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Tanpa terasa, Dewan Pengurus PPPK Petra periode 2014-2017 telah 
melewati tiga tahun masa pelayanan. Walaupun belum sempurna, dengan 
penyertaan dan bimbingan Tuhan, selama tiga tahun ini terdapat banyak hal 
yang telah dikerjakan, di antaranya, pembuatan Rencana Strategis (Renstra) 
serta penyempurnaan Visi dan Misi, sehingga PPPK Petra mempunyai acuan 
dan kerangka kerja yang jelas,  berdasarkan enam pilar Balance Scorecard.

Dalam rangka mengembangkan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, PPPK Petra terus mengembangkan kerja sama dengan 
berbagai lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri. Sedangkan di 
bidang spiritual, PPPK Petra bekerja sama dengan Young Life International 
mengembangkan program kerohanian siswa, melalui pendekatan yang 
sesuai dengan generasi millennial. Untuk itu, para guru dilatih dan 
diperlengkapi agar mampu menjangkau siswa dengan model pendekatan 
tersebut. 

Di samping itu, dalam bidang pengembangan pembelajaran, PPPK Petra 
bekerja sama dengan Cambridge English Language Assessment (CELA) 
dan Cambridge International Examination (CIE) menerapkan standar 
internasional dalam pembelajaran “English, Math, and Science” di sekolah-
sekolah PPPK Petra. Untuk memperlengkapi para guru dengan kemampuan 
mengajar sesuai dengan standar tersebut, mereka dilatih secara intensif 
selama setahun. Demikian pula di bidang “Art and Music”, PPPK Petra terus 
melanjutkan kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya dengan NAFA 
Singapura. Bersama-sama dengan Petra Youth Orchestra, mereka telah 
berpartisipasi dalam workshop yang diselenggarakan di NAFA Singapura.

Komitmen kami selaku Dewan Pengurus akan terus mengembangkan PPPK 
Petra menjadi lembaga pendidikan Kristen yang holistis, inspiratif, serta 
berprestasi, dan bekerja dengan sepenuh hati bagi Tuhan dan sesama.

Sangat senang Sinergi hadir kembali menyapa 
Anda semua setelah lama tidak terbit. Dalam 
Sinergi edisi Desember 2017 kali ini, kami 
menyajikan rangkaian berita dan kegiatan yang 
terjadi selama setahun ke belakang. 

Banyak hal yang telah dilakukan oleh PPPK 
Petra antara lain berbagai kegiatan workshop 
Kepala Sekolah dan guru, kunjungan ke Young 
Life Summer Camp di Amerika, Better Learning 
Conference di Cambridge dan berbagai aktifitas 
guru dan pegawai PPPK Petra sepanjang tahun 
2017. 

Redaksi menerima sumbangan naskah dan 
akan menyeleksi serta melakukan pengeditan 
yang diperlukan. Saran dan masukan juga kami 
perlukan untuk peningkatan Sinergi. Sumbangan 
naskah, masukan dan saran dapat dikirimkan ke 
alamat redaksi ataupun melalui e-mail.

Kami berharap apa yang Sinergi sajikan dapat 
bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca....

Dr. Ir. J. Heryanto, MS, MBA
Ketua I PPPK Petra

Pelindung & Pembina:
Dewan Pengurus PPPK Petra

Redaksi:
Puslitbang Pendidikan PPPK Petra
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TRANSFORMASI

Dalam suatu games, seorang pemimpin meminta 
setiap peserta berdiri dengan berpasangan, dan 
mengandaikan diri mereka sebagai telur yang 

harus berubah bentuk menjadi ayam. Sambil diiringi 
lagu, tiap-tiap peserta bersama pasangannya beradu 
menang-kalah. Peserta yang menang harus berubah 
bentuk menjadi dinosaurus, lalu dinosaurus harus 
mencari peserta lain yang juga menjadi dinosaurus. 
Selanjutnya, pasangan dinosaurus beradu lagi, dan 
yang menang berubah menjadi ayam. Permainan 
berjalan terus sampai yang terakhir, ada peserta yang 
sudah berubah bentuk menjadi ayam dan ada yang 
belum berubah menjadi ayam.

Permainan di atas mengandung pesan, bahwa 
kehidupan setiap orang pasti mengalami perubahan, 
bahkan harus siap untuk bertransformasi terus 
menerus ke arah yang lebih baik menuju ke bentuk 
sempurna. Dalam proses bertransformasi, setiap orang 
berjumpa dan berinteraksi dengan orang lain yang juga 
mengalami transformasi diri menjadi yang seharusnya, 
yang baik dan yang berkenan. 

Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di 
Korintus dan Akhaya mengungkapkan, bahwa manusia 
terpanggil untuk mengalami transformasi menjadi 
ciptaan baru di dalam Kristus, karena Kristus datang 
ke dalam dunia untuk memperbarui kehidupan 
manusia, agar manusia tidak hidup untuk dirinya 
sendiri, tetapi untuk Kristus, perhatikan 2 Korintus 
2:15. Pada ayat 17 tertulis: “Jadi siapa yang ada di 
dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama 
sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah 
datang.” Kehidupan sebagai ciptaan baru adalah 
kehidupan manusia yang sudah diperdamaikan 
dengan Allah, melalui pengampunan Kristus. Allah 
yang telah menganugerahkan kehidupan yang baru 
melalui karya Kristus, sehingga manusia mengalami 
transformasi menjadi ciptaan baru. Selanjutnya, 
keberadaan manusia sebagai ciptaan baru mendorong 
manusia untuk terus memperbarui hidupnya, yang 
mana manusia perlu berjuang terus melawan dosa dan 
selalu mau berubah menjadi yang berkenan bagi Allah. 

Dalam bahasa Yunani, kata neos artinya baru 
berdasarkan waktu, sedangkan kainos adalah baru 
berdasarkan kualitas. Dalam konteks ini, rasul Paulus 
menggunakan istilah ciptaan baru dengan kata kaine 
ktisis (kaine dari kata kainos), artinya: orang yang 
percaya kepada Kristus telah diubah kualitas hidupnya 
menjadi ciptaan baru yang tidak lagi hidup di bawah 

kuasa dosa, tetapi hidup kudus, menjadi ciptaan 
yang serupa dengan Allah, hidup menurut ukuran 
Kristus, yang memperbarui hidupnya. Menjadi ciptaan 
baru berarti terus-menerus mau diperbarui hati, 
pikiran, sikap, dan tindakannya ke arah Kristus, atau 
menjadi serupa dengan Kristus dalam segala aspek 
kehidupannya. 

Menjadi ciptaan baru bukan berarti terpisah dari 
dunia, melainkan manusia yang tetap hidup di 
tengah hiruk pikuk dunia dengan sikap hidup yang 
baru menjadi seperti Kristus. Setiap orang yang 
mau berubah kualitas hidupnya, menjadi lebih baik 
dan hidup kudus, maka ia harus rela  diubahkan 
oleh Tuhan agar ia hidup dalam damai sejahtera, 
mengalami anugerah pendamaian-Nya dan 
pembaruan hidup. Kesadaran dan pengalaman iman 
inilah yang terus berproses dalam hidup orang yang 
percaya Kristus, sebagai ciptaan baru yang terus 
mengalami pembaruan untuk hidup kudus di tengah 
lingkungannya. 

Kehadiran kita di PPPK Petra tentu bukan hanya 
mengupayakan adanya tranformasi aspek intelektual 
saja, melainkan secara intens kita mau mengalami dan 
mengupayakan terjadinya transformasi kehidupan 
seutuhnya. Kehidupan spiritual sebagai pribadi dalam 
komunitas menjadi yang esensial dalam pengalaman 
hidup untuk mengalami perubahan menjadi lebih baik 
dan menjadi berkat bagi orang lain, bahkan anak-anak 
didik kita. Kita perlu mengalami perubahan hidup 
menjadi orang-orang yang 
percaya kepada Kristus, dan 
yang hidup di dalam Kristus 
menjadi ciptaan baru, yang 
secara intens terus bertumbuh 
dalam pengenalan kita akan 
Kristus, dan dalam segala aspek 
menjadi serupa dengan Kristus.

Dalam komunitas, kita berjumpa, berelasi, 
serta berinteraksi dengan rekan-rekan kita, 
dan kita semua perlu mengalami transformasi 
menjadi ciptaan baru dalam Kristus, sekalipun 
pada kenyataannya tidak selalu tercipta dan 
berlangsung indah, bahkan dalam banyak hal 
masih diwarnai masalah, tantangan, dan risiko 
dalam menghadapi perbedaan pemahaman, 
sudut pandang, sikap, dan perilaku, yang 
terkadang sering membuat kita mengalami 
kesulitan, merasa cemas, serta nyaris putus 

asa. Di tengah tantangan tersebut, tentu kita tidak 
berpangku tangan dan tidak boleh mengeraskan 
diri, tetapi kita harus tetap  menyambut anugerah 
Allah yang menjadikan kita sebagai ciptaan baru di 
dalam Kristus. Kita terpanggil untuk dengan tulus 
mengingatkan serta mengulurkan tangan bagi rekan-
rekan kita, dan dengan segala kerendahan hati kita 
pun mau terbuka terhadap proses perubahan orang-
orang di sekitar kita. Kita pun perlu terbuka untuk 
menerima pengaruh yang baik, bersedia diarahkan, 
menerima masukan, serta membebaskan diri dari 
kepentingan pribadi dan ukuran diri sendiri, membuka 
kesempatan untuk selalu menjadi ciptaan baru untuk 
memperhatikan kepentingan Kristus. Tantangan dan 
perbedaan dalam komunitas adalah warna-warni 
perjuangan setiap pribadi untuk mengalami perubahan 
dan pembaruan hidup menjadi ciptaan baru di dalam 
Kristus. Kita perlu terus berjuang untuk hidup sebagai 
ciptaan baru di dalam Kristus. 

Mari kita memulai hidup bersama Kristus, menjadi 
ciptaan baru di dalam Kristus, hidup bersama 
komunitas dan bersama Kristus, dan terus-menerus 
memperbarui hidup menuju serupa dengan Kristus, 
serta hidup menjadi berkat bagi kemuliaan Kristus. 
Amin. Tuhan memberkati...!

Yosua Reza Aji, S.Si.Teol.
Staf PAK Kantor Sekretariat PPPK Petra

REFLEKSI

“Without change 
there is no innovation, 

creativity, or incentive for 
improvement.

Those who initiate 
change will have a better 

opportunity to manage 
the change that is 

inevitable.”

William Pollard
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Woodleaf berlokasi di kaki gunung Sierra 
Nevada, berdekatan dengan Plumas 
National Forest. Kota bersejarah Woodleaf 

dimulai sebagai suatu stagecoach dan hotel stop 
selama California gold rush di pertengahan tahun 
1800. Sejak tahun 1966, Woodleaf dimiliki dan 
dioperasikan oleh Young Life, dan sekarang telah 
berkembang menjadi summer camp dan tempat 
retret yang indah. Para peserta dan tamu mendapat 
pelayanan yang menyenangkan, fasilitas yang 
mengagumkan di lokasi yang hijau, penuh dengan 
pohon-pohon yang tinggi di bagian utara California.

Dalam summer camp pada periode yang kami ikuti, 
tanggal 20‒26 Juli 2017, terdapat sekitar 350 muda-
mudi peserta dari berbagai kota di negara bagian 
California. Umumnya muda-mudi ini seusia siswa 
jenjang SMA. Mereka mendaftar dan mengikuti 
kegiatan camp, karena diajak mentor mereka (yang 
disebut dengan istilah leader). Hampir semua peserta 
yang ikut pertama kali, tidak pernah ke Gereja dan 
tidak mengenal Kristus. Menurut penyelenggara, pada 
periode lain, juga ada peserta dari mancanegara, 
termasuk Asia.

Setiap pagi dan siang, selalu diisi dengan acara-acara 
outdoor yang menarik, seperti olahraga dan lomba-
lomba yang menegangkan tetapi menarik serta 
menghabiskan energi. Baru pada sorenya, ada acara 
musik... dan diakhiri dengan semacam renungan yang 
dikemas dengan baik. Peran mentor (leader) amat 
penting, baik sebelum, pada saat camp, maupun 
follow up setelah peserta pulang ke kota masing-
masing.

Ada satu hal yang menarik bagi kami, yaitu banyaknya 
muda-mudi yang mau bekerja secara volunteer (tanpa 
dibayar), mulai dari membersihkan ruangan, memasak, 
bertindak sebagai pelayan saat acara breakfast, 
lunch, dan dinner, bahkan hingga membersihkan 

Pertengahan bulan Juli 2017, satu tim dari PPPK Petra yang terdiri atas tiga anggota 
Dewan Pengurus dan tiga orang eksekutif, terbang dengan pesawat Cathay Pacific 
ke San Francisco, setelah transit beberapa jam di Hong Kong. Tiba di San Francisco 
International Airport pada hari Selasa malam, tanggal 18 Juli 2017, kami dijemput 
oleh Bapak S. Hendratna dan Bu Wanda (istri), mantan anggota Majelis GKI 
Diponegoro, Surabaya. Kunjungan PPPK Petra ke San Fransisco ini dalam rangka 
memenuhi undangan dari Young Life untuk mengikuti Young Life Summer Camp 
di Woodleaf, yang lokasinya berjarak empat jam perjalanan dengan mobil dari 
San Francisco. Tujuan kami yang disepakati bersama sebelum berangkat, dapat 
disimpulkan dengan kata-kata kunci: visit, observe, and implement.

PPPK Petra Berkesempatan 
Menjadi Tamu di Woodleaf
Young Life - Summer Camp 2017

Penulis:
Dr. Ir. Januar Heryanto, MS, MBA
(Lecturer, Speaker, Researcher, & Writer)
Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra & Ketua II MPKW Jatim

toilet. Ketika kami tanyakan apa motivasi mereka mau 
bekerja secara sukarela? Jawaban mereka... “Because 
we love Jesus (karena kami mencintai Yesus).” Yang 
lebih mengagumkan, mereka melaksanakan tugasnya 
dengan gembira dan tanpa beban.

Pada malam terakhir camp, dalam acara kebaktian, 
ada sekitar 130 muda-mudi yang bersedia menerima 
Kristus. Mereka maju ke panggung, mengambil 
kertas merah berbentuk hati, menuliskan namanya, 
lalu menempelkannya di tiang yang berbentuk salib. 
Semua terjadi begitu spontan, tanpa desakan. Bagi 
yang tidak mau atau belum bersedia, juga tidak apa-
apa, karena penyelenggara yakin Roh Kudus akan terus 
bekerja. Penyelenggara hanya mengenalkan Kristus 
bagi yang belum tahu dan belum pernah ke gereja. 
Dari pengalaman sebelumnya, ada peserta yang 
kemudian mau menerima Kristus setahun atau dua 
tahun setelah mengikuti camp. Ini terjadi karena peran 
mentor (leader) yang terus mendampingi mereka di 
kota masing-masing. Setelah grup ini selesai, ada grup 
lain yang datang, sehingga setiap summer ada sekitar 
tiga ribu peserta. Pada tanggal 26 Juli 2017, setelah 
penutupan, kami meninggalkan Woodleaf menuju San 
Jose. Pada malam harinya setelah tiba di San Jose, 
kami diundang untuk dinner oleh Clif Davidson, Senior 
Vice President Asia Pacific Young Life, yang 
hadir bersama istrinya.

Agar kunjungan ke San Francisco ini 
digunakan secara efisien, sebelum acara 
di Woodleaf Camp, kami mengunjungi 
Valley Christian Schools (VCS) di San Jose. 
Kami diterima oleh Clifford E. Daugherty, 
Ed.D. selaku President of VCS, dan Scott 
Wessling selaku Director of Academic 
Relations. Sekolah ini mempunyai fasilitas 
yang lengkap, dan kami diajak melihat-
lihat serta diskusi mengenai pengelolaan 
sekolah Kristen. Demikian pula setelah 

acara Woodleaf Camp, kami mengunjungi California 
Crosspoint Academy, untuk mempelajari pelaksanaan 
flipped learning model, yang mulai dirintis di sekolah-
sekolah PPPK Petra. Kami diterima oleh Robin Hom 
(superintendent), Gloria Ong (principal), dan Dr. Alan 
Chew (chief operations/technology officer). Sekolah 
ini terkenal sebagai **A 2003 & 2016 National 
Blue Ribbon School**. Kami diberi kesempatan 
belajar flipped learning model dari Jimmy Leong, 
seorang guru yang telah berhasil melaksanakannya. 
Kesempatan di San Francisco juga kami gunakan 
pula untuk mengadakan pertemuan dengan alumni 
Petra. Kami mendapat pinjaman ruang pertemuan 
di Trinity Presbyterian Church - GKI San Jose, yang 
gembalanya adalah Pdt. Vincent Arishvara, menantu 
Pak Hendratna. Alumni Petra yang tidak ingin 
melewatkan kesempatan ini datang dari berbagai 
kota-kota kecil sekitar San Francisco, termasuk Ronald 
(cucu Pak Suwandi yang saat ini berdomisili dan 
bekerja di San Jose, California). Tanggal 30 Juli 2017 
dini hari, kami diantar menggunakan dua mobil oleh 
Pak Hendratna dan Pdt. Vincent Arishvara, dari hotel 
untuk menuju ke bandara. Kami meninggalkan San 
Francisco International Airport menuju Hong Kong, dan 
dilanjutkan ke Surabaya.
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Bulan Juli 2017 lalu, PPPK Petra mendapatkan 
kesempatan untuk mengikuti conference 
pembelajaran di Cambridge University - England, 

U.K., yang bertema “Better Learning Conference”. PPPK 
Petra mengirimkan salah satu staf untuk mengikuti 
conference tersebut melalui undangan yang diberikan 
oleh perwakilan Cambridge University Press di 
Indonesia, sehubungan dengan penerapan standar 
CELA (Cambridge English Language Assessment) dalam 
pembelajaran bahasa Inggris di sekolah PPPK Petra.

Conference tersebut diikuti oleh lebih dari dua ratus 
peserta dari sekitar 25 negara yang menerapkan 
standar CELA di lembaga pendidikan di negara mereka 
masing-masing. Peserta umumnya dari kalangan 
dunia pendidikan tingkat dasar, menengah, tinggi, 
dan praktisi. Dari Indonesia, diwakili oleh satu orang 
peserta dari PPPK Petra, dari Malaysia satu orang, 
Thailand dua orang, Vietnam satu orang, Saudi 
Arabia tiga orang, India tiga orang, Hong Kong satu 
orang, Jepang dua orang, China sekitar sepuluh orang 
delegasi, sisanya peserta dari negara-negara Eropa, 
Amerika (Utara, Tengah, Selatan, Latin), dan Rusia.

Conference yang berlangsung di Churchill College, 
salah satu college yang ada di Cambridge University, 
berlangsung selama tiga hari, yaitu pada tanggal 
3‒5 Juli 2017. Seluruh peserta dari berbagai negara 
hadir satu hari sebelumnya, dan mereka semua 
tinggal di Moller Centre, hotel milik Cambridge 
University yang berlokasi di Churchill College. Churchill 
College didirikan oleh Sir Winston Churchill, Perdana 
Menteri Inggris semasa Perang Dunia II, dan Isaac 
Newton, salah satu tokoh Fisika yang terkenal adalah 
mahasiswa dari Cambridge University pada masanya. 
Cambridge University itu sendiri didirikan pada tahun 
1209 oleh King Henry III, dan saat ini memiliki 31 
college (fakultas) dengan lebih dari seratus department 
(jurusan). Keindahan lingkungan dan arsitektur gedung 
dari kampus yang berusia lebih dari delapan ratus 
tahun tersebut begitu memesona banyak orang dari 
berbagai tempat.

Conference dimulai dengan ice breaking untuk saling 
mengenal peserta-peserta lain dari berbagai negara 
yang berbeda sebanyak mungkin. Dengan demikian, 
peserta dapat saling mengenal satu sama yang 
lain sebelum memasuki sesi-sesi dalam rangkaian 
conference selama tiga hari berikutnya. Hari pertama 
dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama tentang 
leadership yaitu “Managing a High Performing Team” 
yang menekankan pentingnya untuk membangun 
kebiasaan kunci yang memungkinkan terjadinya 
budaya yang kuat untuk hasil pencapaian yang 
outstanding sepanjang waktu, karena leadership 

adalah bagaimana seorang leader membawa, 
mengarahkan, dan memengaruhi seluruh anggota 
tim untuk berpikir, bertindak, dan bersikap, seperti 
teladan sang leader untuk mencapai tujuan bersama. 
Sementara bagian kedua adalah “Developing Teachers 
for Stronger Results” yang menekankan pentingnya 
keterkaitan erat antara kepemimpinan sekolah, 
pengembangan profesional guru, dan hasil belajar 
siswa, yang mana pengembangan profesional guru 
(teachers professional development) melalui program 
pelatihan terencana adalah sentralnya.

Sesi conference hari pertama berakhir pada pukul 
18.00 waktu setempat, dan dilanjutkan acara 
networking hingga pukul 22.00. Acara networking 
tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga tiap 
peserta dapat mengenal lebih dekat dan membangun 
link and networking dengan peserta lain untuk 
berbagai kemungkinan kerja sama antarinstitusi 
pada masa mendatang. Satu kesempatan yang baik 
untuk membangun link kerja sama antarinstitusi dari 
berbagai negara.

Hari kedua terbagi menjadi dua bagian. Bagian 
pertama adalah “Research in Action”. Dalam 
bagian ini, seluruh peserta bekerja dalam grup 
untuk mengeksplor berbagai hal yang menunjang 
keberhasilan belajar siswa secara optimal, meliputi 
bagaimana membuat para pembelajar menyadari 
progres belajar mereka, bagaimana membuat ukuran 
keberhasilan dan instrumen yang dipakainya. Hasil 
“Reaserch in Action” ini memberikan masukan dan 
rekomendasi bagi pihak Cambridge untuk mengetahui 
bagaimana mengembangkan tool dan parameter yang 
dapat dijadikan ukuran hasil 
yang optimal dalam proses 
pembelajaran.

Bagian kedua adalah “A 
New Perspective: Virtual 
Reality and Transmedia 
Spherical Video in Teacher 
Training and Professional 
Development”. Bagian 
ini disampaikan dengan 
sangat menarik karena 
tentang teknologi yang 
baru berkembang, yang 
dapat dimanfaatkan dalam 
program pengembangan 
profesional guru, yang pada 
akhirnya akan berdampak 
pada pembelajaran di 
sekolah. Disampaikan 
sebuah ide bagaimana 

Better Learning Conference 
@ Cambridge - England

membuat video dengan kamera 360 derajat atau yang 
disebut dengan spherical video dan diberikan salah 
satu contoh materi pembelajaran siswa dalam bentuk 
virtual reality. Virtual reality adalah tampilan video 
tiga dimensi, yang jika kita lihat seolah-olah kita berada 
pada kondisi sebenarnya (real) yang sejatinya adalah 
virtual. Dalam bagian ini, juga ditekankan pentingnya 
model pembelajaran “Blended Learning” untuk hasil 
belajar siswa yang lebih optimal pada zaman ini. 
Blended learning yang dimaksud di sini adalah model 
pembelajaran yang menggabungkan antara tatap 
muka di kelas dan pembelajaran secara online, yang 
memungkinkan siswa punya keleluasaan belajar sesuai 
dengan kebutuhan mereka. Pada akhir conference 
hari kedua ini, semua peserta diajak untuk virtual tour 
keliling Cambridge University dengan menggunakan 
alat khusus (VR glasses) untuk menikmati keindahan 
kampus Cambridge University secara virtual.

Conference pada hari terakhir adalah “Making Sense 
of Life Skills: The Cambridge Framework for Life Skills 
in Education”, yang mengajak peserta untuk menyadari 
pentingnya memperlengkapi siswa dengan skill yang 
diperlukan untuk masa depan, yang meliputi dua hal, 
yaitu Thinking and Learning Skills dan Social Skills. 
Thinking and Learning Skills meliputi creativity and 
innovation, critical thinking, problem solving, decision 
making, ICT literacy, learning to learn, efficacy, 
dan study skill. Sementara Social Skills meliputi 
communication, collaboration, emotional skills, social 
responsibility and global competencies. Berikut ini 
kerangka lengkapnya, yang segera diluncurkan oleh 
pihak Cambridge:

Endra Kriswanto
Kapuslitbang Pendidikan PPPK Petra
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Pada tanggal 26–28 Mei 2017 yang lalu, PPPK Petra kembali mengadakan rapat 
kerja tahunan di Hotel Harris, Malang. Rapat kerja yang dilaksanakan sebagai 
bentuk komitmen bersama dalam memulai tahun ajaran baru 2017/2018 ini 

diikuti oleh Dewan Pengurus PPPK Petra, pimpinan dan staf kantor sekretariat, 
serta para kepala sekolah dan beberapa perwakilan wakil kepala sekolah. “Growth 
Mindset in Implementing Holistic Education” merupakan tema yang digunakan 
dalam raker kali ini. Kegiatan pada hari pertama dimulai dengan ibadah pembukaan 
yang dibawakan oleh Pdt. Didik Tridjatmiko dari GKI Bromo, Malang. Lalu, 
disambung dengan sambutan oleh Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra, Dr. Ir. J. 
Heryanto, MS, MBA., yang menyampaikan tentang program kerja PPPK Petra terkait 
dengan Rencana Strategi (Renstra) yang telah dibuat sebelumnya. Acara memasuki 
sesi pertama tentang “Strategi Pencapaian Visi dan Misi PPPK Petra”. Tujuan dan 
hasil yang diharapkan dari raker kali ini disampaikan oleh Ir. Winfrid Prayogi, M.Div., 
M.Th., selaku Direktur Eksekutif PPPK Petra. Kemudian, dilanjutkan dengan “Strategi 
dan Program Kerja Bidang SDM” yang disampaikan oleh Bapak Paulus Sondakh, 
S.H., CPHR., CBA., yang menjelaskan tentang program lima hari kerja yang akan 
diberlakukan mulai bulan Agustus 2017.

Hari kedua, acara dimulai dengan pembahasan “Strategi dan Program Kerja Bidang 
Spiritual Khusus Karakter” yang disampaikan oleh Dra. Victoria Yonathan, M.Pd.. 
Beliau memaparkan hasil program kerja Bimbingan Konseling (BK) dan Pendidikan 
Karakter Kristiani (PKK) yang telah berjalan di sekolah. Lalu, dilanjutkan dengan 
pembahasan “Strategi dan Program Kerja Bidang Spiritual Khusus PAK” oleh Ibu 
Santawati, S.Th., M.M., yang menyampaikan hasil program kerja bidang Pendidikan 
Agama Kristiani (PAK), serta hasil pembinaan program Kambium di sekolah dan 
kantor sekretariat. Selanjutnya, pada sesi kelima, Bapak Endra Kriswanto, S.Si., 
M.M. mempresentasikan “Strategi dan Program Kerja Bidang Litbang” serta laporan 
pendataan media komunikasi di setiap sekolah, progress report flipped classroom, 
persiapan guru bilingual Math and Science, dan mapping persebaran siswa PPPK 
Petra untuk pengembangan sekolah. Setelah itu, pembahasan tentang “Strategi dan 
Program Kerja Bidang Sarpras dan Keuangan” oleh Ir. Winfrid Prayogi, M.Div., M.Th.. 
dan pembahasan tentang “Strategi dan Program Kerja Bidang Pendidikan” —tentang 
jadwal lima hari kegiatan belajar-mengajar di sekolah— yang disampaikan oleh Dra. 
Hariati Santoso, M.Pd., M.Si.. Hingga penghujung sesi, kegiatan pada hari kedua ini 
ditutup dengan pembahasan “Program Pengembangan KB-TK, SD, SMP, dan SMA/
SMK oleh perwakilan kepala sekolah dari tiap jenjang.

Pada hari terakhir, setelah bersama-sama merumuskan program kerja untuk tahun 
ajaran yang baru, Dr. Ir. J. Heryanto, MS, MBA., selaku Ketua I Dewan Pengurus 
PPPK Petra, menegaskan program kerja tiap-tiap bidang sebagai komitmen bersama 
untuk memulai tahun ajaran yang baru. Setelah semua sesi inti dari kegiatan raker 
ini terlaksana dengan baik, diadakan ibadah yang dibawakan oleh Ir. Irwan Tjandra 
Tanuadji, M.T., sebagai kegiatan penutup rangkaian acara Rapat Kerja PPPK Petra 
Tahun Ajaran 2017/2018. 

Rapat Kerja PPPK Petra 
2017/2018

Pada awal tahun ajaran baru 2017/2018, PPPK Petra mengawalinya 
dengan mengadakan Persekutuan Doa Awal Tahun Ajaran Baru 
dengan mengangkat tema “Masuklah dan Beribadahlah dengan 

Sukacita”. Persekutuan doa ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2017, di 
Kantor Direktorat Pendidikan PPPK Petra, Jalan H.R. Muhammad Kav. 808, 
Surabaya, yang dihadiri oleh Dewan Pengurus PPPK Petra beserta kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, dan para staf kantor sekretariat.

Pembukaan ibadah diawali dengan puji-pujian yang dipimpin oleh Ibu 
Victoria Novia S., S.Si., Teol. dengan diiringi tim musik dari staf kantor 
sekretariat. Kemudian, dilanjutkan oleh Pdt. Samuel Christiono, S.Psi., 
M.Div. untuk membawakan renungan dengan bacaan firman Tuhan yang 
diambil dari Mazmur 100:1-5. 

Salah satu pesan yang beliau sampaikan adalah... saat memasuki tahun 
ajaran yang baru, kita semua dapat menghayati sebagai suatu perjalanan 
baru bersama Tuhan untuk kita dapat bekerja dengan lebih baik, dapat 
melakukan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar, dan semuanya itu 
dapat kita jalani dengan sukacita. Bila tidak demikian, tentu yang terjadi 
adalah perjalanan yang hanya diliputi oleh rasa kekhawatiran, ketakutan, 
kekecewaan, keterpaksaan, dan merasa tak berdaya. Semua itu tidak boleh 
melanda kita dalam perjalanan bekerja dan hidup kita.

Demikian terlaksananya ibadah ini adalah sebagai salah satu ungkapan rasa 
syukur atas penyertaan, pimpinan, dan berkat Tuhan kepada PPPK Petra 
selama perjalanan tahun ajaran 2016/2017. Kini, kita akan melanjutkan 
dan memasuki tugas dan tanggung jawab yang baru dengan penuh sukacita 
yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan juga, memohon penyertaan Tuhan 
dalam menjalani tahun ajaran baru ini, agar program-program pendidikan 
yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran di 
sekolah ataupun proses penunjang kegiatan pendidikan di setiap unit kerja 
kantor sekretariat. 

Mari kita jalani tahun ajaran 2017/2018 dengan sukacita, dan beribadahlah 
kepada-Nya juga dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.

IBADAH 
Awal Tahun Ajaran Baru
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Kemajuan teknologi memberikan efek perubahan di semua aspek kehidupan kita. 
Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, diadakan acara sosialisasi Human 
Resources Information System (HRIS) Project bersama dengan JPayroll sebagai 

provider. Acara ini diikuti oleh para pemangku jabatan eksekutif yang terkait dan 
para kepala sekolah PPPK Petra. Adapun yang masuk dalam organizing committee 
adalah Ir. Widodo Adipranoto, Bapak Jusuf Meinadi Kristjahjono, S.Si., dan Ir. Winfried 
Prayogi, M.Div., M.Th.. Sedangkan Bapak Paulus Sondakh, S.H., CPHR, CBA sebagai 
project leader. Ke depannya, JPayroll akan menunjang pengelolaan sistem informasi 
yang berkaitan dengan data pegawai, presensi, payroll process, dan fungsi human 
resource lainnya. Dengan diimplementasikannya sistem ini, semua guru dan karyawan 
PPPK Petra akan mengalami beberapa perubahan kondisi dari manual ke digital, di 
antaranya adalah presensi dari data manual (check clock) ke data elektronik (finger 
print), pengajuan izin cuti secara elektronik / by system (paperless), perhitungan jam 
mengajar guru terintegrasi dengan sistem payroll secara langsung, pemrosesan gaji 
hingga penghitungan pajak dilakukan oleh sistem berdasarkan data yang terhubung 
dengan sistem lainnya, career path setiap karyawan bisa diakses yang bersangkutan 
secara online, dan lain-lain.

Kerja sama dari bagian-bagian terkait, diharapkan bisa mempersiapkan project ini 
secara maksimal. Dengan begitu, project ini bisa berjalan dan diikuti dengan baik oleh 
semua karyawan, guru, kepala sekolah, serta jajaran eksekutif. PPPK Petra adalah 
sebuah lembaga pendidikan yang berkembang makin besar dan kompleks seiring 
dengan berjalannya waktu, sehingga pengelolaannya akan menjadi tantangan yang 
makin berat pula. Untuk itu, PPPK Petra berupaya untuk memanfaatkan kemajuan 
teknologi informasi digital dalam pengelolaan administrasi kepegawaian melalui HRIS.

Human Resources 
Information System

Senantiasa mempererat persekutuan dengan saudara seiman. Itulah yang harus 
kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Kristen, baik dalam 
lingkungan keluarga maupun lingkungan pekerjaan/profesi. Sejalan dengan hal 

tersebut, PPPK Petra mengadakan persekutuan doa secara rutin yang diikuti oleh 
para perwakilan guru dan karyawan dari unit-unit sekolah dan kantor sekretariat. 
Persekutuan doa ini dilaksanakan pada tiap hari Senin dalam minggu ke-4 (untuk 
setiap bulannya). Untuk bulan Agustus 2017, persekutuan doa dilaksanakan pada 
tanggal 28 Agustus 2017, bertempat di Kantor Direktorat Penunjang Pendidikan, Jalan 
Raya Kertajaya Indah Blok H No. 114-115 Surabaya. 

Sesuai dengan jadwal, ibadah dimulai pada pukul 18.00. Semua tempat duduk 
telah terisi penuh oleh para staf, guru, dan kepala sekolah yang datang memenuhi 
undangan pada sore hari itu, termasuk Bapak dan Ibu Dewan Pengurus PPPK Petra. 
Ibadah dibuka oleh pembawa acara yang dilanjutkan dengan puji-pujian bagi Tuhan, 
dipimpin oleh para pengiring pujian. Mereka yang bertugas menjadi pengiring pujian 
pada pada sore hari itu adalah bapak dan ibu dari TK-SD Kristen Petra 12. Memasuki 
sesi penyampaian firman Tuhan, ibadah dipimpin oleh Pdt. Sutrisno, S.Th., yang juga 
menjabat sebagai Sekretaris Umum BPMSW (Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah) 
- GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Dalam khotbahnya, beliau mengangkat tema 
“Berdamai dengan Tuhan, Diri Sendiri, dan Sesama”, dengan ayat bacaan diambil dari 
Markus 12:28-34.

Selepas penyampaian firman Tuhan, semua yang hadir bersatu hati dalam doa 
syafaat, dipimpin oleh Pdt. Sutrisno. Kemudian, ibadah pun ditutup dengan pujian 
dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan atas berkat rohani pada sore hari itu. 
Dengan diadakannya persekutuan doa secara rutin ini, diharapkan bisa mempererat 
persekutuan keluarga besar PPPK Petra, sehingga PPPK Petra bisa terus berjalan 
dalam satu tujuan, yaitu demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati 
pelayanan kita semua.

Persekutuan Doa 
PPPK Petra

Memasuki tahun ajaran 2017/2018, ada regenerasi kepemimpinan di 
lingkungan sekolah PPPK Petra, yaitu Kepala SD Kristen Petra 9 dan Kepala 
SMK Kristen Petra. Hal ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh 

PPPK Petra dalam rangka menghadapi banyaknya tantangan modern dalam dunia 
pendidikan. Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dilaksanakan pada hari Senin, 
tanggal 3 Juli 2017, di Kantor Direktorat Pendidikan PPPK Petra, Jalan H.R. Muhammad 
Kav. 808, Surabaya.

Renungan singkat yang dibawakan oleh Bapak Yosua Reza Aji, S.si., Teol., mengawali 
acara sertijab ini sebelum masuk dalam sesi inti. Setelah itu, Ir. Irwan Tjandra 

Serah Terima Jabatan
Tahun Ajaran 2017/2018

Tanuadji, M.T. selaku Sekretaris I Dewan Pengurus PPPK Petra, membacakan Berita 
Acara Serah Terima Jabatan Kepala SD Kristen Petra 9 dan Kepala SMK Kristen Petra. 
Usai pembacaan berita acara, sesi dilanjutkan dengan penandatanganan Berita 
Acara Serah Terima Jabatan dan Penyerahan Memori Kepala Sekolah antara Ibu 
Desyanawanti Limantoro, S.Pd., M.Psi. selaku Kepala SD Kristen Petra 9 yang lama, 
kepada Ibu Jeane Indriati Tanoko, S.Pd., M.M. selaku Kepala SD Kristen Petra 9 yang 
baru, serta Drs. Imanu Siswoputranto selaku Kepala SMK Kristen Petra yang lama, 
kepada Dra. Theresia Ambar Sisworini, M.M. selaku Kepala SMK Kristen Petra yang 
baru. Proses penandatanganan ini disaksikan oleh Ketua I Dewan Pengurus PPPK 
Petra, yaitu Dr. Ir. J. Heryanto, MS, MBA, Sekretaris I Dewan Pengurus PPPK Petra, Ir. 
Irwan Tjandra Tanuadji, M.T., dan para kepala sekolah PPPK Petra.

Setelah proses inti sertijab usai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan sambutan oleh 
Direktur Eksekutif PPPK Petra, Ir. Winfrid Prayogi, M.Div., M.Th., sambutan dari Kepala 
SD Kristen Petra 9 dan Kepala SMK Kristen Petra (yang lama dan yang baru), lalu ditutup 
dengan sambutan dari Dr. Ir. J. Heryanto, MS, MBA. Setelah mendengarkan sambutan, 
acara ditutup dengan doa,  foto bersama, dan makan siang. PPPK Petra mengucapkan 
banyak terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Ibu Desyanawanti Limantoro, 
S.Pd., M.Psi. dan Drs. Imanu Siswoputranto selama aktif di PPPK Petra. Diharapkan 
dengan adanya regenerasi struktur kepemimpinan, PPPK Petra bisa terus melayani 
dan menjawab berbagai tantangan dunia pendidikan dalam menumbuhkan generasi 
anak didik yang unggul dan berkarakter.
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“A flower is made of non flower elements.” 
(Thich Nhat Hanh)

Buku ini diawali dengan pembahasan tentang ilusi 
sang ego, tentang spiritualitas sebagai alternatif 
dari maraknya paham materialisme. Dalam 

bagian ini, penulis memaparkan tentang bagaimana 
ego dan konsep yang tercipta dari kelekatan atas ego 
tersebut. Manusia hidup dalam lautan konsep dan 
label yang ia ciptakan sendiri. Saat ia terlalu melekati 
konsep tersebut, maka ia menjadikan konsep dan 
label tersebut sebagai egonya. Sementara itu di dalam 
bisnis, ada dua hukum yang berlaku, yang pertama 
hukum kesalingterkaitan dan yang kedua adalah 
hukum perubahan yang terus-menerus. Hukum-hukum 
tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan yang sejati 
adalah melalui melepas dan berbagi. Pada bagian ini, 
penulis memperkenalkan apa yang disebut dengan 
konsep organisasi materialistis dan spiritual. Dikatakan 
bahwa materialisme ibarat memberikan air garam 
kepada orang yang kehausan, sedangkan spiritualitas 
menumbuhkembangkan welas asih, kesadaran penuh 
(mindfulness), aktivitas bermakna mendalam, dan 
transcendency pada anggotanya.

Pembahasan dilanjutkan dengan bagaimana 
mengenali penderitaan di sekitar kita. Penderitaan 
yang mendorong timbulnya delapan millennium 

development goals, yang dikembangkan oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdiri atas delapan 
hal, yaitu kemiskinan dan kelaparan, pendidikan 
dasar yang kurang memadai, ketidaksetaraan gender 
dan pemberdayaan 
perempuan, kematian 
pada balita, buruknya 
kesehatan maternal, 
berkembangnya 
penyakit, problem 
yang berkaitan 
dengan lingkungan 
hidup, dan perlunya 
kemitraan global 
dalam pembangunan.

Pada bagian 
berikutnya, penulis 
mengembangkan 
sepuluh prinsip yang 
terbagi dalam empat 
bagian besar, yaitu 
membangun budaya 
organisasi, sistem 
perolehan input, 
sistem penciptaan 
output, dan sistem 
komunikasi pasar 
dan penjualan. Prinsip-prinsip tersebut dikembangkan 
dengan penuh spiritualitas, yang merupakan sebuah 
kebenaran dari sisi yang lain dari sistem pengendalian 
manajemen. Buku ini ditutup dengan konklusi, 
melampaui sang ego. Dalam bagian ini dipaparkan 
tentang kebahagiaan semua versus kebahagiaan sejati 
dan bagaimana membangun perusahaan abad ke-21.

Sujoko Efferin adalah Direktur Kerja Sama 
Kelembagaan Universitas Surabaya, sekaligus dosen, 
dan praktisi sistem pengendalian manajemen. 
Beliau adalah alumnus dari SMA Kristen Petra 2. 
Setelah meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas 

Surabaya, beliau meraih gelar Master 
of Commerce dan Master of Commerce 
(Hons.) dari University of Wollongong, 
Australia. Kemudian, beliau melanjutkan 
studi dan meraih gelar Master of Arts 
dan Philosophy Doctor dari University of 
Manchester, Inggris.

Buku ini menawarkan sebuah alternatif 
sistem pengendalian manajemen, yaitu 
yang berbasis spiritualitas. Seperti yang 
kita ketahui, spiritualitas merupakan local 
wisdom yang diyakini benar, terutama 
oleh bangsa-bangsa di belahan bumi 
bagian timur. Buku ini memberikan wacana 
pemikiran yang hangat, yang merengkuh 
kemanusiaan, karena memadukan begitu 
banyak kebenaran, bukan melulu suatu 
kebenaran yang dilihat secara sempit dari 
sudut pandang tertentu. Tentu layak buku 
ini disebut sebagai karya kemanusiaan yang 
memberikan warna pada perkembangan 
sistem pengendalian manajemen. 

Buku ini layak dibaca dan dapat dijadikan sebagai 
referensi bagi praktisi yang ingin mendapatkan nilai 
lebih dalam hidupnya, sekaligus sebagai referensi 
bagi mahasiswa S1, S2, dan S3, yang menekuni sistem 
pengendalian manajemen.

Spiritualitas: Resolusi Sistem Pengendalian Manajemen Modern

Pada bulan Oktober 2017 yang lalu, PPPK Petra 
mendapatkan berkat berupa hibah dari KANI 
(Korean Association of Network Industries), 

sebuah perusahaan nonprofit yang berada di bawah 
koordinasi Pemerintah Korea, untuk penyelenggaraan 
pembelajaran bahasa dan budaya Korea di PPPK 
Petra. Bantuan ini diberikan sebagai bagian wujud 
nyata dari kerja sama PPPK Petra dengan Universitas 
Kristen Petra yang diberikan langsung oleh KANI, yang 
merupakan link dengan Universitas Kristen Petra. 
Bantuan yang diberikan adalah peralatan satu kelas 
lengkap, berupa dua puluh set komputer, dua puluh 
meja dan kursi siswa, papan elektronik, LCD projector, 
TV, beserta antena yang dipasang secara khusus 
sebagai infrastruktur jaringan internet berkecepatan 

Hibah dari Korean Association of Network Industries
untuk Pembelajaran Bahasa dan Budaya Korea di PPPK Petra

Pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, pukul 10.00, 
bertempat di Ruang Rapat Kantor Sekretariat 
PPPK Petra Direktorat Penunjang Pendidikan, Jalan 

Raya Kertajaya Indah Blok H No. 114‒115, Surabaya, 

Pertemuan Para Pensiunan Dana Pensiun PPPK Petra
telah dilangsungkan acara Pertemuan Para Pensiunan 
Dana Pensiun PPPK Petra. Pertemuan ini adalah ajang 
untuk menyampaikan informasi tentang organisasi dan 
perkembangan Dana Pensiun PPPK Petra kepada Pendiri 
dan kepada Peserta, sekaligus memberikan kesempatan 
kepada para Peserta yang ingin memberikan saran dan 
pendapat tentang investasi Dana Pensiun.

Acara ini dihadiri oleh Dewan Pengurus PPPK Petra 
selaku Pendiri Dana Pensiun PPPK Petra, yang terdiri 
atas Dr. Ir. Januar Heryanto, M.S., M.B.A., selaku Ketua 
I Dewan Pengurus, Ir. Widodo Adipranoto, selaku 
Ketua III Dewan Pengurus, dan Ir. Januar Budiman, 
M.S., Ph.D., selaku Bendahara II Dewan Pengurus PPPK 
Petra. Dewan Pengawas yang hadir terdiri atas Bapak 
Erik Ermawan Prasetyo, S.H. dan Dra. Tjhoa Hwa Njo. 
Seluruh Pengurus Dana Pensiun hadir dalam acara 
tersebut.

tinggi. Bantuan perangkat tersebut diberikan di SMA 
Kristen Petra 4, Sidoarjo.

Tujuan bantuan tersebut adalah untuk pengenalan 
bahasa dan budaya Korea di kalangan siswa usia 
jenjang SMA. Kegiatan pengenalan bahasa dan 
budaya Korea di SMA Kristen Petra 4 ini akan 
berlangsung mulai pada bulan November 2017. 
Pekerjaan penyiapan ruangan dan berbagai perangkat 
pendukungnya, selesai dikerjakan pada bulan Oktober 
2017, sekaligus uji coba kegiatan tersebut yang 
langsung bisa diikuti baik oleh para siswa dari Korea 
maupun Universitas Kristen Petra. Dengan adanya 
kegiatan ini, para siswa dapat belajar untuk mengenal 
bahasa dan budaya Korea.

Acara diawali dengan renungan yang dibawakan oleh 
Pdt. Slamet dari GPIB Bahtera Hayat. Ibu Retno Iswandari 
Hardjito dan Ibu Emiatin mengajak para peserta memuji 
Tuhan bersama-sama. Dalam renungannya, Pdt. 
Slamet mengajak seluruh peserta memahami makna 
kebersamaan. Kemudian, acara dilanjutkan dengan 
sambutan dari Ibu Ariany yang juga memperkenalkan 
Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus Dana Pensiun 
PPPK Petra kepada para peserta.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian informasi 
oleh Drs. Soetopo dan Bapak Alex Kurniawan, S.E., 
M.Ak. selaku Kepala Kantor dan Asisten Pengurus 
Dana Pensiun PPPK Petra, yang diakhiri dengan sesi 
penyampaian saran dan pendapat tentang investasi 
Dana Pensiun PPPK Petra. Acara ditutup pada pukul 
11.30,dengan doa dari Pdt. Slamet dan diakhiri dengan 
makan bersama.
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PELAKSANAAN 
FLIPPED CLASSROOM &
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

Selama satu tahun ajaran 2016/2017, pembuatan 
video flipped classroom oleh para guru yang 
tergabung dalam program Flipped Classroom 

telah menghasilkan sejumlah karya. Untuk kelas V 
SD, ada video flipped classroom untuk mata pelajaran 
IPA, IPS, Penjas, dan Matematika. Sedangkan untuk 
kelas VIII SMP, ada video flipped classroom untuk mata 
pelajaran Bahasa Inggris, Biologi, Fisika, Geografi, 
Matematika, dan Penjas. Pada semester genap tahun 
ajaran 2016/2017, sebagian besar video —yang 
peruntukkannya untuk semester genap— telah 
dicoba untuk digunakan oleh para siswa. Video untuk 
para siswa SD dibagikan melalui flashdisk dan CD, 
sedangkan video untuk para siswa SMP dibagikan 
melalui flashdisk atau google drive.

Hasil video flipped classroom yang sudah 
didistribusikan kepada siswa, yaitu:

Jenjang SD
Mata Pelajaran Jumlah Video

IPA 11
IPS 16

Matematika 24
Penjas 9
TOTAL 60

Jenjang SMP
Mata Pelajaran Jumlah Video

Bahasa Inggris 13

Biologi 14

Fisika 15

Geografi 16

Matematika 27

Penjas 15

TOTAL 100

Proses implementasi penggunaan video dalam metode 
flipped classroom memang tidak terlepas dari kendala, 
terutama belum terbiasanya para siswa (khususnya 
jenjang SMP) untuk menerima distribusi video melalui 
google drive. Hal ini memang membutuhkan perhatian 
dari para guru untuk memikirkan langkah-langkah yang 
diperlukan untuk mengatasinya. 
Dan bukan kebetulan, pada 
tanggal 16 Agustus 2017, 
salah satu anggota Dewan 
Pengurus PPPK Petra, yaitu 
Bapak Takim Andriono, Ph.D., 
membagikan pengalaman 
beliau dalam penggunakan 
Learning Management 
System (LMS) untuk metode 
pembelajaran yang menjadikan 
model video flipped classroom 
sebagai salah satu tool-nya. Di 
hadapan lima puluh peserta 
perwakilan sekolah SD, SMP, 
dan SMA PPPK Petra, beliau 
mengenalkan metode blended 

learning, yaitu metode pembelajaran 
yang mengombinasikan model online 
dan tatap muka di kelas. Di sinilah letak 
kebutuhan akan sebuah LMS untuk 
desain pembelajaran (di dalamnya 
ada video flipped classroom) dan 
budaya kemandirian belajar siswa. 
Dalam memaparkan pentingnya 
penggunaan LMS yang menyertai video 
flipped classroom, beliau tidak hanya 
memberikan  pengetahuan, tetapi juga 
mengajak para peserta untuk mulai 
menggunakan salah satu LMS, yaitu 
schoology. Sebelum waktu pertemuan 
pada tanggal 16 Agustus 2017 
berlangsung, para peserta harus sudah 
masuk dalam komunitas belajar melalui schoology. 
Para peserta terlibat dalam diskusi dan mendapatkan 
materi, baik berupa video flipped classroom maupun 
handout materi. Bagi sebagian besar peserta, hal ini 
adalah pengalaman baru untuk memanfaatkan LMS 
sebagai metode untuk pembelajaran mandiri. Selain 
LMS schoology, beliau juga menggenalkan LMS lain, 
yaitu google classroom dan beberapa apps pendukung 
yang dapat membantu para guru dalam penggunaan 
video flipped classroom yang sudah dibuat sebagai 
tools dalam mengajar. Beberapa di antaranya bisa 
diakses melalui situs www.diigo.com dan www.quizlet.
com. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa video 
flipped classroom tidaklah harus diproduksi sendiri, 
sebab ada banyak yang sudah tersedia dan bisa pula 
menggunakan audio PowerPoint, tentu saja hal ini 
tetap harus disesuaikan dengan kondisi siswa dalam 
lingkungan belajar di PPPK Petra.

Oleh sebab itu, video flipped classroom yang sudah 
dibuat oleh guru, tidak hanya berdiri sendiri berupa 
video pembelajaran, tetapi disertai pertanyaan-
pertanyaan untuk mengukur sejauh mana 
pemahaman siswa akan materi dalam video tersebut, 
dan hal itu bisa berupa diskusi atau evaluasi online 
sebelum pertemuan di ruang kelas. Kegiatan di dalam 
kelas, selain me-review pemahaman siswa akan suatu 
materi, juga ditekankan pada kemampuan siswa 
untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan 
sesuatu. Kemampuan inilah yang seharusnya dibangun 
bagi para siswa dalam pembelajaran di kelas. 
Demikian pula dalam proses evaluasi pembelajaran, 
tidak lagi ditekankan hanya untuk mengetahui sejauh 
mana keberhasilan belajar siswa, tetapi juga untuk 
mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar 
yang dilakukan oleh guru. Sehingga, perlu dipikirkan 

Yakub Saputra
Staf Puslitbang PPPK Petra

Beberapa siswa dan guru mengungkapkan testimoni 
tentang penggunaan video flipped classroom dalam 
proses pembelajaran yang mereka sudah lakukan. 
Berikut inti testimoni mereka:

Alfonso Noel Nathan Kusuma 
(siswa SD Kristen Petra 1)
Video flipped sangat membantu dia untuk belajar akan 
materi pelajaran yang ada dalam video. Untuk mata 
pelajaran yang sulit, dia dapat belajar berulang kali 
menonton tayangan videonya sampai benar-benar 
memahami materi, sehingga saat ulangan dia bisa 
memperoleh nilai yang baik.

Aurelia Gunawan (siswa SMP Kristen Petra 2)
Salah satu manfaat adanya video flipped yang dia 
rasakan adalah video tentang pelaksanaan praktikum, 
karena dengan terlebih dahulu melihat video —
sebelum pelaksanaan praktikum— membuat dia lebih 
siap dalam melakukan percobaan selama praktikum.

Abia Sartini, S.Pd. (guru SD Kristen Petra 12)
Merasakan manfaat adanya video flipped dengan 
adanya peningkatan prestasi siswa, karena siswa 
bisa memutar kembali video flipped-nya jika belum 
memahami materi di kelas. 

Dra. Cicik Rahayu (guru SMP Kristen Petra 5)
Manfaat video flipped bagi siswa, khususnya dalam 
pelajaran Matematika yang diampunya, para siswa 
dapat mempelajari terlebih dahulu materi sebelum 
proses kegiatan belajar di kelas berlangsung. Modal 
pengetahuan mengenai materi yang sudah dimiliki 
oleh siswa sangat bermanfaat selama proses belajar di 
ruang kelas, sebab guru tinggal memperjelas bagian-
bagian yang sangat perlu serta memperdalam materi 
tersebut. Hal inilah yang membuat kegiatan belajar 
mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Namun 
masih ada kendala yang dirasakan, khususnya untuk 
jenjang SMP, yaitu: 
- pembuatan video yang belum terstandar dengan 

baik dalam hal suara dan gambar.
- sebagian siswa belum terbiasa untuk menerima 

distribusi video melalui google drive dalam akun 
e-mail @siswa.pppkpetra.or.id.

dengan baik 
dalam setiap pembuatan evaluasi, baik tes formative 
maupun summative. Hal inilah yang perlu segera 
ditindaklanjuti untuk memikirkan desain belajar 
mengajar di lingkungan sekolah PPPK Petra, dengan 
memanfaatkan video yang sudah ada dan materi-
materi pendukung yang sudah banyak tersedia.
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Pelatihan Guru Pengajar 
Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains

(EMS  Teachers Training)
Eko Jatmiko
Staf Puslitbang PPPK Petra

TESTIMONI KELAS MATEMATIKA

Maria Sifera Mumba (guru kelas – SD Kristen Petra 
5): “Kesan saya selama mengikuti pelatihan EMS itu 
sangat menyenangkan. Pertama, saya mendapat lebih 
banyak perbendaharaan kata dalam kehidupan sehari-
hari dalam bahasa Inggris. Kedua, saya mendapatkan 
pengalaman mengajar sesuai dengan bidang studi 
yang saya ajarkan (Matematika), yaitu dalam 
pemahaman konsep yang memang perlu dibagikan 
dan diajarkan kepada siswa, baik dalam bahasa Inggris 
maupun bahasa Indonesia (bilingual). Ketiga, saya juga 
dapat memahami cara mengajar Matematika dengan 
bahasa Matematika yang memang belum saya ketahui. 
Selain itu, saya mendapatkan konsep-konsep yang 
menjadikan pemahaman Matematika menjadi lebih 
mudah.”

TESTIMONI KELAS SAINS

Maria Ana (guru kelas – SD Kristen Petra 1): 
“Pada awalnya saya merasa sangat kesulitan belajar 
bahasa Inggris, namun lambat laun melalui aktivitas 
pembelajaran yang menyenangkan, saya mulai mampu 
meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. 
Pada pelatihan ini, saya mendapatkan banyak materi 
pelajaran Sains yang selama ini kelihatan biasa, namun 
bisa diajarkan melalui metode yang sangat menarik 
dan menyenangkan. Saya juga dapat melakukan 
eksperimen-eksperimen sains yang menyenangkan 
dan menarik. Pelatihan ini memperkaya wawasan saya 
tentang bagaimana mengajarkan Sains dalam bahasa 
Inggris dengan cara yang menarik dan bervariasi.”

TESTIMONI KELAS BAHASA INGGRIS

Alninda Ramandani (guru Bahasa Inggris 
– TK Kristen Petra 5): “Menurut saya, 
pelatihan EMS ini sangat bermanfaat 
karena kita jadi disegarkan lagi 
tentang materi grammar dan 
teori-teori bahasa Inggris. Hal yang 
lebih penting adalah bahwa kita 
sebagai guru dapat belajar berbagai 
metode dan teknik mengajar yang 
menyenangkan dan engaging, 
sehingga sebagai guru, secara 
pribadi saya juga merasa 
termotivasi untuk membuat 
aktivitas-aktivitas yang menarik 
bagi siswa saya.”

Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa 
mengingkari pentingnya bahasa Inggris dalam 
kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mampu 

berbahasa Inggris untuk mengembangkan diri saat kita 
bepergian ke negara lain dan bekerja di lingkungan 
global, yang mengharuskan kita menganggapnya 
sebagai bahasa kedua kita dan mulai belajar sedini 
mungkin. Meskipun anak-anak sudah mempelajari 
bahasa Inggris, namun mereka sering hanya berkutat 
dengan materi kurikuler, tanpa memperhatikan 
penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-
hari. Sehingga tidak jarang kita melihat bagaimana 
belajar bahasa Inggris ini hanya dilakukan pada 

saat jam pelajaran Bahasa Inggris. Mendorong dan 
mempromosikan kemampuan berbahasa Inggris 
sebagai bagian pendidikan siswa harus dipandang 
sebagai kebutuhan dan kemampuan yang harus 
dikembangkan sejak awal, mengingat bahwa belajar 
bahasa Inggris sejak usia dini merupakan waktu yang 
terbaik. Anak-anak memiliki kapasitas yang besar 
untuk menyerap bahasa dan meniru suara. Mereka 
sangat spontan dan tidak memiliki perasaan canggung 
untuk merasa malu untuk mencoba. Hal ini membuat 
mereka tidak merasa terhambat saat berbicara dan 
berlatih bahasa Inggris.

Mengekspos siswa dengan bahasa Inggris harus 
semaksimal mungkin dan dilakukan dengan cara 
yang sama pada saat mereka belajar bahasa ibu. 
Pada saat belajar bahasa Inggris, mereka juga dapat 
mengembangkan keterampilan lainnya secara 

bersamaan, yang meliputi: kemampuan bahasa 
dan kemampuan verbal, kreativitas, keterampilan 
memecahkan masalah, serta kemandirian dan otonomi 
yang lebih besar. Seorang anak yang fasih berbahasa 
Inggris, memiliki peluang karier yang lebih besar pada 
masa depan, mendapatkan otonomi dan kebebasan 
untuk berkeliling dunia, meningkatkan harga diri 
mereka dan diperkaya dengan segala jenis pengalaman 
pribadi untuk dapat berkomunikasi dengan orang-
orang dari negara dan budaya yang berbeda.

Pelaksanaan program ini juga didorong oleh dua hal 
penting, yaitu: hasil FGD (Forum Group Discussion) 

yang dilakukan 
oleh PPPK Petra 
dengan seluruh 
stake holder yang 
mengharapkan 
adanya pengajaran 
bilingual di 
sekolah-sekolah 
Petra; dan hasil 
angket yang 
diperoleh dari 
orang tua siswa 
jenjang SD yang 
mana kurang 
lebih 90% orang 
tua menyambut 
dengan baik bila 
pengajaran di 
sekolah dilakukan 
secara bilingual.

Dengan melihat latar belakang tersebut, PPPK Petra 
mencanangkan pengajaran Matematika dan Sains 
dengan menggunakan bahasa Inggris di jenjang 
sekolah dasar, khususnya di kelas I dan II, pada tahun 
ajaran 2017/2018 ini. Program ini diharapkan akan 
menjadi langkah maju untuk meningkatkan kesadaran 
dan mendorong kemampuan literasi dan bahasa 
Inggris siswa.

Program mengajar Matematika dan Sains dalam 
bahasa Inggris ini tidak akan berjalan dengan baik dan 
berhasil mencapai tujuannya bila kompetensi guru 
untuk menguasai bahasa Inggris sendiri dipertanyakan. 
Apa yang bisa kita harapkan dari guru Matematika dan 
Sains? Guru-guru yang bukan spesialis bahasa ini harus 
mengatasi tuntutan ganda untuk mentransmisikan 
konten dan juga bahasa. Apakah mereka dapat 
menutupi bidang subjek mereka secara akurat dan 

efektif? Oleh karena itu, untuk memahami program 
ini, penting bagi kita untuk memahami persepsi, 
pengetahuan, sikap, dan kesiapan para guru terhadap 
pengajaran Matematika dan Sains dalam bahasa 
Inggris.

Dengan alasan tersebut, PPPK Petra mengadakan 
pelatihan guru pengajar Bahasa Inggris, Matematika 
dan Sains, yang nantinya akan mengajar siswa dengan 
menggunakan media pengantar bahasa Inggris. 
Program pelatihan ini selanjutnya diberi nama Program 
Pelatihan EMS. Untuk dapat bergabung dalam program 
pelatihan ini, para guru paling tidak harus mempunyai 
dua syarat utama, yaitu: kemauan untuk belajar 
dan kemampuan bahasa Inggris yang memenuhi 
standar yang telah ditetapkan. Proses seleksi guru 
diawali dengan tes kemampuan bahasa Inggris 
melalui tes TOEIC (Test of English for International 
Communication) yang dilakukan dalam dua tahap. 
Tahap pertama dilakukan pada bulan Desember 2015. 
Berdasarkan pada seleksi tahap pertama ini, diperoleh 
96 orang guru dari jenjang TK, SD, dan SMP, dengan 
nilai TOEIC di atas 400. Selanjutnya, diadakan kembali 
seleksi tahap kedua melalui tes TOEIC pada tanggal 19 
November 2016. Dari seleksi ini, 39 orang guru dari 
jenjang TK dan SD dinyatakan lolos seleksi. Sehingga 
jumlah keseluruhan dari hasil dua tahap seleksi 
kemampuan bahasa Inggris tersebut adalah 96 orang 
guru. Pada tanggal 18-19 November 2016, diadakan 
tes wawancara untuk memastikan pemahaman dan 
pandangan mereka terhadap program pelatihan 
EMS ini. Pada akhirnya, secara keseluruhan guru 
yang dinyatakan lolos dan bersedia untuk mengikuti 
seleksi lanjutan pada program ini berjumlah 96 orang 
guru dengan rincian 33 guru bahasa Inggris, 32 guru 
Matematika, dan 31 guru Sains.

Seleksi lanjutan dilakukan dengan CEPT (Cambridge 
English Placement Test) dan speaking test. Tes 
ini bertujuan untuk menyeleksi kandidat dengan 
kualifikasi bahasa Inggris yang tepat. Untuk pengajar 
bahasa Inggris yang lolos, harus memiliki nilai minimal 
CEPT A2 dan speaking test B1. Sedangkan untuk guru 
Matematika dan Sains, nilai minimal CEPT A2 dan 
speaking test A2. Pada akhirnya, seleksi ini meloloskan 
77 orang guru. Namun seiring berjalannya waktu, tiga 
orang guru mengundurkan diri, sehingga tersisa 24 
orang guru untuk kelas bahasa Inggris, 25 orang guru 
untuk kelas Matematika, dan 25 orang guru untuk 
kelas Sains.

Pelatihan dimulai pada tanggal 3 Februari 2017, dan 
diadakan pada setiap hari Jumat dan Sabtu dengan 
durasi enam jam. Namun seiring berjalannya waktu, 
pelatihan pada hari Jumat dilakukan dengan durasi 
empat jam, yaitu pukul 14.00‒18.00. Pelatihan ini 
bertujuan membantu para guru untuk meningkatkan 
kemampuan bahasa Inggris mereka, dapat 
berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan lebih 
lancar, dan menggunakan bahasa Inggris sebagai 
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Reading as a receptive skill cannot be separated 
from the English learning as the learners have 
first contact with the language which involves 

responding to text rather than producing it, in other 
words, reading involves making sense of written text 
(The TKT Course Module 1, 2, and 3, Mary Spratt, 
Alan Pulverness, Melanie Williams 2012: page 
31). When we read a text, we need to connect our 
general knowledge of the world with what we read.

1. Set the goal
How many of us, teachers, often are vague with 
the set up goal. That’s what makes us have 
difficulty in helping the students reach the learning 
goal. In fact, we should take some time to keep 
in mind the real goal that we want our students 
achieve. In his book Never Work Harder than Your 
Students, Robyn R. Jackson said we should spend 
more time planning than teaching. In accordance 
with reading class we are going to lead,  from the 
start we teachers, must be aware that there are 
several types of reading skills we need to know. 
One of the most obvious, but unnoticed, points 
related to reading purpose is the consideration of 
the different types of reading skills: 
• Skimming: reading rapidly for the main points.
• Scanning: reading rapidly to find a specific piece 

of information.
• Extensive reading: reading a longer text, often 

for pleasure with emphasis on overall meaning.
• Intensive reading: reading a short text for de-

tailed information.
(Theories of Reading 2: Submitted by admin / an  
Iranian writer, on 29 March, 2006 - 13:00)

2. Comprehension or Structure?
Teacher : “Students, please answer my question 

for the text: Who is cold and hungry?”
Michael : “Simon.”
Teacher : “Yes, it’s true, Michael. Good job! But 

you have to give a complete answer: 
Simon is cold and hungry.”

Does that conversation seem very common in 
reading class? Teacher always corrects the way 
students answer questions, from short ones to 
long ones, according to the correct rules. Let’s 
observe. What do we expect the students to be 
able to do? Do we need them to comprehend and 
grasp the whole meaning of the passage and in the 
end they are able to retell it in their own words, 
or, do we need them to master grammar by going 
through the structure of the passage and thus 
encourage them to give complete answers (with 
the correct grammar) to the related questions. 

If it is the learners’ comprehension, do not have 
them focused on grammar or gone through 
the structure rather than have them read the 
passage extensively for general comprehension.  
A coleague teacher when was asked, explained 
that the purpose of teaching the students to give 
complete answers in questions of reading passage 
was to drill them to make correct sentences and to 
answer properly with correct grammar. Here are 
some tips for teachers that might help handle the 
reading class in a better way:
2.1  Title prediction.

Title prediction can be somewhat intriguing. 
Discuss the title in a way that your students 
may raise up their interest of the text. Expose 
the title in a big heading either on the board 
or the LCD screen and do not let them see the 
text. Spend some time to get ideas by giving 
questions and make a list, give them a chance 
to practice their speaking ability as well.

2.2 Lead them to deduce meaning from context. 
This is the first step we have to do when 
students are facing a reading text. Give clue to 
difficult words without using a dictionary (Day 
and Bamford 1998; Prowse 1999). Instead, 
have them deduced meaning from context. 
For example, you happen to see this sentence 
in your text: Lisboa é a capital de Portugal. You 
can deduce the meaning form your knowledge 
of English that ‘capital’ means capital and from 
your general knowledge you know that the 
capital of Portugal is Lisbon. So you know that 
Lisboa means Lisbon (The TKT Course Module 
1,2 and 3, Mary Spratt, Alan Pulverness, 
Melanie Williams 2012: page 32). That’s how 
it works!

2.3 Give feedback as post reading activity.
Feedback in post reading activity is not always 
in the form of questions. True or false, gap 
filling, sentence matching can be as chalenging 
as answering questions. Teachers may make it 
into interactive games, activities on the floor, 
outside the classroom, racing, moving to find 
the partners, etc. As we know that schools 
today does not mean learning in a square 
room called class, teachers may creatively find 
some places children are most convenient in.

So parents and teachers, never stop encouraging 
your students to read, because reading to the mind is 
what exercise is to the body.

Lusyanna Tjandraseputra, S.Pd.
Guru Bahasa Inggris SD Kristen Petra 7

READING:
a Comprehension or a Grammar Lesson?

media pengantar dalam pengajaran Matematika dan 
Sains. Pelatihan ini mencakup empat keterampilan 
berbahasa, yaitu: listening, speaking, reading, dan 
writing. 

Secara keseluruhan, pelatihan kelas bahasa Inggris 
dilaksanakan selama 260 jam, meliputi: Proficiency 
Training (80 jam), Knowledge Training (methodology) 
(90 jam), dan Teaching Skills Training (90 jam). Para 
guru dilatih untuk memahami metodologi, teaching 
approaches, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 
pengajaran bahasa Inggris sebagai second language. 
Tujuan utamanya adalah memperlengkapi para guru 
dengan kemampuan standar Cambridge English 
Teaching Knowledge (TKT) dan Certificate in Teaching 
English to Speaker of Other languages (CELTA).

Pelatihan kelas Matematika dilaksanakan selama 
240 jam, dengan rincian: Proficiency Training and 
Teaching Practice (120 jam), serta Knowledge 
Training (methodology and Pedagogy for grade I & 
II) and Teaching Practice & Observation (120 jam).  
Metodologi internasional dan pendekatan pengajaran 
Matematika berdasarkan konsep-konsep Matematika 
yang baru untuk siswa kelas I dan II, menjadi materi 
utama dalam pelatihan kelas Matematika.

Sedangkan untuk pelatihan kelas Sains, dilaksanakan 
selama 210 jam yang terdiri atas 120 jam materi 
Proficiency Training dan 90 jam materi Knowledge 
Training (methodology and Pedagogy for grade I 
& II) and Teaching Practice & Observation. Enquiry 
Based Approach digunakan untuk melatih para 
guru Sains dengan tujuan agar mereka mampu 
melakukan pengajaran Sains yang interaktif dan 
engaging bagi para siswa. Dalam pelatihan ini, para 
guru mendapatkan kesempatan untuk mengekplorasi 
sejumlah contoh percobaan ilmiah, latar belakang, 
langkah-langkah penyusunan lesson plan dan 
pelaksanaannya.

Hingga bulan September 2017, pelatihan EMS ini 
telah berjalan kurang lebih selama enam bulan. 
Selama masa itu, di tiap-tiap kelas pelatihan para guru 
menunjukkan keaktifan dan semangat yang luar biasa. 
Mereka menikmati aktivitas dan proses pembelajaran 
dengan usaha keras dan antusiasme yang tinggi di 
tengah kesibukan pekerjaan di sekolah masing-masing 
dan kepenatan tubuh. Banyaknya pertanyaan yang 
timbul dari interaksi para guru dengan para trainer, 
menunjukkan rasa ingin tahu mereka yang besar 
terhadap materi-materi yang disampaikan. Pada 
pelatihan ini pulalah tercipta hubungan yang baik di 
antara para guru sehingga timbul interaksi yang positif 
dan saling mendukung. 
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Pada tanggal 25-28 Juli 2017 yang lalu, Universitas 
Kristen Petra kembali mengadakan kegiatan 
workshop tahunan yang bertempat di Singapura, 

dan diikuti oleh kepala sekolah dan perwakilan guru 
BK dari tiga puluh sekolah yang ada di Surabaya, 
Mojokerto, Malang, Jember, Semarang, Yogyakarta, 
Makassar, dan Manado. Workshop kali ini mengangkat 
tema “Agent of Change”.  PPPK Petra mendapat 
kesempatan untuk mengikutsertakan seluruh Kepala 
SMA/SMK Petra serta satu orang perwakilan guru BK 
dari tiap-tiap sekolah.

Pada kesempatan ini, Prof. Ir. Rolly Intan, M.A.Sc., 
Dr.Eng. selaku Rektor Universitas Kristen Petra 
memaparkan value yang ada di Universitas Kristen 
Petra serta membuka forum diskusi bagi kepala 
sekolah dan guru BK, mengenai minat dan jurusan 
yang ada di Universitas Kristen Petra serta kendala 
di lapangan yang banyak ditemui berkaitan dengan 

Workshop: Agent of Change

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh lembaga 
pendidikan adalah meningkatkan daya saing dan 
keunggulan kompetitif (competitive advantage) 

di semua sektor, dengan mengandalkan pada 
kemampuan SDM, teknologi, dan manajemen, tanpa 
mengurangi keunggulan komparatif yang telah dimiliki. 
Lembaga pendidikan diharuskan mampu menghadapi 
perubahan yang supercepat dalam tantangan 
globalisasi, dengan melahirkan SDM yang berdaya 
saing tinggi, berkarakter, dan tangguh. Hal yang paling 
mendasar dan tidak dapat dihindari adalah dengan 
melakukan perubahan positif yang direncanakan 
secara holistis melalui Organization Development 
(OD). Perubahan yang hanya sesaat tidak akan dapat 

ORGANIZATIONAL CHANGE AND DEVELOPMENT STRATEGICS
(From Great Leaders Toward Sustainable Superior Performance)

“Change or Die”

membawa sekolah memiliki competitive advantage 
yang diakui oleh para stake holder. Kepala sekolah 
harus menjadi change agent agar organisasi dapat 
mengalami “perubahan cepat” yang memang 
direncanakan (Organization Development as the 
Planned Change Process).

Organization Development dapat dilakukan melalui 
strategi ‘action research’ yang dimodifikasi sesuai 
dengan value and design of organization, yang terdiri 
atas tiga tahap, yaitu:
1. Diagnosis: mengumpulkan dan menganalisis data 

organisasi serta melakukan pengaturan objek yang 
akan diubah (unfreezing). 

2. Intervention: mengambil tindakan 
kolaboratif untuk menerapkan perubahan 
yang diinginkan (changing). Salah satu 
intervensi melalui pembiasaan/pemberian 
“pola” (intervention culture) bertujuan 
untuk merubah mindset seseorang, yang 
akan berdampak pada perubahan besar 
organisasi. People don’t resist change. But 
they resist being changed.
3. Evaluation: melakukan tindak lanjut 
untuk memperkuat dan mendukung 
perubahan (refreezing).

Seorang pemimpin harus memiliki 
kompetensi intrapersonal skills, 
interpersonal skills, general consultation 

peminatan kuliah. Kegiatan kemudian dilanjutkan 
dengan rangkaian sesi acara yang sudah disusun oleh 
tim dari Universitas Kristen Petra, baik untuk kepala 
sekolah maupun guru BK. Tiap sesi telah disusun dan 
ditata dengan rapi, sehingga seluruh peserta dapat 
terlibat aktif dalam diskusi ataupun latihan yang 
diberikan oleh tim Universitas Kristen Petra.

Dalam setiap sesi untuk guru BK, Dra. Lanny Herawati 
selaku pembicara, banyak mengulas secara mendalam 
mengenai digital generation, pengaruh perkembangan 
teknologi dan problematiknya bagi generasi muda 
masa kini, serta tahapan yang dapat dilakukan untuk 
menolong problematik generasi masa kini. Selain itu, 
diulas pula mengenai pentingnya value dalam hidup 
dan kehidupan organisasi serta peranan guru BK untuk 
menolong siswa agar dapat mengembangkan nilai 
hidup hingga mencapai tujuan yang optimal, yaitu 
tujuan yang tidak hanya berkutat pada kebutuhan 

Jessica Rahardja S., S.Psi., M.Si.
Staf BK kantor Sekretariat PPPK Petra

Elisabeth Dian P., S.Pd., M.M.
Kepala SMA Kristen Petra 4

skills, dan organization development theory, serta 
mempunyai prinsip:
• Nothing to hide. Pemimpin harus tampil apa adanya, 

tidak ada yang disembunyikan/selalu transparan, 
sehingga berani mengatakan tentang kebenaran 
(Matius 5:37). Dalam mengatakan suatu kebenaran, 
seorang pemimpin perlu mempertimbangkan dua 
hal, yaitu:
1. Tentang kebenaran itu sendiri.
2. Bagaimana cara untuk menyampaikan kebe-

naran, agar tujuan yang diharapkan tercapai, 
tetapi tidak menimbulkan masalah baru.

• Nothing to lose. Pemimpin harus menyadari bahwa 
segala sesuatu yang dimiliki adalah titipan Tuhan, 
termasuk jabatan yang sedang dipegangnya, 
sehingga dia tidak akan memakai segala cara untuk 
mempertahankan jabatannya. Dia percaya bahwa 
tidak ada yang abadi yang menjadi miliknya.

• Nothing to prove. Pemimpin tidak boleh merasa diri 
hebat/sombong dan bersikap semena-mena kepada 
orang yang dipimpinnya.

Leadership is the process of influence other people to 
act in particular ways in order to achieve specific goals.

Tulisan di atas adalah sebagian materi dalam 
workshop Kepala SMA/SMK yang diselenggarakan oleh 
Universitas Kristen Petra pada tanggal 25-28 Juli 2017 
di Singapura.

dirinya semata, tetapi juga dapat memberikan dampak 
bagi kehidupan orang lain. Dengan berbagai macam 
pembekalan materi yang disampaikan, diharapkan 
tim guru BK dapat membawa perubahan yang 
mengembangkan nilai-nilai kehidupan bagi diri sendiri, 
siswa, dan lingkungan organisasi.
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GAA (Global Accreditation Association) adalah 
sebuah lembaga akreditasi sekolah Kristen 
tingkat internasional. Tujuan dari pelaksanaan 

GAA adalah untuk mendorong dan mengembangkan/
meningkatkan sekolah agar terus berjalan ke arah 
pengenalan dan pertumbuhan rohani bagi setiap 
individu yang terlibat di dalam sekolah, menuju 
sekolah Kristen yang berstandar internasional. 
GAA mendorong sekolah kembali menghayati dan 
mengimplementasikan standar pendidikan Kristen 
berdasarkan prinsip alkitabiah. Sekolah di lingkungan 
PPPK Petra yang mendapat kesempatan untuk 
melaksanakan akreditasi GAA adalah TK Kristen Petra 
5, SD Kristen Petra 5, SMP Kristen Petra 1, dan SMA 
Kristen Petra 1. Proses awal diberikan bagi perwakilan 
tiap-tiap sekolah untuk mengenal dan memahami 
konsep GAA. Perwakilan tiap-tiap sekolah mendapat 
penjelasan dari Bapak Edward Cahyono tentang 
pentingnya pemahaman Alkitab dan pengalaman 
dengan Tuhan, karena setiap individu di dalam 
sekolah akan menjadi contoh dan pembentuk suasana 
sekolah. Selain itu, diberikan gambaran tentang proses 
akreditasi yang akan dilakukan di sekolah. Selama 
enam hari, tanggal 21‒26 Agustus 2017, tim asesor 
dari GAA, yaitu Mr. Greg Brien dari Canberra, Australia, 
didampingi oleh Ibu Rossel sebagai penerjemah, dan 
Bapak Edward Cahyono dari Indonesia, melakukan 
proses akreditasi. 

Pada hari pertama, tanggal 21 Agustus 2017, 
bertempat di Kantor Direktorat Pendidikan PPPK Petra, 
tim asesor bersama dengan Dra. Hariati Santoso, 
M.Pd., M.Si. selaku Wadir Pendidikan PPPK Petra, 
dan perwakilan dari tiap-tiap sekolah, membahas 
kategori Visi dan Misi, Pemerintahan, Personal, dan 

Administrasi. Khusus pada pernyataan Visi dan Misi, 
kami diajak untuk mengevaluasi dan mengkritik 
kembali visi dan misi Petra. Asesor menyampaikan 
pentingnya visi dan misi dalam membangun sebuah 
sistem pendidikan yang baik untuk menunjang 
pelaksanaan pendidikan. Statement of Faith menjadi 
dasar yang perlu dipikirkan kembali, visi dan misi yang 
sudah ada dapat dikembangkan menjadi dasar yang 
lebih kuat untuk membangun sistem pendidikan.

Pada tanggal 22‒25 Agustus 2017, akreditasi 
dilakukan di sekolah. Tim asesor melakukan tour 
building berturut-turut dari SMA Kristen Petra 1, 
SMP Kristen Petra 1, TK Kristen Petra 5, dan SD 
Kristen Petra 5. Mereka membahas kategori peran 
keluarga dalam sekolah, siswa, kurikulum, sistem 
pembelajaran, penilaian, fasilitas, dan sumber daya. 
Tim asesor melihat proses belajar mengajar, berdiskusi 
dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, 
administrator, perwakilan orang tua, dan para siswa. 
Pelaksanaan akreditasi berjalan kolaboratif, tim asesor 
bertindak sebagai partner untuk mendiskusikan 
sekolah dan memikirkan bersama untuk kemajuan 
sekolah. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan 
bertahap dan perlahan, agar setiap bagian dari 
pembelajaran bisa berjalan dengan baik berdasarkan 
firman Tuhan. Pembelajaran bukan hanya berfokus 
pada transfer ilmu pengetahuan, namun juga berbagi 
tentang kehidupan, penghayatan firman Tuhan, 
pengalaman bersama Tuhan dalam konteks ilmiah, 
dan pembelajaran secara utuh. Pengembangan 
pengelolaan sekolah diarahkan menjadi kolaboratif 
dengan orientasi people base. Hal ini mengarahkan 
setiap individu yang terlibat di dalam sekolah untuk 
mengembangkan sikap humanis atau memanusiakan 

PPPK Petra 
Akreditasi Internasional GAA

manusia. Setiap individu, bertindak sebagai partner 
yang saling bekerja sama. Tindak lanjut dari proses 
akreditasi ini, tiap sekolah mulai mengembangkan 
konsep berpikir yang baru dan ditularkan dari 
perwakilan sekolah kepada individu lainnya. Hal ini 
dilakukan beriringan dengan upaya peningkatan yang 
bisa dilakukan pada setiap prinsip yang sudah dibahas 
bersama. 

Pada hari terakhir, tanggal 26 Agustus 2017, bertempat 
di Kantor Direktorat Pendidikan, Dewan Pengurus 
PPPK Petra yang diwakili oleh Dr. Ir. J. Heryanto, MS, 
MBA (Ketua I) dan Bapak Januar Budiman, Ph.D. 
(Bendahara II), beserta Dra. Hariati Santoso, M.Pd., 
M.Si. (Wakil Direktur Pendidikan PPPK Petra) dan 
perwakilan dari tiap-tiap sekolah, mendengarkan dan 
mendiskusikan evaluasi dari tim asesor GAA (Mr. Greg 
Brien dan Bapak Edward Cahyono), tentang praktik 
yang dilakukan oleh tiap-tiap sekolah dan saran 
peningkatannya pada kesepuluh kategori GAA.

Waktu tak terasa berjalan begitu cepat, dan tanpa 
kami sadari, akreditasi GAA telah usai. Akreditasi 
yang dilakukan oleh GAA berupa diskusi-diskusi yang 
menyenangkan. Sekolah sangat terbantu, khususnya 
dalam peningkatan ataupun pengembangan program 
sekolah bagi guru, siswa, dan orang tua siswa.

Puji Tuhan, semoga ke depannya sekolah Petra bisa 
menjadi sekolah Kristen yang melayani dengan 
sepenuh hati serta menjadi berkat bagi sesama dan 
kemuliaan bagi Tuhan.

	

Ir. Agus Kisworo, M.Pd.
Kepala SMA Kristen Petra 1

Kesamaan visi dan misi lembaga/sekolah dengan GAA

Kesan tim asesor GAA terhadap sekolah-
sekolah Petra yang dikunjungi:
• Sekolah Petra bersih dan indah.
• Program sekolah dihidupkan/dijalankan 

secara baik dan teratur, sesuai dengan visi 
dan misi sekolah.

• Program sekolah mempunyai nilai-nilai 
pendidikan yang sangat tinggi.

• Suasana pembelajaran sangat kondusif.
• GAA mengapresiasi apa yang sudah dilakukan 

oleh sekolah Petra.
• GAA mengusulkan beberapa peningkatan 

kegiatan sekolah.
• Sekolah Petra menjadi berkat dan kemuliaan 

bagi Tuhan.
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Pada era globalisasi yang 
sudah sedemikian menembus 
batas-batas antarnegara, 

siswa dituntut tidak hanya sekadar 
menguasai bidang akademis, akan 
tetapi juga dituntut untuk menjadi 
kreatif dan inovatif, menguasai 
teknologi, serta berjiwa mandiri 
dalam menghadapi suatu masalah. 
Pada kenyataannya, evaluasi dan 
ujian di sekolah masih terfokus 
pada penguasaan materi, belum 
sepenuhnya mengarah pada 
kreativitas dan inovasi, terlebih 
life skill anak. Hal ini menyadarkan 
kita untuk juga memperhatikan 
perkembangan kreativitas dan 
inovasi para peserta didik kita. 
Tentu saja kreativitas dan inovasi 
juga belum cukup, sehingga perlu 
ditambah sebuah  pola pikir dan 
perilaku yang mengarah pada 
entrepreneurship.

  
Begitu mendengar kata 
Entrepreneurship, sejenak 
pikiran kita langsung mengarah 
ke hal-hal yang segalanya 
tentang bisnis. sebenarnya 
tidaklah sepenuhnya demikian, 
Pengertian entrepreneurship 
menurut Zimmerer adalah 
proses mengidentifikasi, 
mengembangkan dan membawa 
visi ke dalam kehidupan, visi ini 
dapat berupa ide-ide inovatif, 
peluang atau cara-cara yang lebih 
baik, efektif dan efisien dalam 
mengolah dan menampilkan  

sesuatu yang sederhana menjadi 
yang bernilai. 

Kebanyakan perusahaan-
perusahaan yang sedang 
tumbuh dan bersifat inovatif 
menunjukkan stimulus-stimulus 
pada karyawannya menjadi orang-
orang yang berjiwa entrepreneur, 
perusahaan-perusahaan sedang 
mengembangkan program-
program entrepreneurship, 
untuk mengembangkan  para 
entrepreneur individual, sehingga 
menimbulkan perubahan-
perubahan dramatik dalam 
perusahaannya dan produksinya 
dapat diterima oleh masyarakat. 
Dunia entrepreneurship 
menghasilkan individu-individu 
yang pantang menyerah, mandiri 
dan inovatif. 

Dengan demikian,  
entrepreneurship dapat diajarkan 
di sekolah, bukan mengarahkan 
siswa untuk menjadi seorang 
pebisnis, namun siswa didorong 
menjadi lebih kreatif dan inovatif 
dalam melihat kondisi serta 
kebutuhan sekitarnya, dan mampu 
menciptakan sesuatu yang bernilai. 
Pendidikan di sekolah mengajarkan 
semangat dan jiwa kemandirian, 
serta keterampilan kepada siswa, 
sehingga mereka bisa berkembang 
dan semakin matang dalam hal 
keberanian mengambil risiko, 
strategi mengatasi masalah, 

kemampuan berkomunikasi, cara 
mengubah ide menjadi sebuah 
rencana dan karya nyata, serta 
cara menangkap dan mengelola 
sebuah peluang. Karakter dan 
keahlian entrepreneurship menjadi 
hal yang sangat penting untuk 
dipelajari dan diterapkan pada 
masa sekarang dan yang akan 
datang.

SMP Kristen Petra 2 menyadari 
hal itu, dan mencoba menangkap 
peluang yang ada dari lingkungan 
sekitar. Pada tahun ajaran 
2017/2018, SMP Kristen Petra 2 
memberikan pelajaran khusus 
kepada para siswa tentang 
entrepreneurship yang dikemas 
dalam bentuk pelajaran Life Skills, 
di antaranya: Art and Craft, Design, 
Cooking, dan Technopreneur. 

Bentuk konkretnya dimulai dari 
budi daya jamur, yang hasilnya 
diolah menjadi pizza jamur, jamur 
crispy, dan mushroom chicken ball. 
Itulah salah satu ide kreatif untuk 
pengembangan masakan olahan 
dari jamur. Beberapa contoh lain 
adalah mendaur ulang bahan 
bekas botol minuman menjadi 
sebuah karya yang mempunyai 
nilai jual, serta mendesain 
berbagai ornamen pada kaus 
dengan desain-desain yang kreatif. 

Drs. Sugeng Widodo (guru SMP Kristen Petra 2)
Saya merasa bersyukur, pada tahun ajaran 2017/2018, 
kami ditugaskan oleh SMP Kristen Petra 2 untuk belajar 
melalui program kegiatan entrepreneurship yang diadakan 
oleh PPPK Petra. Saya mengambil bagian di bidang grafis. 
Entrepreneurship mengajarkan karakter yang baik, tidak hanya 
soal mengolah barang yang mempunyai value creation, tetapi 
memberi saya semangat yang lebih lagi untuk mengajar dan 
mendidik para siswa. Karena memandang masa depan, saya 
percaya bahwa anak-anak didik saya nanti akan menjadi pribadi 
yang tangguh dan sangup bersaing di masyarakat. Harapan 
saya dengan mata pelajaran entrepreneurship SMP Kristen 
Petra 2, akan lebih dikenal oleh masyarakat sebagai sekolah 
yang mengajarkan kemandirian yang siap bersaing pada 
masa depan, sekaligus menjadi sekolah yang inspirative dan 
berprestasi.

Drs. Endang Sri Hartuti (guru SMP Kristen Petra 2) 
Entrepreneurship bagi saya adalah suatu pengetahuan baru 
yang mana seseorang dapat memiliki ide atau kreativitas; 
nilai tambah untuk mengembangkan keterampilan, yang 
dapat memengaruhi seseorang atau lingkungannya sehingga 
mendorong rasa ingin tahu, kemudian mencoba dan merasakan 
manfaat bagi dirinya.

Naomi (siswa kelas IX-1)
Yang saya dapatkan dari kegiatan entrepreneurship adalah bisa 
belajar banyak hal sehingga lebih peka, terampil, serta kreatif. 
Saya bisa lebih memperdalam pengetahuan akan cara-cara 
mengolah barang bekas menjadi barang yang bermanfaat dan 
dapat dijual atau menghasilkan uang, serta mempelajari cara 
mempromosikan barang-barang yang saya hasilkan.

Yosua (siswa kelas IX-2)
Dalam  kegiatan entrepreneurship, saya memilih kelompok 
Design. Di kelas ini saya bisa belajar tentang membuat desain 
suatu barang dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sudah 
ada di sekitar. Dari situ, saya memodifikasinya dengan kreatif 
agar menjadi barang yang bernilai jual.

Michelle Swandy (siswa kelas IX-1) 
Dalam kegiatan entrepreneurship 
yang saya ikuti, saya memilih 
kelompok Cooking, karena sesuai 
dengan hobi saya dan kegiatan ini 
sangat menyenangkan. Salah satu 
contohnya adalah kami belajar 
membuat masakan olahan dari 
bahan dasar jamur. 

School for Entrepreneurship
di SMP Kristen Petra 2

Testimoni
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Sekolah merupakan lembaga 
pendidikan yang menampung 
peserta didik untuk dibina 

agar mereka memiliki kemampuan, 
kecerdasan, dan keterampilan. Untuk 
menciptakan keunggulan sekolah, 
diperlukan pembinaan secara 
terkoordinasi dan terarah. Salah satu 
wadah pembinaan peserta didik di 
SMA Kristen Petra 3 adalah program 
kegiatan Business Entrepreneurship. 
SMA Kristen Petra 3 perlu menciptakan 
iklim sekolah yang berbeda dengan 
SMA-SMA lainnya, karena skill peserta 
didik lebih menonjol daripada akademik. 
Pada tahun ajaran 2017/2018, tercatat 
46,4% orang tua peserta didik bekerja 
sebagai wiraswasta, dan 70% orang 
tua peserta didik mendukung anaknya 
menekuni Business Enterpreneurship. 
Hal ini merupakan kekuatan yang luar 
biasa apabila sekolah mampu mengelola 
potensi tersebut dengan sebaik-baiknya.

Tujuan dilaksanakannya Business 
Entrepreneurship, antara lain:
• Menambah pengetahuan para peserta 

didik tentang entrepreneurship serta 
manfaatnya untuk masa depan.

• Melatih kemampuan entrepreneurship 
para peserta didik melalui kegiatan 
koperasi sekolah dan Excellent Point 
Enterpreneurship.

• Mengasah dan mengembangkan 
keterampilan usaha yang sudah 
dimiliki oleh para peserta didik 
sebagai generasi penerus usaha orang 
tua.

• Meningkatkan keunggulan komparatif 
bagi sekolah yang dapat meningkatkan 
citra positif sekolah.

• Menghasilkan jiwa entrepreneur sejati 
di kalangan peserta didik, yang dapat 
menghasilkan pendapatan tambahan 
bagi peserta didik ataupun sekolah.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung 
pelaksanaan Business Entrepreneurship 
di SMA Kristen Petra 3, adalah:
1. Koperasi siswa

Koperasi siswa di SMA Kristen Petra 
3 merupakan salah satu progam 
entrepreneur sekolah yang dijalankan 
oleh siswa-siswi kelas XI IPS. Koperasi 
siswa menjual berbagai alat tulis yang 
dibutuhkan oleh para peserta didik. 
Hasil penjualan dan keuntungannya 
digunakan untuk menunjang kegiatan-
kegiatan siswa serta kegiatan OSIS. 
Kegiatan koperasi sekolah dijalankan 
melalui jadwal piket pada jam 
istirahat pertama dan kedua setiap 
harinya. Petugas piket terbagi dalam 
beberapa kelompok, dengan masa 
tugas selama sepuluh hari. Laporan 
penjualan yang dibuat selama tugas 
tersebut diserahkan kepada guru 
pengajar Ekonomi, dan dinilai sebagai 
nilai tugas. Teori yang dipelajari di 
kelas dapat diimplementasikan dalam 
bentuk laporan penjualan.

2. Babose
Babose adalah singkatan dari ”bawa 

botol sendiri”. Para peserta didik 
membawa botol air minum ke 
sekolah, dan air minumnya bisa diisi 
dari galon yang sudah disiapkan 
di kelas masing-masing. Melalui 
progam babose, setiap kelas dapat 
membeli galon air mineral di koperasi 
sekolah untuk kebutuhan minum 
warga kelas. Untuk membeli galon 
yang berisi air minum, para siswa  
menggunakan uang kas kelas masing-
masing. Setiap pembelian satu galon 
air mineral akan mendapatkan satu 
kupon sebagai bukti pembelian. Bila 
sudah terkumpul sepuluh kupon, 
bisa ditukarkan dengan satu galon air 
mineral  secara gratis.

3. Kerja sama dengan Toko Buku Petra  
    Togamas

Bentuk kerja sama SMA Kristen 
Petra 3 dengan Toko Buku Petra 
Togamas melalui koperasi siswa 
diwujudkan dalam bentuk kerja sama 
penjualan konsinyasi. Koperasi siswa  
mendapatkan keuntungan sebesar 
10% dari total penjualan alat tulis 
yang merupakan titipan atau suplai 
dari Toko Buku Petra Togamas.

4. Excellent Point
Progam Excellent Point dilakukan 
oleh tiap-tiap kelas secara bergantian 
sesuai dengan jadwal pada jam 
istirahat. Setiap kelas menjual 
produk berupa makanan, minuman, 
atau bentuk barang lain, kepada 
warga sekolah. Makanan yang dijual 
tidak boleh berupa makanan berat 
seperti nasi, agar tidak bersaing 
dengan penjualan oleh kantin 
sekolah. Melalui progam ini, peserta 
didik akan merasakan bagaimana 
membuat sebuah produk kemudian 
memasarkannya kepada warga 
sekolah.

5. Bazar
Progam bazar merupakan progam 
entrepreneur yang dilaksanakan oleh 
sekolah dalam event-event tertentu, 
dengan melibatkan semua kelas 
untuk berjualan pada stan bazar 
yang sudah ditentukan. Peserta didik 

diperbolehkan menjual makanan 
atau minuman sesuai dengan kreasi 
masing-masing pada saat pelaksanaan 
bazar. Sekolah memberikan modal 
kepada setiap kelas dengan nilai 
nominal yang sama. Usai pelaksanaan 
bazar, modal dikembalikan oleh tiap-
tiap kelas secara utuh. Sedangkan 
untuk keuntungan yang diperoleh, 
dibagi dengan sekolah dengan 
pembagian 50:50.

Sebagai Kepala SMA Kristen Petra 3, 
saya menghargai, mendukung, dan 
memotivasi, sehingga SMA Kristen Petra 
3 bisa menghasilkan entrepreneur-
entrepreneur muda yang siap 
menghadapi peluang dan tantangan. 
Doa dan harapan saya, semoga para 
lulusan SMA Kristen Petra 3 mampu 
mengembangkan seluruh potensi yang 
dimilikinya untuk masa depan yang lebih 
menjanjikan.

Berikut ini beberapa testimoni dari 
warga sekolah, antara lain: 
• Dra. Endah Poerwaningsih (pengajar 

Teknologi Pengolahan): Teori yang 
saya dapatkan selama mengikuti 
pelatihan Business Entrepreneurship 
yang diadakan oleh Puslitbang PPPK 
Petra, menjadi bekal bagi saya untuk 
mengajar para peserta didik agar 
mereka mengerti tentang perbedaan 
antara berdagang dengan Business 
Entrepreneurship. Berdagang 
hanya mengambil selisih harga, 
sedangkan Business Entrepreneurship 
memberikan nilai lebih dari apa yang 
dijual dengan modal inovatif dan 
kreatif.

• Fajar Triyadi, S.Pd (pengajar mata 
pelajaran Ekonomi khususnya 
entrepreneurship di kelas X): 
Melalui program-program Business 
Entrepreneurship yang ada di SMA 
Kristen Petra 3, saya menjadi lebih 
mudah mengajak peserta didik untuk 
memahami dan mengembangkan 
jiwa entrepreneurship. Teori-teori 
yang saya ajarkan dapat dipraktikkan 

Business Entrepreneurship
di SMA Kristen Petra 3

secara langsung oleh peserta didik 
sebagai pelaku dan pelaksana program 
entrepreneurship di sekolah.Bunyi 
dering bel istirahat merupakan waktu 
yang ditunggu oleh peserta didik yang 
mendapat tugas sesuai dengan jadwal. 
Inilah saatnya mereka mempraktikkan 
secara langsung konsep, teori, dan 
strategi pemasaran yang didapat di 
dalam kelas dengan pangsa pasar 
peserta didik yang lain.

• M. Ibrahim (siswa kelas XII IPA-2): 
Entrepreneurship menjadi salah satu 
kegiatan sekolah yang bermanfaat 
dan menyenangkan, karena dapat 
melatih, mengembangkan, bahkan 
memunculkan jiwa kewirausahaan 
yang selama ini belum terlihat. 
Kegiatan entrepreneurship juga 
mengisi waktu luang saya untuk 
tidak mengerjakan hal-hal yang tidak 
bermanfaat. Jika kelas mendapat 
bagian untuk mempraktikkan 
entrepreneurship, saya bersama 
dengan teman-teman mencoba 
membuat makanan olahan yang sesuai 
dengan selera dan juga dengan harga 
terjangkau, guna mengumpulkan dana 
sebagai tambahan modal, misalnya 
untuk mengikuti lomba mading. Hal 
tersebut memupuk jiwa kemandirian 
saya dan kerja sama antarteman. 
Kegiatan ini juga sangat didukung oleh 
orang tua saya yang berprofesi sebagai 
wiraswasta.

• Stony Wicaksono Tampi (siswa kelas 
XII IPS-2): Kegiatan entrepreneurship 
adalah sesuatu yang menantang. 
Pada awalnya saya berpikir akan sulit 
dilakukan karena sulit menyatukan 
ide-ide, diperlukan inovasi serta kerja 
sama yang baik dalam tim. Setelah 
saya menekuni entrepreneurship 
di sekolah, justru membuat saya 
semakin kompak, sehingga ide baru 
pun bermunculan untuk selanjutnya 
dikembangkan. Melalui kegiatan 
entrepreneurship, karakter saya 
berubah menjadi lebih percaya diri, 
lebih mandiri, dan pantang menyerah 
dalam menghadapi konsumen.

15

Dra. Hanna Herawati, M.M.
Kepala SMA Kristen Petra 3



Sungguh satu pengalaman yang luar biasa 
mendapat kesempatan untuk berkunjung dan 
belajar di 3dsense Media School, Singapura, pada 

tanggal 16‒18 Agustus 2017 yang lalu. Dalam kegiatan 
ini, banyak hal yang dipaparkan sehingga membuka 
cakrawala pandangan kami tentang perkembangan 
dunia industri kreatif pada masa depan. Tidak dapat 
dipungkiri, teknologi akan terus berkembang, dan 
diproyeksikan bahwa hampir semua hal pada masa 
depan akan tampil dalam bentuk digital. Hal ini 
tentu saja menjadi pemicu berkembangnya industri 
kreatif berbasis digital, seperti desain grafis, animasi, 
perfilman, desain game, desain aplikasi, periklanan, 
fotografi, dan lain sebagainya. Hal ini bisa kita lihat 
sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan mulai 
saat ini untuk masa depan. Banyak orang, khususnya 
di Indonesia, kurang menyadari peluang ini dan 
meremehkan industri kreatif, sehingga potensi karier 
di bidang ini dimatikan sendiri oleh anggapan bahwa 
dunia kreatif itu tidak memiliki masa depan. Padahal, 
hampir semua negara maju memiliki perkembangan 
industri kreatif yang pesat. Contohnya Amerika dengan 
banyaknya studio film di Hollywood, sperti Pixar 
Animation Studios, Walt Disney Animation Studios, 
Universal Animation Studios, DreamWork Animation, 
Warner Bros. Animation, Marvel Animation, dan masih 
banyak lagi. Kemudian Jepang dengan anime, manga, 
dan studio game terkenal, seperti Bandai Namco, 
Square Enix, dan lain sebagainya. Bahkan, di Inggris 
sudah ada Department of Creative Industries sebagai 
lembaga kementerian yang mengurusi perkembangan 
industri kreatif di Inggris. Hal ini seharusnya lebih 
membuka mata kita untuk menangkap peluang yang 
ada, apalagi sebenarnya Indonesia memiliki sumber 
daya manusia yang besar dan berpotensi di bidang 
seni, yang apabila didukung dan dikembangkan, pasti 
bisa bersaing di dunia global.Selain memaparkan 

Career Discovery Journey 
with 3dsense Media School Singapore

Yoga Dwi Tarupala
Guru SMA Kristen Petra 1

Pada 13 September 2017 yang lalu, bekerja sama 
dengan pihak Universitas Kristen Petra, PPPK Petra 
berkesempatan menerima kunjungan dari dosen dan 

beberapa mahasiswa Departemen Sastra Tionghoa dari 
National United University (NUU), Taiwan. Tujuan dari 
kunjungan mereka adalah untuk menjalin kerja sama antara 
PPPK Petra dan NUU, khususnya yang berhubungan dengan 
pengembangan pelajaran bahasa Mandarin. Selain itu, kedua 
pihak saling memperkenalkan latar belakang sekolah dan 
program-program yang sedang dijalankan.

Setelah mempresentasikan tentang kegiatan-kegiatan 
di sekolah masing-masing, kami mengantarkan mereka 
ke SMA Kristen Petra 1 yang bertempat di Jalan Lingkar 
Dalam Barat, Perumahan Graha Famili. Kedatangan mereka 
disambut oleh beberapa siswa SMA Kristen Petra 1, yang 

sebagian dari mereka adalah anggota dari Petra Youth 
Orchestra. Para siswa tersebut memberikan suguhan 
alunan musik dan lagu untuk membuka acara. Lalu, 
mereka juga mempresentasikan kegiatan-kegiatan 
dan prestasi-prestasi yang diraih di sekolah. Selain itu, 
hadir pula dua orang alumnus SMA Kristen Petra 1 yang 
sedang mengambil kuliah di Taiwan dan Jepang, untuk 
memberikan testimoni pengalaman mereka selama 
mengambil studi lanjut di luar negeri. 

Para dosen dan mahasiswa NUU juga berkesempatan 
untuk berkeliling di dalam area sekolah, dipandu oleh 
para siswa yang bertugas mengenalkan tentang ruang-
ruang dan kegiatan-kegiatan di sekolah. Acara diakhiri 
dengan foto bersama dan pemberian cendera mata, baik 
oleh pihak PPPK Petra maupun NUU.

Kunjungan 
National United University - Taiwan

gambaran perkembangan industri 
kreatif, 3dsense Media School juga 
memperkenalkan kepada kami 
tentang program-program desain 
terbaru yang luar biasa dengan 
beberapa software ter-update masa 
kini. Semua dikemas dalam kegiatan 
workshop session dengan pembicara 
profesional di bidangnya.

DAY 1

Pada hari pertama, sesi diawali dengan sambutan 
oleh Deputy CEO 3dsense Media School, Mr. Justin 
Chua, yang dengan bersemangat memaparkan 
secara umum gambaran 3dsense Media School dan 
perkembangan karier di dunia industri kreatif. Beliau 
menunjukkan keinginan yang besar untuk memajukan 
potensi industri kreatif, khususnya di Asia Tenggara. 
Pada masa depan, semua hal akan muncul di layar, 
sehingga peluang di bidang media digital akan sangat 
menjanjikan, hal itu juga yang coba ditawarkan 
oleh 3dsense Media School. Pada sesi berikutnya, 
3dsense Media School mengajak kami mengikuti 
workshop “Z-Brush 3D Modelling with Mr. Derrick“. 
Kami diperkenalkan dan diajari oleh Mr. Derrick untuk 
menggunakan software Z-Brush yang merupakan 
software untuk membuat model 3D secara digital. 
Pada software Z-Brush, proses modelling dibuat mirip 
dengan pembuatan patung manual teknik pinching, 
namun bedanya ini secara digital. Objek 3D dibuat dari 
bentuk dasar yang kemudian diedit menjadi bentuk 
tertentu, seperti karakter, armor, bangunan, dan lain 
sebagainya. Software Z-Brush mampu menghasilkan 
objek 3D dengan kualitas render high resolution yang 
sangat dibutuhkan dalam media digital seperti game, 
film, dan desain grafis.

DAY 2

Hari kedua, kami kembali ke area laboratorium untuk 
mengikuti workshop. Kali ini, kami belajar motion 
graphic bersama Mr. Martin. Software yang digunakan 
dalam kegiatan ini adalah Adobe After Effect, sebuah 
perangkat lunak yang sangat bagus untuk video 
editing, animasi, dan membuat film. Kami diajari 
membuat motion graphic singkat oleh Mr. Martin 
dengan memperkenalkan beberapa tool dan effect 
keren yang tersedia di workspace Adobe After Effect, 
seperti fasilitas video tracking yang memungkinkan 
kita untuk memasang objek atau teks pada area 

tertentu selama video berjalan dan berpindah. Selain 
itu, kami juga diajari bagaimana menganimasikan 
karakter di Adobe After Effect. Prosesnya lumayan 
rumit, namun mengasyikkan. Sesi berikutnya, kami 
masuk ke workshop “Compositing and Special Effect 
with Mr. Craig Stevenson”. Di sini, pengarahnya adalah 
Mr. Craig yang pernah terlibat di pembuatan film 
Transformer. Software yang digunakan di sini sungguh 
luar biasa, yaitu “Nuke” yang sering digunakan untuk 
membuat special effect di film-film terbaru masa kini. 
Dia sangat interaktif, dan kami di sini langsung praktik 
menggunakan software Nuke untuk mengubah video 
Kota London yang awalnya cerah menjadi suasana 
badai. Hasilnya luar biasa, effect terlihat nyata dan 
video berjalan secara halus.

Day 3

Pada hari terakhir, sesi diawali dengan workshop 
“Digital Painting with Photoshop” oleh Mr. Kai Lim. Di 
sini, kami melihat demonstrasi bagaimana Mr. Kai Lim 
mengerjakan proyek digital painting dengan software 
Photoshop, yang sudah sangat umum digunakan 
di dunia desain grafis. Kami diajari mengatur layer 
untuk setiap effect agar hasil digital painting lebih 
rapi dan mudah untuk edit. Setelah itu, acara 
berlanjut ke ruang platform untuk diskusi bersama 
tentang keseluruhan acara, tanya jawab tentang 
perkembangan karier dan industri kreatif. Selain itu, 
ada sharing dari siswa 3dsense Media School yang 
berasal dari Indonesia untuk memberi gambaran yang 
lebih jelas tentang bagaimana proses pembelajaran di 
sana. Akhirnya, kegiatan workshop pun diakhiri dengan 
banyak inspirasi yang kami dapatkan.

Banyak hal yang kami dapatkan dari kegiatan ini, 
selain ilmu dan pengetahuan baru. Banyak inspirasi 
yang ingin kami sebarkan untuk menunjukkan begitu 
banyak peluang besar yang harus kita sadari, terutama 
dalam industri kreatif seiring perkembangan teknologi 
di dunia global.
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PPPK Petra menjalin kerja sama dengan SARI 
Teknologi untuk program pembelajaran robotika 
bagi siswa, yang bertujuan untuk menciptakan 

generasi yang mampu berinovasi, berkreasi, dan 
menjadi mampu dalam menghadapi tantangan akan 
datang, khususnya pada era transformasi, komunikasi, 
dan teknologi. Sari Teknologi memberikan support 
kepada PPPK Petra berupa persiapan dan pengadaan 
alat penunjang pengajaran robot, menyediakan 
training secara intensif, serta menyediakan kurikulum 
dan pengembangan robot. Untuk itu, pada tanggal 
25‒30 September 2017, bertempat di Kantor 
Direktorat Pendidikan, Jalan H.R. Muhammad Kav. 
808, Surabaya, sebanyak tiga belas guru dari jenjang 
SMP dan SMK 

mengikuti program pelatihan robotika dari 
Sari Teknologi. Dengan adanya pelatihan ini, 
mereka akan memiliki pengetahuan yang cukup 
tentang bidang robotika untuk diajarkan kepada para 
siswa. Sari Teknologi mengirimkan tujuh orang trainer 
yang memiliki spesialisasi masing-masing, seperti: 
mechanical, desainer robot, programmer robot, dan 
bagian kurikulum pendidikan robotika.

Peserta pelatihan mendalami pengetahuan tentang 
dasar-dasar elektronika, yaitu pengenalan komponen 
elektronika yang kerap digunakan pada robot, seperti: 
kapasitor, resistor, diode, dan lain-lain. Selain itu, juga 
mendalami pemahaman tentang teknik soldering 

dan pengukuran menggunakan multimeter digital. 
Khusus untuk robot, peserta mendalami 

pengenalan tentang robotika, pengenalan 
konstruksi robot, serta pengenalan peranti 
arduino dan pengoperasiannya. Arduino 

adalah pengendali mikro single-board yang 
bersifat open-source, dirancang untuk 

memudahkan penggunaan elektronik 
dalam berbagai bidang. Hardware-nya 

memiliki prosesor Atmel AVR dan 
software-nya memiliki bahasa 

pemrograman sendiri. 
Arduino juga merupakan 

platform hardware 
terbuka yang ditujukan 
kepada siapa saja yang 

ingin membuat purwarupa 
peralatan elektronik 

interaktif berdasarkan 
hardware dan software yang 

Pelatihan Robotika
fleksibel dan mudah digunakan. Secara 
keseluruhan, robot yang mereka rakit 
dalam pelatihan ini, yaitu: Sumo Robo, 
Firefighting, dan Line Tracing.

Pada hari terakhir, Direktur Eksekutif PPPK Petra, Ir. 
Winfrid Prayogi, M.Div., M.Th., beserta kepala sekolah 
jenjang SMP, hadir dalam pelatihan untuk meninjau 
berlangsungnya kegiatan ini. Bapak Winfrid kembali 
mengingatkan kepada seluruh peserta pelatihan 
tentang esensi pelatihan dan tujuan yang ingin dicapai 
untuk program robotika, serta mendengar kesan dari 
peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Pada 
hari tersebut, peserta pelatihan dibagi menjadi dua 
kelompok. Pada kelompok I, peserta dapat melihat 
dan menguji kesesuaian gerak robot dengan kode 
perintah pemrograman yang telah mereka tanamkan 
pada robot. Mereka antusias untuk memperbaiki 
kode perintah pemrograman manakala robot yang 
mereka rancang bergerak tak sesuai dengan harapan. 
Sedangkan kelompok II, belajar tentang 3D printer, 
membuat objek 3D menggunakan Google SketchUp, 
sampai proses pencetakan objek pada mesin 3D 
printer. Peserta kelompok ini mengaku puas dengan 
hasil cetak 3D printer saat mereka mendapatkan 
apa yang mereka rancang sesuai dengan hasilnya. 
Menurut ensiklopedia bebas, Wikipedia (id.wikipedia.
org), robot adalah seperangkat alat mekanik yang 
bisa melakukan tugas fisik, baik dengan pengawasan 
dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program 
yang telah didefinisikan terlebih dahulu (kecerdasan 
buatan). Istilah robot berawal bahasa Ceko “robota” 
yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal 
lelah atau bosan.

Kebersamaan yang menyatukan itu tidak semata-
mata selalu dengan keluarga, suami-istri, 
kakak-adik kandung, atau anak dengan orang 

tua, tetapi melalui sahabat dan teman, kita juga bisa 
merasakan kebersamaan yang menyatukan di dalam 
naungan cinta kasih Tuhan. Untuk menutup tahun 
ajaran 2016/2017 sekaligus mengawali tahun ajaran 
2017/2018, para guru dan karyawan SMP Kristen Petra 
1 melaksanakan retret dan rekreasi pada tanggal 16-17 
Juni 2017, di Roemah YWI, Batu, Malang. Kegiatan 
ini bertemakan “Big Family of Petra 1 Christian Junior 
High School”. Mengapa kami mengangkat tema 
tersebut? Itu karena dengan adanya keluarga, kami 
bisa saling memahami, mendukung, dan menguatkan 
satu dengan yang lain, khususnya saat kami harus 
menghadapi pergumulan dan permasalahan anak didik 
kami. Kami saling mendukung untuk mendidik anak-
anak dalam mencapai tujuan dan cita-cita mereka, 
serta mewujudkan visi dan misi Petra, yaitu: mengenal 
talenta, menumbuhkan, menggunakan, menikmati, 
dan menjadi berkat bagi yang lain, dan tentunya untuk 
kemuliaan Tuhan.

Hari pertama, kami mulai dengan ibadah bersama 
yang dipimpin oleh Bapak Panca. Ayat renungan 
diambil dari Yesaya 41:10 yang menceritakan tentang 
bagaimana seseorang menjalani kehidupannya saat ini, 
apakah akan menyerah dan terus mengkhawatirkan 
hal-hal yang belum terjadi di dalam kehidupannya? 
Ataukah tetap berpegang kepada Tuhan dengan 
mengandalkan-Nya dalam setiap peristiwa dalam 
hidupnya? Jika kita mengikutsertakan Tuhan, maka ada 
kekuatan, pengharapan, dan kasih yang kita berikan 
kepada sesama. Setelah renungan, kami diajak untuk 
masuk dalam dinamika kelompok; kami diberikan 
permasalahan untuk dipecahkan secara berkelompok. 

Kertas, gunting, lem, dan isolasi, tersedia untuk setiap 
kelompok. Tugas kami membuat bangunan yang kokoh 
dari bahan-bahan tersebut. Tiap-tiap kelompok sangat 
bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Simulasi 
ini adalah simbol bagaimana kami para guru harus 
tegar dan saling membantu, dalam mendidik dan 
memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh anak 
didik. 

Hari kedua, kami diajak berefleksi tentang 
pengetahuan kami terkait dengan kitab suci. Ibu Ivana 
memimpin ibadah pagi, dan dilanjutkan dengan games 
singkat. Berangkat dari games yang dilakukan tersebut, 
renungan diambil dari Mazmur 119:44: “Aku hendak 
berpegang teguh pada 
Taurat-Mu senantiasa, 
untuk seterusnya dan 
selamanya.” Sebagai 
seorang guru, kita 
dituntut untuk bisa 
menjadi teladan 
bagi anak didik kita 
melalui sikap hidup 
dan tingkah laku kita 
yang berpusat pada 
Taurat/Firman Tuhan. 
Acara selanjutnya 
adalah pengumuman 
beberapa informasi dan 
penguatan dari Ibu Yurui 
selaku kepala sekolah, 
sebelum kami memasuki 
tahun ajaran yang 
baru. Kami harus tetap 
semangat, memiliki hati 
hamba untuk melayani 

anak-anak dengan sepenuh hati, dan rela berkorban 
demi kemajuan anak didik. Itu adalah kunci utama kita 
sebagai seorang pendidik.

Kegiatan ditutup dengan menghabiskan waktu bersama 
di Taman Rekreasi Selecta. Adanya kegiatan ini mampu 
me-refresh otak dan jiwa kami dari kepenatan segala 
pekerjaan yang telah kami lakukan selama satu tahun 
ajaran. Kami sangat bergembira untuk kesempatan ini. 
Kebersamaan dalam retret dan rekreasi membuat kami 
semakin menyatu dalam keberagaman. Kebersamaan 
yang menyatukan melalui sahabat di dalam naungan 
cinta kasih Tuhan.

Kebersamaan yang Menyatukan
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Petra 12 Goes to Batu

Lomba Senam Aerobik Guru

Traveling For Refreshing

Masa liburan adalah saat-saat yang 
ditunggu oleh semua orang. Liburan 
akan bertambah menyenangkan bila 

diisi dengan hal yang positif, salah satunya 
yaitu rekreasi. Rekreasi merupakan kegiatan 
yang dilakukan untuk penyegaran kembali 
jasmani dan rohani seseorang. Rekreasi 
bisa dilakukan dengan cara pergi ke tempat 
wisata, olahraga, tempat bermain, dan lain-
lain. Keluarga besar KB-TK Kristen Petra 12 
(guru dan karyawan) mengadakan rekreasi 
bersama ke Batu, Malang, pada tanggal 17–18 
Juni 2017. Tempat yang kami kunjungi pada 
hari pertama adalah Selecta, Batu Night 
Spectacular (BNS), dan Alun-alun Kota Batu. 
Keesokan harinya, kami bergegas mengunjungi 

tujuan wisata yang keempat, yaitu Museum 
Angkut. Di tempat ini, ada berbagai macam 
koleksi alat transportasi dan juga Pasar Apung 
yang menyediakan aneka macam kuliner. 
Sungguh pengalaman yang menyenangkan, 
kami bisa tertawa dan menikmati momen-
momen seru bersama. Waktu berjalan 
begitu cepat, dan kami pun harus kembali ke 
Sidoarjo. Tidak lupa, kami menyempatkan diri 
untuk membeli oleh-oleh di salah satu pusat 
oleh-oleh dalam perjalanan pulang. Dengan 
adanya rekreasi ini, kami bisa memupuk rasa 
kebersamaan dan melupakan sejenak rutinitas 
yang biasa kami lakukan untuk menyegarkan 
pikiran kembali, guna menyongsong tahun 
ajaran yang baru dengan semangat yang baru.

Dalam rangka memperingati Hari Olahraga 
Nasional dan Hari Pramuka tahun 2017, pada hari 
Sabtu, tanggal 9 September 2017, Kecamatan 

Wonocolo mengadakan Lomba Senam Aerobik Guru. 
Kami berempat —Bapak Dwi Budi Rustono (guru 
Penjas), Bapak Julianus Jerry Parung (guru Penjas), 
Bapak Laurensius Andi Saputra (guru Matematika), 
dan Bapak S.A.R Alvando Lengkong (guru Produktif 
TKR)— ditunjuk sebagai perwakilan tim SMK Kristen 
Petra dalam lomba tersebut. Dalam kesibukan mengajar, 
kami tetap semangat dan rela meluangkan waktu saat 
istirahat atau sepulang sekolah, untuk mempersiapkan 

diri dalam mengikuti lomba senam aerobik ini. Pada 
saat lomba dilaksanakan, dengan penuh semangat dan 
percaya diri, tim dari SMK Kristen Petra menyajikan 
materi senam dengan diiringi lagu “Gemu Famire”. 
Pada saat pembacaan nilai dan penentuan juara, tim 
SMK Kristen Petra keluar sebagai Juara Harapan II. 
Meski tidak menerima hadiah atau trofi, kami tetap 
bangga telah menampilkan yang terbaik bagi Tuhan 
dan sekaligus mempromosikan SMK Kristen Petra pada 
masyarakat sekitar.

Libur telah tiba, saatnya melepas kejenuhan dari 
segala aktivitas kerja selama satu tahun ajaran. 
Kami, para guru SD Kristen Petra 7, melepas 

kejenuhan dengan berekreasi ke Pulau Bali. Tujuan 
rekreasi bersama ini bukan sekadar untuk melepas 
kejenuhan dari pikiran agar segar kembali,  namun lebih 
dari itu, yaitu untuk meningkatkan kebersamaan dan 
keakraban antarguru agar bisa mengenal lebih dalam 
pribadi yang satu dengan yang lain, juga menambah 
wawasan akan objek-objek wisata budaya/sejarah yang 
ada di Pulau Bali.

Rekreasi ke Pulau Bali ini kami laksanakan pada tanggal 
21‒23 Juni 2017. Hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017, pukul 
05.00 WIB, kami berkumpul di sekolah menunggu 
kedatangan bus penjemput yang akan mengantarkan 
kami ke Bandara Juanda. Pukul 07.30 WIB, pesawat 
kami pun terbang menuju Denpasar. Sekitar satu 
jam kemudian (pukul 09.30 WITA), kami mendarat di 
Bandara Ngurah Rai, dan dijemput oleh bus pariwisata 
yang langsung mengantar kami ke destinasi hari 
pertama, yaitu 3D Interactive Art Museum, Gamma 
Restaurant (Nusa Dua), Water Blow, dan Uluwatu. 

Di setiap destinasi wisata, kami pasti tidak lupa untuk 
berfoto selfie ataupun wefie. Di 3D Interactive Art 
Museum, kami melihat hasil karya yang luar biasa 
dari para seniman (pelukis, pemahat, dan fotografer). 
Berbagai lukisan 3D yang menarik, menggoda kami 
untuk segera berpose dan mengambil foto bersama. 

Momen-momen penuh tawa dan kegembiraan yang 
kami lalui membuat rasa kebersamaan di antara kami 
semakin kuat. Di Pantai Nusa Dua pun kami tidak 
lupa ber-selfie ria sambil menikmati indahnya pantai. 
Apalagi saat di Taman Lampion, amat memesona 
dengan segala jenis dan bentuk lampion yang ada. 
Ada lampion yang berbentuk flora, fauna, bangunan 
ikon, ataupun manusia (tokoh wayang). 
Semuanya bagus! Namun sayangnya, 
kami ke sana masih terlalu sore, sehingga 
lampion belum menyala dan tidak 
semenarik pada saat malam hari.

Pada hari kedua, kami mengunjungi Bali 
Zoo, Tirta Gangga, dan Taman Sukasada. 
Kami juga bersenang-senang di objek-
objek wisata yang kami kunjungi tersebut. 
Pada hari ketiga, kami mengunjungi Kebun 
Raya Bali dan Danau Bratan di Bedugul, 
serta Pusat Belanja Agung Bali. Di Kebun 
Raya, kami menikmati sejuknya udara serta 
keasrian dan keindahan panaroma yang 
ada, sekaligus berolahraga karena berjalan 
kaki berkilo-kilo. Di Danau Bratan, kami 
menikmati keindahan alam di sekitar danau 
dan uniknya bangunan pura. Ada yang naik 
boat untuk menikmati keindahan sekitar danau lebih 
dekat/jelas, dan segarnya terpaan angin danau. Di 
Agung Bali, kami berbelanja oleh-oleh untuk keluarga 
dan teman-teman yang tidak ikut rekreasi. 

Sampai dengan jadwal yang sudah ditentukan, 
kami akhirnya melanjutkan perjalanan ke Bandara 
Ngurah Rai untuk pulang kembali ke Surabaya. Dalam 
perjalanan ke bandara, di dalam bus kami berbagi 
perasaan/pengalaman, menyanyi, dan bercanda 
bersama. Sungguh menyenangkan rekreasi bersama 
dengan rekan-rekan sekerja! Sepulang dari rekreasi, 

pikiran kami kembali segar dan gairah 
untuk bekerja lebih meningkat lagi. Kami jadi semakin 
akrab satu dengan yang lain, sehingga terasa lebih 
rukun ketika kami kembali berkarya di SD Kristen Petra 
7 tercinta.
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Perpisahan Bukanlah Sebuah Akhir dari Persahabatan....

Tetap Berkarya dan Melayani

Kebersamaan dalam Perayaan HUT ke-72 RI

Ini merupakan sepenggal lagu yang sering kita 
nyanyikan di beberapa pertemuan rohani. Namun, 
terlalu sering pula... kita mengalami kesusahan 

untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-
hari. Terkadang di dalam kelelahan, membuat kita 
mengalami kesusahan untuk mengatakan atau bahkan 
melakukan yang terbaik. Terlebih memberi yang 
terbaik bagi Dia yang empunya tempat pelayanan kita 
bersama, yakni PPPK Petra. 

Dalam masa mengembangkan sayapnya, PPPK Petra 
telah banyak melakukan perubahan demi perubahan. 
Mendorong para karyawan serta guru untuk dapat 
bekerja lebih produktif, inovatif, dan kreatif. Sebab, 
PPPK Petra bukan sekadar ingin menjawab persaingan 
yang ada, namun juga menginginkan keteguhan 
lembaga pendidikan Kristen ini agar tetap terus berdiri 
guna menjawab kebutuhan bangsa. Oleh karena itu, 
kita sebagai karyawan ataupun guru yang menjadi 
bagian dari PPPK Petra, jangan lelah untuk terus 
berkarya dan memberi yang terbaik.

Kami, KB-TK Kristen Petra 9, tidak mengatakan bahwa 
kami tak lelah, tetapi kami tetap teguh memberi yang 
terbaik bagi ladang-Nya. Saat kami sebagai pengajar, 

kami berusaha memberikan yang 
terbaik bagi murid-murid kami. 
Berusaha melayani mereka bukan 
sekadar persiapan akademik saja, 
namun kesegaran diri kami – sukacita 
hati kami. Dalam kepenatan diri, 
kami bersyukur memiliki kelompok 
Kambium yang menyegarkan 
kami kembali melalui firman-Nya 
dan sharing-sharing yang saling 
menguatkan. Selain itu, canda tawa 
ketika melakukan senam bersama, 
memberikan kami kesegaran 
tersendiri dan rasa kekeluargaan yang makin erat. 
Meski dalam kesulitan, kami tetap berusaha memberi 
yang terbaik, tetap tekun belajar bersama dan 
mengembangkan diri dengan memanfaatkan metode/
teknologi terkini yang terkait bidang pelayanan kami, 
yang salah satunya adalah mengajar menggunakan 
bahasa Inggris. Kami ada dalam satu tim, berusaha 
untuk saling menolong/melengkapi satu sama lain, dan 
saling menghargai bahwa tiap-tiap individu memiliki 
kelebihan. Selain itu, kami juga diberikan kesempatan 
untuk tetap bisa melayani di beberapa gereja melalui 
puji-pujian dan keahlian kami bermain musik.

Inilah kami, KB-TK Kristen Petra 9, yang akan selalu 
berusaha memberikan yang terbaik meskipun dalam 
kelelahan kami. Kami memberi yang terbaik dengan 
motivasi murni, tidak menghitung untung atau rugi, 
dan melakukan semua dengan segenap hati. Seperti 
Yesus yang tidak berdosa, merelakan diri dengan 
tulus menjadi berdosa karena kita, bahkan mau mati 
menggantikan kita di kayu salib (Filipi 2:6-8). Jadi... 
marilah bersama-sama kita berkarya dan melayani, 
jangan lelah memberi yang terbaik bagi Dia!

Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan
Roh Kudus yang beri kekuatan
Yang mengajar dan menopang....

Seperti kata pepatah, “Ada pertemuan, pasti 
ada perpisahan”, itulah yang kami alami pada 
penghujung tahun ajaran 2016/2017. Dalam 

kesempatan ini, ada enam teman guru kami yang akan 
bebas tugas mengajar dari SD Kristen Petra 5, seperti 
Ibu Veronica yang memasuki masa purnatugas, Ibu 
Jeane yang pindah tugas di SD Kristen Petra 9, Ibu 
Nesty yang akan melanjutkan panggilan hidupnya 

sebagai pendeta, Ibu Amrita akan melangsungkan 
pernikahan dan berpindah domisili, begitu juga Suster 
Ida serta Suster Icha yang dimutasi ke tempat tugas 
yang baru.

Untuk acara perpisahan dengan teman kami tersebut, 
dipilih tanggal 21 Juni 2017, bertempat di Kota Batu, 
Malang. Acara tersebut dikemas dalam bentuk rekreasi 

yang diikuti oleh seluruh guru dan 
karyawan. Tujuan rekreasi ini sebagai 
bentuk ucapan terima kasih atas 
kebersamaan dan dedikasi para guru, 
serta memberikan penyegaran kepada 
para guru setelah bekerja bersama 
selama tahun ajaran 2016/2017. Kami 
menginap satu malam di Hotel Grand 
Batu Inn. Banyak sekali kegiatan yang 
kami lakukan di tempat tersebut, 
seperti ibadah perpisahan, games 
seru untuk para guru dan karyawan, 
pemberian cendera mata oleh Ibu 
Yuliana Wiseso selaku Kepala SD Kristen 
Petra 5, dan tak ketinggalan juga 

rekreasi ke tempat wisata Coban Rais.

Kami, segenap keluarga besar SD Kristen Petra 5, 
mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa 
teman guru kami yang sudah memberikan dedikasi 
terbaiknya bagi sekolah, dan membimbing murid-
murid dengan baik. Kami mendoakan mereka, agar di 
tempat yang baru nantinya, mereka tetap memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. 
Semangat, kegigihan, dan pengabdian yang sudah 
mereka berikan, akan menjadi motivasi tersendiri 
bagi kami yang masih bertugas di SD Kristen Petra 5. 
Seperti pepatah, “Kalau ada sumur di ladang boleh kita 
menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh 
kita  berjumpa lagi”. Suatu saat pada kesempatan lain, 
pasti Tuhan Yesus akan mempertemukan kita kembali 
untuk mengobati kerinduan kepada mereka yang 
sudah tidak bertugas lagi di SD Kristen Petra 5. Terima 
kasih sahabat, terima kasih atas dedikasimu, kami akan 
selalu mengenangmu sebagai bagian terbaik dalam 
kehidupan kami. Selamat jalan, selamat berkarya, 
Tuhan Yesus menyertai pelayanan kita bersama.

Riuh suara tawa menggema di aula SD 
Kristen Petra 7 ketika guru dan karyawan 
KB-TK Kristen Petra7, SD Kristen Petra 7, 

dan SMA Kristen Petra 3 mengikuti perlombaan 
pada tanggal 18 Agustus 2017, dalam rangka 
memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-72 Republik 
Indonesia. Terdapat beberapa lomba yang 
diadakan pada kesempatan tersebut, di 
antaranya: lomba memindahkan karet gelang 
dengan menggunakan sedotan dan mulut, dan 
lomba membawa bola pingpong di atas kertas 

koran yang berlubang di tengahnya. Pemenang 
lomba tidak mengutamakan nilai hadiah, 
tetapi lebih pada terjalinnya kebersamaan 
dalam keberagaman berbagai jenjang sekolah 
yang ada di kompleks Kalianyar. Kegiatan 
semacam ini bisa menjadi hal positif bagi 
pembentukan karakter guru dan karyawan, 
untuk mengajarkan arti pentingnya kesabaran, 
kecepatan, kekompakan, kecermatan, dan sikap 
bersosialisasi dengan siapa pun juga.
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Perjalanan Wisata ke Batu-Malang

Touring dE’ Kelud

Kembangkan Sayapmu

Dengan berakhirnya tahun ajaran 2016/2017, para 
karyawan dan staf yang ada di unit kerja Kantor 
Sekretariat PPPK Petra, Jalan H.R. Muhammad 

Kav. 808, Surabaya, mengadakan perjalanan wisata ke 
Batu, Malang, selama dua hari. Kegiatan ini diadakan 
untuk refreshing sekaligus mendekatkan hubungan 
antarkaryawan. Kegiatan yang diadakan pada tanggal 
17-18 Juni 2017 ini, diikuti oleh hampir seluruh 
karyawan dan staf Direktorat Pendidikan, Puslitbang, 
serta SDM. 

Pada hari pertama, para peserta tur berkumpul 
di kantor sekretariat pada pukul 08.00, sebelum 
berangkat menggunakan bus menuju lokasi tujuan. 
Setelah sampai di Batu, para peserta tur segera 
menikmati makan siang dan berbelanja di pusat 
oleh-oleh Brawijiaya. Sekitar dua jam kemudian, 
perjalanan pun dilanjutkan ke arah Malang, yaitu ke 
Hotel Sahid Montana II. Sampai di hotel, para peserta 

tur menggunakan waktu bebas untuk 
beristirahat dan menikmati waktu 
santai sebelum bersiap untuk acara 
selanjutnya. Sekitar pukul 17.00, para 
peserta berangkat ke Rumah Makan 
Deduwa, untuk menikmati makan 
malam dan berlanjut dengan acara 
have fun di Batu Night Spectacular 
(BNS). Di sana, rombongan berpencar 
untuk menikmati wahana bermain 
yang ada.

Pada hari kedua, usai makan pagi, 
jadwal acara dimulai dengan ibadah bersama. Setelah 
itu, rombongan bersiap-siap untuk check out dan 
melanjutkan perjalanan ke Jatim Park I. Dengan 
lamanya waktu bebas yang tersedia di tempat ini, 
rombongan menikmati hampir seluruh wahana 
permainan di Jatim Park I. Usai menikmati waktu di 

Batu, rombongan pun bertolak ke Surabaya. 

Melalui perjalanan wisata kali ini, para peserta dapat 
menikmati waktu bersama-sama, dan diharapkan bisa 
mengawali tahun ajaran yang baru dengan semangat 
yang baru pula.

Puji Tuhan... tahun ajaran 2016/2017 telah kami 
lalui bersama-sama. Untuk tetap menjaga 
spirit kebersamaan dan menyegarkan kembali 

semangat kerja, pada tanggal 19-20 Juni 2017, keluarga 
besar SMP Kristen Petra 2 (guru dan karyawan) 
melaksanakan kegiatan refreshing ke Kota Blitar dan 
Gunung Kelud yang kami beri nama “Touring dE’ 
Kelud”. 

Tanggal 19 Juni 2017, pukul 06.30, 
rombongan berangkat dari sekolah dengan 
mengendarai tujuh mobil pribadi. Dalam 
perjalanan ke Kota Blitar, kami terlebih 
dahulu singgah di Kota Batu, mengunjungi 
rumah orang tua dari Bapak Edy Purnomo 
sekaligus menikmati makan pagi yang 
sudah dipersiapkan oleh Keluarga Bapak 
Edy Purnomo. Berikutnya, perjalanan kami 
lanjutkan ke Karangkates. Di Bendungan 
Karangkates, kami berhenti sejenak untuk 
memberi kesempatan kepada teman-
teman yang mengemudi untuk beristirahat. 

Kemudian, perjalanan dilanjutkan menuju ke Pantai 
Tambak Rejo, Blitar Selatan. Sampai di sana, matahari 
sudah hampir tenggelam, sehingga kami tidak berlama-
lama di pantai yang sudah mulai gelap. Pukul 19.00, 
kami tiba di Hotel Patria Plaza, Blitar. Kami pun segera 
membersihkan diri dan bersiap menikmati makan 
malam. Setelah itu, ada acara santai sejenak yang 

dipimpin oleh Ibu Nyoman. Kami beramah-tamah 
dengan rekan sekerja kami, guru dan karyawan yang 
akan alih tugas pada tahun ajaran 2017/2018. 

Hari kedua, perjalanan diawali dengan mengunjungi 
makam Bapak Proklamator, Bung Karno. Hari itu 
bertepatan dengan acara Haul Bung Karno, sehingga 
suasana makam sangat ramai sekali. Tujuan berikutnya 
adalah Kampung Kopi Karang Anyar. Di sana kami 
melihat sekaligus belajar tentang proses pengolahan 
kopi, dari memanen hingga menjadi kopi siap saji. 
Setelah makan siang, kami menuju ke Bukit Teletubies 
untuk menikmati pemandangan alam yang sangat 
mengesankan. Sekitar satu jam perjalanan dari Bukit 
Teletubies, kami sampai di Gunung Kelud pada pukul 
17.00. Namun karena sudah mulai gelap, kami tidak 
naik sampai ke kawah Gunung Kelud, hanya menikmati 
pemandangan sekitarnya saja. Akhirnya, kami pun 
pulang kembali menuju Surabaya dengan mengambil 
rute yang berbeda, yaitu melalui wilayah Kediri. 

P-E-T-R-A bukan saja berlaku bagi peserta didik, 
namun juga berlaku bagi para pendidik melalui 
kegiatan People Excellence. Pada sela-sela tugas 

dan tanggung jawab utama, kami —guru dan karyawan 
SMA Kristen Petra 5— membangun kesepakatan tetap 
melakukan aktivitas bersama untuk mewujudkan 
kebersamaan. Wujud kebersamaan dalam aspek 
Physical Wellness, guru dan karyawan mengikuti 
kegiatan jalan sehat dan senam aerobik, bersamaan 
dengan peringatan Hari Pramuka dan Hari Olahraga 
Nasional di Kecamatan Wonocolo. Makna dari 
kegiatan olahraga ini menginspirasi kami untuk 
lebih baik menjaga kesehatan daripada merawat 
kesehatan. 

Wujud kebersamaan pada aspek Emotional 
Intelligence, guru dan karyawan saling 
memperlengkapi melalui kegiatan Kambium 
(kelompok kecil ataupun kelompok besar). Melalui 
kegiatan ini, kami belajar tidak sekadar menghafal 
ayat Alkitab saja, tetapi memaknainya dalam hidup 
kami, saling menguatkan, menopang di dalam 
doa, merenungkan firman Tuhan secara bersama, 
dan menerapkannya, serta bersaksi akan kebenaran 
firman Tuhan. Bersyukur... kami telah menyelesaikan 
pembelajaran buku I: Berakar di Dalam Kristus.

Dalam mengembangkan Talent Development dan 

Religius Education, guru dan karyawan tergerak dalam 
pelayanan vocal group pada ibadah hari Minggu di 
GKJW Ngagel, Surabaya, pada tanggal 10 September 
2017. Mereka memuji Tuhan dengan lagu “Indonesia 
Penuh Kemulian-Mu”. Dan sebelumnya, pada 
peringatan HUT ke-72 Republik Indonesia dengan 

tema “Ayo Kerja Bersama”, kami peringati dengan 
mengadakan lomba memasak. Berbagai menu yang 
dilombakan, antara lain: oseng-oseng buncis, baikut, 
es manado, tahu isi, mi goreng, dan ayam mentega. 
Untuk menentukan pemenangnya, juri memberi 

penilaian berdasarkan beberapa aspek, yaitu: proses 
memasak, penyajian, pembiayaan, presentasi akhir, 
dan rasa masakan. Dengan adanya macam-macam 
menu menunjukkan bahwa kita berbeda-beda tetapi 
tetap satu, dan perlu adanya kebersamaan untuk 

menyelesaikan setiap tanggung jawab.

Pada aspek Academic Excellence, guru-guru 
mengembangkan kemampuan dengan mengikuti 
Pelatihan Pembuatan RPP Kurikulum 2013 Revisi 
Tahun 2017, yang dipandu oleh Ibu Ari Mangestoe 
Juani, M.Pd. selaku tim pengembang Kurikulum 
SMA Negeri Surabaya. Melalui kegiatan pelatihan 
ini, guru dilatih untuk membuat RPP dengan 
benar, membuat metode dan model pembelajaran 
yang variatif, serta membuat soal-soal yang 
bersifat High Order Thingking (HOT).

Melalui kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh 
PPPK Petra, para guru dan karyawan diharapkan 
memiliki keseimbangan di dalam aspek P-E-T-R-A. 
Keseimbangan itu tidak hanya dihemat, tetapi 
perlu untuk terus diasah dan dikembangkan. 

Kami memegang komitmen “Start Clean Every Day”, 
yaitu memulai setiap hari dengan hati yang bersih dan 
bersandar kepada Tuhan untuk memimpin aktivitas 
kami. God bless us..!
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