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Sangat senang Sinergi hadir kembali menyapa 
Anda semua. Dalam sinergi edisi bulan Agustus 
2019 ini, kami menyajikan rangkaian berita dan 
kegiatan yang ada di lingkungan PPPK Petra 
selama beberapa bulan terakhir.

Liputan kegiatan yang dapat kami sajikan, di 
antaranya: pelatihan R.A.I.S.E yang diikuti oleh 
Dewan Pengurus PPPK Petra beserta jajaran 
eksekutif dan kepala sekolah, Rapat Kerja PPPK 
Petra tahun 2019/2020, retret pegawai PPPK 
petra, acara penyerahan medali penghargaan 
masa bakti 20 tahun, serta berbagai aktivitas 
guru dan pegawai dari setiap unit kerja/sekolah. 
Kami juga mengangkat beberapa artikel yang 
berisi materi tentang pembelajaran dan teknologi 
pendidikan. 

Untuk itu, dalam Sinergi kali ini, redaksi 
mengangkat tema tentang “Kesadaran dan 
Komitmen”, yang erat hubungannya dengan tema 
Sinergi sebelumnya, yaitu R.A.I.S.E.. Dunia selalu 
menghadapi tantangan baru. Dibutuhkan sebuah 
sikap dan tindakan yang nyata untuk dapat terus 
beradaptasi dengan segala perubahan. Tahun 
ajaran 2018/2019 telah kita lewati, dan bersama-
sama dengan Tuhan, kita masuki tahun ajaran 
2019/2020 dengan komitmen dan kesungguhan 
hati untuk saling bekerja sama mencapai tujuan. 

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

Kami berharap apa yang kami sajikan dapat 
bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca.

Pelindung & Pembina:
Dewan Pengurus PPPK Petra

Redaksi:
Humas dan Kerja Sama PPPK Petra

Alamat Redaksi:
Jalan H.R. Muhammad Kav. 808
Surabaya 60226, Jawa Timur
Telepon: (031) 7314484
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kemampuan untuk mengidentifikasi 
kekuatan dan kelemahan diri sehingga 
dapat menentukan tujuan hidupnya. 
Kesadaran itu menyangkut kemampuan 
memahami diri (kesadaran internal) 
dan kemampuan memahami orang 
lain/lingkungan (kesadaran eksternal). 
Kesadaran internal adalah kemampuan 
diri melihat nilai, hasrat, aspirasi, 
dan reaksi dari pikiran, perasaan, 
perilaku, kekuatan, dan kelemahan kita, 
serta dampaknya kepada orang lain. 
Kesadaran ekternal adalah kemampuan 
memahami bagaimana orang lain 
melihat diri kita. 

Pertumbuhan kesadaran diri setiap 
orang berbeda-beda. Setidaknya ada 
empat kelompok orang berdasarkan 
kesadaran dirinya. Pertama, orang yang 
tidak mengenal diri mereka sendiri, 
dan mereka juga tidak jelas memahami 
bagaimana orang lain melihat diri 
mereka. Keadaan ini membuat orang 
tersebut merasa macet atau frustasi 
dengan diri dan relasi dengan sesama. 
Kedua, orang yang secara jelas 
memandang diri mereka sendiri namun 
mereka tidak memahami bagaimana 
pandangan orang lain terhadap dirinya. 
Akibatnya, mereka tidak menyadari titik 
butanya dan tidak berusaha mencari 
umpan balik (feedback) dari orang lain. 
Ketiga, orang yang fokus pada bagaimana 
mereka terlihat oleh orang lain. Mereka 
cenderung mengambil keputusan lebih 
untuk kepentingan orang lain daripada 
dirinya. Bisa jadi mereka adalah orang 
yang menyenangkan bagi orang lain, 
terampil mengenali dan memahami 
kebutuhan orang lain, namun ia sendiri 
merasa asing dengan dirinya sendiri. 
Mereka tidak mengenali kebutuhan dan 
keinginannya sendiri. Kempat, orang 
yang memahami diri mereka sendiri, 
apa yang ingin mereka capai. Meski 
demikian, mereka tetap mencari dan 
menghargai opini serta umpan balik 
(feedback) dari orang lain. Mereka 
adalah pribadi yang benar-benar 
menyadari pentingnya menimbang 
keputusan secara seimbang, antara 
penilaian pribadi dan penilaian menurut 

Membangun Kesadaran, Menguatkan 
Komitmen
Perkembangan teknologi telah banyak 
berkontribusi positif bagi kehidupan 
manusia. Namun di sisi lain, ada dampak 
negatif yang perlu diwaspadai. Sebab, 
hal tersebut akan menjadi bumerang 
bagi manusia itu sendiri jika tidak 
diantisipasi dengan baik. Gereja adalah 
salah satu entitas yang mengalami 
dampak dari perkembangan teknologi. 
Di satu sisi teknologi sangat membantu 
gereja, tetapi di sisi lain teknologi juga 
memberi ekses negatif kepada gereja. 
Seperti yang dialami oleh Gereja Santa 
Maria di Montesanto, Italia. Pihak gereja 
harus memasang jammer (pengacau 
signal) di area gereja, karena jemaat 
yang selalu berkutat dengan ponselnya 
saat mengikuti kegiatan ibadah di gereja. 
Kenyataan ini ternyata menjadi masalah 
hampir di semua gereja, termasuk di 
Indonesia. Ada sebagian jemaat yang 
datang ke gereja untuk beribadah, 
tetapi asyik berkutat dengan ponsel 
selama ibadah berlangsung. Sepanjang 
ibadah, mata dan hatinya lebih tertuju 
kepada smartphone daripada kepada 
Tuhan. Hal ini menunjukkan rendahnya 
kesadaran jemaat terhadap kehadiran 
Tuhan dan sesama dalam ibadah. Bagi 
mereka, ibadah belum menjadi sebuah 
kesadaran, namun hanya sekadar sebuah 
kewajiban. Ibadah gereja hanya sebagai 
rutinitas agama, tanpa rasa hormat 
kepada Tuhan. 

Kurangnya kesadaran dan komitmen 
tidak hanya terjadi dalam kehidupan 
rohani. Ini juga terjadi dalam bidang 
kehidupan yang lain, baik dalam dunia 
kerja, keluarga, maupun pendidikan. 
Oleh karena itu, penting untuk 
membangun kesadaran dan komitmen 
dalam seluruh aspek kehidupan kita.

Mulai dari Kesadaran Diri
Kesadaran diri adalah kemampuan 
menyadari keberadaan diri, yang mana 
di dalamnya termasuk pikiran, perasaan, 
dan perilaku kita serta dampaknya 
bagi orang lain; kemampuan untuk 
mengerti diri sendiri secara menyeluruh; 

pandangan orang lain. 

Hubungan Kesadaran Diri dengan Citra 
Diri dan Relasi
Kesadaran diri penting untuk dibangun 
dalam segala lini kehidupan, khususnya 
dalam pekerjaan. Kesadaran akan 
membantu membangun relasi yang 
sehat dalam dunia kerja. Seseorang 
dengan kesadaran diri yang tinggi akan 
memiliki kepercayaan diri dalam situasi 
apa pun dan kapan pun. Sebab, dia 
memiliki pertimbangan yang matang 
saat akan berbicara, bersikap, atau 
mengungkapkan pendapat. Dia memiliki 
tujuan dan tahu cara mewujudkannya. 
Dia mampu mengeluarkan ide-ide dan 
menyampaikan ide-ide kepada orang 
lain dengan cara yang baik, menarik, 
dan penuh perhitungan, sehingga 
dapat meminimalkan kesalahan ketika 
bertindak sebab semuanya sudah 
dipertimbangkan. Hal-hal itu membuat 
seseorang menjadi lebih percaya diri.
Selain percaya diri, seseorang dengan 
kesadaran diri tinggi juga cenderung 
memiliki kemampuan komunikasi yang 
baik atau efektif. Sebab, orang dengan 
tingkat kesadaran diri yang baik selalu 
mampu mengungkapkan pikirannya 
dengan baik dan teratur. Semakin besar 
rasa percaya dirinya, semakin besar pula 
efektivitas komunikasinya dengan orang 
dari berbagai kalangan. 
Orang dengan kesadaran diri tinggi juga 
tidak mudah tersinggung dan sakit hati 
ketika menerima saran dan masukan, 
bahkan sebuah kritikan. Sebab, ia sendiri 
menyadari bahwa ada kekurangan dalam 
dirinya yang layak 
untuk diperbaiki, 
sehingga semua 
saran dan 
kritik disambut 
dengan positif. 
Dia tidak mudah 
berpikiran negatif 
terhadap saran 
atau masukan orang lain. 
Dia mampu melihat itu sebagai 
sebuah kesempatan untuk dapat 
memperbaiki diri. Kemampuan untuk 
menerima saran, masukan, dan kritik 

secara positif, mendorong dia untuk 
rela melakukan perubahan. Secara 
tidak langsung, dia menjadi pribadi 
yang kreatif, karena rela menerima 
ide-ide atau masukan yang baru. Proses 
kreativitas akan mengiringi usaha 
perbaikan diri dan pekerjaannya dari 
hari ke hari. Dia akan tertantang untuk 
menemukan cara dan hal baru. Jika pola 
ini terus dihidupi, kesempatan untuk 
sukses akan lebih tinggi.

Di manakah Komitmen?
Komitmen sepertinya sudah semakin 
sulit ditemukan. Berdasarkan hasil riset 
Jobplanet tahun 2017, tentang generasi 
X dan generasi Y berhubungan dengan 
pekerjaan, membeberkan beberapa 
fakta yang menarik. Dibandingkan 
generasi X, generasi Y memiliki tingkat 
kesetiaan yang lebih rendah terhadap 
pekerjaan mereka. Sebanyak 76,7% dari 
mereka hanya bertahan 1-2 tahun di 
tempat kerjanya, sebelum memutuskan 
untuk berpindah kerja. Bahkan, hanya 

9,5% yang bertahan 
bekerja sampai 

5 tahun 
atau lebih. 

Sedangkan 
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untuk generasi X, hanya 10% dari 
mereka yang bertahan 1 tahun di tempat 
kerja. Kondisi ini berhubungan dengan 
karakteristik generasi Y yang selalu 
ingin belajar dan haus akan tantangan, 
sehingga mereka mudah pindah kerja 
ketika merasa sudah tidak mendapatkan 
tantangan atau ilmu baru di tempat 
kerja. 

Masalah komitmen juga terjadi di ranah 
rohani. Banyak orang Kristen dengan 
begitu mudah pindah gereja dengan 
alasan yang beragam, mulai dari alasan 
teologi/doktrin sampai yang praktis, 
seperti pindah rumah, pindah tempat 
kerja, ataupun sakit hati. Tidak sedikit 
orang Kristen bergelar ‘pengunjung’ 
daripada ‘jemaat’. Mereka berkeliling 
mencari gereja yang sempurna. Tetapi, 
adakah gereja yang sempurna? Tidak 
ada, semua gereja memiliki kelebihan 
dan kekurangan. Mungkin kita perlu 
mengintropeksi diri, jangan-jangan 
masalahnya bukan pada gereja, tetapi 
dalam diri kita sendiri, karena kita tidak 
ingin terikat atau berkomitmen pada 
satu gereja. Kita tidak ingin tertanam 
pada sebuah gereja.

Kehidupan pernikahan tidak jauh 
berbeda. Berdasarkan data yang 
ada, angka perceraian di Indonesia 
cenderung tinggi dan meningkat dari 
tahun ke tahun. Perceraian juga marak 
terjadi dalam pernikahan Kristen. 
Penyebabnya beragam, dari ekonomi 
sampai komunikasi. Jika ditilik dengan 
saksama sebenarnya, masalah terbesar 
adalah ketidakmampuan untuk menjaga 
komitmen yang telah dibuat. Memang, 
menjaga komitmen lebih sulit daripada 
membuatnya. Ketiga kenyataan di atas 
menunjukkan hal yang sama, yaitu 
kurangnya atau tidak adanya komitmen. 

Kisah Tentang Komitmen
Perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas 
18:1-8, menampilkan tokoh janda 
yang memiliki karakter tekun dan ulet. 
Seorang janda yang fokus dan teguh 
dalam memperjuangkan haknya. 
Setidaknya ada beberapa frasa yang 
menunjukkan tentang keteguhan 
hati pada perikop ini. Pertama, “tidak 
jemu-jemu” (ayat 1). Frasa ini dapat 
juga diterjemahkan dengan “tidak 
pernah menyerah” dan “tidak pernah 
kehilangan hati”. Frasa selanjutnya 
adalah “selalu datang” (ayat 3), yang bisa 
diterjemahkan “senantiasa”, “sering”, 
“terus-menerus”, “tidak pernah tidak 
datang”. 

Frasa-frasa ini memberi gambaran 
tentang seorang yang memiliki sikap 
yang tidak pernah menyerah karena 
memiliki hati yang penuh keyakinan. 
Seorang yang tidak pernah kehilangan 
hati untuk mencapai sebuah tujuan. 
Hati yang tidak pernah berputus asa. 
Seorang janda yang tidak pernah lelah 
dalam berjuang. Waktu yang panjang 
tidak akan pernah membuat dia lemah. 
Penolakan tidak membuat dia mundur. 
Kegagalan tidak pernah menghentikan 
langkahnya. Sikap acuh dari sang 
hakim tidak menyurutkan hasratnya. 
Pandangan negatif orang lain tidak 
terlalu dipedulikannya. Kesungguhan 
untuk dapat mengapai impiannya 
begitu kuat. Dia tidak pernah takut 
untuk mencoba dan mencoba lagi. 
Semangatnya tak dapat dipadamkan 

oleh apa pun juga. Hati yang dipenuhi 
dengan keyakinan, takkan tergoyahkan. 
Inilah gambaran tentang hidup dalam 
komitmen.

Komitmen kepada Tuhan
Komitmen Kristen ditujukan kepada 
Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ketika 
kita berkomitmen untuk memuliakan 
Tuhan, kita perlu memastikan bahwa 
komitmen kita adalah benar-benar 
kepada Tuhan, bukan hanya untuk 
sekadar gaya hidup atau seperangkat 
nilai-nilai moral. Orang-orang yang hanya 
berkomitmen pada nilai-nilai, tetapi 
tidak kepada Tuhan, tidak lebih dari 
seorang moralis, seperti orang Farisi dan 
Saduki. Sebagai orang percaya, kita perlu 
berhati-hati agar kita tidak melakukan 
kesalahan serupa. Kita bisa berkomitmen 
pada seperangkat nilai-nilai atau gaya 
hidup Kristen tanpa komitmen kepada 
Tuhan sendiri. Ketika kita berkomitmen 
pada disiplin hidup Kristen, komitmen 
itu harus dipusatkan untuk mengejar 
kehidupan yang menyenangkan dan 
memuliakan Tuhan. Kerinduan untuk 
menyenangkan Allah dalam semua 
tindakan merupakan kunci dari 
komitmen kristiani. 

Tujuan utama kehidupan Kristen 
adalah untuk memuliakan Allah. Fokus 
hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dia 
tidak sibuk dengan kejayaannya sendiri 
atau mencari kehormatan diri sendiri. 
Apa pun yang dia lakukan, membawa 
kemuliaan bagi Tuhan. Motifnya, 
temanya, alasannya, tujuannya, adalah 
untuk memuliakan Tuhan dalam segala 
hal yang dilakukannya. Mulai dari hal 
yang kecil sampai yang besar, dilakukan 
untuk kemulian Allah (1 Korintus 10:31). 
Kristus mengajarkan dan meneladankan 
ini bagi kita. Pusat hidup-Nya adalah 
untuk melaksanakan kehendak Bapa, 
sehingga Bapa dimuliakan melalui 
pekerjaan-Nya. 

Komitmen “Positif-Negatif”
Komitmen memiliki muatan positif dan 
negatif. Komitmen positif adalah sebuah 
komitmen untuk melakukan tindakan 
yang baik dan benar. Sedangkan 
komitmen negatif adalah sikap dan 
tindakan untuk menjahui perbuatan 
yang buruk. Sering kali kita terjebak 
kepada salah satu komitmen ini, hanya 
berfokus pada satu sisi saja, khususnya 
komitmen negatif. Komitmen yang baik 
harus memuat kedua unsur itu. Ketika 
kita membuat komitmen untuk tidak 
berbuat dosa, kita juga perlu membuat 
komitmen positif untuk melakukan 
sesuatu yang lebih baik. Tidaklah cukup 
untuk menghindari menyakiti orang lain; 
kita harus rela mengampuni kesalahan 
sesama. Tidak cukup hanya berdoa 
agar Tuhan memampukan kita untuk 
menghadapi kemarahan; kita juga harus 
memohon kepada-Nya untuk membantu 
kita memiliki belas kasih dan kebaikan.

Loyalitas yang Nyata dan Total
Komitmen lebih dari sekadar kesetiaan 
yang dijanjikan. Itu melampaui 
bersumpah kepada Tuhan. Komitmen 
menuntut kesetiaan yang dipraktikkan, 
jenis kesetiaan yang berfungsi yang 
bertahan di bawah segala jenis tekanan. 
Ada perbedaan besar antara loyalitas 
yang dijanjikan dan loyalitas yang 
dipraktikkan. Petrus pernah berjanji setia 
bahwa dia akan berdiri di sisi Tuhan, apa 

pun yang terjadi, bahkan dia rela mati 
bersama dengan Sang Guru. Alih-alih 
memberikan hidupnya untuk Yesus, ia 
memilih menyelamatkan dirinya dengan 
menyangkal Dia. Loyalitas benar-benar 
menjadi loyalitas ketika nyata dalam 
tindakan.

Kita dapat mengenali betapa berdedikasi 
seseorang terhadap Tuhan dari seberapa 
banyak hidupnya didedikasikan untuk 
Tuhan. Komitmen kita kepada Tuhan 
harus dipertahankan seumur hidup. 
Perbuatan kita adalah cara penting 
untuk menunjukkan dedikasi kita 
kepada-Nya (Ibrani 10:25; Matius 
18:21-22). Komitmen berarti mengasihi 
Allah dengan seutuh keberadaan kita. 
Komitmen total adalah dasar dari 
hubungan kita dengan Tuhan. Kehidupan 
seorang Kristen yang berkomitmen 
mungkin mahal, tetapi itu adalah 
salah satu jenis kehidupan yang benar-
benar bernilai. Komitmen merupakan 
keputusan untuk melakukan apa yang 
perlu dilakukan, berapa pun biayanya.
Alkitab mendorong kita untuk 
berkomitmen secara total kepada 
Allah. “Kasihilah TUHAN, Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap* 
kekuatanmu,” (Ulangan 6:5). Allah ingin 
kita mengasihi Dia dengan seluruh 
keberadaan kita. Mempersembahkan 
seluruh hidup kita kepada Tuhan (Roma 
12:1). Allah menginginkan setiap umat-
Nya memiliki komitmen yang utuh, 
bukan sebagian. Komitmen 99% untuk 
Tuhan, dan 1% untuk pribadi atau dunia, 
tidak cukup baik untuk Tuhan. Dia 
menuntut komitmen total, Dia menuntut 
100%. Kehidupan Kristen adalah sebuah 
komitmen kepada Tuhan.

Kesadaran dan Komitmen dalam 
Pendidikan
Sekolah Kristen turut berperan 
dalam tumbuh-kembang peserta 
didiknya. Sebagai lembaga pendidikan 
Kristen, sekolah Kristen tidak sekadar 
mencerdaskan peserta didiknya. 
Sekolah Kristen juga bertanggung jawab 
mengajarkan dan menerapkan nilai-
nilai Kristen yang sejati. Maksudnya 
adalah, keseluruhan praksis pendidikan 
di sekolah Kristen dibangun di atas 
dasar nilai-nilai Kristen. Artinya, bukan 
sekadar ada kelas Pendidikan Agama 
Kristen, ditambah dengan kebaktian 
sekolah di tengah minggu, saat teduh 
setiap pagi, retret tahunan, dan lain-lain. 
Tetapi bagaimana nilai-nilai Kristen itu 

mewarnai seluruh dinamika kehidupan 
dan proses belajar-mengajar, baik dalam 
diri para murid maupun pendidik atau 
tenaga kependidikan. Sekolah Kristen 
tidak boleh terjebak pada pendidikan 
dengan menekankan prestasi akademis 
semata, keunggulan lulusan yang 
berhasil melanjutkan pendidikan ke 
perguruan tinggi bergengsi, baik di 
dalam negeri maupun di luar negeri, 
kenaikan peringkat sekolah, kelengkapan 
dan kecangihan fasilitas, dan lain 
sebagainya. Tolok ukur pendidikan 
Kristen seyogianya tidak berorientasi 
pada sukses akademis semata, tetapi 
berorientasi pada misi Kristus. Dengan 
demikian, nama atau identitas “Kristen” 
tidak akan menjadi nama tanpa 
makna. Sekolah Kristen, tidak sekadar 
menyandang nama Kristen saja, tetapi 
menjadi sarana yang mana nilai-nilai 
Kristen dihidupi secara menyeluruh.

Diperlukan kesadaran dan komitmen 
bersama dari semua pihak yang terkait, 
yang mana setiap penyelenggara 
pendidikan yang terdiri atas pengurus, 
eksekutif, guru, administrator, dan 
karyawan Kristen, baik itu jajaran 
pendidik dan nonpendidik, berkewajiban 
menghidupi nilai-nilai kristiani terlebih 
dahulu. Bukan hanya mengaku Kristen 
dan mengenal Kristus, melainkan juga 
meneladankan gaya hidup kristiani pada 
peserta didiknya. Sehingga lembaga 
pendidikan Kristen benar-benar 
menjalankan peran sesuai dengan porsi 
yang seharusnya, yaitu mengajarkan dan 
mempraktikkan nilai-nilai kristiani pada 
peserta didiknya.
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Kahoot adalah suatu aplikasi game berbasis web yang bisa 
dipergunakan sebagai penguatan suatu materi kepada 
siswa atau bisa digunakan untuk apersepsi. Guru dapat 

menggunakan aplikasi ini sebagai variasi dalam proses belajar-
mengajar di kelas. 

Kahoot! memiliki 4 fitur, yaitu: game, kuis, diskusi, dan survei. 
Diluncurkan pada bulan Agustus 2013 dari Norwegia, Kahoot! 
sekarang dimainkan oleh lebih dari 50 juta orang di 180 negara.

Kahoot! terbagi dua, untuk peserta dan untuk administrator. 
Untuk peserta, bisa mengakses alamat https://kahoot.it, 
sedangkan untuk administrator di https://getkahoot.com/. Tentu 
saja untuk memainkannya, Kahoot! membutuhkan koneksi 
internet. Guru mempersiapkan terlebih dahulu materinya, 
kemudian siswa dapat mengakses menggunakan gadget siswa 
yang terhubung ke internet.

Bagi yang membutuhkan panduan bagaimana menggunakan 
Kahoot!, dapat mengakses halaman https://www.youtube.com/
watch?v=pAfnia7-rMk. 

Langsung saja, yuk, meluncur ke https://create.kahoot.it/, 
dan mainkan! 

Membuat Google mengerti apa yang diucapkan, kini bukanlah sekadar 
mimpi. Google menghadirkan fitur voice typing yang memungkinkan 
penggunanya melakukan pengetikan tanpa harus menyentuh keyboard. 

Hanya dengan menggunakan suara, rangkaian huruf bisa dimunculkan di layar.

Teknologi voice sejatinya didahului dengan teknologi personal assistant seperti Siri 
dan Cortana. Teknologi voice yang makin berkembang pesat, ditangkap oleh Google 
untuk dimasukkan ke dalam aplikasi pengolah-kata miliknya, dalam hal ini Google 
Docs. Google voice typing saat ini telah dibekali dengan lebih dari 48 bahasa dari 
seluruh dunia. 

Sebelum memulainya, persiapkan terlebih dahulu perangkat penangkap suara 
(microphone), dan hubungkan dengan perangkat PC yang telah terhubung ke 
internet. Setelah microphone dapat digunakan dengan baik, lanjutkan dengan cara 
menekan Tools → Voice.

Aturlah preferensi bahasa pada Google Voice sesuai dengan 
kode negara yang diinginkan.

Ucapkan beberapa kata dengan pengucapan yang jelas dan lihat hasilnya pada layar. 
Jika melakukan kesalahan, pengguna dapat memindahkan kursor pada bagian yang 
salah, dan lakukan koreksi tanpa perlu mematikan microphone. Usai melakukan 
koreksi, kembalikan kursor ke tempat semula dan mulailah berbicara lagi untuk 
mengetik menggunakan suara.

Tentu saja, jika ingin mendapatkan kesempurnaan pada hasil pengetikan, 
ucapkanlah dengan pelafalan yang jelas dan bahasa yang baku, serta ritme yang 
tidak terlalu cepat. 

Wowww…! Teknologi yang sangat membantu! Bagi Anda yang suka menulis, Anda 
dapat menuangkan ide/pemikiran yang ada di otak dengan lebih cepat melalui 
suara, dan hasilnya terpatri menjadi rangkaian huruf pada layar monitor.

5
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Pengarang  : Adam Khoo
Penerbit : PT Elex Media Komputindo
Tahun Publikasi  : 2008
ISBN   : 978-979-27-3246-7 

Siapa yang tidak kenal Adam Khoo? Dia adalah 
seorang pengusaha dan motivator dari Singapura, 
dan juga merupakan executive chairman and chief 

master trainer dari Adam Khoo Learning Technologies 
Group. Selain itu, dia juga seorang penulis buku 
terlaris I am Gifted, So are You! yang menceritakan 
pengalaman pribadi Adam Khoo tentang keterampilan 
dan strategi suksesnya yang membuatnya seperti 
sekarang. 

Sejak kecil, Adam Khoo terkenal sebagai anak yang 
malas dan hanya suka bermain game, sehingga 
dianggap sebagai anak bodoh, bahkan terbelakang. 
Pada waktu kelas IV SD, Adam Khoo dikeluarkan 
dari sekolah karena nilainya sangat buruk dan harus 
pindah ke sekolah yang memiliki peringkat paling 
rendah di Singapura. Saat berusia 13 tahun, Adam 
Khoo mengikuti seminar bernama Super Teen yang 
mengubah dirinya 180 derajat. Sejak saat itu, apa yang 
ia pelajari dari seminar tersebut, ia tanamkan dan 
praktikkan pada dirinya, sehingga ia berubah menjadi 
anak yang berprestasi cemerlang dengan tujuan 
hidup yang jelas hingga lulus sebagai lulusan terbaik. 
Kesuksesannya dalam bidang akademik membuat 
Adam Khoo terketuk hatinya untuk membagikan kiat 
suksesnya kepada orang lain. Sehingga melalui buku 
terbitannya ini, orang lain khususnya remaja usia 
sekolah, mengalami perkembangan diri yang sama 
dengannya.

Buku ini terdiri atas empat bagian. Bagian I berjudul 
“Saya Berbakat, Anda Juga”, terdiri atas empat bab.  
Adam Khoo berusaha mengarahkan pembacanya 
untuk melakukan rekoleksi kemudian mereflesikannya 
untuk mendapatkan 
pemahaman tentang 
konsep diri yang benar. 
Adam Khoo meyakinkan 
bahwa setiap orang 
memiliki potensi dan 
kesempatan yang 
sama untuk meraih 
keberhasilan. 

Pada bagian 2 yang 
berjudul “Strategi Super 
Learning” ini dibagi 
menjadi tujuh bab. 
Pada bagian ini lebih 
banyak membicarakan 
tentang bagaimana 
mengoptimalkan 
kemampuan otak untuk 
membaca, mengingat, 
dan menempatkannya 
pada area-area di otak 
kita. Dengan demikian 
proses menyimpan 
dan menggali ingatan 
yang tersimpan dengan cepat. Agar dapat mencapai 
hal tersebut, perlu latihan yang terus menerus hingga 
mendapatkan pola yang diharapkan. 

Judul pada bagian 3 adalah “Kekuatan Mengendalikan 
Diri Sendiri” yang terdiri dari lima bab. Setelah 

mengetahui bagaimana melatih otak untuk lebih 
cerdas tahap berikutnya adalah menjaga agar yang 
telah dipelajari dapat mendukung tujuan yang 
diharapkan, dimulai dari merancang keinginan dan 

cita-cita, serta membentuk 
motivasi yang positif sehingga 
semuanya dapat terwujud sesuai 
dengan harapan.

Pada bagian yang terakhir, Adam 
Khoo memberi judul “Strategi 
Menghadapi Ujian” yang terdiri 
dari 2 bab. Bab 17 berjudul 
“Hitungan Terakhir” dan bab 18 
berjudul “Pertarungan Terakhir.” 
Dibahas cara yang dapat kita 
lakukan agar kita bisa memberikan 
usaha terbaik saat ujian. 

Buku ini dapat menjadi 
lentera bagi para pendidik 
saat menghadapi anak-anak 
yang sudah dipercayakan 
untuk membentuk anak-anak 
menemukan potensi terbaiknya 
dan mengarahkan mereka yang 
mengalami kesulitan dalam proses 
belajar. Buku ini ditulis agar dapat 

membuat banyak orang sadar akan 
potensi yang mereka miliki. Adam Khoo juga berharap 
buku-buku karyanya dapat menginspirasi banyak 
orang untuk mengubah diri mereka menjadi orang 
sukses karena Adam Khoo telah meraih kesuksesan 
dan ingin sekali menyukseskan orang lain agar dapat 
membagikan kasih Tuhan. 

Resensi Buku

I am Gifted, So Are You!

Resensi Film 

Beyond The Blackboard: 
Kepedulian Sanggup Mengatasi Keterbatasan
Sutradara : Jeff Bleckner
Pemeran : Emily VanCamp, Treat Williams, 
    Timothy Busfield
Genre   : Drama

Film yang diproduksi pada tahun 2011 ini 
menceritakan tentang kisah nyata Stacey Bess, seorang 
pengajar yang baru saja memulai kariernya. Ketika ia 
direkrut untuk menjadi guru di tempat penampungan, 
tentu saja ia tidak berharap mengajar di sekolah 
tersebut, yang bahkan nama sekolahnya pun tidak ada. 

Awalnya Stacey kebingungan dan putus asa akan 
apa yang seharusnya ia lakukan dengan situasi dan 
kondisi yang tidak memiliki fasilitas satu pun untuk 
belajar, baik buku, meja, globe, maupun ruangan yang 
nyaman. Selain kondisi kelas yang mengkhawatirkan, 
kondisi anak-anak pun jauh lebih menyedihkan 
karena tidak memiliki kedisiplinan serta sopan santun 
terhadap siapa pun. Di luar itu, tidak ada perbedaan 

jenjang kelas dari satu siswa dengan siswa lain. Stacey 
memang telah dilatih mengajar untuk anak-anak kelas 
I–VI, namun ia tidak dilatih mengajar anak-anak kelas 
I–VI dalam satu ruangan, bahkan pada saat yang sama. 
Ia tidak tahu harus belajar kepada siapa.

Namun, Stacey tidak berhenti sampai di sana. Ia tetap 
mau mengajar dan mengubah keadaan di sana, karena 
ia tahu bahwa anak-anak tunawisma itu memiliki 
potensi dan bakat yang luar biasa. Ia berusaha 
menghubungi direktur yang menempatkannya di 
sekolah tersebut, tetapi tidak ada respons positif. 
Akhirnya, ia mencoba untuk merenovasi keadaan 
kelas. Ia memanfaatkan akhir pekan untuk melakukan 
hal itu. Stacey memulainya dari membersihkan 
kaca, mengecat dinding, menyapu, mengepel, 
serta  mengatur tempat duduk yang tanpa meja 
dan hiasan dinding di sekitar papan tulis. Awalnya 
ia melakukannya seorang diri, namun secara 
perlahan, orang-orang di sekitar membantunya 
untuk merenovasi kelas tersebut dan membantu 
membuat hiasan dinding. Bahkan, ada temannya yang 
menjadi relawan mengajarkan pelajaran seni lukis. 
Anak-anak mulai merasa tertarik kepada Stacey dan 
merasa nyaman untuk belajar bersamanya. Stacey 
memulai pembelajaran dengan cara berdiskusi tentang 
kedisiplinan dan kesopanan.

Lambat laun, tidak hanya keadaan kelas yang 
berubah, kondisi sekitar tempat penampungan 
pun turut berubah menjadi lebih hidup. Selain itu, 
Stacey berhasil menggugah hati Dr. Warren, seorang 
pemerhati pendidikan agar memberikan fasilitas 

yang layak 
untuk sekolah 
tersebut. 
Stacey 
menceritakan 
bagaimana 
anak-anak 
antusias untuk 
belajar dan 
bersekolah. 
Pada 
akhirnya, 
Dr. Warren 
datang 
mengunjungi sekolah 
tersebut dengan membawa beberapa fasilitas yang 
diperlukan, seperti: buku pelajaran, meja, piano, dan 
masih banyak lagi.

Ketika pada akhirnya Stacey harus berhenti mengajar 
karena ia akan menjalani proses persalinan anaknya 
yang ketiga, anak-anak didiknya mengetahuinya 
dan mereka menjadi bersedih, karena merasa akan 
ditinggalkan oleh seorang guru terhebat yang pernah 
mereka temui. Berkat dukungan dari suaminya, Grage 
Bess, dan dua orang anaknya, Brandon dan Nicole, ia 
berhasil membuat anak didiknya bahagia. Ia juga dapat 
merangkul para orang tua murid dengan menunjukkan 
kepedulian yang sungguh-sungguh akan pendidikan 
anak-anak mereka. Antusiasme dan pengorbanan yang 
dilakukan oleh Stacey, seperti digambarkan dalam film 
ini, patut menjadi contoh dan renungan bagi kalangan 
pendidik.
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Young children 
learn by sentences 

and not by 
grammar

Yokhebed Santoso, S.S., M.S.
Staf Koord. Bidang Bahasa Inggris PPPK Petra

When should a child learn a new language?
Learning language has been recognized 
by researches to be a natural talent of 

children. Children learn languages very easily, while 
adults struggle (Richards, 2013). Children learn their 
first language in a very quick pace. Still, teachers of 
very young learners should not ignore the fact that the 
theory might not apply to all children. Even though 
there is some kind of research on how a child acquire 
a language, but the ability and chance to get the 
knowledge should be considered too.

Teaching English to very young learners is not as easy 
as it seems. It is true that children learn language 
faster than adults, but it doesn’t mean that they will 
acquire the language easily - the ability and chance of 
a child to get the knowledge of the new language also 
influence the speed of that child in acquiring the new 
language and being able to use the language. Children 
who are put in an environment which use English 
all the time will have more chance to be exposed to 
the language, thus results in their ability to master 
the language faster than children who do not get the 
chance to be in an English speaking environment. 

Teaching English to Young Learners
Parents have high expectation when they send 
their children to schools that use English or to an 
English course. This expectation will have to be put 
into consideration by the teacher in planning their 
lessons. Young children learn by sentences and not 
by grammar. Children this age will not understand 
grammar no matter how hard the teacher gets them 
to learn it. Teachers need to teach them: I am happy 
instead of teaching them: I is the subject, am is called 
‘to be’ and happy is an adjective. If you use adjective, 
then you need to put ‘to be’ in between the subject 
and the adjective. If the teacher uses the previous, the 
children will be able to use the language quite fast. 
However, English classes for very young learners need 
to teach them not only the language but also other 
skills as well: cognitive, affective and motoric skills.

Lesson Plan
Creating lesson plan that is fun and interactive is 
important for a very young learners’ classroom. The 
thing that teacher needs to remember is that children 
learn by doing. Therefore, repetition is important. A 
lesson on Family for example, will sometimes take 
more than four lessons to finish – depends on the 
ability of the children in the class. It is important to 
review what they have learnt that day at the end of 
the lesson and when they come again in the next 
meeting, remind them about what they learn in 
the previous meeting: In one sense, the whole of 
linguistics can be regarded as the study of repetition, 
in that language depends on repeated patterns 
(Aitchison, 1994: 16).

One form of repetition is having the same activities 
in every lesson. Changing the types of activities every 
time will only cause anxiety and discomfort to the 
children because they do not know what to do once 
they get inside the class. By having the same types of 
activities and the same order of activities, children will 
feel more comfortable and at ease which helps them 
in gaining their confidence in taking part in the lesson.

Here is an example of one of the best orders of 
activities for young learners’ class: 
• Hello Song
• Total Physical Response (TPR)

• Story Telling
• Motoric activities (cut & paste, writing)
• Goodbye Song

This order of activities allows a lot of repetition of 
the new material. Thus, the children will feel at ease 
because they are familiar with that they have to do 
when they are in class.

HELLO SONG and GOODBYE SONG
Songs are good a good tool to teach the language 
to the young children. First of all, songs meant 
for young children have rhymes. The rhymes help 
children to remember the words easier. The words 
and sentences in the lyrics are repeated. This helps 
children to remember the words and the sentences in 
the song. Second of all, songs for young children have 
rhythm which helps children to speak in natural flow 
(Richelson, 2010). Third of all, songs meant for young 
children always have actions word in it so they can 
act them out. These three aspects in a song: rhyme, 
rhythm and action words will stick into the children’s 
mind. 
The Hello Song is a good way to start the class, 
especially in a brand new class where the children 

have never seen each other before. The song used 
should be a song that allows the children to use their 
body to dance, move around and interact with each 
other. 

If Hello Song is used to start the lesson, then another 
song is needed to end the lesson. The Goodbye Song 
is good to end the lesson: saying goodbye to each 
other and the teacher and promising each other to 
meet again in the next lesson. Ending a lesson with a 
song will keep the children’s mood – it will keep the 
children happy. Similar to the Hello Song, the Goodbye 
Song should also be simple and allows the children to 
move and interact with each other. 

There are many song videos online that we can use in 
our classes. The most important is to find one which 
lyric is simple and easy to remember. The song should 
be lively, interactive, and engaging.

Total Phisycal Response (TPR)
Total Physical Response is a method of introducing 
a new language through movement. It allows the 
children to react to the language without thinking too 
much. TPR is also a good way to reduce the students’ 
anxiety and stress. Developed by James Asher, TPR is 
one of the important activities in an English for young 
learners’ class. Teachers can prompt the students to 
the lesson for that day by using TPR. For example: the 
lesson for that day is about animals, the teacher uses 
the animals in the course book and asks the children 
how those animals walk for instance. Teachers can 
then ask them to walk around the class in the way of 
those animals. This way, children will remember the 
name of the animals faster than if they just listen to 
the teacher saying it. In addition, TPR is a good way to 
get rid of the extra energy of the children so that the 
can calm down during the lesson. 

Story Telling
The children need to learn how to communicate 
with the language which means they will need to 
interact with each other and with the teacher using 
the language. Activities that allow children to interact 
with each other will mostly involve speaking. Story 
telling is a good activity for that purpose. The story 
that will be used in the lesson should match the 
target language for that day’s lesson. In good English 
course books for very young learners, usually each 
topic in the book usually comes with shorts, simple 
and fun stories related to the topic. Some really good 
English course books even come with puppets of the 
characters in the book, flashcards, audio-video CD and 
student’s workbook. This activity will help the children 
to understand and even speak the language better. It 
is fun too! 
 
Motoric Activities
When talking about very young children, we need 
to teach them more than just English as a second 
language. Teachers will need to include some activities 
that require the students’ motoric skill. It is a way to 
help children holistically through all senses. Some 
good English course books for young learners come 
with workbooks. These workbooks allow the students 
to write, cut and paste. Children as young as three 
to five years old have not had a good motoric skill, 
especially when it comes to cutting, coloring and 
writing. Getting them practice the motoric skill while 
learning English at the same time will help the children 
to remember the language that they learn for that day. 

In the end, teaching English to very young learners can 
be very tricky for teachers. The lesson plans should be 
integrated and covering all different types of learning 
styles of the children. As it was mentioned, children 
are mostly learning by doing so conducting a lesson 
that allows them to do a lot of physical and motoric 
activities will help a lot in acquiring the language. 
Children learn by words and sentences. Creative 
and Innovative teachers are needed in a very young 
learners English class. The order of activities might be 
one of the best, but it is not absolute. Teachers are 
encouraged to find out the best order of activities for 
their own classes. 

ENGLISH CORNER
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1. Driven by Value
Ya, Driven by Value, itulah judul artikel pada 
Tabloid Sinergi edisi sebelumnya. Nilai-nilai inti 
(corporate value) PPPK Petra telah terformulasikan 
dalam akronim “RAISE”, yaitu: Respect, Advance, 
Internalize, Share, dan Empower. Dan hal ini 
merupakan langkah awal yang sangat penting dari 
perjalanan panjang pembentukan budaya PPPK 
Petra yang kuat.

Untuk itu, sebagai anggota organisasi, sangatlah 
penting juga bagi kita untuk dapat memahami, 
menghayati, dan menerapkan nilai-nilai RAISE, 
sehingga dapat terjalin keserasian antara nilai-nilai 
kita sebagai individu dan nilai-nilai RAISE.

Agar dapat menerapkan nilai-nilai RAISE, kita perlu 
memahami dan menghayati nilai-nilai tersebut 
terlebih dahulu. Untuk itulah dilaksanakan rangkaian 
pelatihan “RAISE Awareness and Commitment”.

2. Training in Summary
Pelatihan “RAISE Awareness and Commitment” 
dilaksanakan secara berjenjang, yaitu:
a. Tahap pertama: bagi Dewan Pengurus dan 
Anggota PPPK Petra.
b. Tahap kedua: bagi jajaran eksekutif.
c. Tahap ketiga: bagi seluruh pegawai (akan 
dilaksanakan pada tahun ajaran 2019-2020).

Adapun konsep dasar pelatihan adalah sebagai 
berikut:

Tujuan pelatihan adalah untuk menumbuh-
kembangkan kesadaran dan komitmen peserta 
untuk menerapkan nilai-nilai RAISE (result: achieve 

new skills and habits), yang 
tercermin dari adanya 
kebutuhan dan kemauan 
untuk menerapkannya 
(attitude: need to, want 
to, can do, and will do). 
Selama pelatihan, peserta 
mempelajari prinsip-
prinsip dan teknik-teknik 
untuk menghayati dan 
menerapkannya (knowledge: 
principle, techniques, 
and processes). Pada 
akhirnya, peserta didorong 
terus berlatih untuk 
menerapkannya (practice 
with coaching).

Untuk pelaksanaan program 
pelatihan ini, PPPK Petra bekerja sama dengan 
tim fasilitator dari lembaga Dale Carnegie Training 
Surabaya.

3. Pelatihan bagi Dewan Pengurus dan Anggota 
PPPK Petra
Antusias yang tinggi ditunjukkan oleh Dewan 
Pengurus dan Anggota Perhimpunan, terbukti 
nyata dalam bentuk partisipasi aktif dari tiga puluh 
peserta, dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sabtu-Minggu, 16-17 Februari 2019 di Grand 
Whiz Hotel, Trawas

2. Sabtu, 2 Maret 2019 di Kantor Sekretariat, Jalan 
H.R. Muhammad

3. Sabtu-Minggu, 16-17 Maret 2019 di Finna Golf & 
Country Club, Prigen

4. Sabtu, 30 Maret 2019 di TK-SD Kristen Petra 7, 
Jalan Kalianyar

“Semangat dan antusias” adalah istilah yang sangat 
tepat untuk menggambarkan bagaimana suasana 
pelatihannya. Di tengah-tengah segala kesibukan, 
para Pengurus dan Anggota Perhimpunan 
menyediakan waktu khusus yang sangat berharga 
untuk dapat mengikuti pelatihan ini. Walaupun 
sesi-sesi pelatihannya padat, dari pagi hari hingga 
pukul 20.00 WIB, sama sekali tak terlihat kelelahan 
dan kejenuhan. Justru sebaliknya, peserta pelatihan 
bersemangat penuh dan aktif mengikuti berbagai 
aktivitas.

Pelatihannya pun dilaksanakan secara bervariatif 
sehingga tidak monoton dan monolog. Di samping tim 
fasilitator menyampaikan konsep-konsep dasarnya, 
berbagai aktivitas kelompok yang menarik, sharing 
kelompok, pembuatan kolase, dan presentasi, 
menjadikan materi pelatihan mudah dipahami dan 
diaplikasikan. Tak ketinggalan, gurauan dan candaan 
yang lucu nan ceria semakin menyejukkan suasana.

Pada akhir sesi, peserta juga menyusun komitmen 
pribadi untuk menerapkan nilai-nilai RAISE, yaitu 
dalam bentuk action plan secara spesifik. Melalui 
perenungan di tengah keheningan, peserta 
memikirkan suatu tindakan nyata yang akan dilakukan 
dalam waktu dekat untuk dapat menjadi berkat bagi 
orang lain, khususnya kepada jajaran eksekutif. Setelah 
itu, setiap peserta tampil di depan untuk menceritakan 
action plan yang telah dibuat tersebut secara singkat.

Kurang lengkap rasanya bila kerja keras yang telah 
ditunjukkan sepanjang pelatihan tidak disertai dengan 
award yang menarik. Walaupun bentuknya sederhana, 
namun jiwa dari award ini adalah untuk memberikan 
apresiasi yang tulus kepada peserta. Hal ini juga yang 
semakin menambah semangat peserta. Selamat 
kepada Bapak dan Ibu pemenang!

4. Pelatihan bagi Jajaran Eksekutif
Tidak kalah dengan Dewan Pengurus dan Anggota 
Perhimpunan, maka sebanyak 37 peserta dari jajaran 
eksekutif berpartisipasi aktif di dalam pelatihan ini, 
yang terdiri atas seluruh wakil direktur, kepala sekolah, 
dan kepala satuan kerja. Pelatihan dilaksanakan 

R.A.I.S.E
AWARENESS & COMMITMENT
Yusuf Sutandio, S.E., M.A., M.M.
Wakil Direktur SDM PPPK Petra 
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sebanyak delapan sesi, mulai dari tanggal 1 Maret 
2019 dan berakhir pada tanggal 22 Mei 2019, 
bertempat di Kantor Sekretariat PPPK Petra.
Sama sekali tidak tampak kelelahan dari raut wajah 
para peserta walaupun sesi pelatihan dilaksanakan 
setelah jam kerja. Dengan serius, peserta menyimak 
setiap penjelasan yang diberikan. Mereka juga 
mengikuti berbagai aktivitas kelompok yang beragam 
dengan semangat. Tak jarang pula gelak tawa 
terdengar di sana-sini. Memang tidak dapat disangkal, 
selain untuk memperdalam wawasan dan kompetensi, 
pelatihan juga dapat menjadi ajang bagi peserta untuk 
refreshing sejenak dari kesibukan tugas sehari-hari. 
Bukankah learning must be fun?

Setelah mengikuti sesi pelatihan, ada tugas-tugas 
yang perlu diaplikasikan oleh peserta setelah 
pelatihan di dalam satuan kerja masing-masing, 
dan dipresentasikan hasilnya pada sesi pelatihan 
selanjutnya. 

Kembali kepada konsep dasar pelatihan sebagaimana 
telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan pelatihan 
ini menyentuh aspek knowledge, skill, and practice. 
Dengan demikian, peserta diharapkan untuk terbiasa 
menerapkan nilai-nilai RAISE di dalam pelaksanaan 
tugas sehari-hari, khususnya kepada para pegawai di 
dalam satuan kerjanya masing-masing.

5. The Next Journey
Tidak dapat dipungkiri, proses pembentukan 
budaya memang membutuhkan waktu yang 
panjang, tidak semudah membalikkan telapak 
tangan. Untuk perjalanan panjang, mutlak 
diperlukan komitmen yang kuat, serta keuletan dan 
ketekunan di dalam menjalani prosesnya, termasuk 
di dalam menghadapi berbagai kendala dan 
tantangan yang akan dihadapi kelak.

Perjalanan satu mil telah dimulai dengan langkah 
pertama (think big, start small, act now), dan perlu 
dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya, yaitu:
a. Pelatihan “RAISE Awareness and Commitment” bagi 
seluruh pegawai.
b. Proses launching, publikasi, dan pemasangan 
berbagai visible signs.
c. Penerapan/implementasi, pemantauan, evaluasi, 
dan tindak lanjut yang diperlukan.

Akhir kata, sebagaimana di dalam tulisan sebelumnya, 
maka perkenankanlah saya kembali menutup dengan 
satu ayat dari 1 Korintus 15:58, “Karena itu, saudara-
saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan 
goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! 
Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan 
Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.” Amin.

Dalam memperingati HUT PPPK Petra yang 
jatuh pada setiap tanggal 22 April, PPPK 
Petra juga secara rutin memberikan apresiasi 

berupa medali penghargaan kepada para guru/
staf/karyawan yang telah mengabdi dan berkarya 
di dalam PPPK Petra selama dua puluh tahun 
berturut-turut (terhitung per tanggal 22 April pada 
setiap tahunnya). Pada tahun ini, acara pemberian 
penghargaan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 
29 April 2019, bertempat di Kantor Direktorat 
Sarpras dan Keuangan PPPK Petra, Jalan Raya 
Kertajaya Indah Blok H No. 114-115, Surabaya.

Dalam pelaksanaannya, acara diawali dengan 
ibadah (persekutuan doa) yang dihadiri 
oleh perwakilan Dewan Pengurus PPPK 
Petra, para kepala sekolah, guru, staf/
karyawan dari sekolah atau unit kerja, 
serta para penerima medali penghargaan. 
Ibadah dipimpin oleh Pdt. Theodorus 
Willem Noya, dengan pengiring musik/
pujian dari tim TK-SD Kristen Petra 9. 
Dengan tema “Doa bagi Pemimpin”, 
ayat bacaan diambil dari 1 Timotius 
2:1-2. Dalam khotbahnya, Pdt. Theo 
menegaskan bahwa salah satu tugas kita 
sebagai orang percaya adalah mendoakan 
para pemimpin kita, agar mereka dapat 
memimpin dengan baik, sehingga 
melaluinya kita pun turut merasakan kasih 
dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita.

Usai ibadah, acara pun berlanjut dengan sesi 
pemberian medali penghargaan masa bakti 20 tahun. 
Secara bergantian, prosesi pemberian (pengalungan) 
medali dilakukan oleh perwakilan Dewan Pengurus 
PPPK Petra kepada dua puluh orang yang masuk 
dalam daftar penerima medali, yang terdiri atas kepala 
sekolah, guru, staf, karyawan, dan satpam. 

Dengan demikian, usailah acara pemberian medali 
penghargaan pada tahun 2019 ini. Kiranya hal ini bisa 
menjadi salah satu dorongan bagi kita yang baru mulai 
berkarya di PPPK Petra, agar bisa memberikan yang 
terbaik sekaligus memuliakan nama Tuhan melalui 
PPPK Petra. 

Pemberian Penghargaan Masa Bakti 20 Tahun
Guru-Staf-Karyawan PPPK Petra
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Siswa dalam pembelajaran di kelas 
seharusnya ikut berpartisipasi 
dalam setiap proses pembelajaran 

yang berlangsung di kelas. Kemampuan 
seorang siswa dalam berpartisipasi 
setiap proses pembelajaran akan 
mempengaruhi keberhasilan 
pembelajaran yang berlangsung di kelas 
dan menciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan.

Partisipasi Siswa secara Aktif
Siswa dapat belajar secara efektif 
jika siswa berpartisipasi secara aktif 
di dalam proses belajar-mengajar 
(Suryadi, 2012). Partisipasi siswa 
dapat diamati melalui perilaku 
siswa yang memperhatikan saat 
guru menerangkan, mendengarkan 
dengan sungguh-sungguh dan tidak 
menggunakan headset; siswa tidak 
berbicara dengan temannya di luar 
materi pelajaran yang sedang dibahas; 
siswa tidak melakukan aktivitas yang 
tidak ada hubungannya dengan 
pelajaran, misalnya mengerjakan tugas 
pelajaran lain atau membaca buku 
pelajaran lain atau bermain handphone; 
siswa berani bertanya saat guru 
menerangkan dan berinisiatif menjawab 
pertanyaan guru tanpa ditunjuk oleh 
guru; siswa segera mengerjakan soal 
latihan, tidak menunggu ditegur 
oleh guru baru mengerjakan latihan; 
siswa berinisiatif berdiskusi dengan 
teman saat mengerjakan latihan soal, 
membawa handout saat pelajaran dan 
segera mencatat hasil pembahasan 
(Suryaningsih, 2013). 

Partisipasi siswa dapat ditingkatkan 
dengan prinsip motivasional Attention 
dalam model ARCS (Attention 
Relevance Confidence Satisfaction). 
Attention berarti menarik perhatian, 
minat dan rasa ingin tahu siswa. 
Guru membuat pengalaman belajar 
menjadi menarik bagi siswa (Keller, 
2010). Interaksi belajar-mengajar 
yang bervariasi membuat kegiatan 
pembelajaran menjadi lebih menarik 
sehingga partisipasi siswa meningkat 
(Munir, 2010). Tujuan variasi dalam 
pembelajaran adalah meningkatkan 
perhatian siswa terhadap pelajaran, 
memberikan kesempatan kepada 
seluruh siswa dengan berbagai gaya 
belajar masing-masing untuk terlibat 
dalam pembelajaran, membuat suasana 
yang kondusif supaya interaksi siswa 
dengan guru ataupun antarsiswa 
semakin intensif (Suyono dan Hariyanto, 
2012).

Variasi pembelajaran yang sering 
dilaksanakan meliputi metode 
mengajar, media, dan sumber belajar 

dengan mengintegrasikan teknologi. 
Penggunaan berbagai macam media 
dan teknologi dalam pembelajaran  
dapat meningkatkan efektivitas dan 
fleksibilitas pembelajaran (Suyono dan 
Hariyanto, 2012). Fasilitas internet yang 
sudah menjadi life style siswa dapat 
digunakan sebagai media pembelajaran 
online. 

Blended Learning
Blended learning adalah pembelajaran 
yang mengombinasikan antara 
pembelajaran tatap muka di kelas 
dan pembelajaran online (e-learning). 
Pada pembelajaran tatap muka, guru 
dan siswa saling berinteraksi secara 
langsung. Secara online, guru dapat 
memberi handout, latihan, video, dan 
tugas kepada siswa. Sebelum materi 
disampaikan di kelas, siswa dapat 
belajar mandiri dengan materi pelajaran 
yang telah disediakan secara online. 
Blended learning memungkinkan 
penggunaan sumber belajar online 
tanpa meninggalkan kegiatan tatap 
muka. Dengan demikian, blended 
learning memiliki keuntungan dari kelas 
tatap muka yang mendukung interaksi 
secara langsung antara guru dan siswa, 
serta fleksibilitas dari pembelajaran 
online.

Social network telah menjadi suatu 
life style dalam kehidupan siswa. Tren 
pemanfaatan social network ini dapat 
menjadi peluang yang menarik untuk 
dimanfaatkan dalam pembelajaran. 
Salah satu social network yang cukup 
banyak memiliki fitur untuk mendukung 
blended learning adalah Edmodo. 
Edmodo didesain untuk penggunaan 
pembelajaran dan berbasis sekolah. 

Edmodo dari segi tampilan mirip 
dengan Facebook, yaitu warnanya 
dominan putih dan biru. Seperti halnya 
social network lain, akun Edmodo 
dapat diperoleh tanpa berbayar 
dengan mengakses www.edmodo.com 
atau mengunduh aplikasinya. Praktis, 
karena dapat diakses menggunakan 
PC, laptop, tablet, dan handphone, 
baik yang menggunakan sistem operasi 
android maupun iOS. Tiap-tiap guru 
dapat membuat grup mata pelajaran 
sesuai dengan mata pelajaran yang 
diampunya. Siswa dapat bergabung 
dengan semua grup yang telah dibuat 
oleh gurunya, cukup dengan satu akun 
e-mail.

Di dalam Edmodo terdapat grup kelas, 
sehingga siswa bisa mengikuti kelasnya 
masing-masing. Guru meng-upload 
materi pelajaran supaya siswa dapat 
men-download-nya untuk persiapan 

pembelajaran di kelas. Guru juga dapat 
memberikan penugasan, baik secara 
kelompok maupun individu. Siswa 
bisa mengirim tugas melalui Edmodo, 
sehingga tidak perlu mengumpulkan 
print out tugas. Siswa mengetahui nilai 
yang diperoleh serta komentar dari guru 
tentang tugas yang dikerjakan. Siswa 
dapat memperbaiki tugasnya dengan 
melihat komentar guru, selanjutnya 
mengirim lagi tugasnya melalui 
Edmodo. Siswa yang memerlukan 
latihan soal tambahan juga dapat men-
download dari Edmodo sehingga dapat 
menguasai materi pelajaran lebih baik.

Fasilitas yang diberikan oleh 
Edmodo memudahkan guru dalam 
menyampaikan bahan ajar dan tugas 
kepada siswa. Edmodo membantu 
siswa dan guru dalam berkomunikasi  
tentang materi yang diajarkan di kelas. 
Diskusi antara guru dan siswa, ataupun 
antarsiswa, dapat dilakukan di Edmodo 
kapan saja dan di mana saja, tanpa 
harus menunggu terjadinya tatap muka 
secara langsung. Interaksi antara guru 
dan siswa, ataupun antara siswa dan 
siswa, terjadi baik di kelas tatap muka 
maupun di kelas online.

Penerapan 
Blended Learning Edmodo
Tingkatkan Partisipasi Siswa & Prestasi Belajar 

Andari Suryaningsih, S.Pd., M.M., M.Si.
Wakakses Kurikulum SMA Kristen Petra 2
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Hal-hal yang perlu diperhatikan 
untuk penerapan blended 
learning, yaitu:

1. Hendaknya ada beberapa guru di sekolah yang 
menggunakan Edmodo

2. Guru hendaknya meng-upload handout lebih 
awal sebelum materi pelajaran disampaikan di 
kelas;

3. Memberikan tugas baca pada tahap awal 
pelajaran kepada siswa secara individu untuk 
membuat tiga pertanyaan; 

4. Aktif membuka Edmodo sehingga dapat 
menjawab pertanyaan siswa dengan lebih cepat; 

5. Aktif menyampaikan informasi kegiatan, yaitu 
pemberian tugas ataupun rencana ulangan; 

6. Aktif mengoreksi tugas siswa yang sudah dikirim 
ke Edmodo via assignment supaya siswa segera 
mengetahuhi grade-nya.

Cara menggunakan Edmodo dalam pembelajaran 
adalah:
• Membuat akun di Edmodo sebagai guru. Pada 

halaman awal Edmodo, klik “I’m a Teacher”. 
Lalu isikan data diri guru. Setelah berhasil 
melakukan registrasi, selanjutnya coba login 
menggunakan username dan password yang 
telah dibuat. Profil guru bisa diedit untuk 
melengkapi data pribadi guru.

• Membuat kelas di Edmodo. Perhatikan panel 
Group, klik “Create”, maka akan muncul 
jendela Create Group. Isikan data kelas yang 
ingin dibuat, misalnya kelas XI IPA-1, kemudian 
klik “Create”. Setelah guru membuat Create 
Group, akan muncul kode. Kode inilah yang 
dibagikan oleh guru kepada siswa.

• Mengatur materi ajar di library.
• Meng-upload file bahan ajar menggunakan 

note yang nantinya dapat di-download oleh 
siswa.

• Memberi pengumuman menggunakan alert. 
• Memberikan tugas kepada siswa dengan 

menggunakan assigment. 
• Memberi penilaian dengan menggunakan 

grade. 

• Memberi penghargaan siswa menggunakan 
badges.

Saya mulai mengimplementasikan blended 
learning Edmodo saat penelitian di SMA Kristen 
Petra 2 pada tahun ajaran 2012/2013. Penelitian 
tindakan kelas dengan subjek penelitian siswa 
kelas XI IPA-1 yang terdiri atas empat puluh siswa. 
Siklus pertama mulai bulan Juli 2012 sampai 
dengan bulan November 2012, dan siklus kedua 
mulai bulan Januari 2013 sampai bulan Maret 
2013. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 
blended learning menggunakan Edmodo dapat 
meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar 
siswa (dalam hal ini pada mata pelajaran Fisika). 
Melihat hasil penelitian tersebut, blended learning 
menggunakan Edmodo dapat diterapkan di 
dalam proses pembelajaran di kelas dan layak 
untuk menjadi alternatif metode pembelajaran 
yang dipilih untuk pengembangan pembelajaran 
di sekolah. Penerapan blended learning 
menggunakan Edmodo dapat diterapkan untuk 
semua mata pelajaran. 

RAPAT KERJA 
PPPK Petra 
Tahun 2019/2020

Setiap tahun, PPPK Petra selalu mengadakan 
rapat kerja guna mengevaluasi program kerja 
yang telah dijalankan serta menetapkan rencana 

program kerja untuk ke depannya, yang diikuti 
oleh Dewan Pengurus, pejabat eksekutif, dan para 
kepala sekolah PPPK Petra. Pada tahun ini, rapat 
kerja diadakan pada tanggal 3–5 Mei 2019, yang 
ditujukan untuk mengevaluasi program kerja yang 
telah dilaksanakan sepanjang tahun ajaran 2018/2019, 
serta menetapkan rencana program kerja yang akan 
dilaksanakan pada tahun ajaran 2019/2020. Dan untuk 
pertama kalinya, rapat kerja diadakan di Kota Salatiga, 
tepatnya di Hotel Laras Asri, Salatiga. 

Pada tanggal 3 Mei 2019, para peserta berangkat 
dari Kantor Sekretariat PPPK Petra di Jalan H.R. 
Muhammad Kav. 808, Surabaya, menuju ke Salatiga 
dengan menggunakan bus. Setelah tiba di Hotel Laras 
Asri untuk check in dan menikmati makan malam, 
selanjutnya peserta diarahkan menuju ke Rumah 
Makan Joglo Rini untuk mengikuti sesi pembuka. Di 
tempat ini, panitia menyiapkan serangkaian kegiatan 
ice breaking, seperti menyusun dan merakit lampion 

secara berkelompok yang nantinya akan diterbangkan. 
Dengan antusias dan berkerja sama, tiap-tiap 
kelompok berhasil merangkai lampionnya masing-
masing lalu menerbangkannya satu per satu. Kegiatan 
ini dipersiapkan oleh panitia guna menjalin keakraban 
dan kebersamaan di antara peserta, sehingga seluruh 
kegiatan rapat kerja bisa berjalan dengan baik 
nantinya. Sesi ini pun mengakhiri jadwal kegiatan pada 
hari pertama rapat kerja.

Hari kedua, kegiatan diawali dengan ibadah 
pembukaan yang dipimpin oleh Pdt. Iman Santoso, 
yang pada renungannya mengambil dua bagian dari 
Alkitab, yaitu Pengkotbah 12:12-13 dan Amsal 1:7. 
Usai ibadah pembuka, acara dilanjutkan dengan kata 
sambutan dan pemaparan tujuan rapat kerja dari 
Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra, Dr. Ir. J. Heryanto, 
MS, MBA. Dan setelah itu, disambung dengan paparan 
dari Bapak Takim Andriono, Ph.D. mengenai nilai-

nilai RAISE sebagai 
budaya institusi untuk 
mendukung tercapainya 
visi dan misi PPPK Petra. 
Secara maraton, Dewan 
Pengurus dan pejabat 
eksekutif menyampaikan 
evaluasi pencapaian 
dan rencana kerja dari 
tiap-tiap pilar, yaitu 
Finance and Assets, 
Operations, Spiritual and 
Character Development, 
Image Building and 
Networking, serta 
Human Resource 
Development.

Masih dalam jadwal hari kedua, sesi berikutnya 
adalah outdoor activities, yaitu kegiatan bersama 
di Kampoeng Kopi Banaran, sebuah agrowisata 
yang terletak di Areal Perkebunan Kopi Kebun 
Getas Afdeling Assinan, Salatiga. Peserta rapat kerja 
diajak berkeliling dan menikmati segarnya suasana 
perkebunan kopi milik PT Perkebunan Nusantara 
IX (Persero) ini. Panitia juga telah menyiapkan 
serangkaian kegiatan berkelompok, yang mana mereka 
membuat desain dari bahan-bahan untuk membangun 
desain menara yang nantinya akan diuji. Keseruan 
dirasakan saat hasil kerja tiap-tiap kelompok harus 
diuji ketahanan dari goncangan oleh tim penguji. 
Beberapa hal yang bisa diambil pelajarannya dari 
kegiatan ini adalah agar setiap pemangku jabatan di 
semua bagian dalam PPPK Petra bisa berkerja sama 
dan bersinergi untuk kemajuan lembaga ke depannya.

Pada hari terakhir rapat kerja, acara diawali dengan 
renungan yang disampaikan oleh Ir. Irwan Tjandra 
Tanuadji, M.T.. Renungan diambil dari 1 Samuel 13:1-
14. Lalu pada akhir penutupan rapat kerja, Dewan 
Pengurus PPPK Petra menyerahterimakan hasil rapat 
kerja kepada Wakil Direktur Pendidikan, Wakil Direktur 
Sumber Daya Manusia, dan Wakil Direktur Sarana dan 
Prasarana, untuk selanjutnya dilaksanakan pada tahun 
ajaran 2019/2020. 

Sebelum bertolak kembali ke Surabaya, para 
peserta kembali menikmati makan siang di Rumah 
Makan Joglo Rini. Dengan begitu, selesailah seluruh 
rangkaian kegiatan Rapat Kerja PPPK Petra pada 
tahun ini. Kiranya kita semua berkomitmen untuk bisa 
menjalankan seluruh program yang telah ditetapkan 
tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Tuhan 
memberkati.
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Pada tanggal 28 Maret 2019, KB-TK-SD Kristen 
Petra 5 melaksanakan kegiatan outbound yang 
diikuti oleh seluruh guru dan karyawan. Kegiatan 

ini berlangsung begitu seru. Dalam tiap-tiap kelompok 
peserta outbound, terdiri atas gabungan guru dan 
karyawan dari KB-TK-SD Kristen Petra 5, sehingga ada 
rasa kekeluargaan, kerja sama, dan kekompakan yang 
erat bagi setiap peserta. Selain itu, dapat membuat 
hubungan antara guru dan karyawan satu sama lain 
menjadi lebih akrab.

Pada permainan outbound yang pertama, setiap 
kelompok harus memiliki satu pemimpin yang 
memegang tusuk gigi, dan anggota yang lain harus 
memegang pundak teman dengan balon yang terikat 
di pinggang. Setiap anggota kelompok tidak boleh 
melepaskan pegangan pada pundak. Sedangkan 
pemimpin kelompok harus berhasil meletuskan balon 
anggota kelompok lain. Itulah tantangan yang ada 
dalam permainan kali ini.

Melalui permainan ini, ada beberapa poin 
yang kami pelajari. Sebagai pemimpin, kami 
belajar untuk dapat melihat peluang yang 
ada, memberi instruksi/petunjuk/arahan yang 
jelas, mampu memiliki komunikasi dan kerja 
sama yang baik dengan anggota, melindungi 
semua anggota yang ada, dan lain-lain. Sebagai 
anggota, kami pun belajar untuk percaya kepada 
arahan pemimpin (misalnya: ayo ke kiri, ayo ke 
kanan, ayo maju, dan seterusnya), menghargai 
keputusan pemimpin, tunduk dan taat kepada 
pemimpin, mampu bekerja sama satu sama lain, 
dan sebagainya.

Pada permainan outbound yang kedua, setiap 
kelompok harus bergandengan satu sama lain 
sambil memindahkan karet gelang menggunakan 
tusuk sate yang ada di mulut. 

Bakti Sosial Paskah ke GKJW Tulungrejo

Serunya Outbound KB-TK-SD Kristen Petra 5

Pada masa Paskah ini, tepatnya 
hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, 
kami, guru dan karyawan SD 

Kristen Petra 12 Sidoarjo, mengadakan 
Bakti Sosial Paskah ke GKJW Tulungrejo, 
Pepanthan Santrean, Batu, Malang. 
Kegiatan bakti sosial ini memang sudah 
menjadi agenda tahunan SD Kristen 
Petra 12. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk membantu sesama yang 
membutuhkan, dan juga menjalin kasih 
persaudaraan dengan sesama umat 
Tuhan.

Dengan menggunakan tiga minibus, 
kami meluncur dari Kota Sidoarjo tepat 
pada pukul 05.00 WIB. Begitu besar 
semangat dan sukacita kami, sehingga 
hawa dingin pun tidak kami rasakan. 
Ada 38 orang guru dan karyawan yang 
mengikuti kegiatan bakti sosial ini. Tiba 
di Santrean sekitar pukul 07.15, kami 
disambut dengan hangat oleh warga 
jemaat Santrean. Kami merasa seperti 
keluarga sendiri. Setelah bersiap-siap 
dan merapikan diri, pada pukul 08.30, 
sebagian dari kami mengikuti ibadah 
bersama-sama dengan anggota jemaat 
Santrean. Sebagian yang lain melayani 
sekolah minggu yang dimulai pada jam 
yang sama.

Dari permainan ini, kami belajar untuk dapat 
bergandengan satu sama lain ketika ada masalah yang 

Setelah ibadah selesai, acara berikutnya 
adalah ramah tamah dengan anggota 
jemaat Santrean sekaligus penyerahan 
tanda cinta secara simbolik berupa 
sebuah sound system, dua puluh parsel 
untuk anak sekolah minggu, dan 25 
bingkisan sembako bagi warga jemaat 
Santrean. Kami juga mempersiapkan 
diri untuk melakukan pelayanan 
pemeriksaan kesehatan gratis bagi 
seluruh warga Santrean. Jemaat dan 
masyarakat sekitar mendapatkan 
pengobatan dari beberapa tenaga 
medis yang telah disiapkan, yaitu 
dr. Yacyntha, Suster Mei, dan Bapak 
Agung sebagai wakil tenaga kesehatan 
Santrean. Para warga terlihat sangat 
antusias mengikuti pemeriksaan dan 
pengobatan gratis ini. Ada sekitar 
lima puluh warga yang memanfaatkan 
fasilitas pelayanan gratis ini. Setelah 
menjalani proses pemeriksaan dan 
diagnosis dokter, mereka mendapatkan 
makanan tambahan berupa telur rebus 
dan sari kacang hijau. Tepat pada pukul 
13.00, pelayanan kesehatan ini usai.

Kami sangat bersukacita melihat warga 
Santrean yang benar-benar bahagia 
dan senang dengan bakti sosial ini. 
Kebersamaan ini semakin menguatkan 

tali persaudaraan di antara kami. 

Harapan kami, tahun depan program 
dan kegiatan nyata ini dapat kami 
lakukan lebih baik lagi, khususnya 
pelayanan bagi saudara-saudara seiman 
yang masih sangat membutuhkan 
bantuan kasih kita. Semangat Paskah, 
saudaraku…! Kiranya kasih Tuhan Yesus 
senantiasa melingkupi kita semua. 

harus kami selesaikan, tidak peduli dengan status 
jabatan yang ada (baik kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah, guru, maupun karyawan). Kami pun belajar 
untuk dapat bersatu serta memberi semangat dalam 
mencapai visi, misi, dan tujuan yang ada.

Tidak hanya itu, ujung tusuk sate yang tajam tadi 
juga memberikan pengajaran bahwa kami juga 

perlu belajar untuk tidak menyakiti teman 
ataupun anak didik yang ada di sekitar kami 
dan sudah Tuhan percayakan kepada kami. 

Karena... jika kami terburu-buru dalam memindahkan 
karet tersebut, kami dapat menyakiti teman ataupun 
anak didik kami yang lain. Oleh karena itu, kami pun 
harus belajar untuk berhati-hati dalam bertindak (baik 
dalam perkataan maupun perbuatan), agar teman 
ataupun anak didik tidak sampai tersakiti.

Profesi sebagai seorang pendidik “menuntut” 
kita untuk dapat menjadi panutan atau role 
model bagi banyak orang, baik panutan 
dalam perkataan maupun perbuatan. Tuhan 
Yesus pun juga merupakan guru yang dapat 
menjadi teladan yang baik bagi kita semua. 
Selain itu, Tuhan mengajarkan agar kita 
dapat menjadi pribadi yang berkarakter 
baik, sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. 
Itulah sebabnya, sebagai seorang guru, kita 
memiliki kesempatan yang besar untuk dapat 
menanamkan nilai-nilai kristiani kepada 
anak-anak didik kita, sehingga saat dewasa 
kelak mereka dapat menjadi seseorang yang 
bertumbuh dalam Tuhan dan mempunyai 
karakter yang baik. Maka dari itu, mari kita 
sama-sama belajar untuk dapat menjadi 

teladan serta berkat bagi semua orang yang di 
sekitar melalui pekerjaan kita di ladang Tuhan. Tuhan 
Yesus memberkati kita semua.
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Retret Pegawai
Kantor Sekretariat PPPK Petra

Retret merupakan kegiatan yang dapat menunjang 
pengembangan diri, baik dalam aspek spiritual, 
karakter, maupun sosial pegawai di lingkungan 

Kantor Sekretariat PPPK Petra. Tema yang diusung 
pada retret kali ini adalah “Berbuah seperti Ranting 
pada Pokok Anggur”. Melalui tema ini, para peserta 
retret diharapkan bisa mengenali kebaikan Tuhan 
melalui pekerjaan dan perjumpaan dengan sesama 
di lingkungan kerja, sekaligus mampu menyatakan 
kebaikan Tuhan kepada sesama di lingkungan kerjanya 
tersebut. Dengan begitu, akan menumbuhkan diri dan 
meningkatkan kepedulian terhadap sesama, sebagai 
bagian dari keluarga besar PPPK Petra.

Kegiatan retret dilaksanakan pada hari Jumat-Sabtu, 
tanggal 10-11 Mei 2019. Tempat pelaksanaan di 
Puncak Ayanna Hotel & Resort, Jalan Udayana No. 
11, Trawas. Adapun pemberi materi sesi pada retret 
tersebut adalah Pdt. Gideon Hendro Buono dari GKJW. 
Retret ini terdiri atas dua bagian penting, yaitu sesi 
pembinaan dan sesi outdoor. 

Sesi pembinaan sendiri terbagi atas tiga sesi. Pada 
sesi I, materi berjudul “Aku dan Pekerjaanku” dengan 
ayat bacaan dari Yohanes 10:25–30. 

Pada sesi ini, Pdt. Gideon memberi kesempatan 
untuk diskusi kelompok yang membahas tiga 
sphere of works, yaitu: spirit, works to be done, 
dan works related (dalam konteks lingkungan kerja 
PPPK Petra), kemudian membagikan hasil diskusi di 
forum. Pada sesi II, materi berjudul “Anugerah dan 
Keberhasilan” dengan ayat bacaan dari Yohanes 
15:1–8. Pada bagian ini, Pdt. Gideon mengajak setiap 
peserta yang tergabung dalam kelompok untuk 
bermain role play. Setiap peserta mendapatkan 
dan memainkan perannya masing-masing. Role 
play mengambil tema kebangkitan Yesus menurut 
empat Injil (Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes). 
Setiap peserta memaknai dan meyakini keberadaan 
Allah dalam seluruh proses kehidupan, baik dalam 
keberhasilan maupun kegagalan. Kehadiran Allah 
dalam keseluruhan hidup adalah sebuah anugerah. 
Keterlibatan Allah dalam kehidupan, khususnya dalam 
pekerjaan, adalah mutlak. Ketika kerja dimaknai 
sebagai bagian dari proses, maka setiap orang akan 
dapat memaknai dengan tepat sebuah keberhasilan 
dan kegagalan. Kemampuan ini akan menolong 
kesiapan untuk dapat berelasi dengan Tuhan, diri 
sendiri, dan sesama. 

Dengan menyadari bahwa setiap diri kita sedang 
berproses, akan memberi peluang terbangunnya 
relasi yang saling peduli dan mendukung. Pada sesi 
III, ada refleksi dengan tema “Perjumpaan yang 
Mengubahkan”. Pdt. Gideon mendorong peserta 
untuk memulihkan kembali kepekaan terhadap 
kehadiran Tuhan dalam pekerjaan, melalui peristiwa 
keseharian dan perjumpaan dengan sesama. 
Peserta diajak untuk membangun relasi yang saling 
menghargai dan mendukung, serta menyadari bahwa 
dirinya bermakna dan berpengaruh dalam relasi kerja. 

Sedangkan pada sesi kegiatan outdoor, panitia 
menyiapkan lima jenis/pos permainan yang dimainkan 
oleh setiap kelompok. Setiap kelompok mengikuti 
permainan berdasarkan rute yang telah diberikan. 
Setiap kelompok dinilai berdasarkan yel-yel yang 
ditampilkan dan hasil permainan. Kegiatan ini 
dirancang agar tiap-tiap peserta bisa membangun diri 
dalam sebuah kelompok. Melalui permainan yang 
ada, para peserta belajar untuk membangun sebuah 
relasi, membangun kerja sama tim dalam mewujudkan 
tujuan bersama. Setiap peserta belajar untuk menang 
tanpa merendahkan orang lain, ataupun kalah 
tanpa menyalahkan. Mereka belajar dan berproses 
melalui sebuah keberhasilan ataupun kegagalan 
sebagai sebuah tim. Permainan ini juga bertujuan 
menghadirkan keceriaan serta melepaskan diri dari 
kepenatan dan rutinitas kerja.
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Pelayanan Paduan Suara
Guru dan Karyawan SMP Kristen Petra 3

Tuhan adalah gembalaku… takkan kekurangan 
aku… Ia membaringkan aku di padang yang 
berumput hijau… Ia membimbing aku ke air 

yang tenang…. Itu adalah sebagian lirik pujian yang 
terdengar sayup-sayup dari salah satu ruang di SMP 
Kristen Petra 3, tempat kami (guru dan karyawan) 
bersama-sama berlatih paduan suara dengan judul 
lagu “Tuhan adalah Gembalaku”. Kami berlatih pada 
saat kegiatan belajar-mengajar telah selesai. Tujuan 
kami berlatih paduan suara ini adalah untuk pelayanan 
gereja. Paduan suara merupakan salah satu program 
pelayanan gereja yang dilakukan oleh guru dan 
karyawan, dan merupakan program rutin yang kami 
lakukan setiap semester. 

Pelayanan paduan suara kali ini diikuti oleh 21 
gabungan guru dan karyawan, bertempat di GPIB 
Wisma Mukti, Jalan Klampis Anom XIII No. 53, 
Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya. Pelayanan 
dilakukan pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019, 

dalam ibadah pukul 09.00. Sebelum menuju ke gereja, 
kami menyempatkan diri berkumpul terlebih dahulu 
di sekolah untuk berlatih sebentar, agar pelayanan 
paduan suara kami bisa maksimal nantinya. Paduan 
suara kami ini diiringi dengan alat musik gitar akustik 
dan cajon.

Melalui pelayanan paduan suara ini, kami berharap 
bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan membekali 
kami untuk terus bergantung kepada Tuhan saja, 
seperti lirik lagu yang kami nyanyikan. Selain itu, 
pelayanan ini sebagai salah satu pengembangan 
talenta bagi kami di bidang seni musik.



be Hatches, be Glowing, be Blessed

Mengakhiri tahun 2018, SMA Kristen Petra 5 
merayakan Natal dengan mengusung tema 
“Dari, Oleh, dan Untuk Kita”. Firman Tuhan 

diambil dari Mazmur 133 tentang persaudaraan 
yang rukun, yang menggambarkan tentang indahnya 
kebersaman dalam sebuah persekutuan dalam kasih 
Tuhan. Persekutuan yang diberkati menjadi sesuatu 
yang harum dan seperti air yang memberi kehidupan.

Hal ini didasari adanya kesadaran bahwa sebagai 
keluarga besar SMA Kristen Petra 5 yang hampir setiap 
hari lebih dari delapan jam berinteraksi bersama, 
tentunya perlu membangun dan meningkatkan 
kebersamaan, menumbuhkan empati, menerima 
satu dengan yang lain, saling menghargai, dan 
ada kesediaan untuk saling asih, asah, dan asuh. 
Membangun kebersamaan yang harmonis di tengah 
berbagai perbedaan tentulah tidak mudah, tetapi 
justru keberbedaan itu mengajar kami menjadi lebih 
dewasa untuk saling belajar mengerti satu dengan 
yang lain, saling melengkapi untuk maju bersama dan 
menjadi berkat.

Melalui kegiatan-kegiatan bersama, kami belajar 
memahami karakter masing-masing dan memahami 
talenta yang dimiliki oleh rekan sekerja. Melalui 
perayaan Natal yang dikemas dengan berbagai acara 
yang menarik, kami dapat mengembangkan talenta 
sebagai song leader, narator, pelayan Firman Tuhan, 
dan line dance. Natal ini juga mengajari kami untuk 
membangun kebersamaan yang tidak saja hanya untuk 
guru dan karyawan, tetapi juga untuk keluarga besar 
sekolah dengan memberikan tanda kasih Natal berupa 
sembako kepada 8 orang cleaning service, 7 orang 
satpam, 3 orang pembantu kantin, 2 orang pesuruh, 
dan 1 orang penjual es keliling, serta pembagian lima 
belas doorprize.

Ketika memasuki tahun 2019, kami membawa harapan 
yang baru dan komitmen untuk memperbarui kualitas 
kehidupan, baik melalui keluarga maupun pekerjaan, 
sebagai hasil refleksi tahun yang lalu, dengan cara 
membagikan setiap berkat pada tahun 2018 dalam 
bentuk tulisan. Kami belajar mengungkapkan berkat 
Tuhan melalui tulisan sebagai bentuk pengembangan 
literasi. Kami menyadari bahwa tidak semua orang 
bisa mengungkapkan ide dan menuangkannya dalam 
bentuk tulisan dengan baik, tetapi kami bertekad 
bahwa kami menulis untuk berbagi berkat. Puji 
Tuhan... pada akhirnya, kami (guru dan karyawan) 

bisa menyelesaikan 
tulisan tentang berkat 
dan pengalaman bersama 
Tuhan di masa liburan, 
serta tulisan refleksi 
materi Kambium besar dan 
Kambium kelompok kecil. 
Kami berharap tulisan-
tulisan sederhana yang kami 
buat dan bagikan itu bisa 
menjadi berkat, inspirasi, 
dan mendorong kami 
untuk saling mendoakan 
pergumulan keluarga besar 
SMA Kristen Petra 5.

Sebagai bentuk kesediaan untuk berbagi dan menjadi 
berkat, maka tulisan tentang refleksi akhir tahun 
atau Kambium “Berbuah dalam Kristus” ini juga kami 
bagikan melalui grup Whatsapp guru dan karyawan 
SMA Kristen Petra 5. Setiap hari satu tulisan, dengan 
harapan setiap orang akan terberkati melalui tulisan 
pergumulan orang lain dan dapat saling mendoakan.

Dalam menjaga kesehatan dan kebugaran, guru 
bersama dengan siswa melakukan kegiatan senam 
ataupun jalan sehat pada Pekan Olahraga Siswa (POS), 
dan membudayakan hidup sehat melalui kantin sehat 
di sekolah. Pada bulan Maret 2019, ada sebelas orang 
guru turut aktif dalam lomba senam yang diadakan 
oleh PPPK Petra dalam rangka Easter Competition 
2019, yaitu lomba senam Gemu Fa Mi Re. Meskipun 
SMA Kristen Petra 5 belum berhasil meraih juara, 
namun partisipasi dalam kegiatan tersebut telah 
menggugah semangat kami untuk menjaga kesehatan 
dan kebugaran dengan senam.

Dalam hal pengembangan diri pada bidang seni, baik 
seni musik, tari, maupun dance, banyak guru dan 
karyawan SMA Kristen Petra 5 yang memiliki talenta 
yang luar biasa. Dalam pentas seni Smaktra5 yang 
diadakan di Universitas Kristen Petra, para guru dan 
karyawan mengisi medley tari tradisonal Tonduk 
Majeng, Sajojo, dan Cindai. Selain itu, juga berperan 
dalam drama kolaborasi guru dan siswa sebagai 
penulis cerita, narator, pemain drama, ataupun 
pemain musik dan penyanyi. Melalui peran dan 
keterlibatan dalam pentas seni ini, kami berusaha 
menjadi teladan bagi siswa di dalam mengembangkan 
talenta pemberian Tuhan.

Budaya berbagi sebagai salah satu nilai karakter yang 
terus dikembangkan di SMA Kristen Petra 5, kami 
wujudkan dalam bentuk Bakti Sosial Paskah dengan 
menyalurkan dana hasil persembahan guru dan 
karyawan yang dikumpulkan selama lima bulan 
berturut-turut, untuk GKJW Sumbergondang, 
Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan. Dana 
terkumpul sebanyak Rp11.000.000,00 dipersembahkan 
untuk pembangunan gereja, tiga puluh bingkisan 
alat tulis untuk anak sekolah minggu, dan lima 
boneka besar untuk alat peraga sekolah minggu. 
Dengan semangat pagi itu, tanggal 31 Maret 2019, 
empat mobil yang terdiri atas 26 perwakilan guru 
dan karyawan, berangkat pukul 05.00 menuju ke 
Lamongan. Kami mengikuti ibadah dan mengisi vocal 
group dengan lagu “Kasih Allah tak berkesudahan”.

Dengan semangat yang sama seperti ketika kami 
merayakan Natal, yaitu semangat membangun 
kebersamaan, kepedulian, dan kesehatian, maka 
Perayaan Paskah Guru dan Karyawan 2019 akan kami 
laksanakan beserta keluarga di sekolah pada hari 
Sabtu, tanggal 27 April 2019, dengan mengangkat 
tema “be Hatches, be Glowing, be Blessed”, yaitu 
menetas, bersinar, diberkati. Tema ini memberikan 
makna bahwa Kristus melalui penebusan di kayu 
salib telah melepaskan manusia dari kungkungan 
dosa, menjadi manusia merdeka, dan lahir baru. Oleh 
karena itu, kami merespons dengan ucapan syukur. 
Tidak hanya dengan berdiam diri saja, tetapi mau 
memancarkan kasih kepada sesama dan menjadi 
berkat bagi orang lain. Dengan itu, kami pun juga 
beroleh berkat. Akhirnya, biarlah setiap kegiatan yang 
kami lakukan dapat bersinar dan berdampak bagi 
sekitar, menggugah semangat dan menjadi berkat.

Easter Festival Competition

Dalam rangkaian Easter Festival 2019, PPPK Petra 
mengadakan lomba senam Gemu Fa Mi Re. 
Hayooo... siapa pesertanya? Bukan anak-anak. 

Kali ini, guru dan karyawan yang harus mengikutinya. 

Kami segera memilih 
peserta lomba dengan 
mengadakan audisi bagi guru 
dan karyawan. Akhirnya, 
terpilihlah sepuluh orang guru 
dari TK dan SD Kristen Petra 
10 yang memiliki keluwesan 
dalam gerak senam, dan 
tentunya juga kepercayaan diri 
yang tinggi.

Latihan dilakukan setiap 
hari selama kurang lebih 
satu bulan. Meski dalam 

keadaan lelah, kami terus berlatih dan saling memberi 
masukan. Kami harus memikirkan gerakan, formasi, 
serta kostum yang akan dipakai. Pastinya... harus 
menarik dong!

Tibalah hari kami harus mengikuti lomba. Kami sangat 
gugup, apalagi ketika melihat persiapan kelompok lain 
dengan kostum mereka yang juga menarik dan wow...! 
Tetapi, kami berusaha tenang. Berbekal semangat 
yang diberikan oleh teman-teman, kami akhirnya bisa 
memberikan penampilan yang terbaik. 

Hati kami semakin terasa dag dig dug ketika juri naik 
ke atas panggung untuk mengumumkan pemenang 
lomba. Dan… taraaaaa…!!! kami berhasil meraih 
juara kedua. Belum sampai kami duduk, tiba-tiba kami 
dipanggil kembali untuk naik ke atas panggung. Kali 
ini untuk menerima penghargaan juara kedua “Best 
Costume”. Wah... lega! Ternyata kerja keras kami tidak 
sia-sia. Semua karena penyertaan Tuhan. Sampai 
jumpa dalam acara Easter Festival 2020, ya..! 
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Peningkatan Kompetensi Guru
di Formosa Teknologi Sentral Tangerang

Pelatihan SolidWorks

Dengan dimulainya era Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) dan perkembangan ekonomi 
global, aliran tenaga kerja tidak lagi memiliki 

batasan negara. Konsekuensi atas kesepakatan 
MEA dan ekonomi global berupa terjadinya aliran 
bebas untuk barang, jasa, investasi, tenaga kerja 
terampil, dan modal. Hal-hal tersebut tentunya dapat 
memberikan dampak positif ataupun negatif bagi 
perekonomian Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan tersebut di atas, 
peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja 
industri menjadi prioritas. Hal ini dilakukan untuk 
mengantisipasi dampak semakin tingginya persaingan 
pasar kerja dalam negeri, sekaligus memberikan 
peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk mampu 
mengisi pasar kerja internasional. Ketersediaan tenaga 
kerja industri yang terampil dan kompeten merupakan 
tanggung jawab bersama, khususnya institusi 
pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan 
yang dapat menjawab permasalahan ini adalah 
pendidikan kejuruan dan vokasi, yaitu pendidikan yang 
bertujuan untuk memberikan kompetensi, khususnya 
kompetensi produktif kepada peserta didik, sehingga 
diharapkan peserta didik menjadi lulusan yang siap 
memasuki persaingan dunia kerja.

Pembangunan Tenaga Kerja Industri  yang kompeten 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 
tahun 2015, tentang Pembangunan Sumber Daya 
Industri, salah satunya melalui pendidikan vokasi 
industri berbasis kompetensi. Pendidikan menengah 
kejuruan merupakan salah satu bagian pendidikan 
vokasi nasional yang memegang peran strategis bagi 
terciptanya tenaga kerja terampil yang kompeten. 

Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan 
pengembangan SMK dengan pendekatan link and 
match dengan industri adalah kompetensi tenaga 
pendidik atau guru produktif yang ada. Saat ini, 
total 302.000 guru di SMK memiliki komposisi yang 
tidak berimbang, yaitu 22% guru produktif dan 
78% guru normatif. Untuk guru di SMK seharusnya 
minimal memiliki 60% guru produktif. Selanjutnya, 
masih sangat perlu untuk dilakukan upgrading atau 
peningkatan kemampuan guru produktif khususnya 
dalam hal teknologi terbaru dan keilmuan terbaru di 
dunia industri.

Selain revitalisasi sarana dan prasarana di SMK 
Kristen Petra, Sumber Daya Manusia (SDM) 
dalam hal ini guru-guru yang menjadi ujung 

tombak keberhasilan pendidikan, juga diikutsertakan 
dalam proses pengembangan pendidikan. Guru 
yang berkualitas serta profesional, diyakini mampu 
melahirkan generasi bangsa yang bermutu serta 
mampu menghadapi persaingan global. Berbicara 
tentang mutu pendidikan, SMK Kristen Petra yang 
terus berbenah tentunya semakin siap untuk bersaing 
dengan berbagai peralatan laboratorium/workshop 
terkini. Guru-gurunya pun juga diikutsertakan dengan 
berbagai pelatihan untuk mentransfer ilmu kepada 
peserta didik.

Salah satu pelatihan yang diikuti oleh para guru 
produktif adalah pelatihan SolidWorks. SolidWorks 
adalah salah satu software yang digunakan untuk 
merancang part pemesinan atau susunan part 
pemesinan yang berupa assembling dengan tampilan 
3D, untuk mempresentasikan part sebelum real 
part dibuat atau tampilan 2D (drawing) untuk 

Sebagai dasar hukum penyelenggaraan pelatihan, 
yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M- 
IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengembangan SMK Berbasis Kompetensi yang Link 
and Match dengan Industri.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
kompetensi guru-guru produktif di lingkungan Sekolah 
Menengah Kejuruan dengan kompetensi keahlian 
di bidang Teknik Pemesinan. Hasil yang diharapkan 
dari kegiatan ini adalah kompetensi guru-guru yang 
mengikuti kegiatan ini bisa meningkat, baik itu 
secara kemampuan (skill), sikap (attitude), maupun 
pengetahuan (knowledge).

Kegiatan Program Peningkatan Kompetensi Guru 
Produktif batch IV ini diselenggarakan pada tanggal 
21 November – 19 Desember 2018, di PT Formosa 
Teknologi Sentral, Jalan Industri Raya II Blok M1-D, 
Jatiuwung, Kota Tangerang, yang bekerja sama dengan 
Kemenperin dan Kadin Taiwan (TEITRA). 

Pada kesempatan pelatihan ini pula 
kami berhasil mendapat 
predikat peserta terbaik 
ke-3 dan mendapat dua 
sertifikat dari Formosa 
Teknologi Center (Pola 
216 Jam) dan TEITRA 
Taiwan (Kadin Taiwan).

Kami berharap setelah 
mengikuti pelatihan ini, 
SMK Kristen Petra dapat 
mengembangkan sistem 
pembelajaran mata diklat 
CNC dari hasil pelatihan 
dengan program Master 
Cam dan SolidWorks 
(lewat media komputer/
software). Selanjutnya 
jika sudah mempunyai 
peralatan mesin CNC 
generasi terbaru, maka 
sistem pembelajaran akan 
diupayakan ke arah TeFa.

gambar proses pemesinan. Melalui pelatihan tenaga 
pendidik ini, diharapkan makin meningkatkan 
kualitas pengajaran di SMK Kristen Petra sehingga 
akan menghasilkan para lulusan SMK yang memiliki 
keungulan dan kualitas serta siap menghadapi 
tantangan global. SMK Kristen Petra, bisa!!!
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Menapaki Era Industri 4.0
Melalui ELS Robotik

Tahun 2011 merupakan 
permulaan perkembangan 

peradaban dunia yang disebut dengan 
revolusi industri 4.0. Pergeseran 
era revolusi industri ini, ditandai 
dengan perkembangan teknologi 
komputer dan jaringan yang mulai 
mendominasi aspek kehidupan 
manusia. Kemajuan teknologi informasi, 
luas dan kecepatan jaringan internet, 
pemanfaatan Big Data, serta munculnya 
Artificial Intelligence (AI), mewarnai 
perkembangan teknologi pada era 
industri 4.0. 

Banyak reaksi yang muncul saat kita 
semua mulai menapakkan kaki dalam 
industri 4.0 ini. Namun yang pasti kita 
tidak perlu khawatir, karena setiap 
revolusi industri yang terjadi pasti 
membawa manfaat positif. Salah 
satunya adalah perkembangan dunia 

robotika. Dunia 
robotika yang 
dilengkapi 
dengan jaringan 
internet 
memang 
mengambil 
alih berbagai 
pekerjaan 
yang sudah 

ada, namun memunculkan banyak 
profesi baru seperti ahli robotika, 
perekayasa ataupun operator mesin 
robotik, serta memunculkan industri 
komponen robot. Seiring dengan 
perkembangan ini, dunia pendidikan 
juga harus mempersiapkan diri 
menghadapi era revolusi industri 
4.0 melalui penyesuaian kurikulum 
pembelajaran dalam mempersiapkan 
siswa menghadapi masa depan.  

PPPK Petra telah mempersiapkan 
guru dan siswa untuk menghadapi 
perkembangan era revolusi industri 
4.0. Salah satunya adalah dengan 
mengadakan kegiatan Excellent Life 
Skill (ELS) Robotika pada tahun ajaran 
2018/2019. Sebenarnya, kegiatan 
ELS Robotika sudah pernah diadakan 
pada tahun ajaran sebelumnya dengan 

menggandeng provider dari luar PPPK 
Petra untuk mengajarkan materi robot 
dalam bentuk Lego. Namun mulai tahun 
ajaran 2017/2018, PPPK Petra memiliki 
misi yang baru, yaitu siswa tidak hanya 
belajar merakit Lego dan belajar bahasa 
pemrograman arduino sederhana, 
tetapi siswa juga belajar bagaimana cara 
menjadi seorang maker dalam dunia 
robotika. Siswa akan belajar dari awal, 
mulai dari pengetahuan dasar tentang 
robot, memahami sistem dan desain 
dari perangkat keras ataupun perangkat 
lunak, merakit robot, menguasai aplikasi 
gerakan robot, robot kendali, sampai 
penguasaan sensor dan pemrograman 
arduino dari yang sederhana hingga 
kompleks.

Sedangkan untuk guru, PPPK 
Petra juga memiliki misi untuk 
meningkatkan kompetensi guru-guru 
yang memiliki kemampuan di dunia 
robotika. PPPK Petra mengumpulkan 
dan mempersiapkan guru yang 
berkompeten dari tiap-tiap sekolah 
(SMP dan SMK PPPK Petra), untuk 
mengikuti kegiatan training sebagai 
pengajar ELS Robotika. Bekerja sama 
dengan School of Applied Robotics 
and Innovation (SARI) yang telah 

berpengalaman dengan pengajaran 
robotika di sekolah-sekolah Jakarta, 
training diadakan selama satu tahun 
dengan tujuan agar guru-guru mampu 
mengeksplorasi dan mendalami ilmu 
robotika untuk diajarkan ke siswa.

Sebagai langkah awal, ELS Robotika 
diadakan pada jenjang SMP dan SMK. 
Tujuan diadakan ELS Robotika di 
jenjang SMP adalah agar siswa belajar 
pemrograman dan keterampilan 
motorik untuk merangkai robot sejak 
dini. Sedangkan tujuan ELS Robotika 
diadakan di jenjang SMK adalah agar 
siswa SMK semakin terampil dalam 
mengaplikasikan ilmu yang telah 
mereka pelajari, dan terus update 
pada perkembangan teknologi. PPPK 
Petra tidak hanya berhenti pada 
jenjang SMP dan SMK. Saat ini, PPPK 
Petra sedang memikirkan langkah 
untuk menerapkan teknologi dalam 
kurikulum pembelajaran sejak dini, 
dimulai dari siswa jenjang SD dan 
terus berkelanjutan hingga jenjang 
SMA. Nantinya, siswa lulusan PPPK 
Petra diharapkan tidak hanya unggul di 
bidang akademik, tetapi juga memiliki 
soft skill yang unggul sesuai dengan 
talenta siswa masing-masing. 

Bukan hal yang mudah bagi kami yang terpilih untuk 
mengajar ELS Robotika. Kami memiliki latar belakang 
studi yang berbeda, dan juga tidak pernah belajar 
tentang pemrograman dan ilmu robotika. Tetapi, 
PPPK Petra melihat adanya potensi dalam diri kami, 
sehingga kami dipercaya untuk mengajar ELS Robotika 
pada tahun ajaran 2018/2019. Kami dipersiapkan 
selama satu tahun sebelumnya melalui pelatihan 
di lingkungan PPPK Petra oleh School of Applied 
Robotics and Innovation (SARI). Selama pelatihan, 
kami mendapatkan ilmu tentang pembuatan dan 
pemrograman tiga jenis robot, yaitu maze solving 
robot, sumo autonomous robot 1 kg, dan robot 
fire fighting. Selain itu, kami juga dibekali dengan 
pembelajaran aplikatif robotika, yaitu trouble 
shooting, robot angklung, dan pengenalan 3D 
printing. Selama proses persiapan dan pembelajaran 
ELS, kami juga didampingi oleh tim Litbang PPPK Petra 
dengan memberikan modul, video, dan ruang untuk 
bertanya jika kami mengalami masalah atau trouble 
shooting dalam mengajar. 

Pada awalnya, siswa ELS Robotika di SMP Kristen Petra 
3 beranggapan bahwa robot yang akan dirangkai 
adalah robot Lego. Akan tetapi, sebelum memilih 
ELS ini, sekolah telah memberikan pengarahan 
terlebih dahulu sehingga siswa memiliki gambaran 
yang jelas mengenai pembelajaran ELS Robotika 
yang baru. ELS Robotika diadakan di laboratorium 
elektronika dengan tujuan untuk mempermudah 
siswa jika membutuhkan peralatan elektronika. Untuk 
mengikuti ELS, setiap kelompok diharapkan memiliki 
satu laptop dengan spesifikasi minimal Core i5 untuk 
mempermudah proses pemprograman. Kegiatan ELS 
Robotika menerapkan sistem pembelajaran dalam 
kelompok, yang mana untuk merangkai satu robot 
dibatasi 4-5 orang/kelompok. Hal ini bertujuan untuk 
melatih siswa agar bisa bekerja sama dengan orang 

lain, dan membangun karakter positif selama 
proses pembelajaran.

Pada semester ganjil, siswa mendapatkan 
pengenalan pengetahuan dasar robotika, 
sistem, serta desain perangkat keras dan 
lunak robot. Setelah itu baru membuat sumo 
autonomous robot 1 kg. Sebelum membuat 
robot, siswa dalam kelompok dilatih untuk 
teliti dan bertanggung jawab dengan cara 
mereka menghitung setiap komponen yang 
dibutuhkan, dan memastikan semua komponen 
lengkap sehingga ketika memasang robot mereka 
tidak kesulitan. Setelah jam ELS selesai, siswa 
mengecek kembali komponen yang sudah diberikan. 
Untuk membantu pengecekan komponen, setiap 
kelompok diberikan lembaran pengecekan untuk 
mempermudah dan mengetahui kondisi dan jumlah 
komponen. 

Saat mulai perakitan robot, para siswa terlihat 
senang sehingga mereka berlomba-lomba untuk 
segera menyelesaikan robotnya. Setiap anggota 
kelompok berbagi tugas. Ada yang menyelesaikan 
rakitan robot, dan ada yang belajar pemprograman. 
Robot yang pertama dibuat adalah robot sumo 
autonomous. Awalnya, membuat robot sumo yang 
dapat berjalan lurus atau berbelok ke kiri dan ke 
kanan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam 
pemrograman. Setelah itu, siswa membuat robot 
sumo RC dengan remote RF. Ketika setiap kelompok 
mencoba menjalankan robot dan berhasil, mereka 
terlihat senang luar biasa meskipun belum berjalan 
dengan teratur.

Setelah bisa menggunakan remote RF, siswa diajarkan 
tentang sensor infrared; tentang bagaimana 
membaca terang dan gelap dengan menggunakan 

sensor infrared sehingga robot berjalan dengan 
menggunakan jalur di atas garis dengan multi track 
(maze line). Selain sensor infrared, ada pembelajaran 
tentang sensor ultrasound dan GP2D. Setelah 
tiap kelompok dapat menjalankan robot dengan 
menggunakan sensor, pengajar pun membuat 
tantangan untuk siswa. Pengajar membuat labirin 
yang sederhana, dan robot yang dibuat oleh siswa 
harus bisa melewati labirin tersebut.

Pada semester genap, pembelajaran ELS Robotika 
dilanjutkan dengan pengembangan robot fire fighting. 
Merakit robot fire fighting lebih cepat dibandingkan 
dengan robot sumo, karena robot sumo lebih 
tertutup, sehingga jika ada masalah harus membuka 
terlebih dahulu. Sedangkan untuk pemrograman 
robot fire fighting tidak terlalu beda dengan robot 
sumo.

Kegiatan ELS pada tahun ajaran ini pun berakhir. 
Banyak hal yang kami pelajari, baik materi, persiapan 
mengajar, kondisi, maupun permasalahan saat kami 
mengajar. Biarlah kami terus semangat dan belajar 
sehingga dapat menyampaikan materi robotika 
kepada siswa dengan baik, dan dapat membuka 
wawasan bagi siswa untuk berinovasi di tengah 
perkembangan teknologi saat ini.
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