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Sangat senang Sinergi hadir kembali menyapa Anda semua!

Sungguh anugerah yang luar biasa bagi kita, sekaligus membuktikan karya Tuhan yang 
nyata dan sempurna, bahwa pada tahun 1951, Tuhan memilih dan menggerakkan hati 
beberapa putra bangsa Indonesia untuk mendirikan PPPK Petra sebagai wahana untuk 
tulus berkarya di bidang pendidikan dan pengajaran, sebagai wujud pengabdian bagi 
bangsa dan tanah air Indonesia. 

Kini, tongkat estafet pengabdian itu telah beralih ke generasi kita. Zaman yang jauh 
berbeda, dengan peluang dan tantangan yang jauh 
berbeda pula, serta ingatan kami atas sabda Tuhan 
agar kita berkarya dan berbuah bagi kemuliaan nama-
Nya (Yohanes 15:8), mendorong semangat dan tekad 
kami dengan berupaya keras agar PPPK Petra mampu 
memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan negeri.

Dalam edisi kali ini, Sinergi menampilkan refleksi 
tentang berbuah lebat untuk nilai-nilai peradaban 
yang dikutip dari renungan Ibadah dan Perayaan HUT 
ke-60 PPPK Petra, oleh Pendeta Paulus Lie. Dalam 
rubrik artikel, kami telah menyiapkan pentingnya 

membangun pola hidup sehat di sekolah, dan pentingnya membangun konsep 
keterandalan pada diri sendiri. Bagi Anda yang mengajar di jenjang TK, kami 
membagikan pembelajaran dari seorang Mister Maker. Dalam edisi ini, kami juga 
menghadirkan liputan sepanjang peringatan HUT ke-60 PPPK Petra. 

Redaksi senantiasa menerima kiriman naskah materi dari Anda dan akan menyeleksi 
serta melakukan pengeditan yang diperlukan. Saran dan masukan juga kami perlukan 
untuk peningkatan mutu Sinergi. Kiriman materi, masukan, dan saran, dapat 
dikirimkan ke alamat redaksi atau melalui e-mail.

Kami berharap apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi Anda. 

pelindung
Dewan pengurus PPPK Petra

pembina
Ir. Irwan Santoso, M.T.
Ir. Jimmy Priatman, M.Arch.
Ir. Suwandi Tanudjaja

redaksi
Puslitbangdik PPPK Petra 

alamat redaksi
Kantor Sekretariat Direktorat Pendidikan dan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan PPPK Petra
Jalan H.R. Mohamad Kav. 808, Surabaya, 60226.

telepon
031-7314501

faksimile
031-7314501

website
http://pppkpetra.or.id

e-mail
sinergi@pppkpetra.or.id
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Pria itu bernama Liu Wei (23 tahun). 

Meski tidak memiliki lengan, ia bisa 

tampil memukau di depan ribuan 

penonton acara “China’s Got Talent” 

pada tanggal 8 Agustus 2010 lalu, di 

Shanghai Grand Theatre. Dengan jari-

jari kakinya, Liu sukses membawakan 

karya klasik milik pianis ternama asal 

Perancis, Richard Clayderman, yakni 

“Marriage D’amour”.

Terlepas dari keterbatasan Liu Wei, 

setiap manusia diberikan kesempatan 

yang sama dan talenta yang berbeda-

beda untuk bisa memberikan makna 

bagi dirinya sendiri dan 

lingkungannya.

Dengan kemauan yang keras dan ulet, 

segala keterbatasan dan kelemahan 

dapat diatasi. Albert Einstein, 

fisikawan asal Jerman, 

mengungkapkan bahwa kemauan 

yang keras lebih dahsyat daripada 

energi apa pun. 

Bangsa Jepang merupakan contoh 

yang patut ditiru. Ketangguhan 

bangsa Jepang memang tidak perlu 

diragukan lagi. Serangan bom 

Hiroshima dan Nagasaki, menjadi 

awal bagi bangsa Jepang untuk 

bangkit membangun bangsanya. Dan 

kini, bangsa Jepang muncul menjadi 

bangsa yang maju: akan ilmu 

pengetahuan dan teknologinya. Tentu 

saja kemajuan bidang itu berdampak 

pada kemajuan sektor ekonomi 

bangsa Jepang.

Karena itulah, saat gempa bumi 

dahsyat yang menyebabkan tsunami 

terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 

lalu, pemerintah dan rakyat Jepang 

menghadapinya dengan tabah. Ujian 

demi ujian mereka hadapi dengan 

semangat gambaru. Sekalipun 

kekurangan bahan makanan dan 

minuman, mereka rela antre hingga 

berkilometer untuk memperolehnya.

Melalui pengamatan perilaku 

masyarakat Jepang, tergambar 

sebuah komunitas terdidik yang 

terlahir dari sifat dan sikap yang 

sederhana. Nilai-nilai kemanusiaan 

yang sederhana dijunjung setinggi-

Berbuah lebat
untuk

nilai-nilai peradaban

budaya masyarakat Jepang yang 

membawa implikasi di seluruh bidang 

kehidupan bangsa Jepang. Budaya 

sopan santun dan menghormati orang 

lain, turut mewarnai kehidupan 

bermasyarakat bangsa Jepang. 

Hal serupa dapat dilihat dari Yesus 

Kristus, melalui Yohanes 20:1-16, yang 

menanamkan nilai-nilai kemanusiaan 

yang baik dan unggul. Pengorbanan 

Kristus di kayu salib, merupakan bukti 

bahwa Kristus berjuang 

mengembalikan nilai-nilai 

kemanusiaan kita. 

Setiap orang menginginkan yang 

terbaik dalam hidupnya. Semua orang 

ingin memiliki pribadi yang unggul, 

yang menyenangkan hati Tuhan, juga 

manusia. 

Ada beberapa hal yang dapat 

ditempuh untuk menjadi pribadi yang 

unggul:

Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di 

kayu salib, manusia diajar untuk 

memaknai kasih yang Tuhan berikan 

kepada umat manusia. Melalui kasih, 

menjadi manusia lebih manusiawi. 

Melalui kematian dan kebangkitan 

Yesus Kristus, kehidupan manusia 

menjadi bermakna. Hidup haruslah 

memiliki tujuan hidup yang jelas dan 

memiliki visi untuk melakukan 

terobosan-terobosan baru. Memiliki 

dorongan yang besar untuk berkarya. 

Kualitas kehidupan seseorang 

tergantung pada komitmennya 

terhadap kesempurnaan hidup, 

terlepas dari apa pun bidang yang 

dipilihnya. Setia pada perkara kecil 

dan terdorong oleh setiap prestasi 

kecil. Kristus menanamkan nilai-nilai 

kejujuran, berkorban, mengasihi, dan 

mengampuni. Setiap manusia berhak 

untuk memperjuangkan kehidupan 

yang lebih baik, berjuang sampai 

dengan berhasil...! 

Kembali berkaca kepada bangsa 

Serap nilai-nilai kemanusiaan dari 

Kristus

Kasih menjadikan manusia lebih 

beradab

kehidupan yang sederhana namun 

bermakna, membuat bangsa Jepang 

menjadi bangsa yang beradab. Nilai-

nilai tersebut menjadi penggerak 

dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-

nilai tersebut lambat laun menjadi 

karakter pada sebuah bangsa, 

sehingga nilai-nilai tersebut menjadi 

modal dasar menentukan peradaban 

yang baru, yaitu manusia yang unggul. 

Melalui Galatia 5:23, hendaklah setiap 

pengikut Kristus mewakili buah-buah 

roh, dan menjadikan buah roh 

tersebut tertanam dan menjadi 

karakter pada setiap orang. 

Apa yang telah ditabur dan dirawat 

dengan baik, disertai dengan doa, 

tentu akan menghasilkan buah yang 

baik. Pembentukan karakter adalah 

suatu proses yang dimulai dari adanya 

suatu pemahaman, dilanjutkan 

dengan melakukan apa yang 

dipahami, dan melakukan secara 

berulang-ulang dengan konsisten. 

Harapannya menjadi manusia yang 

manusiawi, profesional, ulet dan jujur, 

memiliki kinerja yang maksimal, dan 

tentunya berprestasi. 

Prestasi adalah irisan dari 

pengetahuan, keterampilan, dan 

keinginan. Setiap pribadi yang unggul,  

memiliki kecenderungan alami yang 

kuat untuk meraih prestasi tinggi. 

Mencoba dan selalu mencoba lagi, 

kalau kita gagal mempelajari sesuatu. 

Kalau berhasil, kita lanjutkan dengan 

pelajaran berikutnya. Jadi, kita tak 

pernah berhenti belajar.

Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi 

pribadi yang unggul. Mulailah dengan 

langkah kecil, yakni dengan 

menerapkan firman yang kita terima 

pada tiap-tiap hari. Kita perlu menjaga 

hati agar selalu siap menerima firman, 

memahaminya, dan benar-benar 

melakukannya. Dengan demikian, kita 

pun sungguh-sungguh berbuah bagi-

Nya!

Hasil karya nyata buah bagi bangsa 

dan dunia
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Pesan Moral
Walaupun film ini terkategori lama, 

tetapi tidak menimbulkan rasa bosan 

dan perlu untuk ditonton oleh 

keluarga di segala usia, karena mampu 

memperkenalkan musik kepada anak-

anak sejak usia dini. Dan selain itu, 

film ini juga berisi tentang pesan-

pesan moral dan nilai kebajikan serta 

edukasi , bahwa:
µ Kehidupan dalam keluarga 

membutuhkan sentuhan kasih 

sayang  antara orang tua dan anak, 

bukan sekadar membutuhkan 

materi dan kedisiplinan, namun 

pengertian, kepedulian, 

kelembutan, serta ... keceriaan. 
µ Kehidupan sebagai anugerah 

Tuhan, dan kita terpanggil untuk 

berbuah serta berkarya secara 

kreatif di tengah kenyataan yang 

sesungguhnya, sekalipun ada 

tantangan ... namun  tantangan  

dan masalah bisa diubah menjadi 

suatu berkat. 

Produksi
Tahun 
Sutradara
Penulis Skenario
Pemain Bintang

Durasi 
Penghargaan 

: Dreamworks Animation
: 2010
: Dean DeBlois, Chris Sanders
: William Davies, Dean DeBlois
: Jay Baruchel, Gerard Butler, and 
Christopher Mintz-Plasse

: 98 menit
: 2 Nominasi Oscar, TFCA Award 
2010, VES Award 2011

Film ini diangkat dari sebuah novel 

anak-anak karangan Cressida Cowell. 

Dan sampai saat ini, novel How to Train 

Your Dragon sudah memiliki sepuluh 

seri, dan terhitung laku di Amerika 

Serikat. 

Kisah film ini mengambil setting pada 

masa bangsa Viking masih ada di dunia 

ini. Seorang remaja Viking bernama 

Hiccup (Jay Baruchel) tinggal di pulau 

Berg, dan memerangi naga adalah 

kegiatan sehari-hari penduduk pulau 

tersebut. 

Pemuda pintar dan humoris ini 

diragukan kemampuannya, oleh 

kepala suku sekaligus ayahnya, Stoick 

the Vast (Gerard Butler) agar bisa 

menjadi seorang dragon slayer 

(pembunuh naga) andal bagi pulau 

Berg. Bahkan oleh teman-temannya, 

Hiccup disisihkan karena dianggap 

lemah. Namun secara tak sengaja, 

dalam sebuah pertempuran, Hiccup 

berhasil menangkap seekor naga 

dengan bola yang diikat tali tambang 

yang ditembakkan dari meriam batu 

hasil modifikasinya sendiri. Merasa 

t idak tega dengan naga hasi l  

tangkapannya yang terlhat lucu itu, 

Hiccup pun memilih untuk melepaskan 

tali yang mengikat kaki sang naga. 

Lewat peristiwa itulah, Hiccup 

akhirnya berkawan dengan naga 

tersebut, dan dia menamai naga hitam 

lucu tersebut dengan nama Toothless 

(Tak Bergigi). 

Hanya saja perjalanan berkawan 

dengan sang naga, harus dilakukan 

d e n g a n  s e m b u n y i - s e m b u n y i .   

Penjelasan Hiccup tidak dapat 

dipahami oleh ayah, teman-teman, 

dan lingkungannya, karena telah 

terbawa oleh mindset lama. Hiccup 

membawa perubahan luar biasa yang 

t i d a k  p e r n a h  d i l a k u ka n  o l e h  

bangsanya, ketika Hiccup mampu 

memahami cara dan kehidupan naga 

melalui Toothless dan menjadikan naga 

tersebut menjadi tunggangannya. 

Singkat cerita, Hiccup menjadi 

pahlawan bagi bangsanya sendiri 

ketika menaklukkan naga yang jahat,  

dan menciptakan harmoni damai 

dengan para naga. 

Film ini layak ditonton untuk 

semua umur, termasuk 

dewasa sekalipun. Tema 

ceritanya pun cukup 

b a g u s  d a n  

mengajarkan kepada 

kita, bahwa semua 

masalah tidaklah harus diselesaikan 

dengan jalan kekerasan, tetapi melalui 

jalan damai. Dan kita diajarkan tentang 

arti persahabatan serta juga kesetiaan. 

Animasi dan efek 3D yang luar biasa, 

dipastikan akan membuat Anda tidak 

kecewa.
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Produksi 
Tahun
Sutradara
Penulis Skenario
Pemain Bintang

Durasi
Penghargaan

: Twentieth Century Fox Film Corp.
: 1965
:  Robert Wise
: Ernest Lehman
: Julia Andrews, Christopher Plummer, 
Charmian Carr, Nicholas Hammond

: 174 menit
: 5 Piala Oscar

The Sound of  Music
The Sound of Music adalah film 

musikal tahun 1965 yang diadaptasi 

dari teater musikal Broadway yang 

musiknya ditulis oleh 

Richard 

Rodgers dan 

Oscar 

Hammerstein II dengan 

berdasarkan buku The Von 

Trapp Family Singers yang ditulis oleh 

Maria von Trapp dan berisi tentang 

hidupnya. Film ini memenangkan lima 

Academy Awards untuk Best Director, 

Best Musical Score, Best Editing, dan 

Best Sound. The Sound of Music juga 

dinominasikan untuk album terbaik 

pada ajang Grammy Award. Di ajang 

Golden Globe, sang bintang, Julie 

Andrews berhasil menjadi Aktris 

Terbaik.

Beberapa lagu yang 

dimunculkan dan sangat 

disukai adalah “The 

Sound of Music”, “Do-

Re-Mi”, “My Favorite 

Things”, “Edelweiss”, 

“Sixteen Going on Seventeen”, “The 

Lonely Goatherd”, “So Long Farewell”, 

“Climb Ev’ry Mountain”.

Sinopsis
Di Austria, pada tahun 1930-an, 

seorang calon biarawati bernama 

Maria yang dikenal berjiwa bebas, 

suka bernyanyi, dan pandai 

memainkan alat musik, ditugaskan 

untuk mengasuh tujuh anak dari 

Kapten Georg Von Trapp yang dikenal 

nakal dan tidak menyukai pengasuh.  

Istri dari sang kapten telah meninggal; 

dan sang kapten mendidik anaknya 

dengan gaya militer. 

Para pengasuh tidak pernah ada yang 

bertahan lama karena anak-anaknya 

selalu mengganggu mereka. Awalnya 

Maria juga dimusuhi oleh anak-anak 

itu, tetapi dengan kesabaran, 

pengertian, dan  keceriaannya, Maria 

memunculkan sukacita dalam diri 

anak-anak tersebut dengan mengajari 

mereka bernyanyi.   

Kapten von Trapp juga dibawa kembali 

kepada suasana musik dalam 

keluarga. Akhirnya, Maria menikah 

dengan Kapten von Trapp , walau 

mereka harus meninggalkan Ausria 

karena tekanan dari Nazi Jerman.
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roup work was one of the 
topics discussed in Oxford GDay held by Oxford University 

Press on February 26, 2011 in 
Surabaya. In this part it looks at how 
teachers can facilitate their students 
getting the most from group work 
activities and how cooperative 
learning can develop students' 
knowledge, collaborative / 
communicative skills, and aid their 
critical thinking capabilities. This will 
particularly focus on classroom 
management skills and how to 
effectively integrate group work into 
the lessons.

Group work is one way of 
collaborative  learning where 
students learn through interaction 
with others. The goal of group work is 
to maximize student learning against 
the relevant criteria in an appropriate 
time frame. Before applying group 
work activities, teachers should think, 
prepare and design a collaborative 
learning activity and use appropriate 
methods so everything can run well. 
Those include the guidelines, 
location, leadership/supervision, 
tasks, and reporting.

The guidelines give importance of a 
clear plan and structure, and they 
also give importance of clarily and 
importance of monitoring and 
reinforcing. Teachers should think 
whether the guidelines are clear and 
specific enough, whether the 
structure supports the objectives or 
not.

Besides guidelines, location should be 
considered too. Location can be in 
different areas of the classroom but 
each with the same resources, areas 
of the classroom with different 
resources examples computer, 

model/visual aid, tape player/TV/DVD 
with enough earphones for the group, 
craft or design activity, poster/paper 
and pen/art material, different room 
including library, computer lab, 
outside, science lab, gym, classroom 
and it can be online forum, social 
networking or portfolio.

For leadership or supervision, it can 

be done by teachers and teacher 

assistants, appointed student leaders 

wilh teacher rotation, no appointed 

student leaders with teacher rotation 

or rotation of student leaders with 

teacher rotation. In this case teacher 

should know that their sufficient 

supervision is really planned and 

students' roles are clear enough so 

there is no chaos in group work 

activities.

After handling the guidelines, 

location, leadership/supervision, tasks 

are not less important. Students will 

react enthusiastically if the task is 

engaging, and suitable for the 

objectives. The tasks here can be in 

the form of designing poster, puzzle, 

or problem to solve, brainstorming or 

mind map, questions to answer, 

discussion reported by a scribe, 

designing, and rehearsing a skit or 

mime, constructing or making a 

model, making a video or podcast, 

doing different aspects of a project, 

doing an experiment, and developing 

a plan, flow chart, story or play.

The last design that should be 

considered is reporting/evaluation. 

The reporting/evaluation process 
should contribute to student learning, 

and it should be achievable in the 

time allowed. The reporting / 

evaluation is in the varied form such 

as written product on paper/online, 

displaying a poster/mind map gallery, 

performance, summary, lecture or 

student teaching by group or group 

representative, showing a video, 

publishing a podcast live or online.

So many ways should be thought, 

prepared, and designed by teachers 

when they want to apply group work 

but by doing group work there are 

more benefits than risks. The benefits 

of group work are: students are 

socially motivated therefore group 

work is more motivating and 

enjoyable, they can learn better 

through a peer than through an adult 

teacher. In social and planned 

competition, group work can be a 

motivator to increase effort, because 

students do in group work. Smaller 

groups, allow interaction with 

teachers, technology and other 

resources in a way not possible as a 

whole class group, groups allow for 

more variety of instructional activities 

within a period of time through group 

rotation and feedback - groups 

teaching groups. Group work 

increases the number of learning 

styles and intelligences are being 

activated. Group work involves more 

student activity, engagement and 

communication - key aspects of 

learning and a group is more 

emboldened to ask questions of the 

teacher about the process and lake 

risks in their work product.
With all the benefits of group work, 

teachers indeed should have a chance 

to implement it in their method of 

teaching.

Tjandrawati Tjuatja
Koordinator Bahasa Inggris

Collaborative Learning
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emberikan sesuatu yang berbeda kepada siswa adalah 
tantangan tersendiri bagi seorang guru TK. Karena Mpada masa itu anak-anak cenderung suka pada 

sesuatu hal yang sifatnya visual. Mister Maker membantu 
mengembangkan ide yang ada pada diri Anda. Mister Maker 
sendiri adalah salah satu tayangan edukatif dari Cbeebies. 

Melalui acara ini Mister Maker menampilkan cara membuat 
prakarya yang mudah dan menarik untuk anak usia dini. Setiap 
episodenya menampilkan karya yang dengan tingkat kesulitan 
yang berbeda. Mulai dari karya yang cukup mudah dibuat hanya 
dalam waktu satu menit (minute make) sampai karya yang 
membutuhkan bantuan orang dewasa. 

Mister Maker membantu membuat benda-benda sesuai 
kreativitas dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah 
didapatkan, seperti: gunting, lem, kardus, dan aneka kertas.

Temukan dan kembangkan kreativitas melalui website: 
http://mistermaker.com. Selamat berkarya!

Microsoft menyediakan Learning Content Development System (LCDS) 
merupakan tools gratis yang memungkinkan kita untuk menciptakan konten 
pembelajaran yang berkualitas tinggi, interaktif dan dapat diakses secara online. 
LCDS memungkinkan setiap orang dalam komunitas atau organisasi tertentu 
untuk menerbitkan e-learning dengan menggunakan LCDS secara mudah 
dengan konten yang dapat disesuaikan, interactive activity, kuis, games, ujian, 
animasi, demo, dan multimedia lainnya. Microsoft LCDS menempati peringkat 
tujuh kategori aplikasi gratis menurut techradar.com.

Dengan menggunakan LCDS, kita dapat: 
µ Mengembangkan dan mem-publish konten dengan cepat, tepat waktu dan 

relevan. 
µ Memberikan konten web yang sesuai dengan SCORM 1.2 dan dapat di-host 

dalam sebuah learning management system. 
µ Upload atau publish konten yang ada. (LCDS mendukung beberapa format 

file). 
µ Kita dapat membuat rich e-learning content yang berbasiskan Silverlight 

secara mudah. 
µ Mengembangkan struktur pelatihan dan dengan mudah mengatur ulang 

setiap saat.  

Create Preview Refine Delight

Bekerja dengan LCDS

Create

Preview

Refine

Delight

Pada tahap pertama, tentunya kita membuat konten course/pelatihan. Menentukan 
tema, nama, struktur, dan jenis pelatihan. Pada LCDS telah tersedia template-
template untuk setiap topik yang memudahkan kita dalam membuat konten e-
learning yang berkulitas. 

Setelah kita memilih template yang sesuai dengan konten pelatihan dan mengisi 
tersebut, kita dapat mem-preview hasilnya. Hal ini memudahkan kita 

untuk tahu seperti apa hasil e-learning yang telah kita buat pada saat itu juga. 

Jika Anda merasa kurang puas dengan konten maupun template-nya, Anda dapat 
mengeditnya kembali dan kemudian menyimpannya. 

Publikasikan pelatihan Anda dan mendistribusikannya kepada audience melalui 
Web atau learning management system. 

Microsoft Learning Content Development System :
http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/lcds.aspx

template 

Learning Content Development System (LCDS)

PEMBELAJARAN
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etiap orang tentu akan senang 

bila mendapatkan kata-kata Syang baik/bijaksana, dukungan 

yang menguatkan seseorang, pujian 

yang membangkitkan semangat untuk 

mengobarkan harapan dan impian 

mereka. Setiap kita, baik disadari atau 

tanpa disadari, bisa mencetuskan 

reaksi-reaksi kepada orang lain. 

Apabila kita melihat orang-orang 

tertentu, muncullah perasaan-

perasaan tertentu. Jika seorang 

pendeta mengunjungi kita ketika 

sakit, maka kita akan merasa lebih 

sehat. Jika kita pergi ke gereja, kita 

merasa lebih senang/tenang. Kita 

mencetuskan reaksi-reaksi dalam diri 

orang karena kita atau seseorang di 

sekitar kita telah membangkitkan 

pengharapan / semangat. 

Salah satu hal yang dapat 

mengakrabkan kita dengan orang lain 

adalah dengan tercipta hubungan 

secara baik, salah satu hal yang 

sebenarnya mudah tetapi hasilnya 

cukup membuat orang lain senang, 

adalah dengan dengan memuji apa 

yang telah dikerjakan atau 

dihasilkannya, kendati mungkin kita 

masih melihat ada kekurangan di 

dalamnya. Jika kita telah memujinya, 

yang tatkala kita memberikan saran 

ataupun kritik ia tak akan tersinggung. 

Ada empat cara untuk memberikan 

kata-kata pendorong semangat atau 

pengharapan yang sesungguhnya:

Mark Twain menyatakan bahwa dia 

bisa hidup selama dua bulan hanya 

dengan satu pujian yang baik. 

Sungguh benar! Bukankah kita 

semua mengulangi kata-kata 

1.

sederhana

Bersikaplah tulus dan 

kekaguman seseorang berkali-kali 

dalam pikiran kita, tanpa 

kehilangan daya dorong yang 

diberikannya? Ada sesuatu yang 

lebih banyak dalam pujian 

daripada sanjungan. 

Pujian yang paling sederhana bisa 

menjadi pujian yang paling kuat, 

misalnya mengatakan gagasanmu 

bagus, pekerjaanmu bagus pada 

hari ini, atau sikapmu hari ini 

menyenangkan. Bahkan sedikit             

anggukan untuk menyetujui, jika 

diberikan dengan cerdik pada saat 

yang tepat, bisa menguatkan jiwa 

seseorang. 

Dalam salah satu serangan besar 

terakhir dalam Perang Dunia II, 

Dwight Eisenhower sedang 

berjalan di dekat Sungai Rhine 

ketika bertemu dengan seorang 

prajurit Amerika yang sedang 

tertekan jiwanya. “Bagaimana 

perasaanmu, Nak?” dia bertanya.  

“Jenderal,” jawab si prajurit muda. 

“Saya sangat gelisah.” “Nah,” kata 

Eisenhower, “Kalau begitu aku dan 

kau merupakan satu pasangan 

yang baik, sebab aku pun merasa  

gelisah. Mungkin kalau kita 

berjalan-jalan bersama, kita bisa 

saling membantu.”

Ketika kita menemukan seorang 

siswa/rekan sekerja yang sedang 

mengalami masalah, entah itu 

dengan keluarganya atau dengan 

temannya, kita bisa memberikan 

dorongan semangat, perkataan 

yang menguatkan siswa/rekan 

sekerja tersebut.

2. Bersikaplah peka terhadap 

waktu dan tempat

3. Ingatlah kembali contoh 

perjuangan pribadi
Seorang yang ingin cemerlang dan 

sukses membutuhkan keyakinan 

dan perjuangan untuk 

mencapainya. Kegagalan bukanlah 

menjadi penghalang bagi 

seseorang untuk terus maju. 

Seseorang yang mengerti tentang 

Anda dapat menguatkan pribadi 

seseorang apabila berada pada titik 

terendah.

Seorang guru sekolah mengetahui 

bahwa seorang siswa semangatnya 

merosot karena nilai-nilai 

ulangannya banyak yang menurun. 

Guru tersebut mengajak bicara 

siswa tersebut dari hati ke hati.  

Guru tersebut menyampaikan 

bahwa setiap orang dapat 

mengalami kegagalan, dan 

keberhasilan dapat berasal dari 

kegagalan yang terjadi serta 

berusaha untuk tidak mengalami 

kegagalan dari hal yang sama. 

Akhirnya siswa tersebut berusaha 

bangkit lagi karena 

perkataan/sharing dari gurunya. 

Manusia biasa seperti siswa itu 

yang bisa gagal namun tidak patah 

semangat, tetapi berusaha untuk 

bangkit kembali. Akhirnya siswa 

tersebut berusaha bangkit lagi 

karena perkataan/sharing dari 

gurunya.

Encouragement
Wise  

Mediana Pratikno, S.Psi.

4. Ambillah waktu untuk 

memberikan pujian
Pendorong semangat yang 

sesungguhnya seperti surat yang 

ditulis dengan baik. Pada 

kenyataannya, mungkin itu 

memang berupa sepucuk surat. 

Ambillah waktu untuk sejenak 

memberikan dukungan atau 

dorongan semangat kepada 

seseorang, entah itu berupa 

sepucuk surat yang berisi kata-kata 

singkat tetapi dapat menguatkan 

orang tersebut, atau perkataan 

yang membangkitkan harapan.

Mendorong semangat sebenarnya 

hal yang sederhana saja. Hanya 

sepatah kata, sebuah anekdot, 

sebuah pujian, obrolan kecil yang 

menggairahkan/membuat 

semangat bagi yang 

mendengarnya, sebuah kunjungan, 

sebuah SMS yang berisi kata-kata 

bijak.  Namun, lewat dorongan 

semangat yang kita berikan kepada 

seseorang, entah itu rekan sekerja 

atau siswa, dapat memberikan 

kekuatan sehingga dapat 

membangkitkan semangat yang 

sedang menurun. 

Nah, layangkanlah pandangan kita 

ke sekeliling. Pilihlah seseorang, 

kemudian beri dia apa yang paling 

baik yang kita miliki. 

SD Kristen Petra 5
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uncak perayaan HUT ke-60 

PPPK Petra dilaksanakan Pt a n g g a l  2 9  A p r i l  2 0 1 1  

bertempat di auditorium PPPK Petra. 

Acara dibuka oleh enam MC yang 

merupakan pemenang Lomba MC HUT 

ke-60 PPPK Petra, yaitu: Laurencia 

Leoni (SD Kristen Petra 12) dan Mario 

Kristianto (SD Kristen Petra 5), Vanny 

Olvia (SMP Kristen Petra 1), Raoulian 

Irfon (SMP Kristen Petra 5),  Lona 

Raditya (SMA Kristen Petra 1), dan  

Jimmy Christian (SMA Kristen Petra 3), 

dengan menyampaikan ucapan 

selamat datang kepada tamu-tamu 

undangan dalam empat bahasa, yaitu 

bahasa Indonesia, bahasa Inggris, 

bahasa Mandarin, dan bahasa Jawa.   

Rangkaian acara HUT ke-60 PPPK Petra 

malam itu diawali dengan ibadah 

syukur yang dipimpin oleh Pdt. Paulus 

Lie, dan diiringi oleh Petra Youth 

Orchestra, serta vocal group guru-guru 

SMA Kristen Petra 1, SD Kristen Petra 5, 

dan SD Kristen Petra 1.  Acara perayaan 

HUT ke-60 PPPK Petra yang bertema 

“Berbuah dan Berkarya bagi Bangsa 

untuk KemuliaanTuhan” tersebut 

dibuka dengan pemutaran video 

sejarah dan perkembangan PPPK 

Petra, dilanjutkan dengan penampilan 

tarian tradisional oleh Bapak Sapto 

(guru SD Kristen Petra 13) dan Ariel 

(siswa SMP Kristen Petra 3). Acara 

dilanjutkan dengan prosesi keluarga 

besar PPPK Petra yang merupakan 

perwakilan murid TK, SD, SMP, SMA, 

SMK, guru, kepala sekolah,  pegawai 
kantor sekretariat, dan anggota 

Pengurus PPPK Petra, yang berjumlah 

enam puluh orang diiring lagu “Mars 

Petra”.  Kemudian, dilanjutkan dengan 

parade prestasi siswa. Mereka semua 

adalah buah dan karya yang dihasilkan 

oleh PPPK Petra dalam beberapa tahun 

terakhir ini, yang berprestasi dalam 

berbagai bidang akademik dan 

nonakademik tingkat nasional dan 

internasional. 
 
Acara semakin semarak dengan 

ditampilkannya beberapa penampilan 

para siswa PPPK Petra. Mulai dari ballet 

dance yang dibawakan oleh siswa TK 

dan SD, modern dance dari siswa-siswi 

SMP, dan persembahan spesial dari 

Petra Youth Orchestra. Mewakili 

Alumni PPPK Petra disuguhkan 

lantunan suara dari Novita, alumnus 

SMA Kristen Petra 3, yang menyanyikan 

sebuah lagu yang berjudul “Lebih dari 

Napasku” bersama seorang siswa SMA 

Kristen Petra 2, Kevin Ivander. Selain itu 

Olivia Meliana memainkan gu zheng 

dengan melantunkan lagu “Indonesia 

Pusaka”.   Pada akhir acara, diberikan 

kenang-kenangan sebagai ucapan 

terima kasih dan apresiasi dari PPPK 

Petra kepada Pdt. Paulus Lie, Rektor 

Universitas Kristen Petra, Conductor 

Petra Youth Orchestra, Ketua Panitia 

HUT ke-60 PPPK Petra, Perwakilan 

Pensiunan PPPK Petra, dan Ketua 

Formatur Ikatan Alumni.  Perayaan 

pada malam itu ditutup dengan 

penampilan Petra Youth Orchestra 

yang membawakan sebuah lagu yang 

berjudul “Pirates of Penzane”.  
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ada awal paro kedua abad yang lalu, Tuhan menggerakkan tujuh 

orang yang mengasihi Dia dan mengasihi bangsanya untuk Pmendirikan sebuah lembaga pendidikan untuk menolong anak-

anak bangsa ini agar mereka tumbuh menjadi manusia paripurna yang 

memiliki keterampilan tinggi, dan sekaligus mengasihi Tuhan serta 

sesama. Maka, pada tanggal 22 April 1951, di Surabaya, ketujuh hamba 

Tuhan itu mendirikan PPPK Petra. Dan, Jumat yang lalu, 22 April 2011, 

PPPK Petra genap berusia enam puluh tahun.

Pada awal berdirinya, PPPK Petra mengelola satu SMP (dengan 55 

siswa), dan satu SMA (dengan 109 siswa), masuk siang hari, 

menempati ruang-ruang belajar yang disewa (jadi, bukan milik sendiri!) 

di Jalan Embong Wungu, Surabaya. Sekarang ini, yakni enam puluh 

tahun kemudian, Tuhan memercayakan kepada PPPK Petra dua puluh 

tujuh unit sekolah (8 TK, 8 SD, 5 SMP, 5 SMA, dan 1 SMK) yang tersebar 

di kawasan Surabaya dan Sidoarjo, dengan 15.157 siswa. Sekarang ini, 

enam puluh tahun kemudian, kita semua ada di sini dengan begitu 

banyak berkat yang Tuhan sediakan. 

Melihat kenyataan itu, kita mengetahui betapa luar biasa tangan kuasa 

Tuhan dalam kehidupan dan pertumbuhan PPPK Petra, dan betapa 

besar cinta kasih Tuhan kepada PPPK Petra. Tuhan sendirilah yang 

menghendaki dan mengizinkan lembaga ini berdiri dan ada, dan Tuhan 

sendiri jugalah yang dengan setia menuntun, mendukung, menjaga, 

dan menyertai PPPK Petra dengan amat luar biasa, melintasi kurun 

waktu yang panjang, melewati pasang-surut zaman dan keadaan, 

menerobos dan mengatasi pelbagai perubahan yang penuh dengan 

pelbagai kesulitan di dalamnya. 

Maka, dengan hati tergetar dan segenap rasa hormat, kita semua 

memanjatkan syukur dan terima kasih tiada terhingga kepada Allah 

Tritunggal, Tuhan yang setia, Sang Pemilik PPPK Petra. Kita semua 

berterima kasih kepada tiap hamba Tuhan yang selama enam puluh 

tahun itu telah silih berganti membaktikan diri bagi pekerjaan Tuhan di 

PPPK Petra.

Kita semua —anggota perhimpunan, anggota Dewan Pengurus, kepala 

sekolah, guru, dan karyawan— tentu sangat ingin mewujudkan rasa 

syukur kepada Tuhan itu tidak hanya dalam hati atau lewat kata-kata, 

tetapi juga dengan berkarya dan melayani sebaik-baiknya; bukan 

seperti untuk manusia, melainkan untuk Tuhan (Kolose 3:23). Dengan 

jalan seperti itu, kita ingin berkarya sesuai dengan bidang kita masing-

masing, untuk berbuah bagi bangsa, dan demikian memuliakan nama 

Tuhan.

Dan kalian, anak-anak, “Takut akan Tuhan adalah permulaan 

pengetahuan”, demikian dituliskan dalam Amsal 1:7. Kalian ada di 

sekolah ini karena kalian ingin memiliki pengetahuan, menempa diri 

menimba bekal dan kompetensi yang perlu kalian miliki untuk 

menyongsong masa depan. Tetapi, semua pengetahuan dan 

kompetensi itu kehilangan arti, tidak bermakna bagi hidup, kecuali jika 

kalian juga mengisi dan melandasinya dengan “takut akan Tuhan”, 

dengan karakter yang baik. Artinya, para siswa diundang untuk 

mewujudkan syukur kepada Tuhan dengan belajar secara bertanggung 

jawab, dan menumbuhkembangkan karakter yang baik. Agar pada 

waktunya, kalian pun akan berkarya dan berbuah bagi bangsa, bagi 

kemuliaan Tuhan.

Tuhan yang setia, yang telah mendukung dan menjaga PPPK Petra sejak 

awal hingga hari ini,  kiranya tetap menyertai PPPK Petra pada waktu 

mendatang. Tuhan kiranya juga menolong kita belajar, berkarya, dan 

melayani dengan baik, agar kita menjadi berkat-Nya, agar kita 

memuliakan nama-Nya.  

Board Message
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Seseorang pernah mengatakan 

b a h w a ,”  K e s a b a r a n  a r t i n y a  

kemampuan membiarkan mesin kita 

berputar pada putaran rendah ketika 

kita sendiri ingin sekali menginjak 

gasnya kuat-kuat.” Tentu sabar 

bukanlah berarti pasif. Bukan berarti 

tidak peduli. Kesabaran bukanlah sikap 

fatalistis (menyerah pada nasib) 

terhadap kehidupan di mana kita 

d u d u k - d u d u k  s a j a  s a m b i l  

mengatakan,” Apa pun yang terjadi, 

terjadilah.” William Murray Angus 

mengatakan dalam puisinya, apa pun 

yang terjadi, jangan menyerah.
Sama halnya dengan kegiatan 

bekerja, ada banyak sekali hal yang 

memotivasi seseorang untuk bekerja. 

Namun, sebenarnya semua itu dapat 

d i s e d e r h a n a ka n  d e n ga n  c a ra  

mengelompokkannya ke dalam tiga 

kategori, yaitu: To Be, To Have, dan 

Valency. 

.:  

adalah keinginan kita untuk 

menjadi, yang dikaitkan dengan 

proses mengejar  prestasi  

d e n g a n  m e m a n f a a t k a n  

kelebihan yang kita miliki. 

Misalnya to be adalah keinginan 

menjadi pengajar yang sukses, 

menghasi lkan s iswa yang 

pandai ,  berkarakter,  dan  

memiliki skill hidup. 

.: To Have 

adalah keinginan kita untuk 

memiliki sesuatu yang dikaitkan 

dengan proses meraih benda-

benda materi atau hasil akhir 

dari sebuah usaha, sebagai 

b e n t u k  d o r o n g a n  d a r i  

kesenangan duniawi. Misalnya, 

to have adalah keinginan untuk 

mendapatkan gaji, tunjangan, 

fasilitas, status, pujian, dan 

sebagainya.

To Be

eorang guru kelas I SD dan 

kelasnya yang terdiri atas 32 Sorang murid telah menyaksikan 

hujan sepanjang hari. Pada akhirnya, 

lonceng pelajaran terakhir berbunyi. 

Tibalah saatnya mereka pulang. Sang 

guru mulai mengenakan penutup karet 

pada sepatu seluruh muridnya. Ketika 

sampai pada murid yang terakhir, sang 

guru merasakan kegirangan karena 

tugasnya yang kotor tersebut hampir 

selesai. Akan tetapi, tampaknya 

penutup karetnya sangat sempit. Sang 

guru berjuang mengenakannya sambil 

menggerutu dan mengerang, hingga 

pada akhirnya berhasil mengenakan 

penutup karetnya. Baru ia selesai 

mengenakan penutup karetnya, sang 

murid mengatakan, ”Bu, ini bukan 

penutup karet saya.” 

Sang guru benar-benar tidak percaya. 

Dengan menghela napas panjang, ia 

ber juang mencopotnya sambi l  

menggerutu dan mengerang, hingga 

pada akhirnya, dengan bersimbah 

keringat, ia berhasil mencopot penutup 

karetnya dari kaki murid tersebut. 

Ketika itulah sang murid menengadah 

kepadanya dan mengatakan dengan 

manis, ”Itu penutup karet adik 

perempuan saya, ia meminjamkannya 

kepada saya.”

Segala sesuatu dalam hidup ini dapat 

dicapai dengan berbekal sedikit 

kesabaran. Apa sebenarnya panjang 

sabar itu? Panjang sabar artinya 

kesediaan menggunakan kesabaran, 

ketekunan, dan keuletan dalam 

mengejar sasaran-sasaran yang layak. 

.: Valency 

adalah tingkat kualitas diri 

seseorang kepada Tuhan, atau 

b e k e r j a  s e b a g a i  b e n t u k  

a k t u a l i s a s i  d i r i  d a l a m  

mengarahkan hidupnya, yang 

dikaitkan dengan keseluruhan 

kapasitas yang ada dalam dirinya. 

M i s a l nya ,  va l e n s i  a d a l a h  

keinginan untuk menambah ilmu 

atau pengalaman, menempatkan 

bekerja atau berkarya sebagai 

bentuk beribadah kepada Tuhan, 

atau bekerja sebagai bentuk 

aktualisasi diri.

Melakukan pekerjaan yang baik 

dan bernilai maksimum harus diawali 

dengan keyakinan yang mantap 

tentang baik-buruknya, benar-

s a l a h n y a ,  t e p a t - t i d a k n y a ,  

bermanfaat-tidaknya usaha kita, juga 

dengan menyalurkan energi secara 

terarah berdasarkan prinsip manusia, 

yaitu: berilmu, bersyukur, bersabar, 

dan berusaha. Yang dimaksud 

dengan menyalurkan energi secara 

te ra ra h ,  ket i ka  k i ta  m a m p u  

melakukan tiga jenis kerja secara 

bersamaan dan berurutan. Ketiga 

jenis kerja itu adalah kerja keras, kerja 

cerdas, dan kerja ikhlas
Kerja keras adalah bentuk usaha 

yang terarah dalam mendapatkan 

sebuah hasil, dengan menggunakan 

energi sendiri sebagai input. Oleh 

sebab itu, seorang pekerja keras akan 

tampak lebih sehat, bugar, gesit, 

tangkas, cekatan, berbinar-binar, dan 

terl ihat lebih optimistis.  Dia 

membutuhkan semua itu untuk 

dapat menghasilkan output kerja 

yang maksimal. Seorang pekerja 

keras akan mengeluarkan energinya 

melalui fisik dan metafisik yang 

dimilikinya. Pandangan matanya 

tajam dan mampu merekam objek 

fakta dengan akurat. Tangan dan 

kakinya ter lat ih  menjalankan 

b e r b a g a i  t u g a s ,  m u l a i  d a r i  

mengangkat beban berat hingga 

k e t e r a m p i l a n  h a l u s  y a n g  

membutuhkan kecepatan seperti 

m e n a n g k a p  l a l a t  d e n g a n  

menggunakan sumpit.

Kerja cerdas adalah bentuk usaha 

terarah untuk mendapatkan hasil 

d e n ga n  m e n g g u n a ka n  m e s i n  

kecerdasan sebagai daya ungkit 

prestasi kerja. Dalam kerja cerdas 

unsur ”ber” yang paling banyak 

dipergunakan adalah berilmu dan 

bersyukur. ”Ilmu” yang dimiliki 

manusia tersimpan dalam otak. Otak 

tersebut adalah aset yang paling 

berharga dalam diri manusia. Oleh 

sebab itu, cara bersyukur yang paling 

baik karena Tuhan memberikan otak 

kepada manusia, adalah dengan 

menggunakannya dan menjaganya 

dari kerusakan. Semakin sering kita 

berpikir, akan semakin sehat otak kita 

ka re n a  d e n d r i t - d e nt r i t  ya n g  

jumlahnya jutaan seperti serabut 

dalam kondisi berserakan akan 

menjadi tersambung membentuk 

jaringan kecerdasan. Kecerdasan 

s e s e o r a n g  t e r g a n t u n g  p a d a  

kemampuannya memaksimalkan  

empat jenis mesin kecerdasan 

Semakin sering kita berpikir, akan semakin sehat otak kita karena dendrit-dentrit 

yang jumlahnya jutaan seperti serabut dalam kondisi berserakan akan menjadi 

tersambung membentuk jaringan kecerdasan. 

Agatha Aryani
SD Kristen Petra 12

KETERANDALAN
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manusia, yaitu mesin sensing, mesin 

thinking, mesin intuiting, mesin 

feeling, dan mesin instinct. Masing-

masing dari kelima kuadran ini 

memiliki kekuatan sendiri-sendiri 

yang unik.
Kerja ikhlas adalah bentuk usaha 

terarah dalam mendapatkan hasil 

dengan menggunakan kesucian hati 

sebagai manifestasi kemuliaan 

dirinya. Seorang pekerja ikhlas tidak 

mengeluarkan sedikit pun energi 

negatif saat dia bekerja, tidak pernah 

mengeluh, tidak membicarakan 

keburukan orang lain, atasan atau 

tempat di mana dia kerja. Dia tidak 

pernah datang terlambat, tidak 

mengorupsi waktu kerjanya, semua 

aktivitas kerjanya diatur sedemikian 

rupa menjadi efektif dan efisien. 

Pada saat bekerja fisik, hati maupun 

pikirannya dicurahkan 100% agar 
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Being Professional 
Kindergarten Teacher

berinteraksi langsung dengan murid–muridnya, misalnya dengan memberi pelukan 

atau belaian kepada mereka. Kalau gurunya tidak diganti sejak dua hari, lalu 

memeluk murid, tentu saja murid akan merasa tidak nyaman. Rapi lingkungan 

maksudnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan yang akan dipakai pada saat 

memberikan pengajaran, misalnya dengan menjaga kebersihan ruang kelas yang 

dipakai sehari–hari, dihias dengan beraneka gambar–gambar yang menarik anak 

untuk nyaman dan betah berada di ruangan tersebut.

Seorang guru TK profesional tidak boleh ketinggalan zaman, harus terus 

melihat, belajar, dan mengetahui tentang perkembangan dunia anak–anak, agar 

bisa memasukkannya dalam pengajaran sehari-hari. Misalnya: Sekarang ini anak 

gemar karakter Ben 10, Ba Ku Kan, dan lain–lain. Guru harus tahu alur cerita tokoh 

kesayangan anak–anak itu agar anak–anak senang dan dapat saling 

berinteraksi/bertukar cerita.

Sadar diri berarti sebagai seorang guru kita juga bukan orang paling tahu, 

paling benar dan paling pintar. Kita harus sadar diri bahwa kita adalah orang biasa yang 

harus banyak belajar dan tidak luput dari kesalahan. Kita harus bisa menerima 

masukan dan kritikan baik dari pihak kepala sekolah, rekan kerja, atau orang tua 

murid. Kalau melakukan kesalahan, kita harus minta maaf dan berusaha untuk tidak 

mengulangi kesalahan lagi.

baju 

Mencintai anak dan pekerjaan, merupakan hal terpenting bagi seorang guru TK, agar 

bisa disebut guru TK profesional. Dengan perasaan sayang, murid akan dekat dengan 

kita dan menganggap kita sebagai orang tua di sekolah. Beberapa hal yang bisa 

dilakukan oleh seorang guru TK profesional di sekolah, adalah sebagai berikut:

Ucapkan sayang setiap pagi pada saat murid sampai di sekolah. Ucapkan 

dengan tulus dan muka tersenyum ceria. Pergunakan kata positif dan indah, 

misalnya: sayang, pintar, ganteng, manis, cantik dan sebagainya. Karena menurut 

para ahli, anak akan merasa diperhatikan, terlindungi, dan disayangi, melalui kata 

yang indah dan lembut. Dalam memberikan bimbingan dan pengajaran pada murid, 

seorang guru TK harus sabar. Kesabaran adalah kunci utama untuk menjadi guru TK 

profesional. Karena tanpa kesabaran, pasti tidak akan berhasil mengajar murid TK 

dari tidak bisa menjadi bisa.

Anak usia 4 – 6 tahun adalah masa bermain, sehingga mereka selalu tertarik 

jika diberi dengan permainan. Pada usia ini, mereka juga mudah bosan. Untuk 

menyikapi hal tersebut, seorang guru TK harus bisa melihat mood anak. Bila anak itu 

sudah jenuh dengan kegiatan yang diberikan, kita harus bisa mencari kegiatan lain 

yang dapat mengembalikan konsentrasi dan minat mereka. Sehingga kita sebagai 

guru harus mempunyai ide – ide kreatif untuk menghalau rasa bosan mereka.

Rapi diri dan rapi lingkungan adalah salah satu sifat yang harus dimiliki 

seorang guru. Rapi diri maksudnya harus tampil rapi, harum, dan bersih setiap hari, 

karena seorang guru TK tidak hanya berdiri atau duduk di depan kelas, tetapi harus 

PATIENT AND FRIENDLY

CREATIVE

NEAT

UP TO DATE

KNOW THE CAPACITY OF YOURSELF

Pendidikan Taman Kanak–Kanak adalah awal dalam 

kehidupan bersekolah bagi seorang anak. Pendidikan 

Taman Kanak – Kanak dimulai pada umur 4 – 6 tahun.
Guru TK sebagai guru yang pertama kali dikenal anak 

tentulah memiliki peranan yang penting dalam 

masa tumbuh kembang anak.

Elvin Sutjiadi, A.Ma.Pd.
TK Kristen Petra 12
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dapat memberikan hasil kerja yang 

terbaik. Seorang pekerja ikhlas selalu 

c e r i a ,  w a j a h nya  b e rc a h aya ,  

b a d a n n y a  t i d a k  p e r n a h  

membungkuk lesu, dan dari dirinya 

selalu terpancar epos (energi positif). 

Semua rekan kerjanya menjadi 

bersemangat jika berada di dekatnya, 

seakan-akan mendapat supply 

energi baru. Seorang pekerja ikhlas 

pendek angan-angannya, tetapi 

tinggi cita-citanya. Dia bekerja 

sebagai aktualisasi kemuliaan 

dirinya. Kegemarannya adalah 

m e m b a n t u  o r a n g  l a i n  d a n  

memperbanyak tabungan eposnya.
Siapakah orang-orang yang 

mampu melakukan semua itu? 

Mereka adalah orang-orang yang 

memiliki keterandalan. Persamaan 

kata keterandalan adalah kesetiaan . 

Ra ja  Sa lomo yang b i jaksana 

mengajukan pertanyaan besar dalam 

Amsal 20:6, ”Banyak orang yang 

menyebut diri baik hati, tetapi orang 

y a n g  s e t i a ,  s i a p a k a h  

menemukannya?”
B a g a i m a n a  k i t a  d a p a t  

mengembangkan kebajikan berupa 

kesetiaan dan keterandalan dalam 

kehidupan kita? Mulailah dengan 

urusan kecil. Kesetiaan dimulai, 

bertumbuh, dan menjadi matang 

dengan setia kepada urusan kecil. 

Longfellow pernah mengatakan, 

”Sebagian besar orang akan sukses 

dalam urusan kecil seandainya 

mereka tidak terganggu oleh ambisi 

b e s a r.”  K e s e t i a a n  s a n g g u p  

mengubah, bahkan pekerjaan yang 

rendah pun menjadi tugas yang 

penting. 
S e s e o r a n g  m e m i l i k i  

keterandalan atau kesetiaan, jika 

seseorang itu menjadi ranting yang 

lekat pada 

”Tinggallah di dalam Aku dan Aku di 

dalam kamu. Sama seperti ranting 

tidak dapat berbuah dari dirinya 

sendiri, kalau ia tidak tinggal pada 

pokok anggur, demikian juga kamu 

tidak berbuah, jikalau kamu tidak 

tinggal di dalam Aku.” (Yohanes 

1 5 : 4 ) .  R a n t i n g  s a n g g u p  

menghasilkan daun, namun hanya 

pokok anggurnya yang sanggup 

menghasilkan buah. Tanpa pokok 

anggurnya, ranting yang paling kuat 

pun sama tidak berdayanya seperti 

ranting pal ing lemah.  I tulah 

sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, 

”Akulah pokok anggur dan kamulah 

ranting-rantingnya. Barangsiapa 

tinggal di dalam Aku dan Aku di 

dalam dia, ia berbuah banyak, sebab 

di luar Aku kamu tidak dapat berbuat 

apa-apa.” (Yohanes 15:5).

pokok anggurnya. 



ata dianalogikan dengan 
kamera.  B i la  kamera Mmemiliki lensa di bagian 

luarnya untuk menangkap gambar 
yang kemudian diproyeksikan di film, 
pada mata begitu pula lensa yang ada 
di bagian terdepan mata, akan 
m e n a n g k a p  g a m b a r  d a n  
memproyeksikan bayangannya di 
retina. Setelah dari retina, akan 
diteruskan ke saraf-saraf penglihatan 
hingga otak, sehingga gambar yang 
tertangkap mata itu bisa terdefinisikan 
oleh otak seseorang.

Kondisi lensa sangat berpengaruh 
terhadap penglihatan. Jika lensa 
matanya keruh, pastilah gambar yang 
tertangkap menjadi tidak jelas, itulah 
yang terjadi pada orang yang 
mengalami katarak. Katarak adalah 
p e r u b a h a n  l e n s a  m a t a  y a n g  
sebelumnya jernih dan tembus 
cahaya, menjadi keruh sehingga 
bayangan yang dihasilkan pada retina 
pun menjadi kabur.

Sebagian besar katarak terjadi karena 
proses degeneratif (penuaan) yang 
umumnya terjadi pada usia lanjut 

Penyebab

yaitu usia enam puluh ke atas. Akan 
tetapi, katarak dapat juga terjadi pada 
bayi, yang disebut katarak kongenital 
karena sang ibu telah terinfeksi virus 
pada saat hamil muda.

Pada mereka yang mengalami miopia 
t i n g g i  ( ra b u n  j a u h )  m e m i l i k i  
kemungkinan katarak pada usia yang 
lebih muda. Hal itu disebabkan karena 
proses degeneratif pada orang miopia 
lebih cepat terjadi.

Katarak juga dapat disebabkan karena 
diabetes melitus, penggunaan obat-
obatan tertentu (steroid) dalam 
jumlah banyak dan jangka waktu 
panjang, mata terkena sinar matahari 
dalam waktu cukup panjang tanpa 
pelindung, pernah dioperasi, atau 
kecelakaan pada mata.

Beberapa faktor yang memengaruhi 
terjadinya katarak, adalah:
þ Kadar kalsium darah yang rendah 
þ Diabetes 
þ Pemakaian kortikosteroid jangka 

panjang 
þ Berbagai penyakit peradangan dan 

penyakit metabolik. 
þ Faktor lingkungan (trauma, 

penyinaran, sinar ultraviolet). 

Gejala

Pengobatan

1. Ketajaman penglihatan makin lama 
makin menurun.

2. Penglihatan yang tidak jelas, 
seperti ada kabut menghalangi 
objek.

3. Peka terhadap sinar matahari.
4. Terkadang penglihatan pada satu 

mata menjadi dua, atau ganda.
5. Jika ingin membaca membutuhkan 

pencahayaan yang terang.
6. Lensa mata berubah menjadi 

buram seperti kaca susu.
7. Kesulitan melihat pada malam hari.
8. Melihat lingkaran di sekeliling 

cahaya atau cahaya terasa sangat 
menyilaukan mata.

Katarak dapat disembuhkan dengan 
cara operasi. Sejak katarak diketahui 
masih dini pun, sudah bisa dilakukan 
operasi. Dengan demikian, penderita 
terhindar dari kebutaan.
Lensa yang keruh itu dihancurkan dan 
dikeluarkan. Setelah itu dimasukkan 
lensa penggantinya, dengan lensa 
tanam / intra-occular lens.
Lensa tanam juga berfungsi untuk 
mengoreksi penglihatan jauh dan 
dekat, serta mampu mengoreksi mata 

silindris, sehingga penderita setelah 
operasi diharapkan bebas dari kaca 
m ata .  Pe m i l i h a n  j e n i s  l e n s a  
disesuaikan dengan kebutuhan 
pasien.

1. Pencegahan utama adalah 
mengontrol penyakit yang 
berhubungan dengan katarak 
dan menghindari faktor-faktor 
yang mempercepat terbentuknya 
katarak.

2. Menggunakan kaca mata hitam 
ketika berada di luar ruangan 
pada siang hari, bisa mengurangi 
jumlah sinar ultraviolet yang 
masuk ke dalam mata. 

3. Berhenti merokok bisa 
mengurangi risiko terjadinya 
katarak.

Yang penting untuk diperhatikan, 
adalah mengetahui tanda-tanda 
katarak sedini mungkin, dan apabila 
sudah tampak adanya gejala,  
sebaiknya segera konsultasi dengan 
dokter. 

Pencegahan

ika Anda termasuk orang yang 

bekerja cukup lama di depan Jkomputer,  misalnya sampai 

beberapa jam, sebaiknya mulai 

memperhatikan kesehatan mata. 

Terlalu lama di depan layar komputer 

tanpa istirahat bisa menyebabkan mata 

kering, kemerahan, atau risiko lainnya. 

Seorang blogger profesional, Amit 

Agarwal, mendapatkan tips untuk 

mengistirahatkan mata dengan Aturan 

20-20-20. Apa itu Aturan 20-20-20 ?

Tingkat kecerahan (brightness) layar 

monitor yang terus menerus dilihat 

mata bisa menyebabkan kelelahan 

mata, sehingga mata kering dan bisa 

diikuti dengan mata merah (Repetitive 

Strain Injury/RSI )

Untuk mengatasi permasalahan ini, 

Aturan 20-20-20 dapat diterapkan. Apa 

maksud aturan ini? Mudah saja, aturan 

ini menganjurkan agar setiap dua puluh 

menit bekerja di depan komputer, kita 

harus istirahat paling tidak dua puluh 

detik dengan melihat objek atau benda 

yang jaraknya sekitar dua puluh kaki 

(20  feet = 6  meter).

Tetapi, terkadang sebagian besar kita 

tidak sempat untuk melakukan hal itu, 

dan kadang kita bekerja di dalam 

ruangan yang tidak ada jarak sejauh 

enam meter untuk mengistirahatkan 

mata kita. Alternatifnya, kita bisa 

menggunakan bantuan software gratis 

untuk mengistirahatkan mata kita.

Eye Defender, merupakan program 

gratis (berjalan di Windows 98, ME, 

2000, XP, Vista, Windows 7) yang 

memberikan peringatan untuk istirahat 

sejenak, disediakan Visual Training 

sekitar satu menit agar mata kita bisa 

lebih segar.

Agar tampil Visual Training seperti di 

atas, atur setting program ini (klik 

kanan icon Eye Defender, pilih Setting, 

dan pilih “Start the visual training”). 

Setiap beberapa menit, akan tampil 

Visual Training, dan kita hanya harus 

mengikuti arah pointer yang tampil di 

layar. Dan setelah selesai, hal ini bisa 

membantu membuat mata kita lebih 

rileks.

Software  gratis lain yang bisa 

digunakan adalah WorkRave, yang juga 

membantu mengingatkan untuk 

mengistirahatkan mata sejenak dengan 

menyediakan dua metode (micro-

break dan rest-break).

Tips lainnya untuk mengurangi kelelahan mata, sesuaikan tingkat 
kecerahan layar monitor (brightness). Usahakan jangan terlalu 

terang agar tidak cepat membuat mata lelah.

20 minutes 20 seconds 20 feet

KATARAK
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ada tahun ajaran 2010/2011 

semua sekolah di bawah Pn a u n g a n  P P P K  P e t r a  

melaksanakan beberapa kegiatan 

ekstra dengan pola dan sistem baru, 

yang dikenal dengan istilah Excellent 

Life Skill (ELS). 

Kegiatan ELS merupakan pelengkap 

dari ekstrakurikuler yang selama ini 

telah berjalan sebelumnya, sehingga 

tidak mengurangi kegiatan ekstra yang 

telah dilaksanakan.  ELS dilaksanakan 

berdasarkan minat, bakat, dan 

kebutuhan s iswa.  PPPK Petra  

membantu para siswa mencari dan 

menemukan minat dan bakatnya, 

untuk kemudian dikembangkan secara 

maksimal sehingga siswa memperoleh 

value selain akademik yang mereka 

peroleh selama belajar di PPPK Petra. 

Kegiatan ELS dilaksanakan di jenjang 

SD, SMP, dan SMA. 

PPPK Petra memandang perlu sebuah 

value untuk pendidikan keterampilan 

tersebut, karena merupakan salah 

s a t u  ke b u t u h a n  ya n g  s a n ga t  

menentukan masa depan siswa dalam 

rangka meraih sukses di hari esok. 

Pendidikan lifeskill harus dapat 

merefleksikan kehidupan nyata dalam 

proses pengajaran, agar peserta didik 

benar-benar memperoleh kecakapan 

hidup tersebut, sehingga siap untuk 

hidup di tengah-tengah masyarakat. 

Keempat jenis pendidikan kecakapan 

y a n g  p e r l u  d i b e r i k a n  u n t u k  

mempersiapkan anak didik agar dapat 

memiliki kemampuan untuk menjalani 

kehidupan atau kemampuan untuk 

menempuh perjalanan hidup itu,  

melalui pendidikan formal di sekolah, 

yang diberikan hendaknya mencakup: 

personal  skills  education, social  skills  

education, environmental skills 

education, dan vocational atau 

occupational skills education.

a. Personal Skills Education adalah 

pendidikan kecakapan yang perlu 

diberikan kepada anak didik agar dapat 

m e n g e m b a n g ka n  ke m a m p u a n  

berdialog secara baik dengan diri 

sendiri sebagai bagian dari ciptaan 

Allah, mencakup: kemampuan fisik, 

kemampuan intelektual, kemampuan 

emosional, dan kemampuan spiritual.

b.  Social  Skills  Education  adalah  

pendidikan  kecakapan  yang  perlu 

diberikan kepada anak didik agar dapat 

m e n g e m b a n g k a n  ke m a m p u a n  

berdialog untuk bergaul secara baik 

dengan sesama manusia.

c. Environmental Skills Education 

adalah pendidikan kecakapan yang 

perlu diberikan kepada anak didik agar 

dapat mengembangkan kemampuan 

berdia log  secara  ba ik  dengan 

lingkungan alam sekitarnya. 

d.  Vocational  atau  Occupational Skills  

Ed u c a t i o n  a d a l a h  p e n d i d i ka n  

kecakapan  yang  perlu  diberikan  

kepada  anak  didik  agar  dapat 

mengembangkan kemampuan untuk 

menguasai dan menyenangi jenis 

pekerjaan tertentu. 

Khusus untuk kegiatan ELS yang 

dilaksanakan di jenjang SMA yaitu 

biola, piano, cooking class, robotic, 

guitar, modern dance, fashion design, 

drama/theater, fotografi dan film 

editing, automotif,  bussines & 

entrepreneurship, desain komunikasi 

visual dan bahasa inggris dengan 

Native Speaker. 

Melihat jenis-jenis kegiatan ELS 

tesebut, hampir semuanya mengarah 

kepada sebuah keterampilan khusus 

yang nantinya akan menjadi bekal bagi 

siswa ketika mereka sudah terjun ke 

masyarakat. 

Kegiatan ELS ini diampu oleh para tutor 

yang andal dan kompeten di bidangnya 

dengan menggandeng perguruan 

tinggi dan provider yang profesional. 

Dalam pelaksanaannya, para peserta 

diberi penjelasan sebagai pengantar 

teorinya, kemudian melakukan praktik 

dengan bimbingan pengajar. Metode 

yang praktis dan menyenangkan 

merupakan kunci  keberhasi lan 

program ELS. 

ELS Cooking Class.

ELS Photography and Film Editing. 

ELS DKV

"Kesannya ELS cooking class ini bisa 
berlanjut sampai kelas XI dan bisa 
berguna buat saya setelah lulus dari 
sekolah ini. Dan inginnya sih 
masakannya bukan hanya itu-itu saja, 
namun setidaknya mencakup 
masakan semua negara, seperti 
Eropa.”
[Elisabeth Tasia / X-3]

"Asyik dan seru..!!! ELS-nya juga... ELS 
ini juga bermanfaat pastinya, dan saya 
berharap dapat dilanjutkan terus..."
[Tjio Desyy W. / X-3]

"Kesan saya selama ikut ELS ini seru 

dan dapat menambah wawasan. 

reap 
the values
boost 

the success

Exce l len t L i f e S k i l l

Dra. Tri Wiatmi S
SMA Kristen Petra 4

Apa Kata 

Awalnya, saya mengira ELS ini tidak 
mengasyikkan sama sekali. Namun, 

yang terjadi malah sebaliknya. Sangat 

seru dan menyenangkan. Pesan saya 

agar ELS ini bisa berlanjut hingga lulus 

nanti, dan semakin banyak variasi ELS 

yang ada. Karena hal ini dapat 

menambah skill untuk bekerja nanti."
[Hardiyono X-l/10]

"Menurut saya, ELS otomotif berjalan 

sangat baik karena kakak-kakak 

pembinanya sangat menguasai materi. 

Materi yang diberikan sangat menarik. 

Setelah diadakannya kunjungan ke 

KOMETRA, saya lebih mengerti akan 

materi yang diajarkan.
Harapan saya, semoga ELS otomotif 

dapat dilaksanakan lagi untuk 

ELS Otomotif

beberapa tahun ke depan, sehingga 

dapat dikembangkan. Dan jika siswa 

yang berminat masuk jurusan mesin, 

terutama mesin otomotif, setidaknya 

mereka mendapat bekal dari program 

ELS otomotif."
[Kevin / XIIPA 2]

"In my opinion, ELS is interesting. 

Because we can increase our convident 

to speak English. We can increase our 

vocabulary. Maybe, at first time, ELS is 

rather boring. Because they just teach it 

and made class didn't fun. But, now ELS 

class is quite fun. A little suggestion 

maybe the teacher must make class 

little fun, not always discuss about 

lesson."
[Rebecca / XI IPS 2]

ELS English Conversation

Komentar Orang Tua Siswa 
Dengan hormat,
Sebagai orang tua siswa, saya 

mendukung kegiatan ELS yang 

dilaksanakan di SMA Kristen Petra 4 

Sidoarjo, karena ELS sebagai sarana 

untuk mengembangkan minat dan 

keterampilan sesuai dengan bakat yang 

dimiliki siswa. Melalui kegiatan ELS, 

d iharapka  s i swa  yang  mampu 

berprestasi di bidang nonakademik. 

Oleh sebab itu kegiatan ELS perlu 

ditingkatkan dan dikembangkan lebih 

lanjut. Demikian tanggapan dan 

harapan orang tua terhadap kegiatan 

ELS. Terima kasih.
Tuhan memberkati.
Sidoarjo, Maret 2011

Ny. HS Budisantoso

Mereka
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Lomba logo

Dokumentasi Kegiatan

HUT LX PPPK Petra

Lomba voli

Donor darah

Bertempat di kantor sekretariat 
PPPK Petra, pada tanggal 22 Januari 
2011 diadakan Lomba Logo HUT 
dalam rangka memeriahkan HUT    
ke-60 PPPK Petra. Lomba yang 
berhadiah 1 handphone Black Berry 
ini diikuti oleh ratusan karya dari 
para siswa, guru dan karyawan. 
Lomba yang bertujuan untuk 
meningkatkan kreativitas siswa, 
guru dan karyawan ini 
mendapatkan respons yang sangat 
positif dari keluarga besar PPPK 
Petra. Dalam lomba ini peserta 
dituntut untuk menampilkan 
orisinalitasnya dalam berkarya dan 
belum dipublikasikan di publik. 
Terpilih 5 orang finalis dan satu-
satunya dari wakil guru dan 
karyawan adalah karya Bpk. Edy 
Purnomo, S.Pd.  dari SMP Kristen 
Petra 2 Surabaya, yang lainnya 
wakil dari para siswa. Setelah 
kelima finalis mempresentasikan 
hasil karya mereka, Bp Edy 
Purnomo. S.Pd. memperoleh 
urutan ke-4 dan mendapatkan 1 
buah Handphone Nokia. Selamat.     

Dalam lomba ini kami menyanyikan 
lagu dengan judul “Manusia yang 
meluku“. Mengingat lagu yang 
dibawakan bernuansa petani 
bercocok tanam dan alam 
pedesaan, maka disesuaikan 
dengan nuansa lagu.

Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 
2011, bertempat di SMP Kristen 
Petra 2 dengan mantap dan tekad 
memuji Allah, kami tim SMA Kr. 
Petra 1 yang terdiri atas: Dra. So 
Venny Sumampouw, Dra. Grace 
Rumengan, Sara Indria, S.Pd., 
Wiwin Lulusningati, Eko Firmantyo, 
S.Pd., Drs. Yohanes Sucipto (pemain 
gitar), Drs. Hery Adiwasono 
(pemain recorder/ukulele), Andi 
Kristijono, S.Ag. (pemain bongo).

Akhirnya berkat kasih-Nya, usaha 
keras kami berlatih dan berkat 
kesabaran Bapak Hery Adiwasono 
dalam melatih dan memotivasi 
kami, perjuangan itu tidak sia-sia. 
Puji Tuhan ……Juri menyatakan 
kami keluar sebagai juara ke-3. 

Dalam rangka memperingati HUT 
ke-60 PPPK Petra, mengadakan 
berbagai macam lomba, salah 
satunya adalah lomba Voli guru dan 
karyawan. 

Berikut raihan pemenang Lomba 
Voli untuk kelompok Putra:
- Juara I diraih oleh gabungan TK 

dan SD Kristen Petra 13
- Juara II diraih oleh gabungan TK 

dan SD Kristen Petra 1
- Juara III diraih oleh SMK Kristen 

Petra

Sedangkan untuk kelompok Putri:
- Juara I diraih oleh gabungan TK 

dan SD Kristen Petra 9
- Juara II diraih oleh SMP Kristen 

Petra 1
- Juara III diraih oleh gabungan TK 

dan SD Kristen Petra 9

Lomba vocal group

Dalam rangka Hari Ulang Tahun 
PPPK Petra ke-60, yang bertemakan 
“Berbuah dan berkarya bagi bangsa 
untuk kemuliaan Tuhan”, digelar 
kegiatan sosial donor darah 
berkerjasama dengan Palang Merah 
Indonesia, yang diikuti 86 orang 
pendonor yang terdiri atas siswa-
siswi, guru, dan karyawan-karyawati 
PPPK Petra. Bertempat di Kantor 
Direktorat Penunjang Pendidikan 
PPPK Petra Kertajaya pada tanggal 3 
Maret 2011. Kegiatan donor darah 
tersebut adalah bentuk kepedulian 
sosial kepada masyarakat yang 
membutuhkan darah melalui PMI. 

14

.: Lomba logo

.: Lomba voli

.: Lomba vocal group

.: Donor darah
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Bakti sosial

Dalam rangka memperingati HUT 
ke-60 PPPK Petra, pada tanggal 22 
Februari 2011 dilaksanakan bakti 
sosial bertempat KB/TK Mentari & 
SD Kristen YBPK, Jalan Luntas No. 
33, Surabaya. PPPK Petra 
menyerahkan seperangkat alat tulis 
seperti buku tulis, buku gambar, 
pensil, bolpoin, dan sebagainya.

Yang hadir dalam acara tersebut 
dari Pengurus YBPK GKJW Cabang 
Surabaya adalah Dr. Slamet Srijono, 
M.Si. selaku Ketua dan Drs. Bawa 
Mulyono Hadi selaku Sekretaris. 
Bantuan yang diberikan untuk siswa 
KB/TK Mentari sebanyak 30 siswa 
dan 3 orang Guru. Sedangkan untuk 
siswa SD Kristen YBPK sebanyak 79 
siswa dan 14 orang guru/karyawan.

Tanggal 28 Februari 2011, 
dilaksanakan bakti sosial bertempat 
di SD Proklamasi, Jalan Jagir 
Sidomukti IV/35, Surabaya. PPPK 
Petra menyerahkan seperangkat 
alat tulis seperti buku tulis, buku 
gambar, pensil, bolpoin, dan sabun 
mandi, pasta gigi, dan sikat gigi.
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Pada tanggal 29 April 2010 pukul 8 
pagi, serentak di lingkungan PPPK 
Petra baik di sekolah PPPK Petra 
dan Kantor Sekretariat dilaksanakan 
pelepasan balon dalam rangka HUT 
ke-60 PPPK Petra yang diikuti oleh 
jajaran di lingkungan PPPK Petra. 

Acara dimulai dengan pembacaan 
refleksi tentang HUT ke-60 PPPK 
Petra. Kemudian ditandai dengan 
pelepasan balon berjumlah 60, 
untuk menandai peringatan HUT ke-
60 PPPK Petra. 

Semangat dan keceriaan mewarnai 
pelepasan balon tersebut. PPPK 
Petra makin berbuah dan berkarya 
bagi Bangsa untuk kemuliaan 
Tuhan.

Pada tanggal 15 Maret 2011, sejak 
pukul 6 pagi bertempat di SMA 
Kristen Petra 1 Surabaya, sebanyak 
lebih dari 1000 orang mengikuti 
yang terdiri atas dewan pengurus 
PPPK Petra, staff PPPK Petra, guru 
dan karyawan PPPK Petra beserta 
keluarga. Kegiatan ini merupakan 
salah satu dari rangkaian kegiatan 
memperingati HUT ke-60 PPPK 
Petra dan bertujuan selain untuk 
kesehatan, juga menjadi sarana 
sosialisasi dan komunikasi anggota 
PPPK Petra.

Sebelum pelaksanaan jalan gembira 
dilaksanakan, dilakukan pelepasan 
balon peringatan HUT ke-60 PPPK 
Petra oleh Ketua Umum Panitia 
HUT ke-60 PPPK Petra yaitu Bapak 
Rachmat Harjono Tengadi, S.H. 
Suasana ceria dan semarak 
mengikuti proses jalan gembira 
yang mengambil rute sepanjang ± 5 
kilometer dapat ditempuh dalam 
waktu satu setengah jam hingga 
mencapai garis finish. Dukungan 
penuh diberikan oleh tim kesehatan 
yang memantau dan memberikan 
bantuan kepada seluruh peserta.

Setelah seluruh peserta 
menyelesaikan jalan gembira, 
Panitia telah menyiapkan makan 
pagi untuk semua peserta sambil 
menikmati persembahan lagu dari 
perwakilan band SMA Kristen Petra 
5. Pukul sembilan, dilaksanakan 
pembagian doorprize di pandu oleh 
Bapak Sutopo dan Bapak 
Anggianto. Jumlah hadiah yang 
disiapkan oleh panitia untuk HUT 
ke-60 PPPK Petra sebanyak lebih 
dari 700 hadiah, terdiri atas lemari 
es, mesin cuci, televisi, laptop, 
kamera digital, sepeda, DVD player, 
kipas angin, dan 211 hadiah 
hiburan dengan hadiah utama satu 
sepeda motor. Seluruh peserta 
menunggu dengan antusias 
pembagian doorprize diiringi musik 
band dari SMA Kristen Petra 5. 
Kegembiraan mewarnai salah satu 
guru TK mendapatkan hadiah 
utama sepeda motor. Selamat 
untuk pemenang.

Berbuah dan Berkarya
bagi Bangsa untuk

Kemuliaan Tuhan

Jalan Gembira 

Pelepasan Balon

.: Jalan gembira

.: Jalan gembira

.: Bakti sosial

.: Pelepasan balon

Dokumentasi Kegiatan

HUT LX PPPK Petra




