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Senang sekali Sinergi dapat hadir kembali menyapa Anda semua!

“Boost the Values, Reap the Success”. Tentu banyak dari kita yang telah mendengarnya 
beberapa bulan terakhir ini. Namun, apakah yang melatarbelakanginya? 
Sesungguhnya, sebagai keluarga besar PPPK Petra, penting bagi kita untuk 
mengetahui makna di balik konsep baru PPPK Petra ini. Dengan demikian kita dapat 
memahami dan menyamakan visi, sehingga ke mana arah yang dituju oleh PPPK Petra, 
di jalan yang samalah kita berada. Semua ini bisa Anda dapatkan informasinya dalam 
artikel utama: “Boost the Values, Reap the Success”.

Pada edisi kali ini, kami menyajikan artikel yang  
memberikan ulasan mengenai konsep talent 
development yang tengah digeluti oleh PPPK Petra, 
yang mana melahirkan program Excellent Life Skill 
yang telah diulas pada edisi sebelumnya. Kami juga 
menyajikan  
“Relating Content to The Needs of Community”, serta 
bagi Anda yang mengajar SD, kami juga memberikan 
ulasan mengenai matematika menyenangkan bagi 
anak-anak.

Lebih lanjut, kami juga menyajikan artikel mengenai OSN X dan Petra Youth Orchestra, 
serta artikel mengenai pola hidup sehat di sekolah yang dapat kita terapkan dalam 
kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua maupun pendidik. Kami juga 
mempersembahkan satu suguhan profil dari salah seorang tenaga pendidik PPPK 
Petra yang kiranya bisa memberikan inspirasi. Selain itu ada berita organisasi serta 
resensi film dan buku yang dapat memotivasi Anda.

Kami senantiasa terbuka untuk menerima kiriman naskah materi dari Anda. Saran dan 
masukan Anda sangat bermanfaat guna meningkatkan kualitas Sinergi. Anda dapat 
mengirimkannya ke alamat redaksi atau melalui e-mail.

Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi Anda.

ulasan dalam rubrik English Corner,

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/sinergi

e-mail
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Tour 2011

“Petra in Fantasia” Live Concert
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Petra Youth Orchestra
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Makin maraknya makanan siap 
saji, gaya hidup sedentari (kurang 
aktivitas) dan meningkatnya media 
komunikasi tidak hanya di kota-
kota besar tetapi juga sampai di 
kota-kota kecil di seluruh daerah di 
Indonesia yang memicu sisi 
konsumtif pembacanya, 
mampu 

memengaruhi perubahan 
perilaku makan dan perilaku hidup 
sehat pada anak-anak sehingga 
beberapa dari mereka akhirnya 
menderita kegemukan berlebih 
(obesitas). Obesitas bukanlah hal 
yang bisa dianggap remeh karena 
obesitas dapat meningkatkan 
risiko terjadinya penyakit-penyakit 
seperti tekanan darah tinggi 
(hipertensi), kolesterol tinggi 
(dislipidemia), dan kencing manis 
(diabetes mellitus). Oleh karena 
itu, kita perlu memfokuskan 
prioritas untuk membangun 
generasi masa depan yang 
mengenal dan mengerti manfaat 
dari gaya hidup sehat, baik selaku 
orang tua maupun pendidik. 
Berikut ini adalah beberapa 
metode praktis yang dapat kita 
aplikasikan sebagai upaya 
menerapkan gaya hidup sehat.

Membiasakan pola makan yang 
sehat pada anak
Orang tua memegang peranan 
penting untuk membiasakan anak 
menjalani pola makan yang sehat 

Memaksimalkan peran Unit 
Kesehatan Sekolah (UKS)
Sebagai penunjang program 
penerapan gaya hidup sehat 
(healthy lifestyle), UKS juga 
memiliki peran penting untuk 
melakukan pemeriksaan dan 
pemantauan kesehatan seluruh 
siswa di sekolah secara rutin. UKS 
juga memiliki peranan penting 
dalam memberikan edukasi baik 
kepada siswa maupun orang tua 
mengenai pemahaman akan 
pentingnya pola hidup sehat untuk 

diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari, baik melalui kegiatan 
konsultasi maupun seminar. 
Secara keseluruhan, UKS berperan 
penting dalam melaksanakan 
pendidikan kesehatan di sekolah 
(health education in school), 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan di sekolah (health 
service in school), dan 
menciptakan lingkungan yang 
sehat (healthful school living). 
Berbagai kegiatan dapat dilakukan 
sekreatif mungkin sehingga 
menunjang kinerja UKS secara 
maksimal, seperti pengelolaan 
sanitasi, pengelolaan jajanan 
sekolah, dan penciptaan 
lingkungan belajar yang sehat 
sehingga kegiatan tidak hanya 
berfokus di dalam ruang UKS saja. 
Di Jepang misalnya, beberapa TK 
dan SD menerapkan program sikat 
gigi bersama seusai makan saat 
jam istirahat. Program semacam 
ini membawa dampak yang baik 
bagi siswa karena membiasakan 
siswa untuk menjaga kebersihan 
diri sejak dini.  

Menciptakan lingkungan kantin 
yang sehat
Kantin memiliki peranan penting 
dalam mendorong pesan-pesan 
kesehatan dan mengarahkan 
kebiasaan makan siswa, karena 
sebagian besar siswa di sekolah 
mengonsumsi makanan yang dijual 
di kantin saat jam istirahat 
berlangsung. Sekolah seharusnya 
menggalang kerja sama dengan 
kantin untuk memperhatikan 
tumbuh kembang siswa dengan 
menyediakan menu makanan yang 

sehat. Upaya ini tentunya harus 
didukung dengan menyediakan 
lingkungan kantin yang sehat, baik 
secara fisik bangunan, sarana dan 
prasarana pendukung yang sesuai 
dengan standar kesehatan, serta 
makanan dan minuman yang 
bersih dan aman untuk 
dikonsumsi. Dalam hal ini, UKS 
diharapkan untuk dapat melakukan 
pengawasan terhadap makanan 
yang dijual di kantin sekolah. Baik 
penggunaan kemasan daur ulang, 
kebersihan dapur, dan kandungan 
bahan makanannya. Bahkan lebih 
baik bila dibuat semacam guideline 
sebagai panduan bagi operasional 
kantin sekolah, sehingga 
memudahkan implementasi 
program tersebut di lapangan.

Membangun Pola Hidup Sehat

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) 2010 menunjukkan bahwa anak 
Indonesia semakin banyak yang mengalami kegemukan yang berlebih 
(obesitas). Obesitas di Indonesia tidak tergantung pada kondisi 
ekonomi orang tua. Data menunjukkan bahwa prevalensi orang miskin 
yang anaknya menderita obesitas mencapai 13,7%, sementara di 
keluarga kaya mencapai 14%. Data ini naik dari data sebelumnya yang 
menunjukkan angka 10%. Sementara untuk usia 15 tahun ke atas, 
tingkat obesitas sudah mencapai 15%. 

dan kaya akan nutrisi. Upaya ini 
dapat dilakukan dengan berbagai 
cara, seperti membiasakan anak 
untuk mengonsumsi bekal 
makanan yang sehat dari rumah 
serta membiasakan untuk makan 

bersama keluarga secara rutin. 
Dengan demikian, orang tua 
dapat memantau kebiasaan 
makan anak sekaligus 
memberikan ajaran 
mengenai pentingnya gizi 
dan disiplin.

Seperti yang kita ketahui, 
mayoritas anak menyukai 
makanan cepat saji (fast food) dan 
minuman bersoda (soft drink). 
Meskipun maksud kita baik, 
namun tidaklah bijaksana jika kita 
langsung melarang mereka 
mengonsumsinya, karena tindakan 
tersebut akan lebih menimbulkan 
konflik daripada membuahkan 
hasil yang baik. Untuk 
mengantisipasinya, kita dapat 
memberikan pengertian dan 
mendidik mereka untuk 
mengontrol diri ketika 
mengonsumsi fast food maupun 
soft drink, baik dengan cara 
mengurangi porsi saat 
mengonsumsinya maupun 
mendisiplinkan diri dengan 
membatasi frekuensi 
mengonsumsinya. Dalam hal ini, 
selaku pendidik hendaknya kita 
jangan segan untuk 
menyampaikan masukan berarti 
ini kepada orang tua siswa.
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yler Doherty adalah seorang 
anak yang berusia delapan Ttahun yang didiagnosis 

menderita kanker otak. Ia selalu 
berdoa seorang diri dan doanya 
ditulis dalam bentuk surat yang 
kemudian diambil setiap 
minggunya oleh Pak Pos. Bagi 
Tyler, Tuhan adalah Sahabatnya, 
tempat di mana ia dapat curhat 
tentang segala keinginan dan 
harapannya. Tyler juga selalu 
menceritakan momen demi 
momen yang dia alami kepada 
Tuhan. Salah satu keinginannya 
sangat sederhana, ia ingin 
mamanya tertawa ceria karena 
Tyler tahu bahwa penyakitnya 
pastilah menyusahkan mamanya. 

Keluarga Tyler sendiri sedang 
dalam pergumulan berat dalam 
iman dan kepercayaan mereka 

kepada Tuhan. Papa Tyler telah 
meninggal dunia dan Mamanya 
mulai kecewa terhadap Tuhan. 
Kakak Tyler bahkan merasa mereka 
telah ditinggalkan Tuhan. Tetapi 
Tyler tetap menunjukkan 
keyakinannya yang tak 
tergoyahkan kepada Tuhan. Iman 
dan keyakinannya dalam 
menghadapi penyakitnya 
kemudian mengubah keluarganya, 
sahabatnya dan komunitas di 
mana mereka tinggal.

Mungkin bagi orang yang berharap 
mujizat, akan kecewa karena 
penyakit Tyler tidak sembuh. Atau 
doa minta kesembuhan ternyata 
tidak dijawab Tuhan. Tetapi Tuhan 
justru bekerja dalam penderitaan 
yang dialami Tyler. Melalui iman 
dan doa-doanya, Tyler mengubah 
banyak orang kembali menuju 

berguna jika ia hanya bersandar di 

pelabuhan. Secanggih apa pun 

sebuah pesawat tentu akan sia-sia 

jika ia hanya diparkir di landasan 

pacu. Apakah setelah kita 

membagikan talenta kita, kita 

boleh berhenti 

mengembangkannya? Tentu saja 

tidak! Semakin kita berkembang, 

semakin banyak orang yang bisa 

diberkati melalui hidup dan karya 

kita. Itulah sebabnya setiap orang 

berkomitmen untuk terus 

bertumbuh agar semakin banyak 

pula berkat Tuhan yang bisa 

disalurkan melalui hidupnya.

Membagikan talenta secara 

garis besar dapat dilakukan 

dengan dua cara. Pertama 

secara individu. Cara ini 

memang baik namun memiliki 
dampak yang terbatas. 

Bandingkan dengan cara 

kedua, yaitu jika kita 

membagikannya dalam 

bentuk tim. Bergandengan 

tangan dengan orang lain 

yang memiliki visi yang sama, 

kepedulian yang sama, talenta 

yang sama atau pun talenta yang 

berlainan namun dapat saling 

melengkapi, akan membuat usaha 

kita jauh lebih efektif. 

Penulis: 

Penerbit: 

Halaman:

Paulus Winarto

BPK Gunung Mulia
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Paulus Winarto memberikan 
beberapa tips praktis yang 
barangkali bisa menjadi 
panduan bagi kita untuk 
memaksimalkan talenta 
dalam hidup kita.
1. Temukan dahulu apa 

sebenarnya talenta hidup 
kita.

2. Teruslah belajar.
3. Mentoring.
4. Bangun impian 

berdasarkan talenta kita.
5. Miliki sikap yang benar 

terhadap kegagalan.
6. Komunitas talenta.
7. Temukan tempat untuk 

mempraktikkan talenta 
Anda.

Kristus.
Letters to God itu adalah cerminan 
hidup dari Tyler itu sendiri. Dialah 
surat Kristus yang mampu menarik 
banyak orang untuk datang kepada 
Kristus karena mereka melihat 
hidup Kristus yang nyata dalam diri 
Tyler. Bagaimanakah dengan kita? 
Sudahkah hidup kita 
mencerminkan hidup dalam 
Kristus, sehingga orang tertarik dan 
mau mengenalNya karena melihat 
hidup kita?

“Kamu adalah surat Kristus, yang 
ditulis oleh pelayanan kami, ditulis 
bukan dengan tinta, tetapi dengan 
Roh dari Allah yang hidup” 
(2 Korintus 3:3).

Produksi

Tahun

Sutradara

Asisten Sutradara

Penulis Skenario

Pemain

Durasi

 

2010

David Nixon

Patrick Doughtie

Patrick Doughtie, 
Art D'Alessandro,

dan Cullen Douglas

Robin Lively, Jeffrey Johnson, 
Tanner Maguire, Bailee 

Madison, dan Michael Bolten

110 menit

Vivendi Entertainment

 Thrift 
Douglas, 
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uku ini membahas 

cara-cara praktis Bmenemukan, 

memaksimalkan dan 

menjadikan talenta kita 

bermanfaat, baik bagi diri kita 

sendiri maupun sesama. 

Dilengkapi dengan tes talenta, 

buku ini akan sangat membantu 

pembaca yang belum 

mengetahui atau belum pasti 

tentang talenta yang dimilikinya. 

Layanilah seorang akan yang lain, 

sesuai dengan karunia yang telah 

diperoleh tiap-tiap orang sebagai 

pengurus yang baik dari kasih 

karunia Allah (1 Petrus 4:10). Kita 

bukanlah pemilik sesungguhnya 

(owner) dari talenta kita, 

melainkan kita adalah pengurus 

(steward) dari talenta yang 

dipercayakan Tuhan kepada kita.

Setelah kita menemukan dan 

mengembangkannya akan sangat 

baik jika talenta tersebut kita 

bagikan kepada sesama kita agar 
sungguh menjadi berkat bagi 

hidup mereka. Sebagus apa pun 
sebuah kapal pesiar, ia tidak akan 



elama ini, kerap saya merasakan 
bahwa pelajaran yang paling sulit Sdipahami dan tidak disukai oleh 

sebagian besar siswa adalah pelajaran 
matematika. Bila pelajaran matematika 
dimulai, biasanya ada beberapa siswa 
yang nyeletuk, “Aduh, matematika lagi, 
matematika lagi.  Pusing, deh...!”  
Mendengar keluhan itu, saya ingin 
membuat siswa agar menyukai pelajaran 
matematika. Dengan sedikit usaha, saya 
mencoba mengubah suasana belajar di 
ke las  matemat ika  menjadi  leb ih  
menyenangkan, tidak kaku dan monoton, 
yakni dengan cara belajar sambil bermain. 

Sebagai contoh, ketika saya akan 
menjelaskan tentang membaca waktu dan 
menghitung 
besar kedua 
sudut antara 
j a r u m  j a m ,  
s a y a  
menggunakan 
alat  peraga 
student clock, 
k a r t u  
bilangan, dan 
mahkota dari kertas yang bertuliskan 
angka 1-12, serta pedang dari gulungan 
kertas. Setelah saya menjelaskan konsep 
materinya, saya lalu mengajak siswa untuk 
memprakt ikkannya.  Set iap  s i swa 
mendapatkan satu student clock, dan  
harus mengambil kartu bilangan 

yang sudah disusun secara acak. 
Kartu-kartu ini bertuliskan waktu yang 
harus mereka tunjukkan. Kemudian, para 
siswa pun berlomba untuk menentukan 
letak jarum jam sesuai dengan kartu 
bilangannya. Siswa yang tercepat dan 
menjawab dengan benar, akan mendapat 
nilai seratus. Dengan kegiatan permainan 
ini, suasana kelas pun jadi lebih 
menyenangkan dan membuat mereka 
lebih bersemangat dalam belajar.  

Selanjutnya, saya mengajak siswa keluar 
kelas untuk bermain sambil belajar. 
Permainan kali ini adalah menghitung 
besar sudut antara kedua jarum jam. Dua 
belas orang siswa membentuk lingkaran 

masing-
masing 

sambil mengenakan mahkotanya 
yang bertuliskan sebuah angka, dari 

angka satu sampai dengan dua belas. 

Sementara itu, dua orang siswa berdiri di 
tengah sambil memegang pedang, karena 
merekalah yang berperan sebagai jarum 
jam. Siswa-siswi yang lain kemudian 
membentuk kelompok-kelompok kecil yang 
masing-masing terdiri atas empat atau lima 
orang siswa. 
Soal saya berikan dengan cara membisikkan 
angka yang harus ditunjuk kepada kedua 
siswa yang bertindak sebagai jarum jam. 
Misal, soalnya adalah siswa pertama 
menunjuk angka dua belas dan siswa kedua 
menunjuk angka tiga. Lalu setiap kelompok 
mendiskusikan jawaban soal dengan 

k e l o m p o k n y a  
masing-masing. 
S e t e l a h  
m e n e m u k a n  
jawabannya, wakil 
ke l o m p o k  p u n  
m a j u  d a n  
m e n u l i s k a n  
j a w a b a n n y a .  
Kelompok yang 

paling cepat dan jawabannya benar akan 
mendapat nilai seratus.

Dengan menggunakan metode 
belajar sambil bermain, kegiatan belajar 
mengajar, baik yang dilakukan di dalam 
ataupun di luar kelas, dapat dikemas dengan 
suasana yang menyenangkan dan tidak 
kaku. Ketika siswa merasa enjoy dengan 
pelajaran matematika yang kita berikan,  
pelajaran ini tidak lagi akan menjadi 
membosankan ataupun menakutkan bagi 
mereka.

Metode belajar sambil bermain juga dapat 
membuat siswa lebih memahami konsep 
materi yang kita sampaikan dalam waktu 
yang tidak terlalu lama, dan tentunya dapat 
mengasah kecerdasan kinestetik siswa. 
Untuk itu, sebagai guru hendaknya kita 
berani berkreasi untuk mengemas pelajaran 
agar menjadi lebih menarik. Ketika tujuan 
pembelajaran dapat tersampaikan dengan 
baik, akan diperoleh hasil yang maksimal.

masing-
masing

Lidiawati Purnomo, S.Pd.
 SD Kristen Petra 7   Tips..

1. Mengubah Paradigma

2. Metode Contoh Langsung

3. Meminimalisasi Penggunaan Cara Cepat

4. Latihan Soal

Selama ini, anak-anak kerap menganggap bahwa 
matematika adalah pelajaran yang sulit, bikin 
kepala nyut-nyutan, dan sulit dikerjakan. Karena 
itu, ubahlah paradigma tersebut dengan membuat 
metode pembelajaran yang menarik bagi mereka, 
seperti permainan. Ciptakan ruang gerak bagi 
anak-anak untuk berimajinasi mengenai soal-soal 
matematika yang kita berikan melalui permainan.

Metode ini adalah paling mudah dilakukan, dan 
bisa dilakukan dengan cara menghadirkan contoh 
langsung kepada anak atau dengan kata lain, 
menceritakannya sesuai dengan kehidupan nyata. 
Misalnya, untuk 2 + 3, kita bisa menyediakan dua 
buah batu kemudian tiga buah batu, jadi seolah-
olah membuat pelajaran matematika menjadi 
sebuah permainan. Jangan lupa untuk selalu 
menanamkan memori perhitungan sederhana ini 
kepada anak-anak kita.

Cara cepat yang biasa diperkenalkan oleh lembaga 
bimbingan belajar sebenarnya tidak salah. Namun, 
hal ini perlu dihindari jika anak-anak tidak 
memahami konsep soal. Karena, ketika anak tidak 
paham, adanya modifikasi soal sedikit saja 
(meskipun esensinya sama) pasti sudah membuat 
mereka bingung kelabakan dan tidak bisa 
menjawab soal yang diberikan. Pastikan mereka 
memahami benar konsep yang dipelajari.

Berlatih dalam mengerjakan soal sangat penting, 
jadi anak-anak tidak hanya membaca cara 
mengerjakannya, tetapi juga harus sering 
mempraktikkan pengerjaan soal tersebut. 
Mengerjakan soal dari guru, yang dijelaskan saat 
pelajaran berlangsung di kelas, juga sangat penting 
untuk mengukur tingkat pemahaman anak saat 
menyimak penjelasan guru.

5
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eople say that teaching teaches 
a teacher. The more a teacher Pteaches, the more he or she 

knows what is being done, and the 
more experienced he or she will be. 
But not all teachers are great (Richard 
A. Gobboney and Clark D. Webb).
What is meant by great? There are 
actually 18 principles of great 
teachers. Can we apply all the 
principles in the classroom? Let's take 
and discuss just one of the principles 
stated "Every great teacher knows 
that content must be related to the 
needs of the local and regional 
community. It is intended to improve 
the quality of future living for both 
the community and the individual. 

Tjandrawati Tjuatja
Koordinator Bahasa Inggris

Content must illuminate significant 
social issues." 
Is it easy to relate the content of our 
subject to the needs of the local and 
regional community? No, it is not 
easy to relate all contents of our 
subjects to the needs of the local and 
regional community. It depends on 
the goal of the community who takes 
the subjects. Therefore it is important 
to know first the needs of the 
community.
One of the examples is learning 
English. Students learn four skills in 
English: listening, reading, speaking, 
and writing. When a teacher teaches 
these skills, he or she should make 
syllabi which are suitable with the 

need of the students in that 
community. For example the syllabi 
for the students in big cities should be 
made different from those for the 
students in country side.  By doing 
this, it will benefit the students for 
their future; otherwise it is useless for 
them to learn English. 
For the students who often go abroad, 
they need skills of listening, speaking, 
reading as well as writing which is 
related to travelling such as customs, 
signs, schedule, etc. Such knowledge 
might not be appropriate for the 
students who live in the mountains 
whose parents' occupation mostly 
farming. They need information more 
about things related to plants, 

fertilizer, and soil.  
For us as teachers, it is a bit hard to 
relate the content of our subject to 
the needs of the local and regional 
community but if we want to be a 
great teacher at least we have to try it. 
We do not only deliver our knowledge 
which consists exclusively of 
information or data readily available in 
books, computers or other media  but 
also contribute something needed by 
our students for their future. So it is 
important to relate content with the 
needs of the local and regional 
community.

aat ini, di sekolah telah mulai 
diperkenalkan pemanfaatan STeknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). Pendayagunaan TIK 
dalam pendidikan pada dasarnya 
adalah suatu kelanjutan proses 
revolusi pembelajaran yang masih 
belum selesai. Sejumlah penelitian 
membuktikan bahwa penggunaan 
multimedia dalam pembelajaran 
menunjang efektivitas dan efisiensi 
proses pembelajaran.  Seorang 
peneliti, Francis M. Dwyer, 
menyebutkan bahwa setelah lebih 
dari tiga hari, pada umumnya manusia 
dapat mengingat pesan yang 
disampaikan melalui tulisan sebesar 
10%, pesan audio 10%, visual 30%, 
audio visual 50%, dan apabila 
ditambah dengan melakukan, bisa 
mencapai 80%. 

Multimedia pembelajaran dapat 
diartikan sebagai aplikasi multimedia 
yang digunakan dalam proses 
pembelajaran untuk menyalurkan 
pesan (pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap) serta dapat merangsang 
pikiran, perasaan, perhatian, dan 
kemauan belajar sehingga secara 
sengaja proses belajar terjadi, 
bertujuan, dan terkendali.

Format sajian multimedia 
pembelajaran dapat dikategorikan 
ke dalam lima kelompok sebagai 
berikut:
1. Tutorial

Format sajian ini merupakan 
multimedia pembelajaran yang 
dalam penyampaian materinya 
dilakukan secara tutorial, 
sebagaimana layaknya tutorial 
yang dilakukan oleh guru atau 
instruktur. Informasi yang 
diberikan berisi konsep yang 
disajikan dengan teks, gambar 
(baik diam atau bergerak), dan 
grafik. Pada saat yang tepat, yaitu 
ketika dianggap bahwa pengguna 
telah membaca, 
menginterpretasikan, dan 
menyerap konsep, serta diajukan 
serangkaian pertanyaan dan tugas. 

2. Drill and Practice
Format ini dimaksudkan untuk 
melatih pengguna sehingga 
memiliki kemahiran dalam suatu 
keterampilan atau memperkuat 
suatu konsep. Program 
menyediakan serangkaian soal 
yang ditampilkan secara acak 
untuk dijawab oleh pengguna. 
Program menyediakan pula 

Program menyediakan serangkaian 
peralatan dan bahan, kemudian 
pengguna dapat melakukan 
eksperimen sesuai petunjuk dan 
mengembangkan eksperimen 
tersebut. Pada akhirnya, pengguna 
diharapkan dapat menjelaskan 
suatu konsep atau fenomena 
tertentu berdasarkan eksperimen 
yang mereka lakukan secara maya 
tersebut.

5. Permainan
Walaupun bertema permainan, 
bentuk yang disajikan tetap 
mengacu pada proses 
pembelajaran. Melalui format ini, 
diharapkan adanya aktivitas belajar 
sambil bermain. Dengan demikian, 
pengguna tidak merasa bahwa 
mereka sesungguhnya sedang 
belajar.

1. Aspek Desain Pembelajaran 
2. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 
3. Aspek Komunikasi Visual

Dalam penyusunan sebuah 
multimedia pembelajaran, ada 
beberapa aspek yang perlu 
diperhatikan, yaitu:

penjelasan dan dasar teorinya 
untuk membantu pemahaman 
pengguna. Pada bagian akhir, 
pengguna bisa melihat skor akhir 
yang dicapai, sebagai indikator 
untuk mengukur tingkat 
keberhasilan dalam memecahkan 
soal-soal yang diajukan.

3. Simulasi
Multimedia pembelajaran ini 
mencoba menyamai proses 
dinamis yang terjadi di dunia nyata, 
misalnya untuk menyimulasikan 
pesawat terbang, yang mana 
pengguna seolah-olah melakukan 
aktivitas menerbangkan pesawat 
terbang. Pada dasarnya, format ini 
mencoba memberikan pengalaman 
masalah dunia nyata yang biasanya 
berhubungan dengan suatu risiko, 
seperti pesawat yang akan jatuh 
atau menabrak, kehidupan 
mikroorganisme, simulasi proses 
dan akibat tsunami.

4. Percobaan atau Eksperimen
Format ini mirip dengan simulasi, 
namun lebih ditujukan pada 
kegiatan-kegiatan yang bersifat 
eksperimen, seperti kegiatan 
praktikum di laboratorium IPA. 



Ibu Jeanne dan kimia

Awalnya, Ibu Jeanne muda tak pernah 

memimpikan dirinya menjadi seorang 

guru. Namun saat menempuh 

pendidikan di IKIP Negeri Surabaya 

dan mendapatkan kesempatan untuk 

mengajar siswa SMP sebagai kerja 

praktiknya, ia menemukan 

kesenangan dalam mengajar. Di 

dalam hatinya tumbuh hasrat untuk 

berbagi pengetahuan dan kehausan 

untuk memberi apa yang ia ketahui.

Kesempatan pun datang ketika ia 

mendapat tawaran untuk bekerja di 

SMA Kristen Petra 2 sebagai tenaga 

laboratorium. Setelah satu semester, 

ibu Jeanne kemudian diberi 

kepercayaan untuk mengajar. 

Semakin hari, Ibu Jeanne semakin 

mencintai profesinya sehingga ia tidak 

pernah setengah-setengah dalam 

menjalankan profesinya. Ibu Jeanne 

selalu mengutamakan totalitas dalam 

pekerjaannya. 

Ibu Jeanne dan siswa

Menggeluti profesinya hingga 20 

tahun lebih, Ibu Jeanne Indrawati 

dikenal siswa sebagai seorang guru 

yang patut diteladani. Ia selalu 

digambarkan sebagai sosok yang 

disiplin sekaligus berkepribadian 

hangat, serta begitu mendedikasikan 

hidupnya sepenuh hati menjadi 

seorang pengajar. Ibu Jeanne selalu 

menempatkan diri bagaimana cara 

memahami siswanya, bagaimana 

memudahkan mereka untuk 

memahami setiap materi yang ia 

ajarkan, dan bagaimana caranya 

memotivasi semangat siswa yang 

sedang turun. Baginya, kemajuan 

siswa adalah yang utama.

Memang, hal paling menyenangkan 

menjadi guru bagi Ibu Jeanne adalah 

ketika ia mendapati para siswanya 

memahami materi yang ia ajarkan 

dan dapat menghadapi ujian ataupun 

lomba kimia dengan baik. 

Semangatnya selalu bangkit tatkala ia 

melihat siswa yang memiliki kemauan 

untuk belajar kimia. Bahkan Ibu 

Jeanne tidak segan untuk 

meluangkan waktunya seusai jam 

pelajaran sekolah untuk memberikan 

pelajaran bagi para siswa yang 

ketinggalan materi karena mereka 

mengikuti lomba. 

Sebagai guru yang tulus dan memiliki 

integritas tinggi, Ibu Jeanne selalu 

menekankan pada para siswanya 

Membimbing 
?Mercy Teguh, Finalis lomba Karya 

Tulis Ilmiah Remaja TVRI Jakarta 
(1989)

?Frederyk Anthonius Ngantung, Duta 
Indonesia dalam lomba International 
Chemistry Olimpiad (ICHO) 
Melbourne, Australia (1998)

?Yohan Widjaja, Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) medali perunggu 
(2007)

Pengajar Olimpiade Kimia di Puslitbang 
Pendidikan PPPK Petra.

Eksperimen
Melakukan destilasi dari kulit buah jeruk 
(untuk percobaan sendiri).

Achievement

bahwa ia lebih memilih menjadi 

seorang guru yang disegani daripada 

menjadi seorang guru yang ditakuti. 

Bahkan, Ibu Jeanne selalu berupaya 

untuk lebih dekat dan mengenal 

kepribadian siswanya, sehingga ia 

dapat memahami persepsi mereka. 

Tak heran, banyak para alumni yang 

pernah diajarnya masih mengingat 

dan tetap keep in touch sampai 

sekarang. 

Ibu Jeanne dan improvisasinya dalam 

mengajar

Bagi Ibu Jeanne, penting bagi seorang 

pengajar untuk melakukan 

improvisasi, sehingga siswa tidak 

merasa jenuh dengan pelajaran, baik 

karena bosan maupun tidak bisa 

memahami materi yang diajarkan. Ibu 

Jeanne juga menegaskan bahwa 

sebisa mungkin guru mempermudah 

pemahaman, bukan malah sebaliknya 

dengan mengajarkan sesuatu 

berputar-putar dan bertele-tele yang 

membuat siswa bertambah pusing. 

Oleh karena itu, ia banyak 

menekankan tentang konsep, ragam 

contoh, praktik dan soal-soal latihan 

kepada siswanya.

Selain itu, ia juga belajar mengenai 

perkembangan IT. Bagi Ibu Jeanne, 

keberadaaan teknologi informasi dan 

fasilitas memberikan support kepada 

guru untuk mengembangkan diri. Ia 

pun sering menggunakan internet 

untuk mencari bahan-bahan terkait 

dengan materi yang diajarkannya, 

sehingga informasi yang diperolehnya 

selalu up to date. 

Secara rutin Ibu Jeanne juga 

melakukan evaluasi di setiap akhir 

tahun ajaran dan melakukan 

persiapan mengajar menjelang tahun 

ajaran baru. Refleksi ini dilakukannya 

untuk meningkatkan mutu pengajaran 

dan memacu semangatnya menjadi 

guru yang jauh lebih baik lagi.

Ibu Jeanne dan semangatnya

Bagi Ibu Jeanne, semangat tidak hanya 

dibutuhkan dalam mengajar saja, 

tetapi juga dibutuhkan dalam 

menghadapi cobaan hidup. Hal ini 

disadarinya pada saat ia didiagnosis 

menderita kanker payudara pada 

tahun 2008 lalu. Dua tahun lamanya 

Tuhan memproses Ibu Jeanne yang 

jatuh bangun dalam menghadapi 

kegentarannya hingga pada akhirnya 

ia menjalani biopsi dan operasi. 

Yang luar biasa dari seorang Ibu 

Jeanne adalah saat sedang sakit pun ia 

tetap mengajar di sekolah. 

Semangatnya banyak membuat orang 

kagum sekaligus salut. Bahkan, 

mereka berkomentar bahwa semangat 

mengajar Ibu Jeanne melebihi orang 

yang tidak sakit. Semangat itulah yang 

membuat Ibu Jeanne tetap survive.
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Ibu Jeanne Indrawati adalah 
guru yang dikenal baik oleh 
rekan sekerja, para siswa, dan 
para alumni sebagai sosok 
yang berkepribadian 
sederhana dan rendah hati. 
Kali ini, Sinergi mengupas 
perjalanan Ibu Jeanne 
Indrawati yang senantiasa 
mendedikasikan hidupnya 
untuk pekerjaan dan 
pelayanannya mengajar di 
SMA Kristen Petra 2.

te
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Jonathan Putera Wongso
“Bu Jeanne adalah guru terbaik yang pernah mengajar saya. Selain cara mengajarnya yang sangat jelas dan mudah ditangkap 
oleh siswa, Bu Jeanne juga perhatian terhadap setiap murid yang diajarnya. Hal ini membuat Bu Jeanne menjadi salah satu guru 
yang paling disegani dan dihormati.” Bu Jeanne itu guru yang genius dalam bidang Kimia tapi hatinya lembut poll. Meskipun 
ulangannya sulit, tetapi sebanding dengan cara mengajarnya yang perfect.

Kevin Stefano Endryhartono
“Bagi saya, Bu Jeanne adalah salah satu guru yang memiliki passion untuk mengajar dalam hidupnya. Bahkan saya berani bilang 
beliau bisa menjadi teladan ideal bagi para guru lainnya. Selain karena kompetensinya dalam bidang yang diajar (kimia), Bu 
Jeanne juga perhatian dan peduli. Bagi beliau, kepentingan murid adalah yang harus diutamakan demi apa pun. Bagi saya, guru 
dengan standar seperti Bu Jeanne-lah yang bisa disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya.”

Kartika Chandra Soelistio
Bu Jeanne itu sangat disiplin, juga sangat friendly dan menyenangkan. Banyak hal yang membuat saya respek kepada beliau. 
Bu Jeanne adalah guru yang berdedikasi tinggi dan berkomitmen penuh terhadap pekerjaan. Bu Jeanne itu guru favorit saya di 
sana.
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Dibimbing oleh pelatih-pelatih yang andal di  

bidangnya, Petra Youth Orchestra dapat 

mengembangkan kemampuannya dengan 

sangat baik. Oleh karena itu, tidaklah heran... 

sejak konser perdananya yang diselenggarakan 

pada tanggal 29 Agustus dua tahun silam, 

banyak pihak yang menanti-nantikan konser 

selanjutnya dari Petra Youth Orchestra. Untuk 

memenuhi harapan tersebut, diselenggarakan 

konser kedua Petra Youth Orchestra yang 

berlangsung pada hari Jumat, tanggal 19 

Agustus 2011, di auditorium PPPK Petra. Dalam 

konser kali ini, Petra Youth Orchestra 

memberikan satu nuansa yang berbeda 

dengan mengangkat tema “Petra in Fantasia”. 

S e s u a i  d e n ga n  n a m a nya ,  t e m a  i n i  

mencerminkan keseluruhan isi konser yang 

mengajak para penontonnya untuk ikut 

bertualang dalam dunia fantasi yang tak 

terduga sekaligus memikat.

Setelah diawali dengan doa pembukaan, 

menyanyikan Mars Petra bersama-sama, 

sambutan dari Dewan Pengurus PPPK Petra, 

konser kemudian dibuka dengan main theme 

song dari “Star Wars” dan “The Pirates of 

Penzance”. Kemudian, Petra Youth Orchestra 

mengajak penonton untuk memasuki dunia 

“Petra in Fantasia” dengan alunan nada yang 

tenang dan menghanyutkan, orkestrasi dari 

komposisi thematic transformation “Married 

Life”, sebuah soundtrack  film “Up” yang 

terkenal dari Pixar Animation Studios. Setelah 

itu, mengalunlah nada dari “Enchanted” 

soundtrack: “ True Love's Kiss”,  yang 

membangkitkan rasa excited penonton akan 

dunia fantasi. Dan petualangan pun dimulai!

Memasuki petualangan dunia fantasi yang seru 

dan mendebarkan, para penonton disambut 

dengan “Hungarian Rhapsody no. 2” dan “I See 

the Light” (”Tangled” soundtrack) yang 

melodinya membangkitkan semangat. Dalam 

mengarungi petualangan demi petualangan, 

tentu kita memiliki sebuah impian yang 

mendasarinya, seperti yang diungkapkan oleh 

“Petra in Fantasia” dalam “Go The Distance”, 

sebuah soundtrack dari film Disney ”Hercules” 

yang menceritakan tentang kekuatan sebuah 

impian yang dapat memicu semangat kita untuk 

menjalani petualangan hidup.

Dalam petualangan, pasti ada rintangan yang 

menghadang. Namun demi mewujudkan 

impian, kita harus belajar bertahan untuk 

menghadapinya, seperti yang digambarkan 

dalam “Gladiator” (”Gladiator” soundtrack), 

“Still More Fighting” dan “One Winged Angel” 

(“Final Fantasy VII” soundtrack). Ketiga musik 

orkestra yang dimainkan dengan mantap oleh 

Petra Youth Orchestra ini mampu membius 

penonton sehingga seakan-akan tengah 

bertahan dan berjuang menghadapi rintangan.

Setelah suasana menegangkan tersebut, 

penonton kemudian dibawa pada situasi 

tenang dan menguatkan melalui “When You 

Believe”, soundtrack dari “Prince of Egypt”, 

yang menceritakan tentang harapan dan 

mengingatkan kita bahwa meskipun mengalami 

banyak kesulitan, selalu ada mukjizat ketika kita 

percaya kepada Tuhan. Orkestrasi apik ini 

merupakan salah satu hasil karya dari komponis 

Christian Xenophanes Suryantara —konduktor 

“Petra in Fantasia” sekaligus pelatih Petra Youth 

Orchestra— dalam konser ini. Kemudian, “You'll 

Be in My Heart” dari soundtrack film Disney 

“Tarzan” pun mengalun, membawa penonton 

pada perasaan yang teduh, seperti adegan di 

mana komposisi ini diputar dalam filmnya, 

yaitu ketika ibu gorila Tarzan, Kala, 

menyanyikan lagu ini untuk Tarzan kecil yang 

menangis .  D ia  ber jan j i  akan  se la lu  

melindunginya agar tetap aman dan nyaman. 

Orkestrasi yang juga digarap oleh Christian 

Xenophanes ini memberikan kesan kehangatan 

dan cinta.

Dunia fantasi sangat identik dengan happy 

ending, begitu pula dengan “Petra in Fantasia”. 

Perjalanan penonton ke 'negeri impian' ini pun 

berakhir dengan indah dan penuh keceriaan 

yang diungkapkan melalui “Accidentally in 

Love” (”Shrek 2” soundtrack), yang sekaligus 

merupakan track terakhir dalam konser yang 

dipimpin oleh Christ ian Xenophanus 

Suryantara dengan dua asisten konduktor: 

Daniel Candra yang juga pelatih Petra Youth 

Orchestra, dan Alvine Kurniawan Suryantara, 

pelatih Petra Youth Orchestra pada tahun 

2008-2009.

“Petra in Fantasia” oleh Petra Youth Orchestra 

ini merupakan persembahan dari PPPK Petra 

yang menghadirkan berbagai macam bakat 

dan talenta siswa-siswi PPPK Petra dari jenjang 

TK, SD, SMP, dan SMA, yang tergabung dalam 

Excellent Life Skill (ELS) di sekolah, serta 

kemampuan vokal dari siswa-siswi yang 

terpilih.

Setelah dua tahun berselang sejak konser 

perdananya, Petra Youth Orchestra kembali 

hadir untuk menyajikan sebuah pertunjukan 

spektakuler lainnya. Dengan tema “Petra in 

Fantasia”, kali ini Petra Youth Orchestra 

dengan bangga mempersembahkan 

orkestrasi dari berbagai karya musik dunia 

perfilman.



tindakan yang diambil. Ketiga 

pilar utama itu adalah:
         i. PPPK Petra sebagai 

lembaga pendidikan 

dengan peran dan nilai-

nilai edukatif yang 

diembannya,
         ii. PPPK Petra sebagai 

lembaga Kristen dengan 

nilai-nilai Kristiani dan 

buah-buah Roh yang 

h a r u s  m e w a r n a i  

hidupnya, 
         iii. PPPK Petra sebagai 

lembaga sosial dengan 

nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan sesuai 

dengan panggilan yang 

harus diwujudkannya.

Jika kita perhatikan dengan 

saksama, ketiga pilar utama ini 

sesungguhnya merupakan 

bagian integral sekaligus 

manifestasi dari identitas PPPK 

Petra. Bila meninggalkan ketiga 

pilar tersebut, entah sebagian 

atau seluruhnya, itu berarti 

pengingkaran terhadap jati diri 

PPPK Petra sendiri. Ketiga pilar 

utama tersebut memiliki nilai-

nilai esensial yang diharapkan 

s e l a l u  t e r c e r m i n  d a l a m  

dinamika lembaga,  serta 

menjadi karakter yang secara 

jelas dan tegas mewarnai setiap 

proses yang dilalui PPPK Petra 

dalam upayanya mewujudkan 

visi dan misi menjadi sekolah 

terbaik di Indonesia.

n a m  p u l u h  

t a h u n  Ekehadiran PPPK 

Petra di Bumi Nusantara yang 

kita cintai ini pada kenyatannya 

adalah perjalanan panjang 

yang sungguh tidak mudah. 

P a s a n g  d a n  s u r u t  

menghampiri, gelombang 

besar dan kecil datang silih 

berganti. Tentu, semua itu bisa 

dihayati dan dimaknai sebagai 

pengalaman berharga dalam 

proses perencanaan dan 

pengelolaan lembaga, dan 

menjadi catatan penting bagi 

tiap hamba yang dipilih dan 

diberi tanggung jawab khusus 

oleh Tuhan untuk mengelola 

lembaga ini agar ia terus 

berkarya dan berbuah bagi 

kemuliaan Tuhan (Yohanes 

15:8).

Setidaknya, ada tiga pilar 

utama (corporate identity) 

ya n g  s e yo g i a nya  s e l a l u  

menjadi dasar dan pijakan bagi 

PPPK Petra dalam menetapkan 

posisi, sikap, dan setiap 
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Di inspiras ikan oleh dan 

berangkat dari nilai-nilai 

esensial dalam tiga pilar utama 

identitas PPPK Petra itulah, 

Dewan Pengurus beserta 

seluruh eksekutif dan staf 

m e m b a n g u n  p a ra d i g m a  

konsep pendidikan PPPK Petra 

yang merupakan esensi dari 

nilai-nilai pendidikan holistik 

yang menjadi harapan dan 

k e b u t u h a n  k o n k r e t  

masyarakat, terutama orang 

tua dan anak didik. Paradigma 

konsep pendidikan PPPK Petra 

tersebut kemudian dijabarkan 

menjadi “HEART”, yakni:
Health Growth, 
Emotional Intelligence, 

Religious Education, 

P a r a d i g m a  d a n  k o n s e p  

pendidikan “HEART” yang holistik 

i n i  d i h a r a p k a n  s e m a k i n  

m e n e g a s k a n  k i p r a h  d a n  

kontribusi PPPK Petra dalam 

mendorong kehadiran generasi 

muda bangsa Indonesia yang 

cerdas, berperilaku luhur, unggul 

dalam menghadapi perubahan, 

dan memaknai hidup. Dalam hal 

inilah, kita dapat meyakini bahwa 

PPPK Petra akan tetap terus 

menjadi lembaga yang berkarya 

dan berbuah bagi kemuliaan 

Nama-Nya (Yohanes 15:8).  

Manakala nilai-nilai esensial yang 

terkandung dalam ketiga pilar 

Academic Excellence,

Talents Development. 

identitas itu sungguh-sungguh 

diwarnakan dalam tiap kiprah 

PPPK Petra, ketika itulah karya 

p e n g a b d i a n  l e m b a g a  i n i  

mendatangkan buah bagi bangsa, 

menjadi berkat bagi pertiwi, dan 

dengan demikian memuliakan 

Bapa Surgawi. “Boost the Values, 

Reap the Success”.

“Boost the Values, Reap the 

Success”  ini dimaknai sebagai 

karakter spesifik (brand identity & 

positioning statement) PPPK 

Pe t ra  d a l a m  m e n g e m b a n  

tanggung jawabnya sebagai 

lembaga pendidikan terbaik dan 

dalam merespons kepercayaan 

masyarakat. 

“Boost the Values...”  adalah 

realisasi dari tanggung jawab 

PPPK Petra sebagai lembaga 

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

d i h a r a p k a n  s e l a l u  

mengedepankan ni la i -n i la i  

esensial (values) tersebut di atas 

dalam dinamika kelembagaan, 

konsep pendidikan holistik dan 

prosesnya, pengembangan SDM 

(edukatif dan nonedukatif), dan 

manajemen.

“Boost the Values...”  menjadi 

tantangan bagi setiap insan di 

PPPK Petra untuk menjawab 

panggilan pelayanan sesuai 

dengan maksud dan kehendak 

Allah sebagaimana dinyatakan 

dalam Kitab Suci, “Karena kita ini 

buatan Allah, diciptakan dalam 

Kristus Yesus untuk melakukan 

pekerjaan baik, yang dipersiapkan 

Allah sebelumnya. Ia mau, supaya 

kita hidup di dalamnya”. Efesus 

2:10

Sementara itu, keberhasilan yang 

dimaksudkan dalam frasa “...Reap 

the Success” adalah keberhasilan 

PPPK Petra dalam memberi dan 

menjadi jalan bagi hadirnya 

“outcome”, yakni siswa sebagai 

generasi muda anak-anak bangsa 

yang berkualitas: cerdas, memiliki 

k e m a t a n g a n  b a i k  d a l a m  

spir i tual isas i  dan karakter,  

berperilaku luhur,  serta memiliki 

k e t a n g g u h a n  m o r a l  d a n  

keterampilan hidup yang siap 

menghadapi tantangan zaman.

Demikianlah, “Boost the Values, 

Reap the Success” — yakni realisasi 

n i l a i - n i l a i  e s e n s i a l  y a n g  

terkandung dalam ketiga pilar 

identitas PPPK Petra itu — sangat 

diharapkan bisa menjadi kunci 

keberhasilan PPPK Petra dalam 

perjuangannya mencapai dan 

mewujudkan visi sebagai sekolah 

terbaik di Indonesia.
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ada tradisi lama, bidang 
pendid ikan berasumsi  Pbahwa anak-anak berbakat 

h a nya  d a p at  d i i d e nt i f i ka s i  
berdasarkan nilai IQ yang tinggi, 
d a n / a t a u  s k o r  t e s  y a n g  
menunjukkan prestasi yang tinggi 
saja. Namun jika dikaji lebih lanjut, 
pendekatan konsep lama ini 
bersifat seperti memaksakan satu 
ukuran baju kepada semua anak. 
Oleh karena itu, konsep lama ini 
sering dikatakan mengabaikan 
kekuatan dan potensi siswa secara 
individual.

Hingga kemudian Howard Gardner 
( 1 9 8 3 )  m e l a k u k a n  s t u d i  
pendekatan diagnostik dalam hal 
kemampuan, di mana bakat khusus 
atau kecerdasan indiv idual  
menjadi fokus utamanya. Teori 
Gardner tentang kecerdasan 
m a j e m u k  m e n g a c u  p a d a  
ke m a m p u a n  m a n u s i a  ya n g  
multidimensi. Ia menjabarkan 
bahwa ada delapan kecerdasan 
majemuk yang dimiliki oleh setiap 
individu, yakni:
1. kecerdasan verbal / linguistik
2. kecerdasan logis / matematis
3. kecerdasan visual / spasial
4. kecerdasan musikal
5. kecerdasan kinestetis
6. kecerdasan interpersonal
7. kecerdasan intrapersonal, dan
8. kecerdasan naturalis

Gardner juga meyakini bahwa kita 
b i a s a n y a  m e m p u n y a i  
k e c e n d e r u n g a n  u n t u k  
menggunakan hanya satu atau dua 
jenis kecerdasan tersebut, namun 
bukan berarti kita tidak bisa 
mengembangkan kemampuan kita 
pada jenis kecerdasan lainnya.

Dewasa ini, banyak sekolah yang 
masih berfokus hanya pada 
kecerdasan secara akademis saja, 
yang mana hanya mencakup dua 
dari delapan jenis kecerdasan 
majemuk Gardner: kecerdasan 
verbal / linguistik dan kecerdasan 
logis / matematis. Memang dua 
jenis kecerdasan ini penting untuk 
dikembangkan, namun tidak berarti 
jenis kecerdasan yang lain menjadi 
t idak lebih penting. Hal ini  
dikarenakan tidak semua siswa 
memiliki bakat yang sama persis, 
karena sejatinya setiap siswa 
memiliki semua jenis bakat tersebut 
dengan kadar yang berbeda-beda. 

Dalam hal ini, PPPK Petra menyadari 
bahwa tidaklah bijaksana bila kita 
mendidik siswa untuk hanya 
berfokus pada bidang kecerdasan 
tertentu saja, sementara bidang 
kecerdasan yang lain menjadi tidak 
terasah dan terabaikan. PPPK Petra 
meyakini bahwa setiap siswa dapat 
bersinar dengan talenta yang 
mereka miliki, karena setiap 
individu memiliki keistimewaannya 
sendiri. Oleh karena itu melalui 
program Excellent Life Skill (ELS), 
P P P K  P e t r a  m e m b e r i k a n  
kesempatan bagi para siswa untuk 
mengeksplor  berbagai  jenis  
kecerdasan yang mereka miliki agar 
mereka dapat mengenal dan 
memahami jenis kecerdasan 
d o m i n a n  y a n g  m e r u p a k a n  
kelebihan mereka.

Adalah penting bagi siswa untuk 
mengembangkan kecerdasan 
dominan mereka sedini mungkin, 
s e h i n g g a  m e r e k a  d a p a t  
memanfaatkan waktu dengan 

Beberapa dekade terakhir selama abad ke-20 ini, inteligensia telah banyak 
dieksplor dan diteliti secara masif. Konsep-konsep baru yang bermunculan 

banyak mengarah pada metode-metode yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan meningkatkan bakat generasi muda. Hal inilah yang 

kemudian menjadi acuan dalam pendidikan anak-anak dan generasi muda 
berdasarkan konsep pengembangan talenta yang mereka miliki.

Sebuah Konsep mengenai Kecerdasan dan Bakat 

bijaksana sedari muda untuk 
mengembangkan talenta dan 
m e n ga s a h  p o te n s i nya  ya n g  
terpendam. Bayangkan jika kita 
menekankan pada siswa untuk terus 
m e n e r u s  m e m p e r b a i k i  
kelemahannya saja, maka sebagian 
besar waktunya akan tersita, dan 
begitu menginjak usia dewasa ia 
hanya akan memiliki sedikit waktu 
untuk mengejar keterlambatannya 
dalam mengembangkan talentanya.

Selain itu, dengan mendidik siswa 
untuk berfokus pada bidang 
k e c e r d a s a n  y a n g  
m e r u p a k a n  
kelebihannya, secara 
tidak langsung sekolah 
m e m b a n t u  s i s w a  
untuk meningkatkan 
rasa percaya diri 
mereka. Hal ini 
m e m i l i k i  
p e n g a r u h  
penting dalam 
m e n d o r o n g  
p e r f o r m a  
mereka untuk 
berprestasi  
lebih baik 
l a g i  d i  
b i d a n g  
kecerdasan 
lainnya juga. 
Dengan demikian, 
tujuan pendidikan holistik akan 
terpenuhi, di mana siswa dapat 
bertumbuh kembang menjadi 
pribadi dengan citra diri yang 
positif dan memaknai hidupnya.
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PPPK Petra kembali mengadakan wisata bersama yang diberi nama Bali Tour 
2011, Kegiatan ini diberikan kepada seluruh Pegawai Kantor Sekretariat PPPK 
Petra Direktorat Pendidikan & Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Pendidikan serta Direktorat Penunjang Pendidikan & Kantor Dana Pension 
PPPK Petra sebagai bentuk penghargaan Dewan Pengurus PPPK Petra. Tujuan 
utama diadakannya PPPK Petra Bali Tour 2011 adalah untuk memupuk 
semangat kebersamaan antara Dewan Pengurus, Staf dan Pegawai Kantor 
Sekretariat PPPK Petra.

Acara ini diselenggarakan selama 4 hari 2 malam, dibagi menjadi 2 
gelombang yaitu 1-5 Oktober 2011 dan 6-10 Oktober 2011. Rombongan akan 
mengunjungi tempat wisata yang ada di Bali seperti Galuh yang merupakan 
salah satu pusat kerajinan batik, Tanjung Benoa Water Sport, Pura Tirta 
Empul, Dreamland, dan beberapa tempat lainnya.

Berikut dokumentasi kegiatan Bali Tour 2011.
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eperti yang kita 
ketahui, baru-baru Sini telah 

diselenggarakan 
Olimpiade Sains Nasional 
(OSN) X 2011 Tingkat 
Pelajar pada tanggal 12-
16 September 2011 di 
Manado, Sulawesi Utara. 
Agenda tahunan 
Kementerian Pendidikan 
Nasional (Kemdiknas) ini 
diselenggarakan sebagai 
sarana untuk 
mengembangkan 
kreativitas siswa dalam 
penguasaan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, sekaligus untuk 
menumbuhkembangkan 
semangat berkompetisi 
dan tradisi berprestasi 
baik di tingkat nasional 
maupun internasional.

alam sambutannya, 
Mendiknas mengatakan Dbahwa ada tiga nilai 

tersembunyi dalam kompetisi ini, 
yaitu nilai untuk berusaha, 
kejujuran dan ketaatan terhadap 
norma, serta kreativitas dan 
prestasi. Jadi pemenang 
kompetisi ini bukan hanya karena 
sekadar mampu menjawab 
pertanyaan, namun ia juga 
memiliki kreativitas dan 
melakukan inovasi.

Kegiatan OSN X di Manado kali ini 
diikuti oleh sekitar 1.136 peserta 
didik yang terdiri atas jenjang 
Sekolah Dasar (SD) sebanyak 198 
orang, Pendidikan Khusus dan 
Layanan Khusus Pendidikan Dasar 
(PKLK-Dikdas) sebanyak 132 
orang,  Sekolah Menengah Atas 
(SMA) sebanyak 707 orang, dan 
PKLK Pendidikan Menengah 
(PKLK-Dikmen) sebanyak 99 
orang. 

Para peserta OSN merupakan 
peserta unggulan yang telah 
melewati seleksi sangat ketat di 
daerahnya masing-masing, baik 
melalui OSK (Olimpiade Sains 
Kota/Kabupaten) maupun OSP 
(Olimpiade Sains Provinsi). Di OSN 
inilah mereka berlomba untuk 
menjadi yang terbaik untuk 
tingkat nasional dalam bidang 
matematika, 
komputer/informatika, fisika, 
biologi, kimia, astronomi, 
kebumian, dan ekonomi.

Menanggapi imbauan dari 
Mendiknas di atas, PPPK Petra 
memberikan kesempatan bagi 
siswa-siswanya untuk ikut 
berkompetisi di ajang olimpiade 
tingkat nasional ini. Oleh karena 
itu, PPPK Petra memberikan 

pembinaan bagi para siswa yang 
berbakat.

Ketika dahulu ada anggapan 
bahwa siswa-siswa berbakat PPPK 
Petra hanya ada di sekolah-
sekolah tertentu, faktanya tidak 
demikian PPPK Petra meyakini 
bahwa jika semua sekolah 
diberikan kesempatan dan 
perlakuan yang sama, maka 
tidaklah mustahil semua sekolah 
dapat mencapai hasil yang sama, 
yaitu prestasi membanggakan 
baik dalam kompetisi maupun 
olimpiade tingkat nasional, atau 
bahkan internasional.

Hal inilah yang mendasari 
program Pembinaan Siswa 
Berbakat Puslitbangdik PPPK 
Petra. Dimulai pada tahun 2005, 
program ini bertujuan untuk 
mengasuh dan membina semua 
SMA PPPK Petra untuk meraih 
medali OSN. 

Dari program ini lambat laun 
memberikan hasil yang baik. Pada 
tahun keempat, semua  SMA 
PPPK Petra berhasil mendapatkan 
medali OSN.

Upaya ini tidak berhenti hanya 
pada jenjang SMA saja. Setelah 
semua SMA PPPK Petra 
mendapatkan medali OSN, 
program ini dilanjutkan ke jenjang 
SMP. Hingga saat ini, sebanyak 
empat dari lima SMP PPPK Petra 
sudah mendapatkan medali OSN. 
Keberhasilan program ini 
membuktikan bahwa ketika setiap 
sekolah mendapatkan 
kesempatan dan treatment yang 
sama, maka bibit-bibit unggulan 
itu akan bersemi juga. Hal ini 
dimungkinkan karena apa yang 
telah dicapai oleh salah satu 

sekolah PPPK Petra dapat 
menjadi berkat sekaligus memicu 
keberhasilan bagi sekolah-sekolah 
PPPK Petra yang lain juga.

Sudah menjadi tanggung jawab 
kita sebagai pendidik untuk 
memberikan mereka dorongan 
untuk semakin berkembang 
dalam prestasi. Untuk itu, PPPK 
Petra mengembangkan program 
ini agar potensi para siswa 
berbakat dapat dioptimalkan. 
Selain itu PPPK Petra juga 
menyediakan tenaga-tenaga 
pengajar berkualitas untuk 
program ini sehingga siswa yang 
mengikuti kegiatan pembinaan ini 
mendapatkan 
manfaatnya semaksimal 
mungkin.

Agar program ini tetap berjalan 
dengan baik dan memperoleh 
hasil yang maksimal, tentunya 
setiap sekolah PPPK Petra juga 
memiliki peranan penting untuk 
mengimbau dan memberikan 
dorongan kepada siswa-siswanya 
agar berani mengejar prestasi, 
serta disiplin dalam 
memperhatikan dan 
menginformasikan kepada para 
siswa mengenai syarat dan 
penyelenggaraan kompetisi 
tersebut.

Hal yang juga tidak kalah penting 
adalah dukungan orang tua siswa 
akan sangat membantu 
keberhasilan program ini.
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eberapa tahun terakhir ini PPPK Petra, memberikan 
pembinaan secara intens kepada para siswa di sekolah BPPPK Petra yang memiliki bakat khusus di bidang 

keilmuan. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan 
khusus kepada para siswa berbakat di bidang olimpiade sains. 
Berawal dari keberhasilan di satu sekolah PPPK Petra dalam 
meraih medali pada Olimpiade Sains Nasional (OSN), maka 
muncul gagasan untuk menerapkannya di semua sekolah 
PPPK Petra. 

Proses seleksi tahap awal, setiap sekolah mengirimkan 
beberapa siswa berbakat untuk diberikan pembinaan setiap 
hari Sabtu di Puslitbangdik PPPK Petra. Dalam proses 
pembinaan tersebut para siswa tidak hanya dibekali materi 
khusus untuk olimpiade sains yang jauh lebih tinggi 
tingkatannya jika dibandingkan materi yang diperoleh di 
sekolah, tetapi juga selalu ada proses evaluasi dan seleksi 
sampai mengerucut, sehingga mereka yang terus bertahan 
dapat mewakili sekolah PPPK Petra dalam ajang olimpiade 
tingkat Kota Surabaya. 

Dari hasil pembinaan tersebut, pada seleksi di tingkat Kota 
Surabaya maupun Sidoarjo, sekitar 40% -50 % wakil Kota 
Surabaya adalah para siswa dari PPPK Petra. Setelah melalui 
seleksi tingkat kota, mereka yang lolos akan berlanjut 
mengikuti seleksi tingkat Provinsi Jawa Timur dan terakhir ke 
ajang Olimpiade Sains Nasional. 

Hasil pembinaan tersebut adalah semakin bertumbuhnya 
minat dan bakat dari para siswa PPPK Petra serta 
pencapaiannya mereka dalam OSN sebagaimana tertera pada 
tabel di samping ini.
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EMAS PERAK PERUNGGU

Daftar siswa peraih medali OSN
2007 - 2011

PPPK Petra 

Tahun Nama Sekolah Medali Bidang

2011 Fransisca Andriani SMP Kr. Petra 2 Emas Matematika

2011 Jefferson Caesario I. SMP Kr. Petra 3 Emas Matematika

2011 Evelyn Elizabeth I. SMA Kr. Petra 1 Emas Ekonomi

2011 James Lim SMA Kr. Petra 2 Emas Astronomi

2011 William Wahyudi SD Kr. Petra 11 Perak Matematika

2011 Thomas Teguh W. SMA Kr. Petra 2 Perak Kebumian

2011 Tamara Audrey K. SMP Kr. Petra 2 Perunggu Biologi

2011 Chrishella Fermi B. SMA Kr. Petra 1 Perunggu Biologi

2011 Yonathan Cahyono SMA Kr. Petra 1 Perunggu Fisika

2011 Evan Sugiarto Afil SMA Kr. Petra 2 Perunggu Kebumian

2011 Jesslyn Angelina S.W. SMA Kr. Petra 2 Perunggu Ekonomi

2011 Christoper Wijaya R. SMA Kr. Petra 2 Perunggu Fisika

2011 Ronald Kurniawan T. SMA Kr. Petra 2 Perunggu Komputer

2010 Michael Sebastian SMP Kr. Petra 3 Perak Fisika

2010 Edwin Satya Jaya P. SMP Kr. Petra 5 Perak Biologi

2010 Marvel Lewi Santo SMA Kr. Petra 2 Perak Kimia

2010 Thomas Teguh W. SMA Kr. Petra 2 Perak Kebumian

2010 Michael Wongso SD Kr. Petra 9 Perunggu Matematika

2010 Sunardi Widjaja SMP Kr. Petra 5 Perunggu Fisika

2010 Alan Darmasaputra SMP Kr. Petra 5 Perunggu Matematika

2010 Ria Purnama Putri H. SMA Kr. Petra 1 Perunggu Ekonomi

2010 Ronald Kurniawan SMA Kr. Petra 2 Perunggu Matematika

2010 Januar Ishak SMA Kr. Petra 2 Perunggu Biologi

2010 Emeraldo Sierang SMA Kr. Petra 2 Perunggu Astronomi

2010 James Lim SMA Kr. Petra 2 Perunggu Astronomi

2010 Yosia Kristanto T. SMA Kr. Petra 5 Perunggu Astronomi

2009 Hans Triar Sutanto SMA Kr. Petra 2 Emas Astronomi

2009 Yan Christianto S. SMA Kr. Petra 3 Perak Ekonomi

2009 Chandra Gunawan SMA Kr. Petra 4 Perak Kimia

2009 Angela Christine SMP Kr. Petra 3 Perunggu Matematika

2008 Erwin Susilo SMA Kr. Petra 1 Emas Fisika

2008 Shirley Cynthia SMA Kr. Petra 1 Emas Kimia

2008 Yonathan Cahyono SMP Kr. Petra 1 Perak Fisika

2008 Chandra Gunawan SMA Kr. Petra 4 Perak Kimia

2008 Ronald Kurniawan T. SMP Kr. Petra 5 Perunggu Matematika

2008 Anthony Daniel W. SMA Kr. Petra 2 Perunggu Matematika

2008 Hans Triar Sutanto SMA Kr. Petra 2 Perunggu Astronomi

2008 Devina Nataliany SMA Kr. Petra 5 Perunggu Fisika

2007 Anthony Daniel W. SMA Kr. Petra 2 Perunggu Matematika

2007 Christine Kusuma D. SMA Kr. Petra 2 Perunggu Astronomi

2007 Yohan Widjaja SMA Kr. Petra 2 Perunggu Kimia
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i penghujung tahun ajaran 
2 0 1 0 / 2 0 1 1 ,  s e l u r u h  Dkeluarga besar guru dan 

karyawan SMA Kristen Petra 1 
b e r ku m p u l  b e rs a m a  u n t u k  
mengungkapkan rasa syukur atas 
penyertaan Tuhan sepanjang tahun 
dalam sebuah acara persekutuan 
doa yang diselenggarakan pada 
tanggal 11 Juni 2011, bertempat di 
rumah Bapak Agus Mulyono, S. Th., 
yang akan purnatugas di lingkungan 
PPPK Petra.

Dalam renungannya, Bapak Andi 
Kristijono, S.Ag. mengatakan 
bahwa hidup ini penuh akan 
ketidakpastian dan apa yang akan 
terjadi merupakan misteri yang 
tidak dapat kita duga. Akan ada 
banyak rintangan dan hambatan 
yang menghadang saat kita dalam 
mengarungi jalan hidup yang 
berliku ini. Bukan mustahil kita 
dapat merasakan keletihan dan 
kesesakan, atau bahkan berputus 
asa karenanya. 

Di saat-saat seperti itu, ingatlah 
akan Daud. Dalam kehidupannya, 
begitu banyak rintangan yang harus 
ia hadapi, mulai dari menghadapi 
b a n y a k  m u s u h  y a n g  s i a p  
membunuhnya hingga anaknya 
s e n d i r i  m e m b e r o n t a k  d a n  
m e n g k h i a n a t i n y a .  N a m u n  
kesetiaannya pada Tuhan tak 
goyah, karena ia yakin bahwa 
Tuhan selalu menyertainya dalam 
keadaan apa pun. 

N a m u n  t e l a d a n  D a u d  
mengingatkan kita apa pun 
kesulitan yang Tuhan izinkan untuk 
kita hadapi, kita tidak perlu takut 
karena Tuhan menyertai kita. 
Tuhan tidak akan membiarkan kita 
sendiri, dan selalu membimbing 
setiap langkah kita. Kita tidak perlu 
khawatir karena Tuhan akan selalu 
menopang kita, seperti yang 
diutarakan oleh Daud dalam 
Mazmur 37:23-25,  “ TUHAN 
menetapkan langkah-langkah 
orang yang hidupnya berkenan 

kepada-Nya; Apabila ia jatuh, 
tidaklah sampai tergeletak, sebab 
TUHAN menopang tangannya. 
Dahulu aku muda, sekarang telah 
menjadi tua, tetapi tidak pernah 
kulihat orang benar ditinggalkan, 
atau anak cucunya meminta-minta 
roti”. Tidak hanya itu, bahkan Tuhan 
juga menjanjikannya pada kita 
seperti yang dikutip dari Yesaya 
46:4, “Sampai masa tuamu Aku 
tetap Dia dan sampai masa putih 
rambutmu Aku menggendong 
kamu. Aku telah melakukannya dan 
mau menanggungnya terus; Aku 
m a u  m e m i k u l  k a m u  d a n  
menyelamatkan kamu”. Ayat-ayat 
i n i  s u n g g u h  m e m b e r i k a n  
penghiburan dan menguatkan para 
peserta.

Seusai persekutuan doa, para guru 
dan karyawan berkumpul di tempat 
pemancingan dekat rumah Bapak 
Agus Mulyono. Kemudian bapak 
kepala sekolah pun memberikan 
pengumuman perihal siapa saja 

yang purnatugas, alih tugas, 
ataupun yang melayani di tempat 
lain. Demikianlah kami menutup 
akhir tahun ajaran 2010/2011 dan 
siap menyongsong tahun ajaran 
baru 2011/2012.

“Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu 
Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau 

menanggungnya terus; Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan 
kamu” – Yesaya 46:4

ebagai bekal untuk memasuki 
tahun ajaran 2011/2012 dan Ss e b a g a i  u p a y a  u n t u k  

meningkatkan iman serta kesetiaan 
kepada  Tuhan, pada tanggal 4 Juli 
sampai dengan 6 Juli 2011 para guru 
dan karyawan SMA Kristen Petra 3 
mengadakan acara Retret di YWI 
Batu, Malang dengan pembicara 
Pdt. Wahyu Hidayat, M.Min dari 
GKJW Tulang Bawang  Malang dan  
Pdt. Samuel Enggar, S.Si, M.M. dari 
Majelis Agung GKJW. Kedua 
pembicara ini memberikan materi 
pengajaran kepada para peserta 
retret mengenai peran pendidik 
dalam mengemban misi Tuhan di 

dunia ini untuk mewujudkan kasih 
dan membangun interaksi yang baik 
antara sesama tenaga pengajar, 
para siswa, orang tua siswa, dan 
masyarakat sekitar.
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Pada awal tahun ajaran baru 
2011/2012 tanggal 14 Juni 2011, 
para guru dan karyawan SMP dan 
SMA Kristen Petra 5 bersama-sama 
mengikuti seminar di ruang media 
SMP Kristen Petra 5. Seminar 
bertemakan “Sense of Belonging” 
ini  dibawakan oleh seorang 
p e m b i c a r a  s e k a l i g u s  a h l i  
pendidikan, Prof. Dr. Anita Lie. 
Dalam kesempatan ini Ketua I PPPK 
Petra, dr. Liliek Gondomono, juga 
berkenan hadir  untuk turut 
memberikan pengarahan kepada 
seluruh peserta seminar.

K e g i a t a n  p u n  k e m u d i a n  
dilanjutkan dengan raker guru dan 
karyawan SMA Kristen Petra 5 yang 
jatuh pada hari Selasa, 5 Juli 2011 
untuk membahas pelaksanaan 
program kerja tahun ajaran baru 
2011/2012. Bertemakan “Boost 
the Values, Reap the Success”, 
raker yang berlangsung selama 
satu hari penuh dengan jadwal 
padat ini mengungkapkan bahwa 
hendaknya segala daya dan upaya 
yang terbaik kita sinergikan 
dengan mengedepankan nilai-nilai 
kristiani, sehingga siswa menerima 
manfaat dari pengajaran kita 
secara optimal.

Rapat Kerja
Guru dan Karyawan awal Tahun Ajaran 2011-2012

yang terkandung dalam ketiga hal 
tersebut secara utuh dan 
menyeluruh, diharapkan guru dan 
karyawan lebih bertanggung 
jawab dalam tugas dan pelayanan 
di ladang Tuhan, yaitu SMK Kristen 
Petra, karena setiap orang telah 
memiliki kepedulian untuk saling 

membantu, bahkan mereka akan 
mampu meningkatkan kinerjanya 
dengan baik sebagai satu tim.

Sesi selanjutnya adalah paparan 
tentang "Kekerasan yang 
Merusak". Pdt. Simon Filantropha, 
M.Th. mengutarakan bagaimana 
'kekerasan' mampu merusakkan 

setiap sendi-sendi kehidupan 
umat manusia, terlebih lagi jika 
'kekerasan' itu ada di dalam tim 
kerja guru dan karyawan SMK 
Kristen Petra. Oleh karena itu, 
sesuai dengan tema yang 
diangkat, dengan saling bertolong-
tolongan, maka akan 

menghindarkan tim dari hal yang 
buruk. Bahkan, dengan saling 
bertolong-tolongan, akan 
diperoleh beberapa hal yang 
bermanfaat, seperti produktivitas 
dan kualitas kerja yang meningkat, 
serta mentalitas kerja dan kualitas 
organisasi yang juga meningkat.

Pada hari berikutnya terdapat sesi 
permainan merekatkan lagi kendi 

sudah pecah agar utuh kembali, 
dan membangun sebuah menara 
dengan cara menata batang-
batang korek api. Melalui 
permainan ini, peserta retret 
dapat memahami karakter masing-
masing, karakter kelompok, dan 
bagaimana cara menyatukan 
setiap individu untuk bekerja sama 
dalam mencapai satu tujuan.

Semoga retret ini menjadikan para 
guru dan karyawan SMK Kristen 
Petra dapat memandang dengan 
paradigma yang berbeda, sehingga 
terjadi perubahan positif pada diri 
peserta masing-masing, yakni 
menjadi individu dengan 
paradigma baru yang mau 
mengupayakan kebersamaan tim 
dengan cara saling tolong-
menolong dalam menanggung 
beban. Karena sesungguhnya tidak 
ada beban yang berat apabila 
diangkat, dikerjakan, dan 
ditanggung bersama-sama.

“Bertolong-tolonganlah 
menanggung beban, memenuhi 
kehendak Tuhan" (Galatia 6:2). 
Itulah tema yang diangkat dalam 
retret guru dan karyawan SMK 
Kristen Petra yang diselenggarakan 
pada tanggal 2 sampai dengan 4 
Oktober 2011. Tema ini diangkat 
dengan harapan agar setiap bagian 
yang bekerja di lingkungan SMK 
Kristen Petra memiliki kepedulian 
yang tinggi di antara mereka untuk 
saling membantu dan saling 
menolong sehingga dapat 
meningkatkan kinerja dan 
memperoleh pencapaian hasil 
yang positif bagi SMK Kristen 
Petra.

Retret diawali dengan renungan 
oleh Drs. Imanu Siswoputranto 
yang juga Kepala SMK Kristen 
Petra dengan mengambil bacaan 
dari Efesus 4:2. Isi dari Firman 
tersebut adalah untuk mengajak 
para peserta retret agar 
memahami makna dan mampu 
menerapkan Firman Tuhan dalam 
kehidupan sehari-hari. Tiga hal 
pokok yang perlu mendapat 
perhatian dalam renungan 
tersebut adalah kerendahhatian, 
kelemahlembutan, dan kesabaran. 
Apabila semua pegawai SMK 
Kristen Petra mamahami makna 

Retret Guru dan Karyawan
Judul : “Bertolong-tolonganlah menanggung beban, memenuhi kehendak Tuhan" 

(Galatia 6:2).
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Perjalanan hari pertama diawali 

dengan ke Taman Safari, kemudian 

makan siang di Prigen. Setelah 

beristirahat sejenak di tempat 

penginapan, seluruh rombongan 

berjalan kaki bersama menuju ke 

Batu Night Spectacular (BNS) 

u n t u k  m e n i k m a t i  w a h a n a  

permainan sekaligus mencari buah 

tangan bagi keluarga di rumah.

Malam harinya, dengan diiringi 

alunan musik dan karaoke, kami 

menikmati makan malam sambil 

bercengkerama satu sama lain. Di 

penghujung acara, ibu Dra. Hariati 

Santoso, M.Pd. selaku kepala 

sekolah menyampaikan 

pengumuman peralihan tugas dan 

purna tugas. Ada Bapak Ketut yang 

pensiun, Ibu Naomi yang harus 

pindah ke luar pulau Jawa karena 

mengikuti suaminya yang pindah 

tugas, serta beberapa nama lain 

yang menerima tugas baru di 

lingkungan sekolah PPPK Petra.

Seusa i  pengumuman,  kami  

menyanyikan lagu “Kemesraan” 

bersama-sama sambil berjabat 

tangan erat,  sebagai tanda 

persahabatan kami yang tidak akan 

lekang oleh waktu meskipun harus 

berpisah dan tidak lagi bersama-

sama mengemban tugas di SMP 

Kristen Petra 1, karena kasih Kristus 

yang selalu mempersatukan kami. 

Selamat jalan,  sahabat dan 

saudaraku... 

Esok harinya, setelah mengunjungi 

Jatim Park 1, kami pergi berbelanja 

ke pusat oleh-oleh yang terkenal, 

Pasar Lawang dan Bakpao Telo. 

Seusai berbelanja kami pun 

menempuh perjalanan pulang ke 

Surabaya. Berkat rekreasi bersama 

ini, kami dapat menyegarkan 

pikiran dan semangat kami untuk 

menyambut tahun ajaran baru 

mendatang yang dimulai dengan 

raker dengan tema “Menghasilkan 

yang Terbaik” yang diselenggarakan 

sampai dengan 6 Juli 2011, pukul 

06.30 hingga pukul 16.00 WIB. 

Sampai jumpa di lembaran baru 

tahun ajaran 2011 / 2012.
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Sebelum memasuki Tahun ajaran baru 2011 / 2012,  pada 
tanggal 6 - 8 Juli 2011 para guru dan karyawan SMP Kristen 
Petra 3 mengikuti serangkaian acara retret yang 
diselenggarakan di Roemah YWI Batu, Malang. Acara retret 
ini terdiri atas empat sesi dengan tema utama "True Life" 
yang dibawakan oleh Pdt. Didik Tridjatmiko, M.Th dan Ibu 
Lidya Tridjatmiko, S.Th dari GKI Bromo Malang.

Pada akhir tahun ajaran 2010/2011 ini, kami kembali mengadakan rekreasi 

bersama yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai dengan 12 Juni 2011 ke 

tempat-tempat wisata Batu, Malang. Rekreasi bersama ini menjadi sebuah 

momen penting bagi kami, para guru dan karyawan SMP Kristen Petra 1.
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Pada tanggal 13 sampai dengan 15 
Juni 2011, para guru dan karyawan 
SD Kristen Petra 9 mengikuti retret 
a k h i r  t a h u n  a j a r a n ,  y a n g  
dilaksanakan di YWI Batu, Malang. 
Tema retret kali ini adalah “Semua 
karena Anugerah-Nya”, yang 
sekaligus merupakan ungkapan 
syukur para peserta retret kepada 
Tuhan atas berkat dan kesempatan 
yang telah Tuhan berikan untuk 

berkarya di SD Kristen Petra 9.

Retret yang berlangsung selama 
tiga hari dan dua malam ini terbagi 
menjadi  beberapa ses i ,  d i  
antaranya adalah renungan. Pdt. 
Irwan Hidayat membawakan 
renungan yang mengingatkan 
semua peserta untuk melayani 
dengan kasih dan tak kenal lelah 
kepada setiap orang, khususnya 

Tema : Semua karena Anugerah-Nya

Pada tanggal 15 sampai 18 Juni 
2011, sebelum memasuki liburan 
kenaikan kelas tahun ajaran 
2010/ 2011,  p a ra  gu ru  d a n  
karyawan SMA Kristen Petra 5 
mengikuti pelatihan IT yang 
d i p a n d u  o l e h  g u r u  b i d a n g  
komputer SMA Kristen Petra 5, 
Bapak Iwan dan Bapak Dias.

Dengan diadakannya pelatihan 
program Macromedia Flash, 
Windows Movie Maker,  dan 
Microsoft Power Point, diharapkan 
para guru dan kayawan dapat 
m e m p e r o l e h  t a m b a h a n  
pengetahuan akan ilmu komputer 
sehingga dapat menunjang proses 
belajar mengajar di kelas dan 
memaksimalkan penyampaian 

materi kepada siswa dengan 
metode yang lebih efektif.

Di akhir pelatihan, seluruh peserta 
harus mengikuti tes ketiga materi 
yang sudah diajarkan. Puji Tuhan, 
hasilnya pun memuaskan. Seluruh 
peserta telah dinyatakan lulus tes 
dan layak menerima sertifikat 
pelatihan dari Bangun Satya 
Wacana (BSW) selaku penanggung 
jawab dari pelatihan IT ini.

para siswa kami sendiri di SD 
K r i s t e n  P e t r a  9 .  S e l a i n  
mendapatkan siraman rohani, para 
peserta juga mengikuti beragam 
permainan yang dirancang untuk 
memupuk kebersamaan dan 
menunjukkan talenta masing-
masing. Banyak permainan yang 
kembali mengingatkan kami bahwa 
untuk mencapai sebuah tujuan dan 
memperoleh hasil yang kita 

inginkan, kita harus melalui 
prosesnya terlebih dahulu. Proses 
tersebut tidak selalu mudah, dan 
menuntut kita untuk memiliki kerja 
sama tim yang baik.



Dalam rangka memperingati HUT ke-60 PPPK Petra, PPPK Petra mengadakan 
kejuaraan olahraga untuk cabang olahraga Bulutangkis dan bola voli untuk guru 
dan karyawan PPPK Petra.

Ketentuan Kejuaraan Bulutangkis antar guru-karyawan
Ketentuan :
1. Pemain adalah pegawai yang tercatat sebagai guru, karyawan, satpam PPPK 

Petra (bukan outsourcing).
2. Menggunakan Kostum berwarna (bukan putih).
3.   Tiap tim harus menyediakan 2 orang petugas untuk menjadi Penjaga Garis.
4.   Pemain hanya boleh merangkap dalam 2 partai pertandingan saja.

Peraturan
1.   Semua tim yang akan  bertanding harus  hadir  15  menit sebelum waktu 

pertandingan yang sudah ditentukan.
2.   Setiap tim yang teriambat hadir lebih dari 15 menit dari jadwal pertandingan 

yang sudah ditentukan dinyatakan WO (Walk Out).
3.   Pertandingan menggunakan sistem rally-point.
4.   Shuttlecock disediakan panitia dengan ketentuan 1,5 slop untuk 1 game.
5.   Penggantian Shuttlecock pada saat pertandingan berlangsung harus dengan 

persetujuan wasit.
6.   Peraturan pertandingan yang dipergunakan adalah peraturan yang diatur 

secara khusus dengan mengacu pada peraturan PBSI.
7.   Pertandingan akan dipimpin oleh wasit dari PBSI Cabang Surabaya.
8.   Semua partai pertandingan dilaksanakan pada 1 (satu) lapangan untuk setiap 

tim yang bertanding.

Sistem Pertandingan :
1.   Sistem pertandingan yang digunakan adalah sistem Sudirman Cup (1 tunggal 

putra/putri, 1 ganda putra/putri, 1 ganda campuran).
2.   Pemenang terdiri atas Juara I - IV.

Jadwal pertandingan dapat dilihat di masing-masing sekolah
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Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 

dan penilaian kinerja guru, PPPK Petra mengadakan lomba 

pembuatan Media Pembelajaran. Lomba  tersebut akan 

dibagi dalam dua kategori yaitu kategori  IT dan  

dengan peserta guru tetap dan guru kontrak PPPK Petra 

baik perorangan  maupun kelompok (maksimum tiga 

orang).

Kegiatan ini dimulai pada awal tahun ajaran 2011 – 

2012 dan akan berkelanjutan di kemudian hari tiap tahun 

sehingga akan didapatkan karya-karya guru PPPK Petra 

yang baik dan berkualitas. 

Sekolah dapat mengirimkan minimum dua karya guru (IT 

atau )
ÄUntuk jenjang TK dan SD adalah minimum dua karya 

(IT atau Non – IT)  
ÄUntuk Jenjang SMP – SMA/K minimum dua karya (IT 

atau Non – IT) masing-masing dari perwakilan bidang 

MIPA dan Non-MIPA. 

Media yang dibuat adalah original (buatan sendiri) dan 

belum pernah dipublikasikan sebelumnya kecuali 

digunakan di dalam pembelajaran dan dengan 

modifikasi/perbaikan (minimum 70 %). 

Segala bentuk penyalahgunaan hal di atas adalah tanggung 

jawab pembuat media sendiri dan jika terjadi kecurangan, 

juri/panitia berhak untuk mendiskualifikasi  serta 

peninjauan ulang kemenangan.
  
Pengumpulan hasil karya Media Pembelajaran di kirim ke 

Puslitbang Pendidikan paling lambat akhir Desember 2011.

Non – IT

Non – IT

Peraturan Kejuaraan Bola Voli antarguru-karyawan
Ketentuan :
1. Tiap tim berjumlah maksimum 12 orang Putra dan 12 orang Putri.
2.  Pemain adalah pegawai yang tercatat sebagai Guru, Karyawan, Satpam PPPK 

Petra (bukan outsourcing).
3.  Pada waktu bertanding, hanya diizinkan 1 orang Satpam saja yang bermain 

(dalam 1 tim boleh ada lebih dari 2 Satpam).
4.  Menggunakan kostum bernomor punggung.
5.  Tiap tim harus menyediakan 1 orang petugas untuk menjadi Penjaga garis.

Peraturan :
1.  Semua tim yang akan bertanding harus hadir 15 menit sebelum waktu 

pertandingan yang sudah ditentukan.
2.  Setiap tim yang terlambat hadir Iebih dari 15 menit dari jadwal pertandingan 

yang sudah ditentukan dinyatakan WO (Walk Out).                                        ,
3.  Pertandingan menggunakan sistem rally-point.
4.  Peraturan pertandingan yang digunakan adalah peraturan yang diatur secara 

khusus dengan mengacu pada peraturan PBVSI.
5.  Pertandingan akan dipimpin oleh wasit dari PBVSI Cabang Surabaya.

Sistem Pertandingan ;
1.  Sistem pertandingan yang digunakan adaiah sistem GUGUR.
2.  Pemenang terdiri atas Juara I - IV, baik untuk Putra maupun Putri.
3.  Setiap pertandingan menggunakan sistem 2 kemenangan untuk penyisihan 

dan 3 kemenangan untuk final.
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