, seperti ruang komputer, ruang media, 
perpustakaan, play centre luar dan dalam, alat-alat 
pembelajaran seperti LCD, OHP proyektor dan lain-
lain, serta model pembelajaran baru dan sistem 
penilaian yang memadai di dukung oleh guru-guru 
yang aktif dan kreatif serta memiliki semangat kerja 
yang tinggi.

Sekitar awal bulan Maret 2009, TK Kristen Petra 13 
terpilih mewakili Gugus 04 Kecamatan Waru sebagai 

Satu prestasi yang membanggakan telah diraih 
oleh TK Kristen Petra 13 dalam Lomba Gugus. 
Berikut ini profil dari TK Kristen Petra 13 mulai dari 
awal sampai akhirnya menjadi Juara I Lomba Gugus 
Tingkat Nasional 2009.

Pada awal mula berdirinya, TK Kristen Petra 13 
tergabung dalam SD Kristen Petra 13 dalam satu 
gedung di Jalan Taman Asri Utara No. 59, Pondok 
Tjandra Indah, dan disahkan oleh Departemen 
Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dengan SK Pendirian 
1218/104.10/i-87 pada tanggal 12 Maret 1987 yang 
dipimpin oleh Ibu Nancy Tanoto. Beliau adalah 
seorang kepala sekolah yang mudah bergaul dengan 
sesama Kepala TK, juga akrab dengan pejabat dari 
cabang Dinas Kecamatan Waru sehingga menjadikan 
sekolah ini semakin hari semakin berkembang 
dengan perolehan murid yang terus meningkat, 
hingga ada enam kelas yang dibuka (3 kelas pagi 
untuk kelompok B, 3 kelas siang untuk kelompok 
A). Banyak prestasi dan penghargaan yang telah 
didapatkan oleh TK Kristen Petra 13. Pada tahun 
1996 Ibu Nancy Tanoto digantikan oleh Dra. Triphena 
Kristiani.

Saat kepemimpinan Ibu Triphena Kristiani, dimulailah 
pembangunan gedung TK Kristen Petra 13 baru 
yang lokasinya berdampingan dengan gedung SD 
Kristen Petra 13. Namun sayang, saat pembangunan 
gedung belum selesai, beliau telah dipanggil Tuhan 
pada tahun 1998. Kekosongan kepemimpinan di 
TK Kristen Petra 13 sementara diisi oleh Ibu Conny 
Chandra yang pada saat itu menjabat sebagai 
Koordinator Kepala TK PPPK Petra.

TK Kristen Petra 13
Juara I Lomba Gugus Tingkat Nasional 2009

Kepala TK Kristen Petra 13

Puniwati Trivena, S.Pd.
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TK Imbas I, TK Sarinah sebagai TK Imbas II dan TK Al  
Muslim sebagai TK Inti. Gugus merupakan kelompok 
kerja beberapa TK yang jarak lokasinya berdekatan 
untuk saling mendukung demi kemajuan bersama 
sekolah-sekolah TK yang tergabung dalam satu 
gugus, yang sudah disahkan oleh cabang Dinas 
setempat. 

Ketiga sekolah tersebut berusaha untuk 
mempersiapkan materi lomba dengan sebaik-
baiknya yaitu tentang KBM, manajemen, sarana dan 
prasarana, kemasyarakatan dan prestasi sekolah, 
sehingga berhasil melewati Lomba Gugus Tingkat 
Kecamatan. 

Tanggal 12 Maret 2009 pada saat memasuki 
lomba tingkat kabupaten, makin banyak hal yang 
harus disiapkan, atau bahkan dirombak untuk 
penyeragaman di tiga sekolah tersebut. Sekali lagi 
Gugus 04 dinyatakan lulus tingkat kabupaten dan 
segera bersiap-siap mengikuti Lomba Gugus Tingkat 
Korwil. Berbekal tekad bulat dan sehati sepikir, ketiga 
sekolah tersebut terus memperbaiki kelemahan 
dan kekurangan, sehingga berhasil memenangkan 
lomba tingkat Korwil ini dan maju untuk mengikuti 
Lomba Gugus Tingkat Provinsi.

Kali ini keseragaman sekolah segugus benar-benar 
ditekankan termasuk dalam metode pembelajaran 
modern berserta penilaian dan perangkatnya, 
administrasi sekolah, sarana prasarana termasuk 
jadwal giliran bermain silang antartiga sekolah, 
hiasan kelas, sampai slogan-slogan dan taman lalu 
lintas difungsikan oleh dua sekolah yang lain. Tidak 
ketinggalan, seragam guru segugus pun, yang semula 

tak pernah terpikirkan, ikut diadakan pula. Ketiga 
kepala sekolah juga memutuskan studi banding ke 
TK Pembina, TK Restu dan TK Sang Timur di daerah 
Malang, yang menjadi Juara I Nasional tahun 2008. 

Pada Lomba Gugus Tingkat Nasional teknik penilaian 
dilakukan dalam tiga tahap. Yang pertama adalah 
para juri mengunjungi tiga puluh gugus yang sudah 
menjadi Juara I tingkat provinsi. Komponen yang 
dinilai adalah manajemen gugus TK, manajemen 
TK, kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana, 
partisipasi masyarakat, keunggulan prestasi dan 
inovasi gugus. Dari seleksi tahap I ini ditetapkan dua 
belas gugus TK terbaik dari tiga puluh provinsi. Pada 
tahap II, kunjungan dilakukan kedua belas gugus TK 
terbaik untuk menentukan pemenang enam besar. 

Selanjutnya keenam gugus TK terbaik dari enam 
provinsi yang terpilih mengikuti tes tertulis, 
presentasi dan wawancara pada Lomba Gugus 
Tingkat Nasional untuk menetapkan Juara I,  II,  III dan 
harapan I,  harapan II, harapan III yang berlangsung 
di Jogjakarta pada tanggal 1 - 5 Juni 2009. Akhirnya 
gugus 04 Provinsi Jawa Timur berhasil menyaingi 
lima perwakilan provinsi lain dan menjadi Juara I 
Nasional yang sebelumnya dipegang oleh Kabupaten 
Malang. 

Ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. 
Semua itu diperoleh berkat kerja keras dari semua 
guru. Kiranya ini boleh menjadi motivasi bagi kita 
semua untuk semakin giat dalam mengembangkan 
diri, dan berkembang menuju masa depan yang 
lebih baik serta melayani Tuhan melalui anak-anak 
didik yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. q

TK Kristen Petra 13
Juara I Lomba Gugus Tingkat Nasional 2009

Profil
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Dibayar Lunas dengan Segelas Susu 
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 Program pertukaran pelajar adalah satu program yang 
menarik dan dapat memberikan nilai yang positif. Tahun ini 
merupakan tahun yang kedua PPPK Petra melaksanakan program 
pertukaran pelajar dengan tema Petra Immersion Programme 
2009, yang merupakan kelanjutan program kerja sama antara PPPK 
Petra dan Pei Hwa Presbyterian Primary School (PHPPS) Singapura.  
Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar di luar 
negeri kepada siswa agar dapat belajar mandiri. Kali ini PPPK Petra 
mengirimkan dua puluh siswa SD yang terpilih untuk mengikuti 
program pertukaran pelajar ini pada tanggal 5 – 10 April 2009. 
 Minggu pagi tanggal 5 April 2009, seluruh Peserta tiba di 
Bandara Juanda pukul 08.00 WIB. Jadwal keberangkatan berjalan 
dengan lancar. Hari pertama di sekolah, peserta tiba di Pei Hwa 
Presbyterian Primary School pukul 09.00 tepat, yang disambut oleh 
Kepala Sekolah Mrs. Foo dan staf. Siswa kemudian dibagi dalam tiga 
grup kelas, yaitu Hummility 4, Kindness 4 dan Joy 4. Tiap-tiap peserta 
mendapatkan pasangan teman selama di sekolah. Mereka hari ini 
ada yang mendapat pelajaran Art, Sport, English. Sementara para 
guru mendapat sharing tentang visi misi dan program sekolah yang 
disampaikan oleh Mrs. Tong selaku wakil kepala sekolah. Setelah 
mengikuti pelajaran, peserta makan siang di kantin sekolah. Mereka 
juga menyempatkan diri untuk mengunjungi perpustakaan sekolah. 
Acara kemudian dilanjutkan pergi ke Singapore Zoo. Peserta berada 
di sana hingga pukul 05.00. Semua peserta sangat antusias dengan 
kegiatan ini, walaupun dengan berjalan kaki yang cukup melelahkan. 
 Tanggal 9 April adalah hari terakhir kegiatan di Pei Hwa, yang 
sekaligus juga memperingati International Friendship Day. Kegiatan di 
sekolah dimulai dengan Morning Assembly di Hall. Suatu kehormatan 

bagi PPPK Petra ketika dr. Liliek Gondomono diminta untuk menyerahan 
medali juara turnamen tenis meja antarsiswa SD dari negara di Asia 
dalam acara tersebut. Pada peringatan International Friendship Day siswa 
dari Pei Hwa menampilkan lagu Friends Forever, tarian, ansambel gitar 
serta permainan perkusi dari alat-alat rumah tangga seperti kaleng, panci, 
dan lain lain. Kegiatan ini ditutup dengan penampilan dari siswa PPPK 
Petra dengan menyanyikan lagu “Manuk Dadali” dan diiringi tarian, yang 
disambut dengan tepuk tangan meriah oleh seluruh siswa Pei Hwa. 
 Hal menarik yang diperoleh adalah ketika melihat ekstra-
kurikuler modern dance yang sangat mengesankan. Pengajarnya begitu 
bersemangat dalam memberikan pengarahan, sehingga membuat siswa 
menjadi antusias dalam mengikuti setiap gerakan. Ruangan yang ada  
didesain khusus, dengan kaca cermin besar di depan kelas. Demikian 
juga dengan lagu pengiringnya, pemilihannya benar-benar disesuaikan 
agar tidak boring. Pada kesempatan lain adalah ketika melihat kerja 
praktik di laboratorium Science mengenai sel. Sebuah pembelajaran yang 
menggunakan metode sangat variatif, memadukan metode ceramah 
dengan teknik KWL (Know, What, Learnt) diskusi kelompok, praktik dan 
game. Suasana kelas sangat hidup melalui interaksi antara guru dan murid 
yang sangat aktif. Bahan peraga yang dipakai adalah bahan-bahan yang 
sangat mudah dijumpai, seperti biskuit, kacang hijau dan agar-agar. 
 PHPPS juga memiliki sesuatu yang unik dalam menerapkan 
pendidikan value pada semua mata pelajaran. Semua warga sekolah 
dan orang tua siswa juga ikut berperan serta melaksanakan penerapan 
nilai-nilai kristiani atau kehidupan dalam memberikan pelayanan kepada 
siswa dan sesama. Selain itu, setiap guru harus memiliki kompetensi 
dalam memberikan konseling kepada siswanya. Sehingga ketika terjadi 
suatu masalah pada siswa, guru yang bersangkutan wajib menyelesaikan 
permasalahan itu dengan solusi yang terbaik. Para guru memberikan 
pelayanan kepada siswa dengan penuh kasih dan tanggung jawab yang 
dapat kita contoh dan  terapkan.
 Kiranya program tersebut dapat terus kita tingkatkan untuk 
hubungan kerja sama yang lebih baik. q

Octivia Ibrahim, M.Pd.

Wakil Direktur Pendidikan PPPK Petra

 Suatu hari, seorang bocah miskin sedang 
berjualan dari rumah ke rumah demi untuk 
membiayai sekolahnya. Ia merasa lapar dan haus, 
tetapi sayang sekali uang hasil penjualannya tidak 
cukup untuk membeli makanan.
 Anak itu kemudian memutuskan untuk 
meminta makanan dari rumah terdekat. Tetapi, 
saat seorang ibu muda membukakan pintu, ia 
kehilangan keberaniannya. Akhirnya, ia hanya 
meminta segelas air putih untuk melepas rasa 
dahaganya. Ibu muda itu berpikir pastilah anak 
ini merasa lapar dan haus, kemudian diberikanlah 
segelas besar susu buat anak tersebut. 
 Ia meminumnya dengan lahap kemudian 
bertanya, “Berapa utang saya kepada Anda?” 
“Kamu tidak berutang apa pun kepadaku”, 
jawabnya. “Orang tuaku dulu mengajarkan agar 
tidak menerima bayaran untuk perbuatan baik yang 
aku lakukan.” 
 Anak itu menjawab, “Kalau begitu, saya 
hanya bisa mengucapkan terima kasih dari lubuk 
hati yang terdalam atas segala kebaikanmu.” 
Akhirnya si anak kecil itu meninggalkan rumah si 
ibu muda dengan badan lebih segar, perasaan lebih 
senang dan hati yang penuh syukur kepada Tuhan.  
Padahal, anak yang bernama  Kelly itu, sebelumnya 
sudah merasa putus asa dan hampir menyerah.
 Tahun demi tahun berlalu. Suatu hari ibu 

muda (yang telah tua) tersebut mengalami sakit 
parah. Dokter yang menanganinya merasa bingung 
dan akhirnya mengirim wanita itu ke kota besar 
untuk mendapatkan pertolongan dari dokter yang 
lebih ahli. Dan Dr. Kelly-lah salah satu dokter ahli 
itu.
 Ketika ia 
mendengar nama 
kota tempat asal 
si pasien, Dr. Kelly 
segera pergi ke 
kamar tempat 
di mana wanita 
tersebut dirawat. Ia 
langsung mengenali 
dan memutuskan 
untuk melakukan 
hal terbaik yang bisa 
ia usahakan untuk 
menolongnya. 
 Sejak hari 
itu, ia memberikan 
perhatian khusus 
dan tulus agar ibu 
itu bisa sembuh. “Aku 
akan melakukan yang 
terbaik demi kesembuhannya”, pikirnya. Setelah 
melewati perjuangan yang melelahkan, Dr. Kelly 

akhirnya berhasil menyembuhkan wanita itu.
 Pada saat kondisi ibu itu benar-benar 
membaik, Dr. Kelly meminta Bagian Keuangan 
rumah sakit untuk memberikan semua tagihan 
ibu itu kepadanya. Setelah memeriksanya 
kemudian Dr. Kelly memberikan catatan di 
bagian tagihan itu.
 Tagihan itu lalu dikirim ke kamar perawatan 
si wanita. Namun, wanita tersebut merasa takut 
untuk membukanya, karena ia merasa yakin 
bahwa ia tidak akan sanggup membayar tagihan 
rumah sakit yang sudah pasti sangat mahal itu. 
Akhirnya dengan menguatkan hati, ia melihat ke 
tagihan itu. Sebuah tulisan pada tagihan telah 
menarik perhatiannya. Ia membaca tulisan itu: 
“Telah Dibayar Lunas dengan Segelas Susu”.
Tertanda, Dr. Kelly. 
 Air mata mengalir dari matanya saat hatinya 
yang bahagia mengucapkan doa dan rasa syukur: 
“Terima kasih Tuhan, kasih-Mu telah memancar 
melalui hati dan tangan manusia yang mulia”. 
If you give more, then you will receive more. Apa 
yang kita berikan tidak akan hilang, tetapi akan 
menjadi ‘emotional bank account’ untuk kita. 
Kebaikan akan berbuah kebaikan, kejelekan juga 
akan menuai kejelekan. q

dikutip dari buku “The Power of Giving”

Liputan
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Studi atas 12.000 remaja kelas 
VII sampai XII di delapan puluh 
sekolah di Amerika Serikat pada 
1997, menemukan dua faktor 
pelindung dari perilaku berisiko 
(kenakalan, kekerasan, seks bebas 
dan alkoholisme serta narkoba). Dua 
faktor pelindung tersebut adalah 
kedekatan dengan orang tua dan 
kedekatan dengan orang-orang di 
sekolah.  Studi lain meneliti anak-
anak dari keluarga bermasalah 
yang bisa bertahan menghadapi 
pengabaian dan penganiayaan dari 
orang tua, alkoholisme dan tindakan 
kriminal.  Anak-anak ini mempunyai 
empat kekuatan: kompetensi sosial, 
keterampilan menyelesaikan masalah, 
identitas diri dan harapan untuk 
masa depan.  Kebanyakan anak-anak 
ini menyebutkan kehadiran seorang 
guru istimewa yang sudah berperan 
dalam kehidupan mereka, bukan 
hanya sebagai pengajar, melainkan 
juga sebagai pendamping dan model 
inspirasi. 

Guru yang peduli dan berdedikasi 
selalu membawa pengaruh yang 
berharga bagi pembentukan nilai dan 
karakter anak. Dewasa ini, sekolah 
bahkan mendapat beban yang makin 
berat sebagai tempat penampungan 
bagi anak-anak dari keluarga dan 
lingkungan yang berantakan.  
Pada sisi yang lain, sekolah juga 
dibebani untuk mencapai berbagai 
keunggulan yang salah satunya 
adalah mencetak siswa berprestasi.  
Dalam konteks ini dan dalam tugas 
sehari-hari, seorang guru selalu 
bergumul dalam perannya sebagai 
pengajar ilmu pengetahuan dan 
keterampilan ataukah sebagai model 
dan pendamping dalam proses 
pengembangan karakter anak didik.

Dengan tekanan yang dihadapi dalam 
kehidupan profesional seorang guru, 
mulai dari target hasil ujian, standar 
mutu, kompetisi untuk menunjukkan 
prestasi dan keunggulan siswa, 
sampai dengan kebutuhan guru 
sendiri atas kesejahteraan yang tidak 
tercukupi, pendidikan karakter sering 
tersisihkan.  Padahal pengembangan 
karakter adalah landasan bagi prestasi 

akademik yang berkelanjutan.  
Menjadi seseorang yang berkarakter 
berarti menjadi yang terbaik yang 
bisa dicapai.  Tumbuh dalam karakter 
berarti menumbuhkan baik potensi 
intelektual maupun etis. Kedewasaan 
meliputi kapasitas untuk mengasihi 
dan kapasitas untuk berkarya.  
Nilai-nilai seperti empati, kasih 
sayang, pengorbanan, loyalitas, dan 
pengampunan menjadi bagian dari 
kapasitas untuk mengasihi.  Nilai-
nilai seperti usaha keras, inisiatif, 
keuletan dan disiplin adalah bagian 
dari kapasitas untuk berkarya dan 
menjadi kompeten dalam kehidupan.  
Jadi, etos kerja dan kompetensi 
tidak bisa dipisahkan dari karakter.  
Seberapa baik seseorang melakukan 
pekerjaannya adalah salah satu cara 
dia memengaruhi kualitas kehidupan 
orang lain.  

Karakter yang 
baik  dibutuhkan 
untuk relasi 
i n t e r p e r s o n a l 
dan prestasi 
personal, untuk 
t a n g g u n g 
jawab sosial 
dan akademik.  
Dikotomi antara 
p e n d i d i k a n 
karakter dan pencapaian akademik 
adalah semu dan menyesatkan esensi 
dan tujuan pendidikan.  Banyak riset 
yang mendukung keterkaitan antara 
pendidikan karakter dan prestasi 
akademik (Journal of Research in 
Character Education,  www.infoagepub.
com).

Ruang Lingkup Pendidikan 
Karakter

Pendidikan karakter perlu 
dilaksanakan dalam tiga ruang 
lingkup, yakni kelas, sekolah, dan 
masyarakat sekolah.  Pada lingkup 
kelas, guru perlu menyadari bahwa 
pengembangan karakter adalah 
tujuan fundamental dari kurikulum 
akademik.  Guru bisa mengajarkan 
bidang akademis dan karakter 
pada saat bersamaan.  Dalam setiap 

disiplin, guru bisa menyajikan model 
pendidikan karakter melalui materi 
mengenai tokoh-tokoh dalam bidang 
tersebut yang telah menunjukkan 
prestasi unggul dan menanyakan 
kekuatan karakter yang bagaimana 
yang telah mengantarkan para tokoh 
tersebut, mencapai keberhasilan 
dan tantangan apa yang telah 
mereka atasi.  Guru sains juga bisa 
menumbuhkan penghargaan 
terhadap lingkungan hidup dan 
integritas dan kerja sama tim dalam 
pengumpulan data dan pembuktian 
ilmiah.  Guru IPS bisa menumbuhkan 
apresiasi terhadap keberagaman 
atau mempelajari perjuangan 
meraih keadilan sepanjang sejarah 
manusia.  Guru bahasa bisa mengasah 
perspektif kemanusiaan mengenai 
berbagai peristiwa dunia.

Pada lingkup 
sekolah, 
program 
pendidikan 
karakter perlu 
didukung 
secara internal.  
Pada titik awal, 
inisiator perlu 
menganalisis 
kultur moral 
dan intelektual 

sekolah.  Kemudian, para guru, 
staf dan siswa perlu menetapkan 
prioritas dalam perencanaan program 
dan strategi pendidikan karakter. 
Misalnya, sekolah bisa menetapkan 
penghargaan, tanggung jawab 
dan hak belajar (3 R’s: Respect, 
Responsibility, and the Right to Learn) 
sebagai program karakter bagi 
semua siswa.  Akhirnya, sekolah 
perlu meluangkan waktu untuk 
implementasi, melakukan evaluasi, 
dan melakukan perbaikan terus 
menerus atas program pendidikan 
karakternya.

Satu paradoks dalam pendidikan 
karakter adalah kaitan antara sekolah 
dan masyarakat.  Sekolah tidak 
hadir di ruang hampa dan memang 
seharusnya menjadi miniatur 
masyarakat.  Namun pada saat yang 
bersamaan, masyarakat juga penuh 

dengan kebobrokan karakter dan 
senantiasa menampilkan tokoh-
tokoh antagonis dalam proses 
pembentukan karakter anak.  Krisis 
dunia semakin berlipat ganda dan 
kita menangisi kurangnya orang-
orang bijak, pimpinan yang tidak 
memikirkan diri sendiri, serta pejabat 
publik yang bisa dipercaya.  Sekolah-
sekolah juga terus saja menjadi 
pabrik pencetak manusia yang tidak 
punya kapasitas untuk membangun 
masyarakat karena pedagogi yang 
masih dipertahankan memang 
antikomunal.  Siswa dibuat terus 
berkompetisi dan saling mematikan 
sehingga hanya yang kuat yang 
menang.  Selain itu, orang-orang 
dewasa yang seharusnya menjadi 
model karakter bagi siswa di 
sekolah, justru mengkhianati profesi 
dan panggilan mereka dengan 
menjual otoritas mereka dengan 
memperdagangkan soal-soal ujian, 
buku ajar, dan berbagai produk 
lainnya.  Dalam istilah Ibu Esti, seorang 
guru matematika dari salah satu 
SMA yang telah membimbing siswa-
siswinya dalam Klub Matematika di 
luar jam sekolah tanpa memungut 
biaya dan berhasil mengantar 
beberapa siswa dalam ajang 
internasional, guru yang demikian itu 
seperti penjahat pendidikan.

Memang sekolah harus bekerja keras 
dan mulai membangun komunitas 
karakter melalui kemitraan dengan 
orang tua dan lingkungan tetangga 
sekolah.  Dalam proses di sekolah, 
masyarakat tidak perlu ditakuti, 
tetapi bisa jadi bagian materi yang 
bisa dibangun kembali.  Anak didik 
perlu diajak untuk mengembangkan 
komitmen komunitas.  Dalam proses 
di sekolah, anak belajar untuk 
menggunakan pengetahuan dan 
keterampilannya untuk menenun 
kembali serat-serat jaringan dan 
membangun kembali masyarakat. q

“Character is 
your destiny”

 
 Heraclitus

Prof. Dr. Anita Lie

Guru Besar Unika Widya Mandala 
dan Direktur EduBussines Consulting

Fokus

Membangun 

Pendidikan Karakter 
di Sekolah



Pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 yang lalu, Ibu Eveline Maria Wedawati, S.Pd. (Guru Kelas VI SD  
Kristen Petra 5) mengikuti lomba guru berprestasi yang diadakan oleh UPTD-BPS kecamatan Sukolilo 

bertempat di SDN Semolowaru I – II, Jl. Semolowaru 179. Setiap sekolah mengirimkan satu wakil 
guru untuk mengikuti lomba yang diadakan sebagai persiapan dalam menghadapi lomba guru 
berprestasi se-Kota Surabaya. Sebelumnya lomba ini dikenal dengan sebutan Lomba Guru Teladan. 
Untuk lomba ini, Ibu Eveline harus bersaing dengan 31 guru yang lain. 
  Setiap guru harus mengikuti tes tertulis dengan materi pengetahuan umum, 
Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Pedagogik. Selain itu peserta juga diminta 
untuk mengumpulkan portofolio diri. Dari hasil tes tulis dan pengumpulan portofolio diri, diambil 
10 guru yang memiliki nilai tertinggi untuk mengikuti tes dalam bentuk wawancara. Di sesi ini 
peserta diminta untuk menceritakan tentang diri sendiri dalam bahasa Inggris, berkomentar 
tentang sertifikasi guru, tanya jawab mengenai pelajaran budi pekerti, serta bagaimana kehidupan 
sosial si guru dengan lingkungan sekitarnya. Keterampilan memakai komputer serta bagaimana 
mengaplikasikannya dalam pembelajaran menjadi penilaian dalam wawancara ini. 
  Dari hasil nilai tes tulis, pengumpulan portofolio diri dan wawancara  tersebut, Ibu 
Eveline Maria Wedawati, S.Pd. berhasil meraih predikat juara I dan berhak mewakili kecamatan 

Sukolilo untuk mengikuti lomba guru berprestasi se-Kota Surabaya. q 

Lomba Guru Berprestasi

Seminar Magic Trick
 Mendengar kata “Magic” biasanya yang terbayang adalah sesuatu yang 
menyeramkan dan segala sesuatu yang berbau 
mistik. Hal itu pulalah yang membuat guru-
guru TK Petra 9 penasaran ketika ada tawaran 
seminar tentang “Magic Trick” di Toko Buku Petra 
Togamas. Seperti apa ya seminar “Magic Trick”?
 Acara yang diselenggarakan pada 
tanggal 1 dan 8 April 2009 tersebut diikuti oleh 
sepuluh orang guru dari TK Petra 9. Seminar 
tersebut dipandu oleh Bapak Jefri Welan dengan 
sangat menarik. Diawali dengan penjelasan 
tentang latar belakang dan berbagai pandangan 
orang tentang magic atau sulap. Bapak Jefri 
Welan menekankan bahwa sulap bukanlah 
ilmu sihir atau berkaitan dengan dunia mistik 
tetapi adalah suatu trik yang berkaitan dengan 
keterampilan dan kecepatan tangan. 
 Sulap bisa disiasati menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi 

kejenuhan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan dasar-dasar ilmu 
sulap, guru-guru bisa membuat variasi dalam 
menyampaikan materi pelajaran kepada anak-
anak di kelas. Tentu saja kita harus berlatih 
dengan baik sehingga bisa benar-benar 
menguasai trik yang akan kita sampaikan kepada 
anak-anak.
  Bapak Jefri Welan juga mempraktikkan 
berbagai macam trik sulap yang sering kita 
lihat di layar TV. Setiap kali Bapak Jefri Welan 
menampilkan satu jenis sulap, beliau juga 
menunjukkan rahasianya. Kami  menjadi takjub 
dan hanya bisa berucap, “o... gitu toh..”. 
  Selain membutuhkan keterampilan 
dan kecepatan tangan, sulap juga membutuhkan 
peralatan yang tidak murah. Melalui seminar ini, 
kami bisa belajar beberapa trik untuk membuat 

suasana belajar di kelas tidak membosankan. q

 Sebagai penghargaan kepada pegawai yang telah mengabdi pada PPPK Petra selama 
20 tahun, PPPK Petra memberikan medali emas setiap tahunnya bertepatan dengan HUT 
PPPK Petra. Tahun ini sebanyak 36 orang menerima medali 20 tahun pada tanggal 27 April 
2009 di Kantor Sekretariat Direktorat Penunjang Pendidikan Jalan Raya Kertajaya Indah Blok 
H 114–115, berikut nama-namanya:
Drs. Tomas Ming Khosasih (Kantor Sekretariat), Dra. Trifosa Sri Winarsih (Dana Pensiun),  Dyah 
Ernawati, S.Pd. (TK Kristen Petra 10), Agatha Aryani, M.Pd. (TK Kristen Petra 11), Erna Lucy 
Siniwiludjeng (TK Kristen Petra 11), Nuraini, S.Pd., Sudarmadi (TK Kristen Petra 12),  Yeni 

Peristiwanti W., S.Pd. (SD Kristen Petra 1), Margaretha Helena Anita,  Sri Muljanti Soewono, 
S.Pd. (SD Kristen Petra 7), Silvester Rosa Trisnawati, S.Pd., Indah Sukowatiningsih, S.Pd., 
Rusdiyat (SD Kristen Petra 9), Agus Widiyawanto (SD Kristen Petra 10), Lenny Herawati 
Siswono, S.Pd., Jumadi (SD Kristen Petra 13), Sugeng Eruwarsono, Aminto Basuki (SMP 
Kristen Petra 1), Agoes Soewarsono (SMP Kristen Petra 2), Santawati, S.Th., Dra. Elia 
Wahyuningtyas, Dra. Doroles Ety Poetiray, Wurih Purwanto, Adi Susanto (SMP Kristen 
Petra 3), Drs. Djoko Eko Suhartono, M.Pd., Bambang Setiyoso (SMP Kristen Petra 4), 
Yohana Misero P. , Asih Pudji Windoko, Hary Setyo Budi (SMP Kristen Petra 5), Dra. 
Lindawati, Drs. A. Aries Respati (SMA Kristen Petra 2), Dra. Endah Poerwaningsih, Dra. 
Wahyu Anggari K. (SMA Kristen Petra 3), Dra. Tri Wiatmi Susilastuti, Mudjiono (SMA 
Kristen Petra 4), Drs. Heru Prayitno Suwardoyo (SMK Kristen Petra). q

Pemberian Medali Penghargaan

Cooking Competition
 Lomba memasak yang diadakan pada tanggal 5 Mei 2009, merupakan salah satu lomba 
dalam rangkaian acara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diadakan oleh SD 
Kristen Petra 12 Sidoarjo. Perlombaan yang diikuti para guru ini bertujuan untuk meningkatkan rasa 
kebersamaan dan kecintaannya terhadap cita rasa masakan Indonesia. 
 Berbagai macam bumbu masakan telah disiapkan, dari tanah Papua hingga tanah Sumatera, 
lalu diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan cita rasa yang tinggi untuk dapat dinikmati 
bersama. 
 Bapak Joko Iswandono, salah seorang peserta dalam perlombaan ini memberikan komentar, 
“Perlombaan ini sungguh memberikan banyak pengetahuan baru, khususnya bagi para bapak yang 
jarang masuk ke dapur, perlombaan ini sangat menyenangkan.” Ibu Heri Panca Artini pun urun 
pendapat, “Sungguh menyenangkan! Dalam perlombaan ini kami dapat mengenal dan mencoba 
berbagai macam bumbu masakan, sehingga kami dapat membuat berbagai variasi masakan bagi 
keluarga kami, sungguh luar biasa!”. q

Kegiatan Organisasi
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Pelatihan Macromedia Flash 
untuk Para Guru SMK Kristen Petra
Bertempat di ruang IT SMK Kristen Petra, para guru dan karyawan SMK Kristen Petra mengikuti 
pelatihan program Macromedia Flash. Macromedia Flash satu perangkat lunak komputer 
yang digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar. Kegiatan yang 
sangat berguna dalam menunjang proses belajar mengajar di SMK Kristen Petra ini dilatih 
oleh Bapak Deddy Venata, S.T. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 19 
sampai 21 Maret 2009. q

 Untuk menjadi master dalam mengajar tidak dapat diukur dari berapa lama seorang guru telah mengajar. 
Hal tersebut dapat diukur dengan seberapa baik seorang guru menerapkan prinsip keahlian dalam mengajar. 
Selama tiga hari (13 – 15 Mei 2009) bertempat di Kantor Direktorat Pendidikan PPPK Petra, Jalan H.R. Muhamad 
Kav. 808, Surabaya, Prof. Anita Lie beserta tim memberikan pembekalan kepada seluruh kepala dan guru TK PPPK 
Petra. 
 Pentingnya teori-teori tahapan perkembangan anak usia 0–6 tahun menurut Freud, Erikson, J. Plaget 
menjadi sesi pertama yang menarik, sedangkan pada sesi kedua strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan 
dengan baik diulas secara jelas bahwa proses pembelajaran memerlukan metode yang tepat, lingkungan yang 
nyaman serta kondusif untuk menumbuhkan minat belajar yang positif. Selain itu, fasilitas yang lengkap guna 
memaksimalkan proses pembelajaran yang berkelanjutan memegang peranan yang sama pentingnya.
 Ada empat model pembelajaran yaitu sosial, personal, proses informasi, dan sistem perilaku yang disajikan 
pada sesi ketiga. Tidak hanya metode ceramah yang disampaikan pada pelatihan ini, tetapi demo mengajar TK 
masing-masing menjadi kegiatan yang menarik agar guru lebih kreatif. Selingan nyanyian dan penggunaan alat 
peraga memberi semangat bagi peserta untuk senantiasa mengikuti perkembangan dalam meningkatkan diri 
menjadi guru yang profesional.
 Sesi terakhir tentang pengelolaan kelas yang meliputi waktu, ruang, sumber belajar dan siswa harus mampu 
dilakukan guru dengan baik agar proses belajar mengajar berjalan lancar, efektif dan mencapai hasil yang optimal.

Pengembangan Profesionalisme Guru TK PPPK Petra

Evaluasi Kinerja Guru SD PPPK Petra
 Saat ini kita melihat minat beberapa siswa cenderung menurun. Siswa sering merasa jenuh 
dengan situasi belajar yang monoton. Untuk itu, sekolah berusaha menciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk dapat meningkatkan kreativitas dalam memilih 
metode pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran.
 Agar dapat meningkatkan kreativitas dan kinerja pendidik, diperlukan adanya pelatihan tentang 
metode pembelajaran yang menyenangkan dan juga mengevaluasi kinerja dan metode pembelajaran yang 
selama ini sudah dilakukan. Untuk jenjang SD kegiatan Evaluasi Kinerja Guru dilaksanakan selama tiga hari 
mulai tanggal 7, 9, 10 Juli 2009 di Kantor Sekretariat Direktorat Pendidikan Jalan H.R. Mohamad Kav. 808. 
 Guru Kelas SD PPPK Petra yang berjumlah 180 orang, dibagi dalam tiga kelompok. Hari pertama 
untuk guru kelas I dan II, hari kedua untuk guru kelas III dan IV, dan hari terakhir untuk guru kelas V dan kelas 
VI. Diharapkan melalui kegiatan ini guru-guru dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan serta 
membuat siswa lebih aktif. q

 Sebagaimana tahun ajaran 
yang lalu, memasuki tahun ajaran 
2009/2010 ini ada perubahan 
kepemimpinan di beberapa sekolah 
PPPK Petra. Bertempat di Jalan H.R. 
Muhamad Kav. 808 Surabaya tanggal 
1 Juli 2009 telah dilangsungkan 
serah terima jabatan Kepala SMA 
Kristen Petra 5 dari Drs. Dirgo Wiloso 
Darmo, M.M. kepada Dra. Tri Utami 
Rinto Rukmi. Kepala SMP Kristen 
Petra 5 dari Dra. Hariati Santoso 
M.Pd. kepada Dra. Ni Nyoman Panji 
P.S. Sedangkan Dra. Hariati Santoso, 

M.Pd. sendiri mengantikan Dra. Tri 
Utami Rinto Rukmi sebagai Kepala 
SMP Kristen Petra 1.
 Kegiatan tersebut berlangsung 
dengan lancar ketika Bendahara I 
PPPK Petra drh. Budiliono T. Gunawan 
membacakan surat keputusan 
pengangkatan Kepala Sekolah. Acara 
kemudian dilanjutkan dengan serah 
terima memori serta sambutan yang 
disampaikan secara bergantian oleh 
Kepala Sekolah masing-masing dan 
ditutup dengan sambutan dari Ketua I 
PPPK Petra dr. Liliek Gondomono. q

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan kebutuhan 
bagi setiap guru yang ingin mengembangkan kualitas 
pembelajarannya, dan PTK juga merupakan salah satu 
persyaratan bagi guru yang  menjalani sertifikasi profesi. Oleh 
karena itu, para Kepala Sekolah PPPK Petra perlu mendapatkan 
pembekalan bagaimana menjadi inisiator sekaligus penilai bagi 
para guru yang melakukan PTK di sekolah. 
 Dalam pelatihan PTK tanggal 29 Juni 2009 yang diberikan 
oleh Dr. Dwi Juniati, pengajar dan juga asesor sertifikasi profesi 
guru dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kepala Sekolah 
dibekali bagaimana melakukan PTK yang baik dan bermanfaat, 
serta bagaimana menjadi pembimbing para guru dalam 
melakukan PTK. PTK sebenarnya dapat dimulai dari masalah 
pembelajaran yang dihadapi guru, dan mencoba mencari 
alternatif penyelesaiannya. Kepala Sekolah juga dapat melakukan 
Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) untuk pengembangan sistem 
pembelajaran, layanan guru kepada siswa atau hal lain yang 
terkait dengan problem yang dihadapi sekolah. q

Pelatihan 
Penelitian Tindakan Kelas
Kepala Sekolah

Sertijab Kepala Sekolah PPPK Petra
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IKHTISAR LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS
DANA PENSIUN PPPK PETRA TAHUN 2008

I. INFORMASI UMUM
IDENTITAS DANA PENSIUN
Nama Dana Pensiun : Dana Pensiun PPPK Petra
Alamat   : Jalan Kertajaya Indah Tengah VI/37 (Blok H 128) 
     Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya 60116
     e-Mail: dapen_petra@yahoo.com
Telepon   : (031) 5947868, 5941995
Faksimile  : (031) 5941995
Jenis Dana Pensiun : Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Jenis Program Pensiun : Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Pengurus Dana Pensiun PPPK Petra (Masa Bakti 1 April 2006—1 April 2009)
[sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus PPPK Petra No. 060/A/P/II/2006 tanggal 
21 Februari 2006]
Ketua   : Ir. Suwandi Tanudjaja 
Penulis  : Ariany Insjaftono
Bendahara : Dra. Dewi Setio 
Anggota  : Drs. Jamin Tjandra, Ak.
    Andronicus Komala

Sesuai dengan surat Dewan Pengurus PPPK Petra Nomor 646/A/A/XI/2008 dan Nomor 
647/A/J/XI/2008 tanggal 19 November 2008, yang merupakan tindak lanjut dari surat 
Kepala Biro Dana Pensiun Nomor S-7325/BL/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang 
Sertifikasi Pengetahuan Dasar di Bidang Dana Pensiun dan sesuai dengan keputusan 
Rapat Pengurus Pleno PPPK Petra tanggal 13 November 2008, Drs. Jamin Tjandra, Ak. dan 
Bapak Andronicus Komala dibebastugaskan dari jabatan sebagai Anggota Pengurus Dana 
Pensiun PPPK Petra.

Pengurus Dana Pensiun PPPK Petra (Masa Bakti 1 April 2009—1 April 2012)
[sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus PPPK Petra No. 061/A/P/II/2009 tanggal 
10 Februari 2009]
Ketua  : Dra. Dewi Setio
Penulis  : Ir. Suwandi Tanudjaja
Bendahara : Ariany Insjaftono
Anggota  : Daniel Hosea Kosasih

Dewan Pengawas Dana Pensiun PPPK Petra (Masa Bakti 1 April 2006—1 April 2009)
[sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus PPPK Petra No. 181/A/D/IV/2006 
tanggal 8 April 2006]
Ketua   : Daniel Hosea Kosasih, mewakili Pemberi Kerja
Anggota  : Drs. Darmo Handoyo, Apt., mewakili Pemberi Kerja
    Alex Kurniawan, S.E., mewakili Peserta Aktif
    Salmon Hendrik Porawouw, mewakili Peserta Pensiunan

Dewan Pengawas Dana Pensiun PPPK Petra (Masa Bakti 1 April 2009—1 April 2012)
[sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus PPPK Petra No. 123/A/D/III/2009 
tanggal 17 Maret 2009]
Ketua  : dr. Liliek Gondomono, mewakili Pemberi Kerja
Anggota  : Racmat Harjono Tengadi, S.H., mewakili Pemberi Kerja
    Dra. Hanna Herawati Elijas, mewakili Peserta Aktif
    Drs. Daniel Rindingpadang, mewakili Peserta Pensiunan

Status Pegawai
[sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus PPPK Petra No. 262/A/P/Y/IV/1999 
tanggal April 1999, berlaku surut sejak tanggal 9 Februari 1999]
Status Pegawai : Pegawai Tetap PPPK Petra
    yang diperbantukan pada Dana Pensiun PPPK Petra
Jumlah Pegawai : 4 (empat) orang

IDENTITAS PENDIRI
Nama Pendiri : Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra
Alamat  : Jalan Raya Kertajaya Indah No. 76—78 (Blok H 114—115)
    Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya 60116
    e-Mail: petra@mitra.net.id
Telepon  : (031) 5946312
Faksimile : (031) 5946313

Dewan Pengurus Harian PPPK Petra (Masa Bakti 2005—2008)
Ketua I  : J.W. Wahjoedi
Ketua II  : Ir. J. Heryanto, M.S., M.B.A.
Ketua III  : Ir. Widodo Adipranoto
Sekretaris I : Ir. Renny Yolanda
Sekretaris III : Ir. Leliana Dewi
Bendahara I : Daniel Hosea Kosasih
Bendahara II : Ir. Hadiyanto Yoso

Dewan Pengurus Harian PPPK Petra (Masa Bakti 2008—2011)
Ketua I  : dr. Liliek Gondomono
Ketua II  : Ir. Jimmy Nurdi Kusuma Priatman, M.Arch., I.A.I.
Ketua III  : Racmat Harjono Tengadi, S.H.
Sekretaris I : Dra. Niniek Setiawati Widodo, Ak.
Sekretaris II : Lilyani Puspita
Sekretaris III : Ir. Irwan Santoso
Bendahara I : drh. Budiliono Tjokro Gunawan
Bendahara II : Ir. Hadiyanto Yoso

IDENTITAS MITRA PENDIRI
Nama Mitra Pendiri : Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra
Alamat   : Jalan Siwalankerto No. 121—131 
     Surabaya 60236
Telepon   : (031) 8439040, 8494830, 8494831
Faksimile  : (031) 8492562
Homepage  : http://www.petra.ac.id

Dewan Pengurus Harian YPTK Petra (Masa Bakti 2003—2008)
Ketua    : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.
Wakil Ketua   : Ir. Hary S. Listijo
Sekretaris  : Dr. J. Dharma Sutedja
Wakil Sekretaris  : Prof. Dr. Sapto Joewono Poerwowidagdo
Bendahara   : Ir. Yani Alifen
Wakil Bendahara  : Drs. Darmo Handoyo, Apt.
Anggota   : Ir. Sugianto Budiman
     Ir. Benyamin Hilly, M.Si.

Dewan Pengurus Harian YPTK Petra (Masa Bakti 2008—2013)
Ketua    : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.
Wakil Ketua   : Ir. Hary S. Listijo
Sekretaris  : Enteng Nafarin, S.H.
Wakil Sekretaris  : Pdm. Yos Handarto Poernomo, M.A.
Bendahara   : Ir. Yani Alifen
Wakil Bendahara  : Drs. Darmo Handoyo, Apt.
Anggota   : drg. Bhudi Prasetio
     Rachmat Hardjono Tengadi, S.H.
     Ir. Arthur Rinold Joseph, M.M.T.

IDENTITAS AKUNTAN PUBLIK
Nama Akuntan Publik : Drs. Hanny Wurangian, M.Si.
Kantor Akuntan Publik : Drs. Hanny, Wolfrey & Rekan
Izin Akuntan Publik : No. 98.1.0199
Alamat   : Jalan Raya Gubeng No. 56
     Surabaya 60281
Telepon   : (031) 5035046, 5032289, 5016879
Faksimile  : (031) 5035689
Lap. Auditor Independen : No. 08/LA/SBA/III/2008, tanggal 4 Maret 2009
Lap. Investasi  : No. 09/LA/SBA/III/2009, tanggal 4 Maret 2009

IDENTITAS AKTUARIS
Nama Aktuaris  : Steven Tanner, F.S.A.I.
Kantor Aktuaris  : PT Dayamandiri Dharmakonsilindo
Register PAI  : No. 921003
Alamat   : Jalan Pakubuwono VI/61
     Jakarta 12120
Telepon   : (021) 72798620
Faksimile  : (021) 72798640
Laporan Aktuaris Berkala : No. 0232/ST-DE-VAL/III/2009, tanggal 26 Februari 2009

II. LAPORAN TAHUNAN DANA PENSIUN PPPK PETRA
Sepanjang tahun 2008, terdapat penambahan Peserta Aktif sebanyak 43 (empat puluh 
tiga) orang, yang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai PPPK Petra dan 14 
(empat belas) orang Pegawai YPTK Petra. Selain penambahan, sepanjang tahun 2007, 
ada 51 (lima puluh satu) orang Peserta Aktif yang keluar atau mengajukan cuti di luar 
tanggungan.

Secara rinci Peserta Dana Pensiun PPPK Petra adalah sebagai berikut:
PPPK Petra : 1.062 orang Peserta Aktif dan 115 orang Peserta Pensiunan
YPTK Petra :    454 orang Peserta Aktif dan    14 orang Peserta Pensiunan

Pada bulan November 2007, Dana Pensiun PPPK Petra dan Drs. Johan Budhie Sava 
membentuk PT Petra Togamas Sejahtera, dengan Akta Pendirian Nomor 50 tanggal 21 
November 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Rusdi Muljono, S.H.

IDENTITAS ANAK PERUSAHAAN
Nama Anak Perusahaan : PT Petra Togamas Sejahtera
Nama Dagang  : Toko Buku Diskon Petra Togamas
Alamat   : Jalan Pucang Anom Timur No. 5
     Kertajaya, Gubeng, Surabaya 60282
     e-Mail: petra@togamas.co.id
Telepon   : (031) 5010168
Faksimile  : (031) 5018992
Komposisi Kepemilikan : 70% - Dana Pensiun PPPK Petra
     30% - Drs. Johan Budhie Sava

Direksi PT Petra Togamas Sejahtera (Masa Bakti 2007—2012)
Direktur Utama  : Drs. Johan Budhie Sava
Direktur   : Alex Kurniawan, S.E.
     Poedjiono

Dewan Komisaris PT Petra Togamas Sejahtera (Masa Bakti 2007—2012)
Komisaris Utama  : Ir. Suwandi Tanudjaja
Komisaris  : Ariany Insjaftono
     Dra. Dewi Setio

III. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN INVESTASI
Opini Akuntan Publik : Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Aset Bersih per 31 Desember 2008
Nilai Wajar Investasi   :  Rp   49.470.660.146,00
Aktiva Lancar di Luar Investasi  :  Rp     1.742.055.147,00
Aktiva Operasional   :  Rp           46.250.495,00
Aktiva yang Tersedia   :  Rp   51.258.965.788,00
Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria : (Rp        150.825.350,00)
Aktiva Bersih      Rp   51.108.140.438,00

Neraca per 31 Desember 2008
Nilai Perolehan Investasi   :  Rp   56.673.334.058,00
Selisih Penilaian Investasi   :  (Rp    7.202.673.912,00)
Aktiva Lancar di Luar Investasi  :  Rp     1.742.055.147,00
Aktiva Operasional   :  Rp           46.250.494,00
Total Aktiva    :  Rp   51.258.965.787,00
Kewajiban Aktuaria   :  Rp   57.400.888.330,00
Selisih Kewajiban Aktuaria   :  (Rp    6.292.747.893,00)
Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria :  Rp         150.825.350,00
Total Kewajiban      Rp   51.258.965.787,00

Perhitungan Hasil Usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008
Pendapatan Investasi   :  Rp      3.980.811.353,00
Beban Investasi    : (Rp           49.086.268,00)
Hasil Usaha Investasi   :  Rp      3.931.725.085,00
Beban Operasional   : (Rp         270.905.045,00)
Pendapatan dan Beban Lain-lain  :  Rp         144.041.393,00
Hasil Usaha Sebelum Pajak  :  Rp      3.804.861.433,00
Pajak Penghasilan   : (Rp                             0,00)
Hasil Usaha Setelah Pajak   :  Rp      3.804.861.433,00

Laporan Khusus
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Posisi Portofolio Investasi (Nilai Wajar) per 31 Desember 2008
Deposito   :  Rp     16.455.000.000,00   (  33,26%)
Obligasi    :  Rp     21.608.000.000,00   (  43,68%)
Penempatan Langsung  :  Rp       2.844.421.000,00   (    5,75%)
Reksadana   :  Rp       6.745.751.646,00   (  13,64%)
Saham    :  Rp       1.817.487.500,00   (    3,67%)
Jumlah    :  Rp     49.470.660.146,00   (100,00%)

Hasil Investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008
Deposito   :  Rp       1.182.494.499,00
Obligasi    :  Rp       2.579.092.208,00
Penempatan Langsung  :  Rp                               0,00
Reksadana   :  Rp           179.921.023,00
Saham    :  Rp             39.303.622,00
Pendapatan yang Direalisasi :  Rp       3.980.811.352,00
Pendapatan yang Belum Direalisasi : (Rp       7.202.673.912,00)
Jumlah Pendapatan Investasi :  Rp       3.221.862.560,00
Beban Investasi   : (Rp            49.086.268,00)
Hasil Investasi   :  Rp       3.270.948.828,00

Return on Investment dan Return on Asset 2007
Deposito  : ROI -     9,69%  ROA -    2,18%
Obligasi   : ROI -   12,42%  ROA -    4,69%
Penempatan Langsung : ROI -     2,24%  ROA -    0,11%
Reksadana  : ROI -  (38,41%)  ROA -   (9,78%)
Saham   : ROI -  (65,04%)  ROA -   (3,22%)
Jumlah Total  : ROI -    (6,31%)      ROA -   (6,03%)

IV. LAPORAN AKTUARIS BERKALA
Kepesertaan 2008
Karyawan : 1.516 orang, dengan Ph.DP sebesar Rp1.802.072.500,00 per bulan
    dengan kenaikan Ph.DP sebesar 22,2%—22,3% per tahun
Bekas Karyawan : 198 orang, dengan Ph.DP (terakhir) sebesar Rp114.42.500,00 per 
    bulan
Pensiunan : 129 orang, dengan Manfaat Pensiun sebesar Rp 79.091.800,00 per
    bulan, dengan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar 6,3%—11,5% per 
    tahun
Jumlah  : 1.843 orang

Kekayaan untuk Pendanaan 2008
Sesuai dengan Laporan Auditor Independen, sebesar Rp51.108.140.438,00 dalam bentuk 
Aktiva Bersih, dengan rincian:
PPPK Petra : Rp  37.701.459.846,00
YPTK Petra : Rp  13.325.477.673,00

Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria
Rasio Solvabilitas   : PPPK Petra : 111,9%
     YPTK Petra : 114,9%
Rasio Pendanaan   : PPPK Petra :   89,5%
     YPTK Petra :   87,2%
Kualitas Pendanaan  : PPPK Petra : Tingkat II
     YPTK Petra : Tingkat II
Iuran Normal Pemberi Kerja : PPPK Petra :   12%
     YPTK Petra :   10,7%
Iuran Normal Peserta  : PPPK Petra :     6,0%
     YPTK Petra :     6,0%

V. OPINI
Dewan Pengawas Dana Pensiun PPPK Petra berpendapat bahwa sepanjang tahun 2008, 
Pengurus Dana Pensiun PPPK Petra telah bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku, kebijakan Pendiri termasuh Arahan Investasi, serta Peraturan 
Dana Pensiun dari Dana Pensiun PPPK Petra, dan menunjukkan kinerja keuangan yang 
memuaskan, dibuktikan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Akuntan Publik atas 
Laporan Keuangan dan Laporan Investasi, meskipun ada potensi kerugian (yang belum 
direalisasi). Namun hal ini disebabkan karena dampak krisis perekonomian regional dan 
global sepanjang tahun yang melanda hampir seluruh sektor perekonomian.

Surabaya, 8 Juni 2009
Dewan Pengawas Dana Pensiun PPPK Petra (Masa Bakti 2009—2012)

  ttd.     ttd.

 dr. Liliek Gondomono    Rachmat Harjono Tengadi, S.H.
 Ketua     Anggota

  ttd.     ttd.
 

 Dra. Hanna Herawati Elijas    Drs. Daniel Rindingpadang
 Anggota     Anggota

Suasana ceria memenuhi ruang tunggu Kantor Sekretariat PPPK Petra 
Surabaya pada hari Senin, 4 Mei 2009. Dengan wajah gembira para 
peserta Dana Pensiun PPPK Petra berkumpul mulai pukul lima sore. Para 
peserta melepas rasa kangen dengan saling menyapa, memberi salam, 
dan berbincang-bincang. Pertemuan yang diadakan oleh Pengurus 
Dana Pensiun PPPK Petra setiap dua tahun sekali ini mengadakan acara 
tur ke Pulau Dewata yang diikuti oleh sebanyak 89 peserta. 

Tepat pukul 18.00 rombongan berangkat menuju ke Bali dengan 
menggunakan dua bus. Penyeberangan dari Pelabuhan Gilimanuk 
sempat tertunda hampir lima jam, karena bertepatan dengan 
rombongan bus yang membawa anak-anak SMA kelas XII usai 
menempuh Unas berlibur ke Pulau Bali. Para peserta benar-benar diuji 
kesabarannya untuk menunggu deretan antrean yang cukup panjang.

Selasa pagi, rombongan tiba di Bali dan langsung menuju Garuda Wisnu 
Kencana (GWK) untuk melihat patung di atas bukit kreasi mahakarya 
I Nyoman Nuartha. Peserta dibuat kagum melihat hasil karya para 
seniman membelah bukit-bukit dan menciptakan karya-karya yang 
sangat indah dari batu-batu alam. Sore harinya rombongan diajak ke 
Jimbaran untuk makan malam di pinggir pantai, asyik sekali dengan 
desiran ombak sambil menikmati makan ikan bakar + sambal lalapan. 
Tampak rasa penat para peserta sirna, meskipun seharian belum 
beristirahat. Malam harinya sebagian peserta menyempatkan jalan-
jalan di Centro Department Store.

Rabu 6 Mei 2009, setelah makan pagi di hotel rombongan berangkat 
menuju ke lokasi Barong Dance untuk menyaksikan tari Barong dan 
atraksi keris. Dari sana rombongan kemudian melanjutkan perjalanan 
ke kawasan jajan Bali tempat penjualan oleh-oleh khas Bali, dan 
diteruskan ke Kintamani untuk melihat keindahan Danau Batur dan 
makan siang. Malam harinya sebagian dari peserta pergi jalan-jalan ke 
Bali Square.

Keesokan harinya, sehabis makan pagi di hotel peserta langsung check 
out dari hotel dan berangkat menuju Bedugul. Di sana rombongan 
menikmati pemandangan Danau Betaran yang indah dan makan siang 
di restoran setempat. Akhirnya perjalanan dilanjutkan ke Tanah Lot, satu 
pura di atas tebing di pinggir pantai, dan dari Tanah Lot rombongan 
langsung pulang ke Surabaya. Kali ini penyeberangan dari Ketapang 
ke Surabaya cukup lancar dan tidak mengalami hambatan. Jumat 8 Mei 
2009, pukul empat pagi rombongan sudah tiba di Surabaya.

Melalui acara Temu Kangen IX ini, semua peserta tampak bahagia 
karena dapat merasakan kebersamaan untuk 
melepas rasa kangen meskipun harus dilalui 
dengan perjalanan yang sangat jauh dan 
melelahkan. Suatu kenangan yang sangat 
indah dan tak terlupakan bagi peserta. 
Terima kasih Dapenku, kita bertemu 
dua tahun lagi. q

Temu Kangen IX 
Dana Pensiun 
PPPK Petra

Liputan

Dyah Widyastuti, S.Pd.

Peserta Dana Pensiun 
PPPK Petra
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A  G R E A T  T E A C H E R

Insp i r e s
 
 
 
 
 
 
 

Berawal dari sebuah kemenangan dalam 
Lomba Cipta Elektronika yang diselenggarakan 
oleh ITS, pada saat saya membimbing siswa 
dari sebuah Sekolah swasta di Surabaya tahun 
1982. Kemudian, atas rekomendasi Dekan 
saya di STTS saat itu, saya mulai mengajar 
di SMP Kristen Petra 3 sebagai guru Elektro. 
Saat saya mengajar di sana, sebenarnya saya 
merasakan bahwa pelajaran Elektronika itu 
kurang diperlukan, karena hanya sebatas 
salah satu pilihan keterampilan. Dalam urutan 
buku rapor pun, berada di posisi yang paling 
bawah. Timbullah pemikiran dalam benak 
saya, bagaimana pelajaran Elektronika ini 
bisa menjadi sebuah pelajaran yang dapat 
mengangkat nama sekolah.

 Ada banyak kendala yang saya hadapi 
saat itu. Tetapi jika saya berpikir tentang 
kendala, maka saya akan selalu melangkah 
ke belakang. Saya berpikir sebaliknya, 
bagaimana menjadikan kendala itu sebuah 
tantangan yang harus dimenangkan. Karena 
saya memiliki keyakinan, semakin banyak 
kendala, maka kreativitas kita justru akan 
muncul. Jadi kuncinya ada di tangan kita 
sendiri, bagaimana sudut pandang kita? 
Kendala mengendalikan kita? Atau kita yang 
mengendalikan kendala? dua puluh lima 
tahun saya berkecimpung dalam dunia saya, 
namun saya tetap merasa enjoy. Sebab saya 
mempunyai moto, menjadikan pekerjaan itu 
semacam rekreasi dan bukan beban. Artinya, 
saya menjadikan pekerjaaan sebagai sesuatu 
yang menyenangkan dalam kehidupan saya. 
Tetap menyenangkan, sekalipun sebagai 
manusia, terkadang kita juga mengalami stres 
dalam pekerjaan. 

 Ada banyak pertanyaan dari teman-
teman saya, seakan-akan saya yang super. 
Sebenarnya tidak demikian. Yang super itu 
anaknya. Saya hanya mengambil mereka 
dari “tumpukan” dan mengeluarkan mereka 
dari sana. Namun masalahnya adalah, untuk 

mengeluarkan dari “tumpukan”, kita harus 
berpikir lain dari biasanya. Mengapa itu 
penting? Karena dengan berpikir lain dari 
biasanya, akan timbul sebuah kreativitas. 
Setelah itu, kita harus berpikir dengan tepat, 
mencari orang yang tepat, dengan sebuah 
lingkungan yang tepat dan di saat yang tepat. 
Semuanya itu akan memberikan sebuah hasil 
yang sangat tepat. 

 Berbicara tentang berpikir dengan 
tepat dan mencari orang yang tepat, kita harus 
menggiring anak-anak pada sebuah arah yang 
tepat pula. Membuat mereka enjoy, senang, 
itu adalah langkah yang pertama. Selanjutnya 
kita mengarahkan bagaimana anak itu berpikir 
dalam batasan-batasan yang menyenangkan. 
Dan semua ini berada dalam brain wave 
(gelombang otak). Dalam gelombang otak, ada 
beberapa gelombang, antara lain gelombang 
delta. Gelombang delta berada pada kisaran 
0,1- 3,9 Hz. Ini adalah sebuah keadaan di mana 
orang tidur tanpa mimpi. Yang biasa saya 
gunakan pada anak-anak adalah gelombang 
pada kisaran 3,9-7,9 Hz. Ini adalah gelombang 
teta. Gelombang teta akan membuat mereka 
menjadi sangat relaks, imajinatif dan kreatif. 
Dan untuk mengarahkan ke sana, situasinya 
harus benar-benar nyaman, ada musik dan 
sebagainya. Namun dalam pendidikan formal 
di kelas, situasi seperti itu cukup sulit. Yang 
dapat kita lakukan adalah membawa anak-
anak pada gelombang 8-13,9 Hz. Ini adalah 
gelombang alfa. Gelombang alfa akan 
membuat mereka berpikir, mengingat dan 
senang. Inilah yang terpenting. Gelombang alfa 
akan membuat mereka menjadi senang. Dan 
jika mereka senang, kreativitas mereka akan 
muncul. Sangat berbeda dengan gelombang 
beta yang justru akan membuat kita menjadi 
stres, marah dan sebagainya. 

 Kadang juga ada perasaan capai dan 
jenuh. Capai dan jenuh adalah tantangan. 
Bagaimana kita menghadapi tantangan itu? 
Semuanya tergantung pada bagaimana kita 
menyikapi rasa capai, jenuh dan bahkan 
mungkin keputusasaan kita. Semua rintangan 
dan tantangan itu akan menjadi indah jika 
kita dapat melaluinya. Jangan takut pada 
tantangan. Jangan putus asa menghadapi 
rintangan. Hadapi, lalui dan menangkan!

 Selama saya membina anak-anak dalam 
berbagai lomba, baik dalam taraf regional, 
nasional maupun internasional, telah 73 kali 
mendapatkan juara. Banyak penelitian telah 
saya lakukan sejak tahun 1986. Jika saya ditanya, 
apa kunci keberhasilan dalam membina siswa, 
jawabannya sederhana. Kita harus menjadikan 
setiap penelitian yang kita lakukan itu menyatu 
dengan diri kita. Jadi kita akan melakukannya 
dengan sepenuh hati. Dengan demikian, kita 
akan menghasilkan karya yang bermanfaat. 
Berorientasi pada proses penelitian, adalah 
hal yang sangat penting untuk kita lakukan. 
Bukan sekadar berorientasi pada hasil belaka. 
Sekalipun banyak orang berorientasi pada 
hasil akhir, namun dalam membimbing para 
siswa untuk mencapai sebuah keberhasilan 
yang gemilang, sangat ditentukan oleh proses 
panjang yang dilakukan selama penelitian. 
Itulah yang saya lakukan selama bertahun-
tahun dalam membimbing para siswa hingga 
membuahkan banyak hasil seperti sekarang ini. 
Sebagai pembimbing, sangat penting bagi kita 
meluangkan waktu untuk “bermeditasi” agar kita 
dapat menemukan strategi-strategi baru yang 
berguna dalam langkah kita selanjutnya. Adalah 
kepuasan tersendiri bagi saya, jika hasil karya 
penelitian yang dilakukan bersama siswa itu 
dihargai dan dapat dinikmati oleh masyarakat. 
Sekalipun mungkin penelitian tersebut tidak 
menang dalam sebuah lomba dan hanya 
menjadi finalis saja, namun mendapat apresiasi 
yang sangat baik dari masyarakat.

 Melihat tantangan ke depan yang 
semakin besar dan persaingan yang semakin 
ketat, saya berharap penelitian yang saya 
lakukan bersama siswa selama ini, dapat 
berkembang lebih baik lagi dengan dukungan 
penuh dari PPPK Petra, sehingga dapat terus 
mengangkat nama baik dan citra sekolah PPPK 
Petra sebagai Lembaga Pendidikan Kristen yang 
sudah dikenal luas oleh masyarakat.  Saya juga 
berharap, PPPK Petra dapat terus mengikuti 
perkembangan dan tuntutan perubahan yang 
semakin cepat.

 Sebagai seorang guru, kita harus 
memiliki idealisme. Jangan hanya puas dengan 
menjadi guru yang biasa saja atau merasa 
sudah puas dengan keberhasilan yang kita 
capai sekarang ini, tetapi kita harus memiliki visi 
untuk menjadi guru yang ”luar biasa” dan terus 
berusaha serta fokus untuk mewujudkannya 
dalam pekerjaan dan karya kita sehari-hari. 
Sebagaimana ada istilah “bad teacher tells, good 
teacher shows, great teacher inspires”, demikianlah 
kita harus menjadi great teacher. Caranya adalah 
dengan mulai keluar dari standar yang biasa. 
Sebab jika kita tidak mau untuk mencobanya, 
kita hanya akan berada dalam lingkaran 
yang sama dan tidak akan ada perubahan 
apa pun dari diri kita. Dalam menjalani tugas 
dan pekerjaan kita sehari-hari sebagai guru, 
tentu kita juga bisa mengalami kejenuhan 
dan tekanan, tetapi yang terpenting adalah 
bagaimana kita mengubah kondisi ini menjadi 
sebuah tantangan yang dapat kita atasi. q

Education is not about filling the jars 
with water but to lighting up the fire 

within the heart

William B. Yeats

Ir. Gunawan Siswoyo

Guru SMP Kristen Petra 3MEDALI EMAS: Ir. Gunawan Siswoyo (nomor dua dari kanan) saat mendampingi siswa PPPK Petra yang mendapat 
medali emas dalam International Conference of Young Scientists 2009 di Polandia.


