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Senang sekali Sinergi dapat hadir kembali dalam edisi bulan Mei 2015 ini.

Dalam edisi kali ini, kami menghadirkan renungan oleh Pdt. Andri Purnawan 
dengan topik “Tuhan Telah Memilihmu, Lakukan yang Terbaik!” yang kami 
tempatkan sebagai pembuka. Berita estafet kepengurusan PPPK Petra periode 
2014-2017 juga kami hadirkan. Resensi buku dari Ken Blanchard “Leading at 
a Higher Level” kiranya melengkapi wawasan Anda akan pentingnya sebuah 
sekolah menjadi provider of choice, employer of choice, dan investment of 
choice. Artikel pembelajaran berpola CERDAS dapat Anda terapkan dalam 
pembelajaran di kelas. Sharing tentang pengembangan iClass —pembelajaran 
dengan memanfaatkan iPad— yang sedang dirintis pada jenjang SMP dan 
SMA, dapat Anda ikuti secara bersamaan dengan “Dealing with High School 
Students”.

Fokus dalam Sinergi edisi kali ini adalah “Toward High Performing School”, 
merupakan upaya yang sedang dilakukan untuk lembaga ini menjadi 
education provider of choice, employee of choice, investment of choice, dan 
God’s choice. Berita dan kegiatan organisasi yang kami rangkum dari sekolah 
dan kantor sekretariat kami hadirkan juga untuk Anda semua, dan diakhiri 
dengan penghargaan dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) pusat, 
Jakarta untuk Dana Pensiun PPPK Petra.

Kiranya apa yang kami sajikan bermanfaat buat Anda. Selamat membaca.

pelindung dan pembina
Dewan Pengurus PPPK Petra

redaksi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan PPPK Petra

alamat redaksi
Jalan H.R. Muhammad Kav. 808 Surabaya 60226

telepon
031 - 7314501

faksimile
031 - 7314501

website 
http://pppkpetra.or.id/sinergi

e-mail
sinergi@pppkpetra.or.id
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Beberapa pihak biasanya menyalahartikan 
“melakukan yang terbaik” dengan dua hal, yakni:
 
• Neurotic perfectionism, yakni orang yang 
senantiasa gelisah, takut salah, dan cenderung 
menilai segala sesuatu ada di ruang yang salah. 
Dalam waktu bersamaan, selalu meragukan 
kemampuan orang lain. Cenderung membesarkan 
hal-hal kecil. Ketika gagal, akan mengalami depresi 
dan putus asa. Dan karena ketakutan itu, seorang 
neurotic perfectionistic akan enggan melangkah 
lebih jauh,  terkadang tak mau memasang target 
terbaik, tak punya keinginan melakukan yang 
terbaik karena takut kecewa. Mereka hanya jadi 
pahlawan di pikirannya, namun sangat enggan 
mewujudkannya. Bagai mobil sport yang tak 

pernah dibawa keluar dari garasi karena takut 
kotor, baret, atau mengalami kecelakaan. Para 
neurotic perfectionist sejatinya sudah mati 
perlahan jauh-jauh hari sebelum penguburan 
terjadi (Philip Baker, 2004, p. 69). 

• Perasaan superior, segala hal yang terbaik 
dikejar dan dikerjakan hanya untuk membuktikan 
bahwa diri ini lebih baik dari orang lain. Ini 
adalah ‘terbaik yang semu’, sebab excellence 
honours GOD and inspiring people, sikap 
melakukan yang terbaik membawa kehormatan 
bagi Tuhan dan menginspirasi orang lain, bukan 
untuk menaklukkannya. Ketika segala sesuatu 
dikerjakan dengan baik, orang-orang yang terlibat 
di dalamnya akan naik ke tingkat yang baru. 

Tuhan Telah Memilihmu,
Lakukan yang Terbaik!

PPPK PETRA
DI TENGAH

MENJAMURNYA
KOMUNITAS

ORANG CERDAS

MISPERSEPSI
TENTANG

MELAKUKAN
YANG TERBAIK

SOSOK PILIHAN
TUHAN HARUS 
MELAKUKAN YANG 
TERBAIK

Pdt. Andri Purnawan
(GKI Darmo Satelit)
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Dahulu, orang-orang Yunani menggunakan 
waktu luang untuk mereka pergi ke 
tempat siapa saja yang dianggap 

cerdas untuk belajar. Mereka berbagi ilmu 
pengetahuan yang menurut mereka penting dan 
dibutuhkan. Dari sanalah istilah sekolah lahir. 
Terminologi sekolah berasal dari 
kata skhole, scola, scolae atau 
schola (Latin), kata itu secara 
harfiah berarti “waktu luang” 
atau “waktu senggang”. 
Dalam jangka waktu yang 
lama, kegiatan tersebut 
bertahan dan menjadi tradisi 
belajar manusia. Sampai suatu 
saat, seorang yang bernama John 
Amos Comenius —yang dijuluki sebagai 
Bapak Pendidikan Modern, melalui Didactica 
Magma— melontarkan gagasan pelembagaan 
pola proses pengasuhan anak-anak itu secara 
sistematis dan metodis, terutama karena 
kenyataan memang adanya keragaman latar 

belakang dan proses perkembangan anak-anak 
asuhan tersebut yang memerlukan penanganan 
khusus.

Pada zaman yang bergerak dengan sangat 
cepat ini, setiap orang pasti memiliki ekspektasi 

tentang layanan pendidikan yang optimal 
dan profesional. Jika dahulu orang akan 

melakukan segala hal untuk dapat 
bersekolah dan berguru, bahkan 
rela bersujud dan memohon 
untuk diterima sebagai murid, kini 
situasinya justru berbalik. Sekolah 

—terutama sekolah swasta— harus 
berlomba ‘mencari jiwa’. “Orang-

orang” cerdas kini harus proaktif mencari 
murid. Dengan kondisi demikian, pendidikan 
menjadi lebih kompleks,  karena tidak hanya 
bersangkut dengan bagaimana membangun 
manusia, namun juga tentang bagaimana 
institusi pendidikan sebagai ‘komunitas orang 
cerdas’ bisa bertahan dan terus berkembang. 

Agar bisa bertahan dan berkembang, PPPK Petra 
harus mampu melakukan yang terbaik. Walau  
Tuhan melihat hati, jangan mengganggap 
bahwa Ia tidak menuntut apa-apa dari manusia.  
Sebab, pola pikir yang demikian sejatinya 
hanyalah dalih untuk kemalasan. Sekolah-
sekolah terbaik selalu punya spirit untuk jadi 
yang terbaik.  Mereka punya komitmen penuh 
untuk berjuang, mencapai standar tertinggi, 
mengerjakan sesuatu semaksimal mungkin. 
Dengan begitu, mereka mendorong diri untuk 
masuk ke tingkat yang baru yang tentu tidak 
didapatkan oleh mereka yang hidup secara 
suam-suam kuku atau mereka yang hidup 
dengan sembarangan. 

Vince Lombardi pernah mengatakan: “Kualitas 
hidup seseorang mencerminkan komitmennya 

yang luar biasa. Tak peduli di lingkungan seperti 
apa mereka berada.” Sekolah yang berkualitas 
di dalamnya terdiri atas manusia yang selalu 
melakukan yang terbaik. Melakukan yang 
terbaik adalah menolak prinsip ‘mendekati 
cukup adalah sudah cukup’. 

Melakukan yang terbaik adalah melakukan 
segala sesuatu dengan sepenuh hati. Orang 
yang melakukan yang terbaik selalu punya niat 
yang kuat untuk menolak keras kerja setengah-
setengah, yang mengandalkan jalan pintas, dan 
pada akhirnya akan merendahkan kualitas dan 
efektivitas yang bersangkutan. Aksinya selalu 
didahului dengan perencanaan yang matang, 
tindakan yang akurat, serta evaluasi yang kritis 
dan jujur. 



Di Matius 5:48 dikatakan bahwa “…kamu harus sempurna, sama 
seperti Bapamu yang  di  surga  adalah  sempurna.”  Dalam  RSV 
"...must be perfect, as your heavenly  Father is perfect." Sempurna/
perfect berasal dari kata telos (tepat sasaran, komplet). Murid 
Kristus dipanggil untuk jadi orang-orang yang selalu akurat, bagai 
anak panah yang melesat tepat di sasaran yang diinginkan Bapa 
di surga. 

Dalam melakukan yang terbaik ada dua prinsip utama, yakni: 
1. Memperhatikan   detail.  Kedetailan  Bapa   di  surga  nyata

melalui hal-hal detail yang Ia ciptakan dan kerjakan. Apa jadinya 
jika manusia tidak punya bulu hidung atau di dunia ini tidak ada 
bakteri pengurai.  Bahkan ketika manusia hanya memikirkan 
untuk mengasihi sesamanya dan saudaranya, Bapa memilih 
untuk menghadirkan pemeliharaan bagi semua ciptaan (ay. 
45). Melakukan yang terbaik bukanlah soal menarik perhatian 
orang lain, melainkan bagaimana melakukan sesuatu dengan 
benar. 

2. Spirit  mil  kedua,  yakni   melakukan  lebih   dari  apa  yang 
diharapkan tanpa melihat keuntungan yang didapat. “Siapa 
pun yang memaksa engkau berjalan satu mil, berjalanlah 
dengan dia sejauh dua mil.” (Matius 5:41).
a. Kata yang menarik adalah “memaksa” (aggareuin).

Dalam konteks penjajahan Romawi permintaan yang 
memaksa dari petugas kerajaan adalah hal yang lazim (bdk. 
Simon Kirene yang 'dipaksa' membantu memikul salib 
Yesus, walau dia adalah peziarah yang datang dari luar 
negeri —Libya). 

b. Ketika   Michaelangelo   diperintahkan   untuk   melukis
Kapel Sistina (seluas 12.000 kaki persegi) antara tahun 1508-
1512 oleh Paus Yulius II, meskipun ia jengkel dan merasa 
tugasnya hanya untuk kebesaran Paus, namun akhirnya 
Angelo mengerjakan dengan segenap hati dan sangat rinci. 
Bahkan, ia memberikan tanda yang sama pada setiap lukisan. 
Ketika kepadanya ditanyakan mengapa ia menghabiskan 
waktunya untuk memberi cap pada sudut lukisan yang 
gelap, yang mungkin saja orang tidak bisa melihatnya, ia 
pun berkata, “Tuhan pasti melihatnya.” Pemikiran yang 
demikian mendatangkan semangat bagi Michaelangelo 
untuk terus membuat yang terbaik. Kini, langit-langit Kapel 
Sistina dikagumi oleh dunia sebagai sebuah mahakarya. 

Jika PPPK Petra senantiasa memperhatikan detail dan melakukan 
lebih dari apa yang diharapkan, PPPK Petra akan semakin 
bertumbuh dan berkembang sebagai sekolah pilihan Allah, dan 
jadi pelita di tengah dunia.  

Mother Teresa pernah berujar, “Berikan yang terbaik dari apa yang 
engkau miliki walau itu mungkin tidak akan 
pernah cukup. Tetapi tetaplah berikan 
yang terbaik. Jangan pedulikan apa yang 
orang lain pikirkan atas perbuatan baik 
yang engkau lakukan. Percayalah bahwa 
mata Tuhan tertuju kepada orang-orang 
jujur dan Dia melihat ketulusan hatimu.”

SEMPURNA
SEPERTI BAPA
DI SURGA
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L E A D I N G

Detail
Halaman  : Hardcover, 384 pages
Bahasa : Inggris

Ken Blanchard adalah salah satu penulis buku 
terbaik bidang manajemen, salah satu yang 
terkenal adalah The One Minute Manager. 

Buku lain yang bisa menjadi pilihan Anda adalah 
Gung Ho! Dan Who Moved My Cheese. Blanchard 
berargumentasi bahwa terminologi “leadership” 
(kepemimpinan) telah lama diinterpretasikan 
pada pencapaian hasil, sedangkan “leading at a 
higher level” difokuskan pada pencapaian secara 
keseluruhan tujuan yang didasarkan pada rasa 
hormat, perhatian, memiliki dan nilai-nilai kejujuran 
dari seluruh bagian yang terkait di dalamnya. 
Blanchard mengidentifikasikan ada empat bagian 
yang mutlak harus dikerjakan, yaitu:
- Menetapkan arah pandang kepada visi dan misi 
yang benar.
- Memperlakukan dengan baik pengguna produk/
jasa.
- Memperlakukan dengan baik karyawan.
- Memiliki kepemimpinan yang baik.

Pencapaian target yang benar didasarkan 
pada:

1. Provider of Choice
Untuk tetap menjaga loyalitas pengguna jasa/
produk, tidak hanya memberikan kepuasan 
kepada mereka, tetapi bagaimana mereka menjadi 
pengguna jasa/produk yang fanatik. Artinya, 
mereka adalah pengguna yang sangat terkesan 
bagaimana Anda memperlakukan mereka, dan 
mereka akan menceritakan kepada semua orang 
tentang Anda.

2. Employer of Choice
Tipikal pekerja saat ini adalah merasakan nyaman 
dari apa yang mereka kerjakan karena memiliki 
nilai dan dihargai.

3. Investment of Choice
Setiap orang di dalam perusahaan tersebut harus 
percaya bahwa perusahaan memiliki kemampuan 
untuk bergerak maju dan memiliki unjuk kerja 
yang selalu baik sepanjang waktu.

Bagian kedua dari buku ini menjelaskan dalam 
memimpin di tingkat yang lebih tinggi adalah 
untuk memperlakukan pelanggan Anda dengan 
baik. Dalam organisasi tingkat tinggi, manajemen 

memiliki kebiasaan tatap muka dengan pelanggan. 
Tidak hanya dengan pelanggan setia, tetapi juga 
dengan orang-orang yang frustrasi, marah, atau tidak 
menggunakan produk-dan jasa organisasi. Pemimpin 
harus bergairah untuk tahu tentang pelanggan dan 
membagikan informasi itu secara luas di seluruh 
organisasi. Bekerja dekat dengan orang-orang yang 
mereka layani dan mendengarkan dengan penuh 
perhatian memungkinkan organisasi berkinerja lebih 
tinggi untuk merespons dengan cepat dan fleksibel 
terhadap perubahan situasi.

Legendary service terdiri atas lima elemen 
dasar yang disebut I CARE:

I-Ideal service: konsisten memenuhi atau melampaui 
kebutuhan pelanggan pada sehari-hari dengan 
bertindak dengan keyakinan bahwa layanan itu 
penting.
C-Culture of service: Menciptakan lingkungan yang 
berfokus pada melayani pelanggan internal ataupun 
eksternal di tingkat tertinggi.
A-Attentiveness: Mendengarkan untuk mengetahui 
pelanggan dan preferensi mereka.
R-Responsiveness: Menunjukkan keinginan tulus 
untuk melayani orang lain dengan memperhatikan 
dan bertindak atas kebutuhan mereka.
E-Empowerment: Berbagi informasi dan alat untuk 
membantu masyarakat menjawab kebutuhan 
pelanggan atau melebihi harapan pelanggan.

Putuskan-Temukan-Menyampaikan Pengalaman.
Ada tiga rahasia untuk memperlakukan pelanggan 
Anda benar dan mengubahnya menjadi penggemar 
fanatik:
1. Tentukan (decide). Putuskan dan rencanakan apa

yang ingin Anda lakukan. Pengalaman apa yang 
Anda ingin pelanggan Anda alami saat mereka 
berinteraksi dengan setiap aspek dari organisasi 
Anda untuk  membantu Anda menentukan apa 
yang harus Anda tawarkan kepada mereka.

2. Temukan (discover). Setelah Anda memutuskan
apa yang Anda inginkan terjadi, penting untuk 
menemukan saran pelanggan untuk meningkatkan 
pengalaman mereka dengan organisasi Anda. Apa 
yang dapat membuat pengalaman mereka dengan 
organisasi Anda menjadi lebih baik? Tanya mereka!

3. Menyampaikan pengalaman (delivering experience).
Sekarang Anda harus mencari cara untuk 
membuat orang-orang Anda bersemangat tentang 
menceritakan pengalaman ini. 

Apa itu kepemimpinan yang melayani?

Kepemimpinan yang melayani memiliki dua bagian 
utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu visi dan 
implementasi. Pemimpin yang melayani memiliki 
visi yang jelas dan bertanggung jawab untuk 
memberitahukan hal yang ingin dicapai dalam 
organisasi, dan mengarahkan para pegawainya 
untuk mencapai tujuan tersebut. Pemimpin yang 
melayani bisa membuat seluruh implementasi 
tugas pegawainya, selain untuk mencapai visi, 
juga mendukung karier pegawai untuk mencapai 
kesuksesan. Kemimpinan yang melayani dapat 
dilakukan dengan strategi kepemimpinan operasional 
dalam kebijakan, prosedur, sistem, dan kebiasaan 
pegawai. Namun yang paling penting adalah 
pemimpin memiliki hati yang mau melayani. 

Langkah-langkah berikut ini membantu 
kita menentukan sudut pandang 
kepemimpinan:

1. Menentukan    siapa    pemimpin    yang    menjadi
panutan kita dan mempelajari sudut pandang 
kepemimpinannya.

2. Menentukan  tujuan  hidup  dan  nilai-nilai  dasar 
yang menjadi acuan kita dalam mencapai tujuan 
tersebut.

3. Menentukan apa yang pegawai kita harapkan, apa
yang kita harapkan dari mereka dan bagaimana 
kita menjadi panutan untuk mereka. 



 Satu hal yang harus diimplementasikan 
para pengajar dalam skenario pembelajaran 
adalah menyampaikan materi dan kompetensi 
dasar serta tujuan yang hendak dicapai sebelum 
mulai pembelajaran. Hal tersebut dapat 
disampaikan secara lisan atau dituliskan di white 
board / ditayangkan melalui LCD projector.  

Namun, hal berikut bisa juga disampaikan 
sebagai langkah awal yang persuasif menuju ke 
materi pembelajaran.
 Sekolah adalah ladang yang tepat untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena 
itu, pembelajaran di sekolah sesungguhnya 
berorientasi pada pembelajaran yang 

mencerdaskan. Salah satu aplikasinya dengan 
menjadikan kata CERDAS sebagai sebuah akronim 
yang setiap hurufnya memiliki kepanjangan dalam 
bentuk kata. Tiap-tiap kata tersebut bermakna 
denotatif dan mempunyai pengertian yang harus 
direalisasikan baik  dalam proses maupun  tujuan 
pembelajaran.

Mari kita mengikuti  pembelajaran dengan berpola CERDAS.

Ceria
 Guru mengawali pembelajaran dengan menciptakan suasana yang ceria (menyenangkan) dan membuat siswa betah belajar. Para 
siswa dalam menyimak dan menggali materi yang diajarkan tanpa tertekan dan terikat oleh aturan yang mengharuskan mereka dipenjara 
oleh aturan yang kaku. Guru sebagai model harus selalu ramah dan bijak, baik dalam tutur kata (say something nice) maupun dalam sikap dan 
tindakan, karena seorang guru yang bijak membuat pembelajaran menjadi sesuatu yang menyenangkan (a wise teacher makes learning a joy).

Sukses
 Pembelajaran yang terjadi di kelas tidak hanya tercipta pola relasi dua arah antara guru dan siswa yang diimplementasikan dengan 
metode ceramah. Hal ini menghasilkan pembelajaran yang tidak efektif karena hanya mengandalkan ingatan, yakni: tell me and I forget; teach 
me and I remember. Tetapi, penciptaan pembelajaran harus bervariasi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu: learning by doing; learning how to 
learn. Dari kedua pola tersebut akan menjelma menjadi learning how to succees. Dengan demikian, tiga ranah pendidikan yang akan dicapai 
dapat terwujud, yakni siswa yang belum dewasa dalam sikap dan mental, akan menjadi dewasa (ranah sikap/afektif). Siswa yang sebelumnya 
berpengetahuan sedikit menjadi banyak dan dapat diaplikasikan dalam kehidupannya (ranah pengetahuan). Siswa yang  belum terampil 
dalam bidang tertentu menjadi terampil dan terlatih (ranah keterampilan/psikomotorik). Ketiga ranah tersebut juga tersirat beberapa value 
yang sangat berperan demi mencapai kesuksesan pembelajaran (boost the values, reap the succees) dan berorientasi pada siswa (student 
oriented) seperti yang dicanangkan oleh PPPK Petra dalam school-board-nya yaitu Student Learning Outcomes (SLO).

Aplikatif
 Pembelajaran tidak sekadar memindahkan pengetahuan (transfer of knowledge) dari guru kepada siswa secara teoretis. Pembelajaran 
hendaknya berpola seperti ungkapan bahasa Latin, yaitu non scholae sed vitae discimus yang berarti kita belajar bukan untuk sekolah (ulangan 
harian, ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas atau ujian nasional) melainkan kita belajar untuk hidup (persiapan memenuhi 
kebutuhan hidup) melalui proses dan hasil belajar yang dikelola selama anak didik berstatus pelajar. Oleh karena itu, pembelajaran tidak lagi 
mengarah ke output (siswa hanya mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya secara teori setelah tamat) tetapi mengarah ke outcomes 
(siswa bisa mengaplikasikan/mempraktikkan pengetahuan yang dia peroleh demi memenuhi kebutuhan hidupnya).

Dinamis
 Materi pembelajaran yang disajikan berdasarkan SK/KD dapat diolah secara fleksibel. SK/KD perlu 'dibedah' sesuai dengan kearifan 
lokal (local genius) dan sesuai dengan perkembangan zaman (up to date). Situasi dan kondisi pembelajaran di kelas tidak boleh dibatasi 
oleh satu pintu masuk, di bawah satu atap, dan diapit oleh keempat dinding kelas. Akan tetapi, harus mengalami dinamika dalam sebuah 
cakrawala pengetahuan, lokasi pembelajaran seluas cakrawala dan selebar samudera, serta berorientasi pada keterampilan hidup (life skill) 
demi tercapainya kebutuhan hidup para anak didik nantinya. Melalui pembelajaran yang dinamis ini, sekolah dapat menunjukkan fungsinya 
sebagai salah satu agen perubahan.

Responsif
 Guru bukanlah satu-satunya sumber dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Guru lebih bertindak sebagai pemberi stimulus yang 
memancing respons siswa untuk bereaksi, sehingga siswa menjadi aktif. Guru lebih dituntut untuk berperan sebagai inisiator, mediator, dan 
fasilitator yang berfungsi menggiring siswa untuk mandiri dalam belajar, dan bukan menggurui semata. Guru perlu responsif terhadap semua 
perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, dan segera menerapkan hal-hal baru dalam pembelajaran para siswa di sekolah.

Efisien
 Guru menggunakan potensinya dengan profesional untuk mengelola pembelajaran dalam keterbatasan waktu untuk menyajikan 
sebuah kompetensi dasar (KD) dari standar kompetensi (SK) tertentu. Dalam hitungan waktu yang alokasinya terbatas dan biaya pengadaan 
media pembelajaran yang terjangkau, dapat menghasilkan sesuatu yang efektif bagi kehidupan anak didik saat ini dan yang akan datang.
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IClass merupakan salah satu model pembelajaran 
abad ke-21, yang saat ini kita dihadapkan pada 
perkembangan teknologi informasi dan karakter 

belajar anak yang sangat "gadget minded". iClass 
adalah salah satu solusi  kita untuk memaksimalkan 
teknologi dalam pembelajaran. Poin penting yang 
memungkinkan membentuk iClass adalah kondisi 
siswa yang sangat familier dengan gawai (alat; 
perangkat).

iClass sebagai bentuk pembelajaran asynchronous 
berusaha membangun  siswa menjadi lebih mandiri 
dalam belajar. Siswa belajar tidak hanya saat di dalam 
kelas dan selalu menunggu materi apakah yang 

hendak disampaikan oleh guru pada tiap pertemuan 
pembelajaran, tidak pula dibatasi bahwa sumber 
informasi hanya ada pada guru. 

Dalam iClass, sebenarnya tidak banyak membutuhkan 
keterampilan penggunaan perangkat lunak karena 
produk asal California sebagai supporting technology 
ini telah menyediakan banyak kemudahan. Memang 
tidak menutup mata bahwa selama bertahun-tahun 
kita telah hidup dalam teknologi milik Bill Gates, 
tentu membutuhkan kemauan untuk bergeser pada 
gawai yang dapat dibawa ke mana-mana, walaupun 
sebenarnya tidak dapat dikatakan benar-benar 
mutlak bergeser. Beberapa aplikasi standar yang 

dapat kita gunakan adalah: iTunes u course manager, 
pages (setara dengan aplikasi word dalam microsoft 
office), numbers (setara dengan aplikasi excel dalam 
microsoft office), keynote ( setara dengan aplikasi  
powerpoint dalam microsoft office), doceri, iMovie, 
goodreader, safari, iBooks, camera, photo booth, 
iSpring dan mengombinasikan aplikasi-aplikasi 
tersebut dengan jejaring sosial yang ada yaitu line, 
whatsapp, BBM, ataupun facebook. 

Berikut sharing pengalaman saya 
mengimplementasikan iClass. Saya mulai mencoba 
iClass pada tahun ajaran 2013/2014 dengan kondisi 
kurang dari separo kelas memiliki iPad. 
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Developing iClass Yakub Saputra, S.Pd., M.M. (SMA Kristen Petra 1)

iPad

Persiapan
1.Membuat bagan Satuan Acuan Pembelajaran (SAP) 
selama satu tahun ajaran menggunakan iTunes u course 
manager; apps ini berguna juga untuk meletakkan materi 
ajar, latihan soal, LKS dalam bentuk pdf, video penunjang 
materi ajar, serta diskusi kelas yang dapat dilakukan 
bersama anggota dalam sebuah kelas pembelajaran. 
2. Menyiapkan beberapa video pembelajaran dengan 
menggunakan aplikasi doceri dan fitur camera, berupa 
penjelasan materi, penjelasan latihan soal, petunjuk 
pelaksanaan praktikum, apersepsi-apersepsi untuk 
memulai pembelajaran. Semua film yang dibuat akan 
diperuntukkan sebagai model flipped classroom. Dalam 
flipped classroom, siswa dapat melihat video tentang 
materi ajar ataupun cara mengerjakan soal yang nantinya 
dapat diulang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga 
siswa akan mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum 
pembelajaran di kelas.
3. Membangun kelompok belajar kelas melalui media 
sosial, misal: BBM, line, atau whatsapp. Tujuan untuk 
membangun kelompok belajar melalui media sosial 
ini selain sebagai sarana komunikasi dan informasi 
tugas, juga digunakan untuk memberikan latihan dan 
menjawab soal tambahan melalui sebuah  diskusi online 
oleh anggota kelas. 
4. Dan bagian yang tidak kalah pentingnya adalah 
mengatur kelas dalam bentuk kelompok belajar 
yang disesuaikan dengan kepemilikan gawai untuk 
pelaksanaan iClass. Semakin banyak siswa dalam kelas 
yang memiliki gawai, makin besar pula kesempatan guru 
untuk mendesain pembelajaran di kelas. 

Pengalaman yang saya jalani dalam iClass adalah para 
siswa menerima materi terlebih dahulu, mengondisikan 
siswa untuk mencoba memahami materi terlebih 
dahulu, berlatih dengan soal sehingga saat memulai 
pembelajaran di kelas, yang kita lakukan pertama adalah 
memeriksa apakah siswa sudah siap belajar atau belum. 

Kegiatan Belajar
Saat akan dilaksanakan praktikum, siswa 
harus melihat video bagaimana melakukan 
praktikum tersebut terlebih dahulu. Saat 
KBM, siswa langsung melakukan praktikum 
sesuai dengan video tersebut. Di sini, kita 
sudah berhemat waktu untuk menjelaskan 
cara melakukan praktikum dan bisa 
mengetahui apakah siswa siap atau belum 
untuk praktikum. Peran kita sebagai guru 
adalah mengawasi dan menilai pelaksanaan 
praktikum serta memimpin diskusi, baik 
berupa hasil praktikum maupun kelemahan 
dan keberhasilan siswa dalam praktikum. 

Pelaksanaan KBM di kelas, dapat dimulai 
dengan tes awal untuk melihat sejauh mana 
kesiapan siswa untuk belajar pada hari itu, 
lalu mendiskusikan materi dan soal-soal yang 
menjadi kesulitan siswa. Bila perlu, dilakukan 
tes akhir untuk melihat apakah proses 
yang berlangsung sudah dapat menolong 
siswa dalam belajar pada hari itu. Sewaktu- 
waktu siswa dapat belajar dalam kelompok- 
kelompok agar tiap kelompok dapat saling 
membangun pengetahuan. Selain itu, siswa 
juga perlu belajar secara individu untuk 
mengukur tingkat kemandirian siswa. 

Penugasan kepada siswa, bentuk penugasan 
dengan perangkat iPad dapat lebih bervarisi. 
Selain menggali pemahaman konsep tentang 
materi ajar, juga dapat meningkatkan 
keterampilan siswa yang lain. Siswa dapat 
membuat film, mem-posting film di Youtube, 
membuat dokumentasi kegiatan.

Kesimpulan
Salah satu bentuk kemandirian yang bisa diberlakukan 
kepada siswa adalah jika siswa hendak meninggalkan 
kelas karena ada tugas sekolah misal: OSIS, PD, pensi, 
siswa wajib terlebih dahulu menunjukkan bahwa dia 
sudah menyelesaikan target belajar pada hari itu, 
mengerjakan latihan soal yang akan dibahas pada hari 
itu. Hal itu membantu siswa yang harus meninggalkan 
pelajaran karena berbagai keperluan, tidak menjadi 
kehilangan kesempatan dalam belajar, dan juga 
mendorong siswa bertanggung jawab dengan tugas 
belajar dan kegiatan yang memang mereka pilih. 
Demikian pula sebaliknya, jika guru berhalangan 
hadir karena tugas sekolah, proses belajar siswa tidak 
terhenti hanya pada mengerjakan soal, tetapi siswa 
dapat belajar melalui flipped classroom. 

Pada prinsipnya, setiap guru yang akan melaksanakan 
iClass perlu melengkapi dengan aturan-aturan 
kesepakatan bersama agar iClass berlangsung dengan 
baik. Misal, selama iClass berlangsung tidak boleh 
menggunakan gawai untuk kepentingan lain di luar 
pembelajaran, tiap-tiap siswa sudah menyiapkan 
materi ajar yang sudah dikirimkan terlebih dahulu, 
setiap siswa dinilai keaktifan dalam kelompok, dan 
lain-lain. Siswa yang melakukan tindakan yang tidak 
sesuai, perlu didisiplinkan. 

Beberapa pengalaman yang sudah dilakukan dalam 
iClass memberikan gambaran bahwa kita bisa 
memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, 
mendorong kemandirian siswa dalam belajar, 
memaksimalkan waktu dalam belajar. Namun, tidak 
mudah mengubah pandangan siswa untuk menjadi 
lebih mandiri dalam belajar dan iClass dapat lebih 
ideal, jika setiap siswa sudah memperlengkapi diri 
dengan iPad sehingga setiap siswa lebih maksimal 
dalam belajar.



 

HigH PERFORMING

EDUCATION PROVIDER
OF CHOICE

School

Toward

Kepemimpinan dipandang sebagai 
satu rangkaian estafet guna terus 
mengembangkan dan menyempurnakan apa 

yang telah disusun sebelumnya. Semua rencana, 
pemikiran kedewasaan, ide-ide yang belum 
sempat dilaksanakan terus dikembangkan. PPPK 
Petra melalui aspek physical growth, emotional 
intelligence, talent development, religious 
education, dan academic excellence, diharapkan 
memiliki landasan yang semakin kuat, dengan 
tetap terus mempertajam program-program yang 

telah dijalankan selama ini serta mengembangkan 
sesuai dengan tuntutan perubahan dalam dunia 
pendidikan. 

High performing school dimaknai sebagai sebuah 
proses untuk menuju empat hal berikut, yaitu:
1. Education provider of choice
2. Employee of choice
3. Investment of choice
4. God’s choice

Pertumbuhan sekolah Kristen yang ada di Surabaya 
patut kita syukuri sebagai bagian  dari memajukan 
bangsa. Pendidikan Kristen melalui sekolah Kristen 
pada intinya adalah mempersiapkan anak-anak 
agar tidak hanya dapat beradaptasi dengan arus 
perkembangan zaman saja, tetapi tetap memiliki 
karakter yang kuat seperti Kristus. Menempatkan 
Kristus sebagai pusat utama dalam setiap kegiatan 
yang dilakukan di sekolah dengan dilandasi oleh 
nilai-nilai kristiani yang melebur di setiap orang 
yang ada di PPPK Petra. 

Proses pendidikan Kristen berlangsung 
berkelanjutan mulai usia dini, secara terus 
menerus ditabur hingga mereka siap, bukan hanya 
untuk kehidupan saat ini, namun untuk persiapan 
mendatang, dan untuk kekekalan. Para murid 
sekolah Kristen perlu dituntun agar kehidupan 
Kristus terwujud nyata di dalam diri mereka 
sehingga mereka mampu melakukan pekerjaan-
pekerjaan Kristus untuk mendatangkan kemajuan 
dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Anak-
anak tersebut berkembang secara intelektual dan 
mereka pun bertumbuh kerohaniannya mengenal 
pribadi Kristus dengan baik di sekolah. “One Stop 
Education Service” di PPPK Petra mulai jenjang 
KB-TK sampai dengan pendidikan menengah 
atas, seharusnya memberikan waktu yang cukup 
bagi anak-anak untuk bertumbuh secara holistik. 
Kepercayaan masyarakat dibangun melalui siswa 
yang mengenyam pendidikan di PPPK Petra 
yang menghasilkan siswa sesuai dengan Student 
Learning Outcomes, yaitu memahami dan memiliki 
sikap peduli dan menjadi pelaku yang memberi 
keteladanan dalam budaya pola hidup sehat 
melalui makanan, berolahraga, memiliki integritas 
dan bangga menjadi warga negara Indonesia, 
mengapresiasi, inovatif, dan menginspirasi orang 

lain melalui 
talenta yang 
dimiliki, memiliki 
integritas moral 
kristiani, mampu menggunakan pengetahuan, 
dan menghadapi tantangan masa depan. 
Layanan konseling bagi siswa dan orang tua turut 
memberikan peran untuk membantu kesulitan 
yang dihadapi oleh siswa melalui pendekatan 
individual yang memperhatikan kebutuhan anak 
untuk menumbuhkembangkan kepribadian, 
emosi, potensi, dan bakat siswa, serta memiliki 
kepedulian terhadap lingkungannya. 

PPPK Petra terus berupaya melakukan 
pembenahan internal ataupun eksternal. 
Pembenahan internal meliputi SDM dan program 
pendidikan yang bertujuan untuk lembaga makin 
tanggap akan kebutuhan masyarakat dalam 
pendidikan yang terus berkembang. 

Sedangkan dari eksternal PPPK Petra, orang tua 
dan lingkungan melihat dan merasakan karakter 
kristiani yang baik dari anak-anak mereka yang 
telah dipercayakan kepada PPPK Petra. Proses 
pendekatan dapat ditempuh dengan cara 
“parenting” dengan tujuan menjalin relasi dan 
kebersamaan, serta mendapatkan informasi yang 
benar untuk bersama-sama mengembangkan 
karakter, sikap, moral, dan spiritual anak 
berdasarkan nilai-nilai kristiani. Orang tua 
merasakan nyaman bahwa mereka memercayakan 
anak-anaknya di sekolah yang tepat. Gereja juga 
memiliki andil dalam memberikan referensi 
bahwa PPPK Petra juga merupakan sekolah yang 
tepat untuk mendidik anak-anak dengan misi-misi 
kristiani, dan hubungan yang baik antara sekolah 
dan gereja harus tetap dibangun.

Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kami, Dewan 
Pengurus PPPK Petra masa bakti 2014-2017, memulai 
tahun pertama kepengurusan periode ini. Komitmen 

untuk melaksanakan kepengurusan secara kolegial 
mendasari setiap langkah dan keputusan, merupakan hal 
yang diutamakan, mengingat kepengurusan PPPK Petra 
selalu dilandasi dengan keputusan bersama.

Memperhatikan perkembangan yang terjadi di PPPK Petra 
selama ini, maka kami sepakat dan berkomitmen untuk 
terus mengembangkan dan melanjutkan semua proses 
pendidikan sesuai dengan visi dan misi PPPK Petra dan 
terus berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi harapan 
stakeholder, terutama para siswa dan orang tua yang telah 
memercayakan putra-putri mereka untuk dididik di lembaga 
ini.

Bila kita melihat sekilas apa yang telah dikerjakan selama 
ini, mulai dari assessment penjenjangan guru, implementasi 
ke dalam sistem gaji, penilaian kinerja, Student Learning 
Outcomes (SLO), dan seterusnya, semua menunjukkan 
rangkaian upaya Dewan Pengurus dalam meningkatkan 
proses pendidikan di PPPK Petra. Namun, untuk menghadapi 
tantangan yang semakin kompleks, itu semua perlu 
disempurnakan. Karena itu, Dewan Pengurus PPPK Petra 
masa bakti 2014-2017 mengambil langkah strategis dengan 
menyusun perencanaan lebih lanjut guna menentukan arah 
perjalanan lembaga pendidikan yang kita tekuni selama 
ini. Langkah tersebut adalah upaya untuk menuju “High 
Performing School”, yaitu sebuah rencana strategis yang 
terus dikerjakan untuk mengarahkan PPPK Petra menjadi 
lembaga pendidikan yang merupakan Education Provider of 
Choice, Employee of Choice, Investment of Choice, dan God’s 
Choice.

Education Provider of Choice maksudnya adalah PPPK Petra 
merupakan lembaga pendidikan yang menjadi pilihan utama 
orang tua dalam mengirimkan putra-putri mereka untuk 
dididik dalam intelektual, moral, kepribadian, serta takut 
akan Tuhan. Employee of Choice yang dimaksudkan adalah 
PPPK Petra sebagai tempat pilihan yang baik bagi mereka 
yang ingin berkerja dan melayani Tuhan dengan sungguh-
sungguh di ladang pendidikan. Sedangkan Investment of 
Choice adalah PPPK Petra tempat pilihan bagi banyak pihak 
untuk menginvestasikan waktu, tenaga, sumber daya, serta 
network yang membawa banyak manfaat bagi semua pihak. 
Akhir kata dan yang terpenting, adalah bahwa PPPK Petra 
dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi 
banyak orang memperoleh pendidikan Kristen seperti yang 
dikehendaki-Nya.

BOARD
MESSAGE

Dr. Ir. J. Heryanto, M.S., M.B.A.
(Chairman of the Board)



EMPLOYEE OF CHOICE

INVESTMENT OF CHOICE

GOD’S CHOICE
 Dalam Yohanes 15:16 
disampaikan bahwa: "Bukan 

kamu yang memilih Aku, tetapi 
Akulah yang memilih kamu." 

Artinya, Tuhan telah memilih PPPK 
Petra sebagai lembaga pendidikan 

Kristen yang cara berorganisasi, 
pengelolaan keuangan, pemilihan orang-

orang yang terbaik, pembinaan anak-anak yang telah dipercayakan oleh 
orang tua, kesemuanya menyenangkan hati Tuhan. Melalui PPPK Petra, Tuhan 
memberikan kepercayaan kepada setiap orang di dalamnya untuk dapat 
menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Semua stakeholder di PPPK Petra, 
menyiapkan murid-murid dengan karakter kristiani, kemampuan intelektual 
yang baik, serta mereka menjadi sahabat bagi PPPK Petra. Jika Tuhan punya 
rencana dengan pendidikan, maka Petra adalah pilihan-Nya. 

PPPK Petra terus memberikan kesempatan kepada para guru untuk 
mengembangkan diri melalui program pendidikan seperti pelatihan 
berkelanjutan, studi banding, mengembangkan program pembelajaran 
berbasis teknologi, dan sebagainya. Melalui pelatihan dan pengembangan 
diri yang diberikan, kita dapat  meningkatkan motivasi setiap orang, yang 

berdampak pada kinerja dan produktivitas lembaga.
1. Time investment
Waktu yang diberikan untuk mendidik anak-anak yang 
dipercayakan kepada lembaga haruslah digunakan dengan 

baik untuk menghasilkan output siswa yang baik sesuai dengan 
nilai-nilai kristiani.

2. Networking Investment
Networking Investment ditempuh dengan menjalin relasi yang baik dengan 

berbagai pihak, yaitu orang tua, alumni, sekolah, dan perguruan tinggi, baik 

dalam negeri maupun luar negeri, 
atau siapa pun yang dilandasi rasa 
keterbukaan untuk saling belajar 
dan berbagi yang akan menjadi berkat 
bagi kedua belah pihak. Sehingga dapat 
diperoleh manfaat, yaitu:
- kebutuhan akan tenaga terbaik dapat 

digali melalui jalinan kerja sama dengan 
alumni PPPK Petra yang terpanggil untuk bekerja dan melayani di PPPK 
Petra. 

- lulusan siswa PPPK Petra mendapatkan prioritas khusus melanjutkan studi 
di dalam dan luar negeri dari jalinan kerja sama yang telah dibangun.

- rekanan  menaruh  kepercayaan  yang  tinggi  dan  menjadikan  PPPK  Petra 
sebagai prioritas utama untuk bekerja sama.

Merupakan tanggung jawab kita semua 
untuk menciptakan suasana kerja yang 

nyaman, menyenangkan, dan dinamis, 
sehingga membuat siapa pun yang bekerja 

di tempat kita merasa senang dan termotivasi 
untuk aktualisasi diri dan pengembangan iman 

Kristiani untuk terus bergerak serta berkarya 
secara maksimal berkat dukungan dan kerja sama tim yang baik. Setiap orang 
diberikan kesempatan yang sama untuk bertumbuh menjadi pribadi yang 
memberikan kontribusi terbaik bagi lembaga.

 Tersedianya sistem jenjang karier dan penunjang kesejahteraan pegawai 
merupakan hal yang mendasar untuk dimiliki oleh lembaga. Sebagaimana sistem 
penilaian berbasis kinerja yang telah berjalan, tetap dilaksanakan dan terus 
disempurnakan agar setiap orang yang bekerja di PPPK Petra dapat berkompetisi 
secara positif sesuai dengan kinerja yang mereka berikan kepada lembaga. 
Penjenjangan karier dan jaminan hari tua menjadi hal penting agar setiap orang 
memiliki perencanaan yang matang untuk perjalanan karier dan kehidupan yang 
lebih pada hari tua, sehingga esensi bekerja memberi makna untuk mencapai 
kehidupan yang lebih baik dan berpikir maju. Selain itu, jaminan kesehatan dan 
perlindungan kerja dirancang untuk memberikan rasa aman dalam bekerja, 
mengurangi risiko yang terjadi sehingga meningkatkan produktivitas kerja, 
meningkatkan loyalitas dan menurunkan turn-over, meningkatkan disiplin dan 
menurunkan ketidakhadiran dalam bekerja. Penyediaan sarana dan prasarana 
untuk menunjang setiap orang untuk bekerja dengan baik terus dibenahi, agar 
setiap orang makin terpacu untuk bekerja secara efektif dan efisien, sehingga 
pekerjaan diharapkan selesai lebih cepat, tepat, dan menghasilkan kualitas yang 
baik. 

 Untuk itu, perlu kiranya seluruh pegawai menumbuhkan empat hal 
yang penting, yaitu:
1. Komitmen (commitment)

Bahwa semua proses yang dialami bersama dengan PPPK Petra dilandasi 
dengan komitmen yang baik, dengan demikian buah yang dihasilkan oleh 
PPPK Petra sebagai home akan mendatangkan kebaikan bagi orang 
yang hidup di dalamnya. Komitmen yang kurang akan memberikan 
dampak penurunan kinerja dan mengurangi loyalitas karyawan, 
lebih besarnya akan berdampak pada tercapainya tujuan yang 
telah ditetapkan. 

2. Bekerja sama sebagai sebuah tim (teamwork)
Langkah strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan 
cara setiap individu melebur menjadi satu kekuatan, dengan 
saling mengerti dan mendukung satu sama lain. Setiap individu 
dapat saling belajar menempatkan diri bukan sebagai bagian 
yang paling penting, namun saling melengkapi kekurangan 
dan kelemahan yang ada.

3. Kerja Keras (hardwork)
Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan kerja keras akan 
memberikan banyak manfaat, selain menghasilkan karya yang baik, dalam 
prosesnya setiap individu dapat belajar menghadapi kesulitan yang terjadi 
sehingga menjadikan individu tersebut ulet, tekun, dan rajin sampai meraih 
keberhasilan.

4. Kontribusi (contribution)
Kontribusi yang diberikan kepada setiap pegawai akan mendorong lembaga 
menghasilkan buah-buah yang memajukan lembaga ke arah yang lebih 
baik. Setiap pegawai dan karyawan perlu menyadari untuk memberikan 
yang terbaik melalui kesempatan, kapasitas, serta kemauan yang dimiliki. 
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“The mediocre teacher tells. The good teacher explains.
The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.”

- William Arthur Ward -

The quote says that in order to become a great teacher, we should 
be able to inspire our students instead of just teaching the 
knowledge. William Arthur Ward was an American famous and 
most quoted writer who was also a scholar. His quote should be 
the base for teachers in teaching their students. Being a senior 
high school teacher, one should be able to inspire the students 

more than teachers of other level. High school students are big and old enough 
to have their own problems. Some teachers think that teaching senior high 
school students is a lot easier than teaching younger students. However, the 
fact is not as easy as it seems. 

Why do you want to teach in senior high school?
Teaching in senior high school is very challenging. The challenges vary depends 
on the type of students we are dealing with and sometimes the challenges or 
the problems are very difficult. senior high school teachers often deal with the 
students’ transition from junior high school to senior high school, the students’ 
high interest on high technology and the fact that senior high school is the final 
step for students before going into the community.

Transitions from junior high school to senior high school
As teachers, we realize that it isn’t easy for the new students to adapt with the 
senior high school’s environment. The transition period can be very difficult 
for both the teachers and the students. The students still bring their habits 
and mindset as junior high school students. These are most likely to cause 
problems in the new school. On the other hand, the teachers will also have to 
work hard to lead these new students in the right track so they can adapt well 
with the new environment. Helping new students in their transition period 
requires a lot of efforts from the teachers since there are things that these new 
students are not familiar with.

Independency is one of the examples. When they were in junior high school, 
most of these students tended to be very dependent on their parents, teachers 
and even their peers in both their study and social life. When they get into senior 
high school level, there are many of them still having the habit. Meanwhile, 
senior high school level requires them to be independent especially in their 
study. Students who cannot quickly adapt with the new habit and studying 
environment in senior high school will be left behind both in their performance 
and characters. Students who can’t adapt well and still hold tight their junior 
high school’s habits and mindset will likely to fail. Therefore, as teachers, we 
need to set a studying and learning environment, which enable the students 
to learn how to study independently and be responsible in their study.

DEALING WITH
HIGH SCHOOL STUDENTS

Digital Natives vs. 
Digital Immigrants
Students nowadays are totally different than students in the past. The rapid 
development in technology brings another problems for the teachers. Students 
nowadays have a very high interest in technology. This is the fact that teachers 
should be aware of. Our students are digital natives, which means they are always 
surrounded by technology since they were little. They have a high dependency 
level of technology and they bring it into the school environment, including in 
the classroom during the lessons. Most of these students are so attached to their 
gadgets that it looks like their world will go upside down without those gadgets. 
Consequently, their social interactions are greatly influenced by technology. They 
don’t care about others as long as they have their phones and other gadgets with 
them. They are in their own world, separated from others. Technology brings both 
positive and negative effects. Negative effects such as individualism, being careless 
to others and selfish will only bring problems for them.

This can be a big problem for most teachers since they were born before the digital 
era. Most of these teachers are digital immigrants. Some of the older teachers do 
not even understand about technology and think that they’re too old to study. 
Moreover, the adaptation skill of the teachers is not as fast as the students. 
However, teachers are required to be able to accommodate the students’ needs 
and dependence of technology into the learning activity in the classroom. This way, 
technology can be implicated effectively to gain and give the knowledge, and the 
negative effect can be minimalized. We can’t avoid using technology such as internet, 
smartphones, laptops, and tablet computers. The best way is to make use these 
devices to help us to advance our teaching methods. Teachers can assign projects, 

which require the students to use 
the internet and their gadgets. They 
can create a presentation media in 
different ways than the usual ones 
such as videos, animation clips, 
comics,  or pictures collage. In fact, 

blending the technology and the 
conventional way of teaching 

will bring the learning and 
teaching process in our school 
into a higher level. 
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your text here

senior high school as the last step before
getting into the community
Another fact that teachers need to be aware of is that senior high school as the 
last step for the students to prepare themselves to get into the community. In the 
previous levels (kindergarten, elementary school and junior high school), students 
know for sure that they are going to continue their study in the next level. Yet, it is 
different when they are in the senior high school level. 

After graduating from senior high school, they will face many options and are 
required to make a choice. They can choose to continue their study into a higher 
level (university or college), work or get married. If they choose to continue their 
study, they still have to choose where they will go for studying: going abroad or 
staying in the country. If they choose to work, there are many things to consider 
such as what job they want and can do, whether they will continue their study 
one day or not and many others. There are some, usually the girls, choose to get 
married right after graduating from senior high school. This also needs a lot of 
considerations. Whatever the choice is, as it was said before, there are many things 
to be taken into consideration. 

Making choices is not something that is easy to do. Even as adults, sometimes we 
face difficult choices and get stuck in between choices. The students, with their 
lack of experience, will find that making choices can stress them out. Here is where 
the teachers should take part in helping them. Allowing the students to consult 
their future with the teachers, especially the school counselors will help them a lot 
in making their decisions.
 
One’s readiness holds a very important role for them to be able to survive. Hence, 
senior high school level is a critical time for the students to prepare themselves 
for their future, to survive their choice. If they fail here, they are most likely to fail 
in their real life. This is where senior high school teachers hold their role, which is 
to help the students to prepare for their next step of their life. Though, it can’t be 
done carelessly and without a clear planning. 

Teachers need to help the students to make a clear planning of what they want to 
do in the future, what kind of people they want to be and how they will achieve 
their goals. Apart from the students’ personal responsibility, teachers also play 
important roles in their success in life.

Teaching high school is challenging yet rewarding
The challenges faced by the teachers are never and will never be easy. Nevertheless, 
having high dedication and integrity for the tasks and calls in teaching students will 
help them to face the challenges and do the best for both the teachers themselves 
and the students. What the teachers have done will never be meaningless. There 
is always the fruit of the hard work that has been done. Having a confidence, hope 
and optimism in what we are doing will lead us into a rewarding achievement. The 
happiness and success of teachers is to see their students become those who are 
independent, have good characters and give positive influence to others around 
them. As it was mentioned at the beginning, becoming a good teacher is not 
enough. One should be a great teacher who can inspire students. It needs a lot of 
efforts to be a great teacher, but it’s definitely worth it.

“Optimism is the faith that leads to achievement, nothing 
can be done without hope and confidence.”

- Helen Keller -

iOS selalu ter-update. Menjaga iOS ter-update akan 
menjadikan piranti Anda selalu aman dari lubang-
lubang keamanan yang ada di versi sebelumnya, 
dampaknya akan membuat iPad Anda berjalan 
lebih baik. 

Case iPad. Mengeluarkan sedikit dana untuk 
melindungi iPad Anda dari benturan yang mungkin 
terjadi. Tetapkan keamanan menjadi prioritas 
utama saat membeli case iPad, baru kemudian 
estetika.

Pastikan bila diletakkan dalam tas atau tidak 
digunakan, iPad dalam keadaan mati (power 
off) bukan dalam keadaan hibernasi. Panas yang 
berlebihan dalam keadaan tertutup dan kondisi 
iPad menyala akan menyebabkan penurunan 
kualitas LCD dan baterai.

Bersihkan multitasking iPad. Gunakan swipe empat 
jari ke atas, kemudian tutuplah aplikasi yang tak 
Anda gunakan.

Gunakan dengan tangan dalam keadaan bersih 
dan percayakan kepada orang yang tepat bila 
dipinjamkan. Bersihkan seperlunya. 

Perlakukan proses pengisian baterai dengan baik. 
Upayakan pada saat melakukan proses pengisian 
baterai, iPad tidak digunakan untuk sementara 
waktu, dan upayakan iPad dalam keadaan mati 
(shutdown) bukan hibernasi. Lakukan saat akhir 
aktivitas Anda pada malam hari. Tingkat kecerahan  
(brightness) juga berpengaruh pada terkurasnya 
baterai.

Bagaimana pun memori di iPad ada batasan/
limitasinya. Gunakan aplikasi seperlunya, buang 
aplikasi yang tak digunakan. Backup data dan 
foto yang ada di iPad. Gunakan aplikasi iTunes, 
iTools, Appandora untuk backup data. Satu hal 
yang perlu Anda ketahui, bila ruang simpan Anda 
sudah tak mencukupi, fitur camera takkan berjalan 
sempurna.

care
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PELATIHAN KEPEMIMPINAN      
 DAN MANAJEMEN STRATEGIS 

Wakil direktur pendidikan, wakil direktur penunjang pendidikan, kepala puslitbang pendidikan, para sekolah, dan para staf PPPK Petra, mengikuti kegiatan seminar di 
Ubaya Training Center (UTC)

Selama dua hari, tepatnya pada tanggal 12-
13 Desember 2014 yang lalu, wakil direktur 
pendidikan, wakil direktur penunjang 
pendidikan, kepala puslitbang pendidikan, 
para kepala sekolah, dan para staf PPPK 
Petra, mengikuti kegiatan seminar yang 

diadakan di Ubaya Training Center (UTC) yang 
berlokasi di Trawas, Mojokerto. Seminar yang bertajuk 
“Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Strategis” 
ini adalah sebagai komplemen atau bagian dari kerja 
sama antara PPPK Petra dan Universitas Surabaya. 
Kegiatan seminar ini diadakan untuk membantu para 
peserta seminar dalam pelatihan kepemimpinan serta 
menyusun berbagai perencanaan strategi agar dapat 
mencapai kondisi terbaik yang diinginkan pada masa 
depan. 

 Pada sesi pertama, para peserta seminar 
diberikan pengarahan terlebih dahulu oleh Rektor 
Universitas Surabaya, yaitu Prof. Ir. Joniarto Parung, 
M.M.B.A.T., Ph.D. mengenai apakah yang disebut 
dengan manajemen strategis dan beberapa tahapan 
manajemen strategis. Secara garis besar, manajemen 
strategis adalah sebuah seni dan ilmu untuk 
merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi 
keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu 
organisasi untuk mencapai tujuannya. Penyusunan 
sebuah strategi yang baik harus melalui beberapa 
tahapan terlebih dahulu agar strategi yang telah 
terbentuk dapat mencapai sasaran yang tepat. 

Beberapa tahapan manajemen strategis tersebut, 
antara lain:

1. Strategy Formulation

Pada tahapan ini, para anggota organisasi dapat 
mengonsepkan visi dan misi organisasi, serta 
menetapkan berbagai sasaran kinerja. Hasil akhir 
dari tahap ini adalah sebuah strategi yang akan 
diterapkan dalam sebuah organisasi.

2. Strategy Implementation

Implementasi strategi yang baik akan berdampak 
pada keberhasilan sebuah organisasi. Untuk 
membantu dan mengawal keberhasilan sebuah 
organisasi, perlu dibentuk berbagai peraturan 
agar setiap anggota organisasi dapat mengerjakan 
tanggung jawab dan tugas-tugas mereka agar sesuai 
dengan tujuan keseluruhan yang diharapkan.

3. Strategy Evaluation

Evaluasi diperlukan untuk menilai apakah kinerja 
oleh tiap-tiap individu dalam organisasi sudah 
sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan secara 
bersama. Apabila strategi yang telah berjalan tidak 
membantu sebuah organisasi mencapai kondisi 
yang diinginkan, diperlukan tindakan korektif.

 Pada sesi yang kedua, Ir. Benny Lianto Effendy 
Sabema, M.M.B.A.T., selaku Direktur Politeknik 
Universitas Surabaya menyampaikan apakah yang 
dimaksud dengan “Total School Planning”. Prinsip dari 
“Total School Planning” adalah ketercapaian hasil yang 
baik melalui manajemen serta sistem perencanaan 
yang strategis. Dalam sesi ini, para peserta seminar 
mengidentifikasikan Critical Success Factor (CSF) 
serta shareholder yang menjadi elemen penting 
dalam sistem perencanaan strategis sebuah sekolah. 
CSF yang berhasil diidentifikasikan, antara lain: 
SDM, sarana dan prasarana, pelayanan, kurikulum, 
proses belajar mengajar, input sekolah, dan lulusan. 
Sedangkan shareholder penting dari sebuah sekolah 
adalah Tuhan, siswa, orang tua, pengajar, yayasan, 
dan pemerintah (diknas). Mengetahui siapa saja yang 
menjadi shareholder sekolah sangat penting agar 
strategi yang telah disusun lebih tepat sasaran. 
 Pada hari kedua, semua peserta seminar 
dibagi ke dalam empat kelompok. Setiap kelompok 
diminta untuk memilih seorang ketua kelompok dan 
menyanyikan yel-yel yang telah disusun pada akhir sesi 

hari pertama, sebelum memulai kegiatan outbound. 
Tujuan dari kegiatan outbound adalah membangun 
kerja sama antartim serta melatih kepemimpinan dari 
tiap-tiap ketua kelompok. Ada banyak permainan yang 
harus dimainkan dalam kegiatan outbound, semua 
permainan tersebut membantu setiap anggota dan 
ketua tim semakin kompak. Kegiatan ini dipandu oleh 
Drs. Agus Wijaya., S.Pd.. Beliau juga telah membantu 
memandu acara seminar pada hari pertama. 
 Setelah kegiatan outbound selesai dilakukan, 
semua peserta seminar mempersiapkan diri untuk 
pulang kembali ke Surabaya. Sebelum acara ditutup, 
setiap peserta diminta untuk memberikan evaluasi atas 
dirinya sendiri setelah mengikuti kegiatan seminar. Tak 
lupa, peserta juga diminta untuk menuliskan harapan 
yang akan diraih ke depannya, dan menggantungkannya 
di “pohon harapan”. Semoga seluruh acara seminar 
ini dapat memberikan manfaat bagi para peserta dan 
dapat mempraktikkan ilmu yang telah diterima dengan 
baik.



Pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 di SD Kristen Petra 12 telah diadakan 
kegiatan untuk meningkatkan kerja sama tim, melalui beberapa outdoor 
activities.  Kerja sama antartim penting dibangun untuk mencapai tujuan 

yang ingin diraih. Kesatuan/kebersamaan itu dapat dirasakan tatkala satu 
anggota sakit, anggota yang lain pun akan merasakannya. Setelah berdoa 
bersama, kami mengikuti permainan "monyet dan kandang monyet" sebagai ice 
breaking. Permainan ini mengajarkan kami untuk tanggap terhadap persoalan 
dan memanfaatkan setiap peluang yang ada.  Setelah itu, melalui panduan Ibu 
Erni Kusumaningati dan Ibu Devi Susanne, kami belajar sambil bermain di dalam 
empat kelompok. Dua kelompok pertama diberi tugas untuk menyelesaikan 
puzzle. sementara dua kelompok yang lain diberi tugas untuk membuat tanda 
salib dari kertas dengan satu kali guntingan dan pola garis lurus. Keseriusan 
tiap-tiap kelompok sangat tampak dari tiap anggota dalam menyelesaikan tugas 
yang diberikan. Mereka dipacu dengan waktu untuk segera menyelesaikan 
tugas yang diemban. Mereka harus berpikir keras agar puzzle maupun simbol 
salib dapat diselesaikan. Sorak kegirangan terdengar ketika ada kelompok yang 
telah menyelesaikan puzzle dan disusul oleh kelompok lain yang menyelesaikan 
simbol salib.

 Kegiatan kedua, setiap kelompok diberi satu lembar kertas kosong 
untuk membuat satu lingkaran yang memuat seluruh anggota kelompok. Dalam 
kegiatan ini tidak ada satu kelompok pun yang berhasil menyelesaikan tugas 
yang diberikan. Kegagalan mereka terjadi karena ketika melakukan perintah 
yang diberikan, ada kelompok bersikap meremehkan instruksi. Akibatnya, apa 
yang diperintahkan dengan apa yang dilakukan tidak sejalan. Tujuan permainan 
ini adalah agar setiap peserta mampu memecahkan masalah yang datang 
secara tiba-tiba, dan dapat mengatasinya dengan sikap tenang. 
 Kegiatan ketiga adalah "voli balon air" dengan menggunakan kain. 
Kelompok satu dengan yang lain tidak dapat saling melihat karena ada kain 
penghalang yang dipasang di antara kedua kelompok, sehingga balon yang 
berisi air tidak tahu akan diarahkan ke mana. Permainan ini bertujuan agar 
dalam kebersamaannya mereka mampu mengatasi rintangan yang ada serta 
dapat menyelesaikan masalah bersama-sama.
 Ketiga kegiatan yang dirangkai demikian apik membuat semangat 
dan keceriaan di antara guru-guru, tampak dari apa yang mereka kerjakan. 
Kekompakan perlu dibina dan dilatih terus agar bisa meningkatkan kinerja dan 
mencapai goal yang dicanangkan. Bravo P’Twelve Sidoarjo!

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk 
meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di 
Indonesia.  Salah satu di antaranya adalah pada 

tahun 1999, Indonesia pertama kalinya  masuk sebagai 
peserta TIMSS.
        TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) adalah studi internasional tentang 
prestasi matematika dan sains siswa sekolah lanjutan 
tingkat pertama. Tujuan TIMSS adalah untuk mengukur 
prestasi matematika dan sains siswa kelas IV dan/atau 
kelas VIII di negara-negara peserta. 
        Kami bersyukur, salah seorang guru SD Kristen Petra 
1, yaitu Anis Susilowati, S.Si.,  terpilih sebagai salah 
satu peserta Workshop Pendampingan Implementasi 
Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Tingkat Nasional 
(Tahap II) dengan materi program TIMSS. Workshop  
tersebut diikuti oleh 190 orang peserta dari sembilan 
belas provinsi (di antaranya tiga orang guru dari 
Surabaya). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 
19-22 November 2014 yang lalu, oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Hotel 

Clarity, Bandung.
        Sekolah yang terpilih sebagai peserta harus 
mengikuti beberapa prosedur operasi standar (POS), 
salah satunya adalah melaksanakan tes dengan materi 
yang bukan sekadar hafalan saja, melainkan yang 
menuntut siswa untuk memiliki tingkat berpikir yang 
lebih tinggi (the higher order thinking). Pelaksanaan 
tes untuk siswa kelas IV akan diselenggarakan pada 
bulan Mei 2015. Sebagai guru kelas IV, tentunya 
kami sudah mulai mempersiapkan siswa untuk 
menghadapi tes tersebut dengan berbagai latihan 
soal. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada saat ini, 
sebagian besar berfokus pada pengembangan metode, 
model, dan media pembelajaran. Adapun media yang 
kami gunakan adalah iPad. Ketika kami menggunakan 
iPad dalam pembahasan materi soal latihan dari TIMSS 
ini, kami melihat respons yang positif dan antusiasme 
untuk belajar lebih lagi dari siswa, sehingga dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa.

TIMSS dan iPAD 

meningkatkan kerja sama tim 

SD KRISTEN PETRA 1

SD KRISTEN PETRA 12
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Retret guru karyawan SMP-SMA Kristen 
Petra 4 pertama kali diadakan untuk 
menjalin relasi antara keluarga besar SMP 

dan SMA Kristen Petra 4. Retret ini diadakan 
pada tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2015 
,di Roemah YWI Batu, Malang, dengan tema 
“Integrated Life“.
 Tujuan diadakan retret ini agar 
membangun relasi yang positif dalam 
lingkungan SMP-SMA Kristen Petra 4,  menyadari 
tugas  panggilan kita sebagai pendidik, serta 
mengembangkan sikap saling menghargai, 
membutuhkan, dan membangun. 
 Ketua I PPPK Petra, Dr. Ir. J. Heryanto, 
M.S., M.B.A., menyempatkan diri untuk 
hadir dalam acara ini. Dalam sambutannya, 
beliau menyampaikan  dan mengajak kami 
untuk menjadi partner kerja yang baik dan 
profesional. Beliau juga turut serta dalam 

ibadah pembukaan dan sesi “pribadi yang 
berkompeten“, kehadiran beliau merupakan 
bentuk kepedulian dan apresiasinya terhadap 
kinerja kami.
 Sesi berikutnya adalah “pribadi 
yang berkualitas“ disampaikan oleh Pdt. 
Sukotiarno dari Institut Pendidikan Teologi 
Balewiyata Malang, yang juga pendeta bantu 
di GKJW Malang. Dalam paparannya, beliau 
menjelaskan bagaimana cara membangun 
relasi, mengembangkan potensi dalam diri 
pribadi, dan belajar menjadi partner yang saling 
memperhatikan.
 Mens sana in corpore sano, merupakan 
semboyan yang tepat untuk meggambarkan  
outdoor activities, berisikan beberapa kegiatan 
yang mengolah kekompakan tim, kerja sama, 
trustworthy, dan menyegarkan pikiran yang 
penat. 

Guna meningkatkan kemampuan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran, pada tahun ajaran 
2014/2015 di SMP Kristen Petra 2 dan SMA 

Kristen Petra 3 dilaksanakan iPad Class atau i-Class. 
Agar pembelajaran dengan iPad dapat berjalan dengan 
baik, maka guru diberi pelatihan oleh Tim Puslitbang 
Pendidikan PPPK Petra, yang dimulai pada hari Jumat, 
22 Agustus 2014 dan diikuti oleh seluruh guru SMP 
Kristen Petra 2. Sedangkan untuk hari Selasa, pelatihan 
dilaksanakan untuk seluruh guru SMA Kristen Petra 
3.  Untuk TK & SD Kristen Petra 5 dilaksanakan untuk 
beberapa guru pada setiap hari Kamis. Diharapkan 
melalui pelatihan ini setiap guru mampu menggunakan 
iPad dalam kegiatan pembelajaran serta merancang 
pembelajaran menggunakan iPad, sehingga dapat 
meningkatkan kualitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan peningkatkan prestasi belajar. 
Secara khusus, pelatihan diberikan kepada guru pioneer 
yang terpilih dari SMP Kristen Petra 2 dan SMA Kristen 
Petra 3, dan SD Kristen Petra 5. Tugas mereka adalah 
mengimplementasikan iPad dalam proses belajar 
mengajar dan melakukan diseminasi kepada guru-guru 
tentang penggunaan iPad untuk pembelajaran.
 Perhatian juga diberikan dari Jane Harris 
seorang ADE dan APD serta perwakilan dari Apple 
Singapore, yang melakukan kunjungan ke SMP Kristen 
Petra 2 dan SMA Kristen Petra 3. Kunjungan tersebut 
dimaksudkan untuk mengetahui implementasi iPad 
yang telah dilaksanakan dan memberikan masukan 
program iPad Class yang telah dilaksanakan.

Kami, keluarga besar SMP Kristen Petra 1, berangkat ke 
Malaysia untuk me-refresh  pikiran kami. Bangga dan rasa 
bahagia bercampur menjadi satu. Selain mengenal negeri 

orang, kami mengadakan kegiatan outbound yang penting bagi 
kami untuk mengasah pikiran, komitmen, serta teamwork. 
Semua yang kami lakukan untuk mempersiapkan pikiran, hati, 
serta mental, untuk menapaki tahun ajaran 2014/2015.

HIDUP YANG BERINTEGRITAS

PELATIHAN iPad GURU SMP Kristen Petra 2

SMP KRISTEN PETRA 1

SMP KRISTEN PETRA 2

SMP-SMA KRISTEN PETRA 4

Rekreasi di Malaysia
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Sebagai bentuk implementasi dari salah satu 
program PPPK Petra Excellent People, SMA 
Kristen Petra 1 mengadakan kegiatan Forum 

Diskusi Ilmiah (Fordil). Kegiatan ini dilakukan 
pada setiap hari Sabtu, pukul 11.00, setelah kami 
mengikuti kegiatan evaluasi Pendidikan Karakter 
Kristiani (PKK). 
 Pada kegiatan fordil ini, kami terbagi dalam 
dua tugas, yaitu pembicara dan peserta aktif. Untuk 
tugas sebagai pembicara, semua guru diundi untuk 
tampil secara bergiliran menyampaikan materi 
sesuai dengan bidang pembelajaran mereka masing-
masing. Seperti Bapak Gardika yang menyampaikan 
materi mengenai statistik, Ibu Kristina (guru 
Geografi) membahas distribusi pangan, Ibu Regina, 
(guru PAK) membahas mengenai saat teduh (sate), 
dan Pak Yoga yang menyampaikan materi art 
therapy sesuai dengan bidangnya, seni rupa.
 Namun, tidak menutup kemungkinan 
pembicara menyampaikan materi di luar bidang 
pembelajaran mereka sehari-hari. Sebagai contoh, 
Ibu Maria Virgin, (guru Ekonomi) menyampaikan 
materi mengenai pembuatan tanaman hidroponik, 
Ibu Yenni (guru Bahasa Inggris) membahas manfaat 
tidur dalam kehidupan manusia, Ibu Farida (guru 
Sejarah) membahas mengatasi stres, Ibu Catur 

(guru Akuntansi) membahas mengenai guru ideal 
dan profesional. 
 Semangat pembicara dalam 
menyampaikan materi sangat menggugah 
peserta diskusi untuk merespons dalam bentuk 
pertanyaan, sanggahan, dan masukan, sehingga 
forum diskusi ini terlihat hidup. Apalagi jika 
pembicara menyampaikan materi yang terkait 
dengan hobi mereka, seperti Ibu Maria Virgin  
yang hobi bercocok tanam, menyampaikan materi 
mengenai pembuatan tanaman hidroponik, atau 
Pak Febi (guru Bahasa Inggris) yang hobi menyanyi, 
menyampaikan materi tentang menyanyi. Dalam 
hal ini, beliau menjelaskan teori bernyanyi yang 
benar sekaligus memberikan contoh bernyanyi, 
serta mengajak kami bernyanyi. Hal ini menjadi 
hiburan tersendiri bagi kami yang hadir pada siang 
itu. Kami tidak hanya diajak memahami sebuah 
teori, tetapi kami juga mendapat pengalaman 
melakukannya secara praktis.
 Materi lain yang juga langsung dapat kami 
terapkan dalam kehidupan adalah ketika pembicara 
menyampaikan pembuatan minuman yang berguna 
bagi kesehatan kami. Seperti Pak Yohanes (guru 
Matematika)  membahas pembuatan minuman 
temu lawak, Bu Veronika (guru Kimia) yang 

membahas pembuatan wedang uwuh, dan Pak Go 
Deddy (guru Teknologi Pengolahan) membahas 
Infused Water. Peserta ingin dapat segera mencoba 
membuat minuman tersebut. Dengan demikian, 
pelaksanaan fordil selama 30-60 menit tersebut 
tidak sia-sia dan menjadi wadah bagi kami untuk 
menambah informasi. 

Pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 
2015, guru-guru KB–TK Kristen Petra 
12 melakukan pelayanan pujian di GKI 

Sidoarjo. Sehubungan dengan perayaan 
Tahun Baru Imlek, pelayanan guru-guru 
menggunakan baju Jibou dan membawakan 
lagu dengan nuansa Mandarin. Selanjutnya 
pada tanggal 29 Maret 2015, guru-guru KB-

TK Kristen Petra 12 juga melayani di GKJW 
Sidoarjo. Dengan tata ibadah menggunakan 
bahasa Jawa, pujian yang dibawakan juga 
bernuansa Jawa. Tujuan dari pelayanan ini 
adalah selain sebagai pelayanan kepada 
Tuhan, juga untuk mengembangkan bakat 
dan talenta guru-guru dalam bidang olah-
vokal.  

Forum diskusi ilmiah

TK KRISTEN PETRA 12

SMA KRISTEN PETRA 1

PELAYANAN PUJIAN DI GKI & GKJW SIDOARJO

Hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2015, para guru TK dan SD Kristen 
Petra 10 mengadakan kegiatan outbound. Sebelum kegiatan 
outbound dimulai. Para guru dibagi dalam beberapa kelompok 

kecil, dan mereka harus membuat yel-yel. Berikutnya, dilanjutkan 
dengan berbagai kegiatan permainan yang mengajak mereka untuk 
saling bekerja sama, melatih kesabaran, dan menumbuhkan rasa 
percaya diri serta melatih kepemimpinan dalam menentukan strategi, 
yaitu flying ball dan nail in the bottle. 

Togetherness in Diversity

TK & SD KRISTEN PETRA 10
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Pada tanggal 23 September 2014, Dana Pensiun PPPK Petra menerima 
penghargaan dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Pusat, Jakarta 
sebagai Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) 

kinerja terbaik ketiga tahun 2013 untuk kategori aktiva bersih 100 miliar hingga 
200 miliar rupiah. Pada tahun 2012, Dana Pensiun PPPK Petra juga menerima 
penghargaan kinerja terbaik pertama dengan kategori aktiva pada level tertentu.

INFO DANA PENSIUN PPPK PETRA

PENGHARGAAN DARI
ADPI PUSAT, JAKARTA

PEMBERIAN MEDALI PENGHARGAAN
MASA BAKTI 20 TAHUN

Pada tahun 2015 ini, ada sembilan belas nama staf/guru/
karyawan PPPK Petra yang tercatat untuk menerima 
medali penghargaan masa bakti dua puluh tahun dari PPPK 

Petra. Pemberian medali ini adalah bentuk penghargaan dari 
PPPK Petra atas loyalitas mereka yang telah bekerja selama dua 
puluh tahun berturut-turut di PPPK Petra, terhitung per tanggal 
22 April pada setiap tahunnya, yang bertepatan dengan Hari 
Ulang Tahun PPPK Petra. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, 
acara pemberian medali ini dilaksanakan di Kantor Direktorat 
Penunjang Pendidikan PPPK Petra, Jalan Raya Kertajaya Indah 
Blok H No. 114-115, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 27 April 
2015.

Pada pukul 17.30, para karyawan, staf, guru, kepala sekolah, dan 
perwakilan dewan pengurus, mulai berdatangan dan memenuhi 
ruangan acara. Tak terkecuali juga para pengisi acara, anggota 
paduan suara dari sekolah ataupun dari Dapen PPPK Petra. 
Pukul enam sore, acara diawali dengan persekutuan doa yang 
dipimpin oleh Pdt. Andri Purnawan, S.Th., M.M. dengan tema 
renungan “Memberikan yang Terbaik”. Seusai persekutuan doa, 
acara pemberian medali penghargaan pun dimulai. Satu per 
satu, nama-nama yang disebutkan oleh Bapak Eko Elliarso, S.Th. 
selaku pembawa acara, maju ke depan untuk menerima medali 
penghargaan dari para perwakilan Dewan Pengurus PPPK Petra. 
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