


Dunia pada saat ini menghadapi tantangan baru sejak munculnya COVID-19, termasuk halnya di dunia 
pendidikan. Adanya wabah virus corona ini menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung 
dengan tatap muka. Berbagai upaya terus diupayakan oleh PPPK Petra dengan memanfaatkan teknologi 

informasi. Perlu perhatian yang serius dan berbagai penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan agar PPPK Petra 
tetap mencapai keunggulan dalam positioning dan memberikan layanan prima dengan superior customer service, 
dengan tetap berorientasi untuk menghasilkan lulusan berkualitas.

Beberapa program perhimpunan terus digulirkan, di antaranya program RAISE. Sudah sepatutnya bagi seluruh civitas 
pendidikan di lingkungan PPPK Petra untuk mendukung penuh dan melaksanakan dengan baik serta sepenuh hati. 
Nilai-nilai RAISE perlu dihidupi, sehingga ciri, citra, dan identitas lembaga, terpancar dalam sikap, tutur kata, dan 
perilaku civitas pendidikan. 

Kami mengangkat sederet artikel yang berkaitan tentang menggali dan mengembangkan citra diri yang positif dari sisi 
psikologis. Kami hadirkan pula artikel kesehatan tentang bagaimana menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh 
melalui asupan makanan dan minuman yang bergizi. Tak lupa, resensi film yang diproduksi sembilan tahun lalu, 
seolah-olah menjadi ramalan akan kondisi pandemi yang terjadi pada saat ini. Penasaran? 

Di bagian teknologi pendidikan, kami sajikan artikel segenggam tangan pada era pendidikan 4.0, sejalan dengan 
digulirkannya industri 4.0, yang ditandai dengan berbagai penemuan robot, pengembangan dan implementasi 
kecerdasasan buatan, serta Internet of Things (IoT). 

Tak lupa, serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan PPPK Petra terangkum dalam berita 
organisasi. Akhir kata, tetap semangat, tetap sehat, jaga jarak, dan lakukan protokol kesehatan yang ketat. Selamat 
membaca secara daring!
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Satu kali, di tengah kesibukan 
mengerjakan skripsi, sejenak saya 
meluangkan waktu untuk berjalan-

jalan seorang diri ke Malioboro. Tanpa 
terasa, sudah tengah hari dan rasa 
lapar melanda. Setelah menimbang 
dengan saksama dan menyesuaikan 
dengan kondisi keuangan anak 
indekos saat itu, pilihan saya jatuh pada 
satu restoran waralaba asal Amerika. Pikir 
saya, tidak apa-apa sesekali merogoh kantong lebih dalam untuk 
menghadiahi diri sendiri, yang sudah bekerja sedemikian kerasnya menyelesaikan skripsi. 
Di tengah menyantap hidangan yang tersedia, ada sebuah pemandangan yang tidak biasa, terjadi di depan saya. 
Seorang turis, taksiran saya orang Amerika, baru saja menyelesaikan santapannya, dan kejadian selanjutnya sungguh 
menarik perhatian saya. Tanpa didorong oleh sebuah aturan, imbauan, ataupun komando dari manajemen restoran, 
dia berinisiatif untuk membereskan bungkus sisa makanan, membuangnya ke tempat sampah serta mengembalikan 
baki ke tempat yang sudah disediakan. Pemandangan itu begitu mengusik dan mendorong saya untuk mengalihkan 
pandangan ke pengunjung lain, yang didominasi oleh turis/penduduk lokal. Seperti yang sudah saya (dan mungkin 
juga pembaca) duga sebelumnya, mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh turis Amerika tersebut. 
Peristiwa ini sungguh menarik, dan membuat saya bertanya-tanya... apa yang membuat seorang menyikapi sesuatu 
dengan berbeda walau di tengah konteks yang sama?

Dalam sebuah kajian mengenai perilaku manusia yang dicatat dalam The 
Handbook of Attitude, disampaikan bahwa perilaku manusia dipengaruhi 

oleh adat, nilai, emosi, kekuasaan, etika, persuasi, dan genetika.1 
Artinya, perilaku manusia itu dibentuk baik oleh pengaruh internal 

(nilai yang berlaku dalam masyarakat, emosi, dan genetika) maupun 
eksternal (kekuasaan dan persuasi), yang kemudian menjadi 

sebuah sistem nilai budaya yang diterima dan diyakininya baik 
(setidaknya untuk dirinya sendiri). Sistem nilai yang dianut, 
mendorongnya dalam sebuah praksis tindakan tertentu, yang 
kemudian menjadi membudaya saat dilakukan pembiasan 
berulang. Seperti halnya turis Amerika di kisah awal. Saya 
menduga telah terjadi proses pembiasaan perilaku sehingga 
dia bertindak sedemikian biasanya meski di tengah konteks 

kehidupan dan budaya yang berbeda. Tindakannya sudah 
sedemikian membudaya, sehingga dilakukannya tanpa menimbang 

situasi dan konteks lokal di mana dia tinggal. 

Menariknya, bahwa nilai yang dianut tidak saja mendorong seseorang 
bertindak dan berperilaku sebagaimana yang diyakininya, tetapi juga 

membentuk ciri, citra, dan identitas seseorang. Mari kita bersama cermati 
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sosok Yesus. Sejauh pengenalan saya akan Yesus, saya mengenal-Nya sebagai 
pribadi yang penuh kasih. Nilai-nilai Kerajaan Allah, mengilhami setiap tindakan 
tulus dan penuh cinta kepada para pendosa dan orang-orang yang tersisih di 
masyarakat. Seperti halnya Yesus, banyak orang terpandang, yang menghidupi 
nilai-nilai yang baik dan membentuknya menjadi seseorang yang bernilai bagi 
masyarakat. Kehidupan mereka mendemonstrasikan tindakan, pikiran, dan 
perilaku yang bermakna, serta membawa mereka pada sebuah citra positif 
yang menginspirasi perubahan. Dari contoh tersebut, dapat kita simpulkan 
bersama, bahwa citra yang melekat pada seseorang bergantung seberapa serius 
dan setianya seseorang memegang nilai dalam hidupnya. Tanpanya, seseorang 
berpotensi menjadi pribadi yang tidak berprinsip, mudah terpengaruh dan 
oportunis. Pembaca yang budiman, karena begitu besarnya pengaruh nilai 
yang kita pegang dan hidupi, maka sepatutnya tidak menghidupi nilai-nilai yang 
mendorong kita berprilaku yang tidak sesuai dengan kaidah etis dan moral yang 
berlaku dan diterima oleh masyarakat. 

Nilai-Nilai Kerajaan Allah

Dunia umumnya digambarkan sebagai yang ‘jahat’, berdosa, dan menawarkan 
standar duniawi, yang urusannya melulu soal kesenangan hidup. Mari kita 
mengingat sebuah slogan yang menjadi moto anak muda Amerika mulai akhir 
tahun 2011 dan awal 2012, yakni YOLO (You Only Live Once). Jason Vitug dalam 
buku You Only Live Once: The Roadmap to Financial Wellness and a Purposeful 
Life (2016), mengungkapkan bahwa slogan YOLO, menjadi ekspresi akan 
ketidakpastian hari esok.2 Slogan ini mengajarkan untuk meraih kesempatan 
dan hidup dengan bebas. Dampaknya kemudian, anak-anak muda memfokuskan hidup hanya untuk hari ini, tanpa 
perencanaan ke depan, dan yang paling kentara dalam urusan finansial. Fenomena YOLO, menjadi satu contoh nilai 
yang ditawarkan oleh dunia, dan mempropagandakan kenikmatan. Harus kita akui dengan jujur bahwa dunia tidak 
melulu menawarkan nilai-nilai demikian. Jika kita meluangkan waktu sejenak untuk berselancar di dunia maya, 
kita akan menjumpai begitu banyak kutipan kata-kata bijak yang mana kita sepakat meyakini, kata-kata tersebut 
mengakar pada nilai-nilai yang baik. 

Tampaknya kurang pas, jika saya tidak membantu pembaca budiman untuk melihat, mencerna, dan 
mempertimbangkan nilai-nilai Kerajaan Allah untuk dihidupi. Nilai-nilai Kerajaan Allah yang saya maksud di sini, 
adalah nilai yang dijunjung, diteladankan, dan menjadi preferensi dari misi Allah melalui Yesus Kristus. Dalam 
kisah perjalanan pelayanan Yesus, kita kerap menjumpai Yesus menaruh belas kasihan, kepada orang-orang yang 
menderita, orang yang tersisih, dan orang-orang berdosa. Belas kasihan yang ditunjukkan oleh Yesus didasari oleh 
sebuah nilai yang diusung oleh Kerajaan Allah, yakni kasih. Kasih menjadi dasar bagi nilai-nilai Kerajaan yang lainnya. 
Tentu nilai ini sangat relevan dalam konteks pendidikan. Kasih seharusnya menjadi dasar bagi setiap insan yang 
mengabdi di dunia pendidikan. Pekerjaan di dunia pendidikan tidak semata menjadi profesi yang digeluti untuk 
tujuan memenuhi tuntutan hidup. Tetapi melalui pekerjaan ini, seseorang memberi diri karena keprihatinannya akan 
masa depan dunia dan nasib generasi penerusnya. Kesadaran ini muncul sebagai akibat nilai kasih yang diyakininya. 

Kasih menjadi dasar dari nilai-nilai Kerajaan Allah yang kemudian menjadi payung dari nilai-nilai lainnya. Untuk 
mengenal nilai-nilai lainnya, mari kita perhatikan nasihat Paulus kepada jemaat Roma, dan penjelasannya tentang 
Kerajaan Allah. Dalam suratnya (Roma 14), Paulus menasihatkan dan memberi teguran kepada jemaat Roma perihal 
menghakimi. Rupa-rupanya, dalam jemaat Roma masih saja ada yang perbedabatan soal makanan. Perdebatan ini 
muncul mengingat masih segarnya dalam ingatan mereka (jemaat Yahudi) tentang aturan-aturan Taurat tentang 
makanan (soal boleh tidaknya, haram tidaknya). Oleh karena itu, pembicaraan tentang makanan terus diperdebatkan. 
Perdebatan itu demikian sengit hingga berujung pada saling hina (ayat 3). Tentu kita tidak akan memfokuskan pada 
soal makanan dan perdebatan jemaat di Roma, tetapi kita akan melihat inti konsep pemahaman Paulus tentang 
Kerajaan Allah yang tertuang di ayat 17-19: 
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“Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai 
sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barangsiapa melayani Kristus dengan cara ini, 
ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa 
yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.”

Kerajaan Allah tidak berbicara soal urusan basic needs, tetapi soal spiritual needs dari 
manusia. Banyak orang memahami Kerajaan Allah sebatas ‘seperangkat aturan’ yang 
membatasi perilaku, dan mengatur cara berperilaku. Lebih dari itu, Kerajaan Allah menyentuh 
pada ranah kebutuhan spiritual yang mana Kerajaan Allah menginspirasi seseorang untuk 
menemukan makna dan tujuan hidupnya. Keadilan, damai sejahtera, dan sukacita, menjadi 
tujuan yang seharusnya dicapai dan diusahakan dalam hidup. Tujuan ini menjadi nilai 
pijakan orang Kristen, yang mengarahkan pikiran, tutur kata, dan perilakunya. Jadi, sungguh 
tidak biasa jika kita menjumpai orang-orang Kristen yang justru berlaku tidak adil, menjadi 
sandungan untuk orang lain, dan tidak mampu mensyukuri hidup. Itu semua bukan bagian 
dari nilai-nilai Kerajaan Allah yang seharusnya dihidupi oleh orang-orang Kristen.

Belajar dari Jemaat yang Pertama

Satu kali saya diminta untuk menyampaikan Firman Tuhan di salah satu mimbar gereja, dan 
bagian teks yang dipakai diambil dari Kisah Para Rasul 2:41-47. Dalam persiapannya, saya 
membaca perikop tersebut berulang-ulang, dan untuk kesekian kalinya saya tertegun. Ya! Saya 
tertegun dengan cara hidup jemaat kala itu. Mereka hidup bersama, bertekun dalam ajaran-
ajaran para rasul. Mereka juga berbagi harta benda, menjualnya, dan hasilnya untuk dipakai 
bersama. Bukankah itu sebuah cara yang tidak lazim untuk orang-orang yang mengganggap 
penting harta milik. Menariknya, mereka melakukan dengan gembira dan tulus hati (ayat 46). 
Mereka disukai, dan jumlah mereka bertambah. Kehidupan kala itu terlalu ideal untuk sebuah 
tatanan komunitas, dan sudah tentu kini, kehidupan jemaat mula-mula menjadi kehidupan 

masyarakat yang dicita-citakan. 

Sebelum terbentuk sebagai komunitas jemaat, mereka berasal dari latar belakang budaya, keyakinan, dan pegangan 
nilai yang berbeda. Individu-individu yang berbeda ini dipersatukan oleh semangat dan nilai yang diyakini bersama. 
Sampai akhirnya mereka hidup dalam komunitas dan menerjemahkan nilai-nilai itu ke dalam praksis kehidupan 
dan terus dihidupi. Cara hidup demikian kemudian menjadi standar acuan untuk orang-orang lain yang baru saja 
bergabung dengan mereka. Standar acuan inilah yang kita kenal dengan corporate culture. 

Corporate culture dapat berupa ketentuan, nilai yang menjadi pedoman anggota untuk melaksanakan tugas sehari-
hari sehingga mereka mampu memberi kontribusi optimal terhadap pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.3 Tanpa 
corporate culture, maka standar perilaku masing-masing individu berpedoman pada nilai yang diyakini oleh masing-
masing individu. Dapat kita bayangkan, betapa besar kerumitan yang terjadi tatkala standar yang dipakai adalah 
standar individu masing-masing. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk bisa meyakinkan anggotanya bahwa nilai yang dianut organisasi 
adalah baik. Ketika nilai itu tidak diterima oleh anggota, akan sangat sulit bagi organisasi dapat membudayakan 
perilaku kerja yang dicita-citakan. Kembali pada kisah jemaat pertama. Dari teks, kita memperoleh keterangan, 
bahwa mereka yang percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada 
dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan 
masing-masing. Dan sekali lagi saya tekankan, bahwa mereka melakukannya dengan gembira dan tulus hati. Dari 
informasi tersebut, kita menyimpulkan cara hidup yang dianut oleh kelompok jemaat pertama, diterima secara 
sukarela juga tanpa paksaan. Mengapa dengan mudah diterima? Tidak lain karena mereka menghayati dan meyakini 
nilai yang sama. Oleh karena itu, dengan mudahnya juga mereka menyatakan komitmen untuk menjalani cara hidup, 
yang mungkin bagi kita saat ini tidak masuk akal.

Sumber:
 1. Albarracín, Dolores, Blair T. Johnson, & Mark P. Zanna. The Handbook of Attitude. Routledge, 2005. Hlm. 74-78.
 2. Disadur dari https://tirto.id/slogan-yolo-bisa-membahayakan-keuangan-generasi-milenial-cEHg. Vitung, Jason. You Only Live Once: The 

Roadmap to Financial Wellness and a Purposeful Life. John Wiley & Sons Inc. Kanada 2016.
 3. https://human-capital-international.net/corporate-culture.html. Diakses pada tanggal 5 Mei 2020, pukul 13.35.
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Resensi Film

Sutradara : Steven Soderbergh
Pemeran : Marion Cotillard, Matt Damon,  
    Laurence Fishburne, Jude Law,  
    Gwyneth Paltrow, Kate Winslet
Genre  : Action, Drama, Thriller

Contagion:
Perjuangan Dunia Medis 
Lawan Pandemi

Sekarang ini kita dihadapkan 
pada realitas bahwa wabah 
COVID-19 telah menjangkau ke 

hampir seluruh pelosok tempat di 
bumi. Virus SARS-CoV-2 (penyebab 
COVID-19) telah menginfeksi lebih 
dari tujuh juta orang di seluruh dunia 
dan terus bertambah, termasuk di 
Indonesia dan juga di Kota Surabaya. 
Banyak orang yang kehilangan nyawa 
karena terinfeksi oleh virus corona 
jenis baru ini. Kondisi yang terjadi 
saat ini mengingatkan kita pada 
film salah satu film Hollywood yang 
dirilis pada tahun 2011 dengan judul 
“Contagion”. Film ini disutradarai 
oleh Steven Soderbergh, dan 
dibintangi oleh beberapa bintang 
film papan atas Hollywood, seperti: 
Kate Winslet, Jude Law, Marion 
Cotillard, Gwyneth Paltrow, Laurence 
Fishburne, dan juga Matt Damon. 

Contagion bercerita tentang sebuah 
wabah mematikan yang disebabkan 
oleh virus dengan kode MEV-1. 
Dengan tingkat penularan yang 
tinggi, jumlah orang yang terinfeksi 
pun sangat banyak, dan angkanya 
terus bertambah seiring berjalannya 
waktu. Penyebaran virus ini bermula 
dari Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) 
yang terinfeksi virus ini ketika ia 
melakukan perjalanan ke Hong Kong. 
Di sana, ia tertular dari seorang 
koki yang kontak langsung dengan 
virus ini. Setelah ia terinfeksi oleh 
virus ini, orang-orang di sekitar Beth 
yang melakukan kontak langsung 
dengannya juga turut terinfeksi. 
Ia pun membawa virus ini ketika 
ia kembali ke kota asalnya di 
Minneapolis, sehingga virus tersebut 

menular dengan sangat cepat ke 
orang-orang di Amerika. 

Mereka yang terinfeksi virus ini 
menunjukkan gejala seperti flu 
dan batuk. Dalam film ini, virus 
MEV-1 digambarkan menular lewat 
paparan cairan tubuh yang berasal 
dari seseorang yang terinfeksi 
oleh virus ini. Orang-orang yang 
menyentuh benda-benda yang sudah 
terpapar oleh virus ini juga bisa 
terinfeksi. Dalam beberapa hari jika 
orang tersebut telat mendapatkan 
penanganan medis, orang tersebut 
bisa meninggal. Karena penyebaran 
virus ini sangat cepat dan makin 
banyak orang di Amerika yang 
terinfeksi, mengakibatkan CDC 
(Pusat Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit Amerika Serikat) dan juga 
WHO langsung berupaya untuk 
mengendalikan dan menemukan 
vaksin dari virus ini.  Namun, upaya 
mereka mendapat tekanan dari 
masyarakat karena munculnya teori 
konspirasi tentang virus MEV-1. 
Sehingga dalam film ini kita juga 
akan melihat bagaimana kerja keras 
dari tim medis untuk menekan angka 
penyebaran dari virus ini.

Dikarenakan virus ini terus menyebar 
di seluruh Amerika, keadaan 
menjadi tidak terkendali, sehingga 
meningkatkan angka kriminalitas. 
Banyak supermarket yang dijarah, 
dan banyak orang yang terpaksa 

merampok rumah orang lain untuk 
mengambil bahan-bahan makanan. 
Hal ini dikarenakan ketersediaan 
makanan juga semakin menipis, 
dan juga suplai dari pemerintah 
sangat sedikit, sehingga orang-orang 
pun berebut untuk mendapatkan 
makanan. Dalam film ini, penonton 
akan disuguhkan perjuangan 
dari Mitch Emhoff (Matt Damon) 
bersama putrinya untuk bertahan 
hidup di tengah kekacauan yang 
terjadi akibat wabah virus MEV-1.

Film Contagion memang sudah dirilis 
cukup lama, namun film ini seolah-
olah menjadi sebuah ramalan akan 
kondisi yang terjadi pada saat ini. 
Istilah social distancing dan physical 
distancing, adanya fenomena 
yang mana semua orang memakai 
masker, dan juga tiap orang harus 
mencuci tangan sesering mungkin 
agar terhindar dari virus MEV-1, 
bisa kita temui dalam adegan-
adegan di film ini. Ini mengakibatkan 
banyak kesamaan antara cerita yang 
digambarkan di film Contagion dan 
keadaan yang terjadi saat ini, yang 
mana wabah COVID-19 menginfeksi 
jutaan umat manusia pada tahun 
2020 ini. Tentu Contagion bisa 
menjadi salah satu film yang bisa 
kita tonton saat ini, karena kita akan 
dibuat heran bahwa ternyata kondisi 
saat ini sudah digambarkan sama 
persis dalam film yang dirilis pada 
sembilan tahun yang lalu. 
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Sistem imun meliputi jaringan 
sel, organ, protein, dan 
antibodi yang bekerja untuk 

melindungi tubuh terhadap bakteri, 
virus, dan parasit. Kita biasanya 
hanya memikirkan sistem imun 
ketika kita merasa sakit, tetapi 
sebenarnya sistem imun bekerja 
setiap hari untuk menjaga kita 
tetap sehat. Sistem imun yang ada 
dalam tubuh manusia merespons 
masuknya bakteri dan virus ke dalam 

tubuh manusia melalui 
mekanisme yang sangat 

rumit dan kompleks. 
Sistem imun ini 
mengenal molekul 
(antigen) yang 
unik dari bakteri 
atau virus yang 
merangsang 

timbulnya antibodi 
(sejenis protein) dan 

sel darah putih yang 
disebut limfosit.

Sistem imun sangatlah 
kompleks. Semuanya 

bekerja sama untuk 
melindungi tubuh dari infeksi. 
Pola hidup sehat akan membantu 
mendukung setiap fungsi sistem 
imun. Berikut beberapa tips untuk 
menjaga sistem imun secara alami:
1. Makan makanan sehat dengan 

perbanyak buah segar dan sayur, 
serta meminimalkan asupan 
makanan olahan.

2. Tidur malam yang cukup.
3. Berolahraga secara teratur.
4. Menjaga berat badan tetap ideal.
5. Mengurangi stres.
6. Menerapkan pola hidup bersih 

dan sehat.  
7. Menghindari merokok.

8. Menghindari minum alkohol. 

Ada beberapa vitamin dan mineral 
yang dikenal untuk membantu 
meningkatkan sistem imun. Jika 
makanan yang kita makan sehat, 
dengan banyak buah-buahan 
dan sayuran, pastinya kita akan 
mendapatkan nutrisi yang cukup dari 
makanan tersebut.
1. Vitamin A.
 Sangat berperan penting dalam 

meningkatkan sistem imun karena 
dianggap dapat meningkatkan 
jenis sel darah putih sebagai 
penghasil antibodi. Menurut 
beberapa sumber, vitamin A 
bisa didapat dari  telur, sayuran 
berdaun hijau gelap, dan minyak 
ikan.

2. Vitamin C.
 Dapat membantu mendukung 

fungsi seluler yang dibutuhkan 
oleh sistem imun. Sumber vitamin 
C bisa didapat dari buah jeruk, 
brokoli, tomat, stroberi, dan 
paprika merah/hijau.

3. Vitamin D.
 Membantu untuk menjaga sistem 

imun, dengan kemampuan cepat 
untuk melawan infeksi. Vitamin 
D terbentuk secara alami ketika 
kulit terkena sinar matahari 
langsung. Bahkan, sebagian besar 
kebutuhan vitamin D terpenuhi 
lewat paparan sinar matahari. 
Sinar matahari pagi menghasilkan 
sinar UV (ultraviolet) yang 
menyentuh permukaan kulit 
untuk diubah oleh tubuh menjadi 
vitamin D. Vitamin D dibutuhkan 
untuk menjalankan fungsi 
metabolisme kalsium, imunitas 
tubuh, serta mentransmisi kerja 
otot dengan saraf. Oleh karena 

itu, dianjurkan berjemur selama 
15 menit saja pada waktu yang 
tepat, yaitu sebelum pukul 
10.00, setidaknya 2-3 kali dalam 
seminggu. Sumber vitamin D juga 
terkandung dalam beberapa jenis 
makanan, seperti: jamur, kuning 
telur, serta ikan.

4. Zinc.
 Memberikan kontribusi untuk 

fungsi normal dari sistem 
kekebalan tubuh, dan dapat 
diperoleh dari makanan laut, 
daging merah, buncis, telur, labu, 
dan biji bunga matahari. Berhati-
hatilah untuk tidak mengonsumsi 
lebih dari yang direkomendasikan, 
yaitu 25 mg.

Menerapkan pola hidup sehat 
merupakan langkah terbaik dalam 
menjaga dan meningkatkan 
sistem imun tubuh. Namun pada 
beberapa kondisi, konsumsi 
suplemen peningkat imunitas 
tubuh mungkin diperlukan. 
Disarankan untuk konsultasi ke 
dokter sebelum mengonsumsinya, 
terutama jika Anda memiliki kondisi 
medis tertentu. Dokter dapat 
merekomendasikan suplemen sesuai 
dengan kondisi kesehatan Anda, 
dengan dosis yang tepat.

Sumber:
- https://www.hollandandbarrett.com/the-

health-hub/conditions/immunity/boost-
immune-system-naturally/

- https://in.vaccine-safety-training.org/how-
the-immune-system-works.html

- https://www.alodokter.com/manfaatkan-
berjemur-sinar-matahari-pagi-demi-
kesehatan-kulit

- https://www.alodokter.com/berbagai-cara-
meningkatkan-imunitas-tubuh-agar-tidak-
mudah-sakit

Menjaga & Meningkatkan

Oleh: 
drg. Fanny Kurnianingsih Wijaya
Koordinator Bidang Kesehatan dan Olahraga PPPK Petra

Sistem Imun

KESEHATAN
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SEGENGGAM TANGAN
PADA ERA PENDIDIKAN

4.0
Oleh: 

Yakub Saputra, S.Pd., M.M.
Staf Kurikulum dan Pengembangan - Litbang PPPK Petra

Bencana pandemi COVID-19 yang 
melanda dunia, mau tidak mau 
berimbas pada dunia pendidikan di Indonesia. 

Siswa dan guru “terpaksa” dirumahkan. Hal ini tentulah 
sangat berpengaruh terhadap sistem dan hasil belajar 
mengajar. Namun, dari bencana wabah inilah kita bisa 
melihat sejauh mana wajah pendidikan Indonesia 
siap memasuki era industri 4.0, atau sebenarnya era 
pendidikan 4.0 hanya berupa “gaung” bagi pendidikan 
di Indonesia, yang terdengar samar tetapi tak pernah 
sampai dalam kalbu (hehehe... sedikit puitis).

Sebelum kita melihat apa itu Pendidikan 4.0, terlebih 
dahulu kita akan melihat istilah 4.0. Istilah 4.0 adalah 
kelanjutan dari 1.0, 2.0, dan 3.0. Istilah-istilah ini adalah 
istilah yang digunakan dalam perkembangan dunia 
industri, yang mana dampak perkembangan dunia 
industri akan menyangkut berbagai hal, baik ekonomi, 
politik, budaya, sosial, maupun pendidikan.

Kapankah istilah-istilah itu mulai digunakan? Sebelum 
tahun 1700-an, dunia industri menilainya sebagai masa 
praindustri, yang mana dunia industri masih sangat 
bergantung pada tenaga manusia dan hewan. Pada 
tahun 1781, James Watt berhasil menemukan mesin 
uap. Penemuan inilah yang menjadi tonggak dimulainya 
istilah industri 1.0. Kerja mesin uap mulai mengurangi 

tenaga manusia dan hewan dalam dunia industri. 
Perkembangan industri 1.0 berlangsung kurang 

lebih seratus tahun, dan sepanjang masa tersebut 
telah memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. 

Negara-negara yang mengikuti dan menggunakan 
penemuan industri 1.0, memiliki tingkat ekonomi 

yang lebih baik dibandingkan negara yang 
belum menggunakan mesin-mesin uap. Era 
berikutnya adalah industri 2.0, dimulai dengan 
berhasil ditemukannya pembangkit listrik dan 

mesin pembakaran dalam atau ICE (Internal 
Combustion Engine). Penemuan atas dua hal ini, memicu 
ditemukannya telepon (Antonio Meucci, 1846; Alexander 
Graham Bell, 1876), mobil bensin (Carl Benz, 1879), dan 
pesawat terbang (Orville Wright dan Wilbur Wright, 
1903). Penemuan-penemuan besar yang mewarnai 
industri 2.0 ini semakin mengubah wajah dunia dalam 
teknologi hingga meletusnya Perang Dunia I (1914). 
Setelah berakhirnya Perang Dunia I (1918), menjadi awal 
dimulainya era industri 3.0, yaitu perkembangan revolusi 
industri, yang mana ruang dan waktu tidak lagi memiliki 
jarak. Kondisi inilah yang kemudian dikenal dengan 
revolusi digital. Pada era revolusi digital, segala sesuatu 
dapat berlangsung dengan lebih cepat. Perkembangan 
dunia komputerisasi yang masuk di segala sektor 
industri, telah membawa dampak perubahan yang besar. 
PLC (programmable logic controller) membuat mesin 
industri dapat berjalan dengan sendirinya, sehingga 
meningkatkan hasil produksi berkali-kali lipat. Kemajuan 
ini tentu berakibat pada mulai berkurangnya tenaga kerja 
manusia. Namun sebaliknya, karena produksi banyak, 
maka diperlukannya gudang atau tempat penyimpanan 
dalam ukuran yang besar. Usaha ini dilanjutkan dengan 
penyediaan pasar modern dalam bentuk hypermarket 
yang menyediakan berbagai kebutuhan dalam satu 
tempat. Pada akhirnya, sekarang ini dunia telah 
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memasuki industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ditandai 
dengan berbagai penemuan robot, AI, Internet of Thing 
(IoT). Dalam industri 4.0, ukuran besar fisik perusahaan 
bukan lagi yang utama, melainkan kelincahan dan 
kecepatan suatu perusahan berinovasi menjadi faktor 
penting untuk keberhasilan. Dunia yang luas dan 
bermacam-macam bentuknya ini, tidaklah menjadi 
cukup besar untuk dijelajahi. Semua yang ada dapat 
segera didapatkan, semua yang dicari dapat segera 
ditemukan. Bahkan untuk berbagai hal, dapat diperoleh 
dan dikontrol dalam satu genggaman tangan saja. 
Perusahaan-perusahaan yang disebut unicorn, decacorn, 
atau hectocorn, tidak lagi memiliki karyawan tetap dalam 
jumlah banyak atau gudang-gudang besar untuk tempat 
penyimpanan barang. Perusahaan-perusahaan ini cukup 
menggunakan “segenggam tangan” untuk menjalankan 
dunia usaha. Karyawan bagi perusahaan-perusahaan 
ini, sekarang adalah mitra/rekanan yang bisa masuk 
dan berhenti kapan pun dan di mana saja. Kemajuan 
teknologi dalam industri 4.0, yang mengintegrasikan 
dunia fisik, digital, dan biologis ini, telah memengaruhi 
semua disiplin ilmu, ekonomi, sosial budaya, dan politik.

Bagaimana dengan dunia pendidikan pada era industri 
4.0? Dunia pendidikan juga tidak mau ketinggalan 
dengan penggunaan istilah 4.0. Para ahli dunia 
pendidikan, mengategorikan bahwa pendidikan 4.0 
adalah berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi 
cyber, baik secara fisik maupun nonfisik ke dalam 
pembelajaran. Sebagai bahan gambaran, ketika kita pada 
era pendidikan 3.0, kita belajar dengan komputer versi 
DOS (Disk Operating System), lalu perlahan meningkat 
menjadi komputer “saat ini” yang masih saja kita 
gunakan dalam pembelajaran dengan bentuk presentasi, 
baik Powerpoint, Excel, maupun Word, yang terhubung 
pada perangkat proyektor LCD. Selama masa pendidikan 
3.0, kita melihat dalam dunia pendidikan, guru-guru 
“terpaksa” harus mau berubah dalam penggunaan 
media ajar, dari hanya papan tulis, menjadi OHP, lalu 
menjadi komputerisasi. Namun pada intinya, bahwa 

pengetahuan yang didapat siswa berasal dari guru 
mereka sendiri, yang telah berhasil mengubah catatan 
papan tulisnya menjadi tulisan di plastik OHP atau dalam 
bentuk rangkuman slide/hangout. Pendidikan pada saat 
itu menilai bahwa siswa yang hebat adalah mereka yang 
bisa menangkap “catatan pengetahuan” guru sebanyak-
banyaknya dengan tepat, berhitung dengan cepat, 
bersaing dalam banyaknya jumlah koleksi informasi. 
Ketika sang guru “lalai” dalam mengajarkan suatu 
pengetahuan tertentu pada siswanya, maka hilanglah 
informasi yang harus didapat oleh siswa tersebut. Pada 
akhirnya, gurulah yang akan menjadi “kambing hitam” 
kegagalan siswa. Betapa besarnya ketergantungan siswa 
terhadap guru, dan betapa hebatnya guru yang mampu 
menimbun pengetahuan yang dimilikinya kepada para 
siswa. Jika saat era pendidikan 3.0, sekolah-sekolah 
membutuhkan guru-guru sebagai “pengajar” (dalam 
hal pengetahuan) dalam jumlah banyak, maka dalam 
era pendidikan 4.0 saat ini, telah tersedia “pengajar-
pengajar” tanpa batas, yang tidak lagi bergantung pada 
ruang dan waktu. Seperti dikatakan di atas, bahwa era 
saat ini, pengetahuan bukan lagi seluas-luasnya, namun 
hanya segenggam tangan saja. Apa pun pengetahuan 
dan informasi yang dibutuhkan oleh para siswa, mereka 
bisa dapatkan dalam genggaman telapak tangan mereka. 
Baik untuk hal yang membangun atau justru membawa 
pengaruh negatif.

Menghadapi kondisi kemajuan pendidikan dunia pada 
era 4.0 seperti ini, tidaklah heran bahwa Presiden 
Joko Widodo selalu mengingatkan dan mencanangkan 
adanya perubahan dalam semua sektor, termasuk  dunia 
pendidikan. Mengutip dari mantan Mendikbud, Prof. Dr. 
Muhadjir Effendy, M.A.P., yang telah mencanangkan lima 
tambahan kompetensi peserta didik dalam era revolusi 
4.0, yaitu:
1. Memiliki kemampuan 

berpikir kritis.
2. Memiliki kreativitas 

dan kemampuan 
yang inovatif.

3. Memiliki kemampuan 
dan keterampilan 
berkomunikasi.

4. Bisa bekerja sama 
dan berkolaborasi.

5. Memiliki kepercayaan 
diri.

Dalam memenuhi 
hal tersebut, 
Bapak Muhadjir 
mengagendakan 
reformasi sekolah, 
peningkatan kapasitas, 
dan profesionalisme 
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guru, kurikulum yang dinamis, sarana dan prasarana yang 
andal, serta teknologi pembelajaran yang mutakhir.

Hal-hal di atas sebenarnya sangat ideal dalam memasuki 
era pendidikan 4.0. Tetapi pada kenyataannya, dunia 
pendidikan kita masih tetap saja mengukur siswa dengan 
cara yang sama seperti era pendidikan 3.0, sehingga 
siswa pun tetap merasakan ketakutan ketika mereka 
sangat minim dalam menyimpan catatan pengetahuan 
guru mereka, sangat lambat dalam berhitung, dan 
merasa gagal bersaing ketika koleksi ilmu pengetahuan 
mereka lebih sedikit yang mampu diungkapkan dalam 
bentuk lembaran tes. 

Menyikapi kondisi itulah yang membuat Presiden Joko 

Widodo menunjuk menteri pendidikan pada periode 
ke-2 pemerintahannya bukan lagi berasal dari kalangan 
pendidikan, tetapi pelaku usaha yang telah menerapkan 
keberhasilan dalam dunia usaha industri 4.0. Mendikbud 
saat ini, Nadiem Anwar Makarim, B.A,. M.B.A., 
mencanangkan program merdeka belajar. Berikut ini 
adalah kutipan dari https://www.kemdikbud.go.id/main/
blog/2019/12/empat-pokok-kebijakan-merdeka-belajar 
tentang merdeka belajar.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, menetapkan 
empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka 
Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah 
Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan 

Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB) Zonasi.
1. USBN. Ujian tersebut dilakukan 

untuk menilai kompetensi siswa 
yang dapat dilakukan dalam 
bentuk tes tertulis atau bentuk 
penilaian lainnya yang lebih 
komprehensif, seperti portofolio 
dan penugasan (tugas kelompok, 
karya tulis, dan sebagainya) 
sehingga  guru dan sekolah lebih 
merdeka dalam penilaian hasil 
belajar siswa. 

2. UN. Mulai tahun 2021, akan 
diubah menjadi Asesmen 
Kompetensi 

Minimum dan Survei Karakter, 
yang terdiri atas kemampuan 
bernalar menggunakan bahasa 
(literasi), kemampuan bernalar 
menggunakan matematika 
(numerasi), dan penguatan 
pendidikan karakter. Pelaksanaan 
ujian tersebut akan dilakukan 
oleh siswa yang berada di tengah 
jenjang sekolah (misalnya kelas 
IV, VIII, XI), sehingga dapat 
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mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki 
mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan 
untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
Guru secara bebas dapat memilih, membuat, 
menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga 
komponen inti RPP terdiri atas tujuan pembelajaran, 
kegiatan pembelajaran, dan asesmen. 

4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tetap 
menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang 
lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan 
akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi 
PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, 
jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan 
maksimal 5%. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 
0−30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. 

Apa pun yang dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal 
ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
merupakan hal-hal yang baik untuk kemajuan pendidikan 
di Indonesia. Namun, semuanya kembali pada pelaku 
pendidikan. Yayasan, sekolah, guru, murid, orang tua, 
dan masyarakat, memiliki peran penting tercapainya 
merdeka belajar yang mampu berjalan 
dalam koridor pendidikan 4.0.

Kembali ke perikop awal berkaitan dengan bencana 
wabah COVID-19. Tampak bahwa sekolah-sekolah 
masih belum siap untuk membuat program “belajar 
di rumah” yang dapat menyalurkan informasi dunia 
di dalam genggaman tangan siswa, sehingga dengan 
“terpaksa” sekolah membuat belajar jarak jauh hanya 
dengan modal media sosial (Whatsapp, Line, e-mail), 
Youtube, atau dengan aplikasi LMS Edmodo, Moodle, 
Schoology, Quipper, Ruang Guru, dan lain-lain, dibantu 
dengan model ajar Zoom, Skype, atau Google Hangouts, 
tanpa persiapan matang dan tanpa kontrol. Hal ini 
menimbulkan kesan “sekadar” ada pembelajaran 
tanpa kontrol jelas terhadap sejauh mana para siswa 

mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif,  ataupun 
terampil berkomunikasi dan berkolaborasi seperti yang 
diharapkan dalam kompetensi siswa era pendidikan 
4.0. Mungkin pada minggu pertama, guru cukup rajin 
mencari tahu perkembangan belajar siswa. Namun 
pada minggu berikutnya, mereka akan kelelahan dalam 
mengikuti ritme perkembangan belajar siswa secara 
online, jika tidak mau dikatakan “terpaksa dibiarkan” 
karena makin banyaknya tugas yang dikumpulkan dalam 
bentuk online kepada guru. Tanpa persiapan yang baik, 
guru tidak akan maksimal memeriksa hasil kerja siswa. 
Dari kondisi inilah kita dapat melihat sejauh mana 
pendidikan kita telah memasuki era pendidikan 4.0. Kita 
tidak perlu marah atau malu ketika kita menilai posisi 
kita belum masuk dalam era pendidikan 
4.0, tetapi kita mulai berbenah atau 
menyiapkan diri untuk berbenah 
agar kita bisa bersama-sama 
memasuki era pendidikan 4.0.

Bagaimana caranya? Kondisi saat ini membuat kita 
sadar akan adanya dua macam pembelajaran yang bisa 
dilakukan bersamaan, yaitu tatap muka dan tanpa tatap 
muka. Di sinilah peran sekolah dan guru untuk setiap 
kali dapat menyiapkan pembelajaran, dalam dua model 
sekaligus, yaitu KBM di kelas dan online learning. Tentu 
saja sekolah sangat berperan dalam memfasilitasi hal 
ini. KBM di kelas adalah kesempatan untuk menyatukan 
berbagai keterampilan dan pengetahuan siswa melalui 
game, pembelajaran robotika, pembelajaran berbasis 
STEAM, eksperimen, sosiodrama, presentasi karya, 
diskusi kelompok, pentas seni, dan lain-lain. Pertemuan 
di kelas diupayakan untuk lebih banyak pada aktivitas 
siswa, meskipun untuk pendalaman materi khususnya 
kelas sains perlu tetap ada pertemuan tatap muka. Inilah 
sebenarnya esensi era pendidikan 4.0, yaitu membekali 
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siswa dengan berbagai kecakapan dan pengetahuan 
terapan yang berguna dalam era industri 4.0. Seperti 
diketahui bahwa era industri 4.0, sangat familier 
dengan teknologi robotika, sehingga diharapkan bahwa 
output pendidikan saat ini juga menghasilkan sumber 
daya manusia yang akrab dan mampu menggunakan 
teknologi pada industri 4.0 tersebut. Pembelajaran 
robotika, STEAM, dan berbagai eksperimen, akan 
membangun kemampuan siswa yang inovatif, kreatif, 
dan berdaya pikir kritis, untuk mengatasi tantangan 
yang ada dalam dunia industri. Pembelajaran 
tersebut juga  melatih siswa dalam hal bekerja sama 
dan kolaborasi dalam kelompok kecil atau besar, 
saat melakukan perancangan robotika, STEAM, dan 
eksperimen. Sosiodrama, presentasi karya, dan pentas 
seni, adalah kegiatan pembelajaran yang membangun 
kemampuan dan keterampilan berkomunikasi serta 
kepercayaan diri siswa. Kegiatan-kegiatan pembelajaran 
di kelas ini bisa dilakukan dalam bentuk kolaborasi 
mata pelajaran. Misalnya pembuatan robot untuk 
melintasi suatu jalur (trek) yang sudah ditentukan 
adalah kolaborasi pelajaran TIK (pengetahuan tentang 
coding) dan Fisika, lalu pembuatan robot penyiram 
tanaman adalah kolaborasi mata pelajaran TIK, Fisika, 
dan Biologi. Aktivitas melalui STEAM, yaitu membuat 
penjernih air untuk budidaya ikan adalah kolaborasi 
pelajaran Fisika, Kimia, dan Biologi. Pentas seni adalah 
aktivitas yang menggabungkan materi pelajaran 
Kesenian, Sejarah dan Bahasa. Banyak hal lain lagi 
yang bisa dilakukan dari tiap mata pelajaran atau 
kolaborasi antara mata pelajaran dalam membangun 
era pendidikan 4.0.

Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan dalam era 
pendidikan 4.0, yaitu pembelajaran berbasis online. 
Mengapa pembelajaran online saat ini diperlukan? 
Kita harus menyadari bahwa percepatan teknologi 
pada era industri 4.0 ini berlangsung tiap waktu. 
Hampir tiap menit, dari seluruh dunia bermunculan 
teknologi baru. Kita bisa melihat yang paling dekat 
adalah dari munculnya smartphone dari berbagai 
merek dengan berbagai fitur yang baru. Demikian 
juga di teknologi lainnya. Oleh sebab percepatan 
perkembangan teknologi yang begitu pesat, 
maka sumber daya manusia juga perlu menerima 
pembekalan pengetahuan dengan lebih cepat pula. 
Informasi pengetahuan tidak lagi hanya saat tatap 
muka di kelas, tetapi di mana pun dan kapan pun 
informasi pengetahuan itu harus dapat diakses oleh 
siswa. Untuk dapat mengarahkan siswa menerima 
informasi pengetahuan dengan baik, maka perlu sistem 
informasi online yang baik pula. Pembelajaran online 
adalah metode pembelajaran selain dirancang untuk 
memberikan informasi dasar berupa pengetahuan 
kepada para siswa (video ajar, teks), tes awal, ataupun 
tes formatif dan sumatif, juga bertujuan untuk 

membiasakan siswa dalam menggunakan teknologi 
secara baik dan benar. Pembelajaran online juga 
membangun kolaborasi antarsiswa dalam diskusi 
informasi pengetahuan. Dalam hal inilah, perlunya 
sistem yang baik pada rancangan online learning agar 
materi yang di-online-kan tetap terkontrol dan terpantau 
dengan baik. Tanpa kontrol dan pemantauan yang baik, 
maka sekolah, guru, dan orang tua, tidak akan tahu 
aktivitas apa yang dilakukan oleh siswa di luar kelas. 
Sistem kontrol pembelajaran online tidak hanya untuk 
tahu sebatas mana siswa sudah mengikuti materi ajar 
online, tetapi juga untuk mengetahui sebatas mana 
kemampuan siswa menyerap materi ajar. Hal ini 
penting bagi siswa sendiri untuk mengambil keputusan 
apakah yang harus mereka lakukan selanjutnya. Apakah 
siswa harus mengulang materinya, melanjutkan pada 
pendalaman materi, atau cukup dalam batasan yang 
telah disepakati bersama sebelumnya antara guru, 
siswa, dan sekolah. Rancangan pembelajaran online 
yang baik juga akan mempermudah guru dalam 
melakukan evaluasi terhadap perkembangan belajar 
siswa hanya dalam satu genggaman tangan. Rancangan 
pembelajaran online yang baik juga mempermudah 
sekolah dan orang tua memantau aktivitas guru dan 
siswa secara real time hanya melalui satu genggaman 
tangan saja. 

Jadi baik pembelajaran tatap muka di kelas 
maupun pembelajaran online, sangat diperlukan 
keberlangsungannya secara berkesinambungan pada era 
pendidikan 4.0. Kedua model sistem pembelajaran ini 
akan saling melengkapi dalam menyiapkan SDM yang 
kreatif, inovatif, tangguh, dan unggul dalam era industri 
4.0.

Pada akhirnya dalam memasuki era pendidikan 4.0, 
marilah kita bersama mulai membangun sebuah sistem 
pendidikan pada era industri 4.0, yang mana guru 
sebagai moderator dan motivator bagi para siswa, dan 
siswa adalah subjek yang kreatif dan inovatif untuk 
mengembangkan diri melalui belajar mandiri dan 
kolaboratif dalam berbagai bidang. Jangan pernah lelah 
belajar dan mencoba yang terbaik untuk kemajuan 
bersama. Bersama Tuhan Yesus yang memampukan kita!
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PSIKOLOGI
Membangun Citra Diri yang Positif

“ Faktanya adalah semua orang itu baik. Berikan mereka kasih sayang dan rasa 
aman, maka mereka akan memberikan kasih dan rasa aman melalui perilaku 
mereka.”  - Abraham Maslow

Oleh: 
Akwila Saputro Pamungkas, M.Psi.
Pjs. Koordinator Staf BK PPPK Petra

Perlu mengingat kembali bahwa 
manusia atau individu pada 
dasarnya dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu sebagai makhluk 
yang memiliki unsur holistik dan 
sistem. Hal pertama manusia 
sebagai makhluk holistik, artinya 
bahwa manusia adalah makhluk 
yang terdiri atas unsur biologis, 
psikologis, sosial, dan spritual, atau 
sering disebut juga sebagai makhluk 
biopsikososial spritual. Unsur-unsur 
tersebut merupakan satu kesatuan 
yang terkait sehingga tidak dapat 
dipisahkan. Ketika salah satu unsur 
tersebut mengalami hambatan, 
maka unsur-unsur lain tersebut akan 
memberikan dampak. 

Bagian yang kedua manusia sebagai 
sistem, artinya manusia mencakup 
beberapa unsur yang tergabung 
dalam satu kesatuan secara 
menyeluruh, yang mana terdiri atas 
sistem adaptif, sistem personal, 
sistem interpersonal, dan sistem 
sosial. Unsur-unsur sistem adaptif ini 
teridentifikasi dengan diketahuinya 
manusia memiliki perubahan yang 
diakibatkan kepekaan terhadap 
sesuatu. Sedangkan unsur yang 

masuk dalam sistem personal 
ditimbulkan akibat adanya proses 
beradaptasi ataupun akibat tahapan 
pertumbuhan atau perkembangan 
yang dialami manusia itu sendiri. 
Sedangkan unsur interpersonal dapat 
diketahui adanya interaksi dengan 
individu yang lain. Melaui interaksi 
itu, akan memberikan sebuah 
peran dalam masyarakat sehingga 
kemampuan pengelolaan unsur 
tersebut lebih baik lagi. Hubungan-
hubungan ini terjalin dengan baik 
melalui komunikasi yang bersinergi. 
Sedangkan manusia sebagai sistem 
sosial terlihat dengan kepememilikan 
terhadap kekuatan dan wewenang 
dalam pengambilan keputusan 
dalam lingkungannya, baik itu 
lingkungan keluarga, masyarakat, 
maupun tempat kerja. Dengan 
demikian, akumulasi dari unsur-
unsur yang terdapat dalam manusia 
menjadikan sosok makhluk ciptaan 
yang berbeda dari yang lainnya.

Mengacu pada penjelasaan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa kebutuhan 
dasar manusia ialah unsur-unsur 
yang dibutuhkan oleh manusia untuk 
mempertahankan keseimbangan 
fisiologis dan psikologis dalam 
kelangsungan hidup individu. 
Menurut Abraham Maslow dalam 
makalahnya, “A Theory of Human 
Motivation”, di Psychological Review 
pada tahun 1943 dengan Teori 
Hierarki Kebutuhan, menyatakan 
bahwa setiap manusia memiliki 
lima kebutuhan dasar, yaitu: 
(1) kebutuhan fisiologis yaitu 
berupa makan, minum, pakaian; 
(2) keamanan; (3) kasih sayang; 
(4) harga diri/penghargaan; dan 

(5) aktualisasi diri. Kebutuhan-
kebutuhan ini sering disebut Maslow 
sebagai kebutuhan-kebutuhan 
dasar yang digambarkan sebagai 
sebuah hierarki atau tangga yang 
menggambarkan tingkat kebutuhan. 
Maslow juga memberi hipotesis 
bahwa setelah individu memuaskan 
kebutuhan pada tingkat paling 
bawah, individu akan memuaskan 
kebutuhan pada tingkat yang 
berikutnya.

Dalam hierarki kebutuhan menurut 
Maslow tersebut, bila individu telah 
memenuhi kebutuhan pertama, 
yaitu kebutuhan fisiologis, barulah 
ia dapat menginginkan kebutuhan 
yang ada di atasnya, yaitu kebutuhan 
mendapatkan rasa aman. Setelah 
kebutuhan mendapatkan rasa 
aman, maka kebutuhan berafiliasi 
dan bersosialisasi dengan orang 
lain sebagai anggota masyarakat 
yang mendominasi dibandingkan 
kebutuhan lainnya. Ketika kebutuhan 
ini terpenuhi, maka kebutuhan 
harga diri mempunyai kekuatan 
yang dominan di antara kebutuhan-
kebutuhan lainnya. Ketika kebutuhan 
akan harga diri ini telah terpenuhi, 
maka kebutuhan aktualisasi diri 
menduduki tingkat yang paling 
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Citra diri merupakan gambaran individu 
tentang dirinya secara keseluruhan, baik 

yang tercermin dari dalam dirinya (seperti 
kompetensi, karakter, nilai) maupun tampilan 
luarnya (penampilan, sikap, bahasa tubuh). 

penting. Kebutuhan aktualisasi 
diri adalah suatu kebutuhan untuk 
mengoptimalkan potensi diri, 
suatu keinginan untuk menjadi 
apa yang dirasakan oleh individu 
karena mempunyai potensi untuk 
mencapainya (Thoha, 2001).

Gambaran konsep dari Maslow 
di atas adalah sebuah gambaran 
dasar bahwa setiap individu wajib 
hukumnya untuk membangun citra 
diri ketika mereka sudah berhasil 
dan menyadari akan tingkatan 
kebutuhannya. Misal seorang yang 
lapar atau seorang yang secara fisik 
dalam bahaya, akan cenderung 
tidak begitu menghiraukan untuk 

mempertahankan konsep diri positif 
(gambaran atau citra terhadap 
diri sendiri sebagai orang baik) 
dibandingkan untuk mendapatkan 
makanan atau keamanan. Namun 
begitu, orang yang tidak lagi lapar 
atau tidak lagi dicekam oleh rasa 
takut, kebutuhan akan harga diri 
menjadi sangatlah penting untuk 
membangun sebuah citra dalam 
memasuki tingkatan aktualisasi diri. 
Oleh karena itu, ketika kita sebagai 
individu sadar akan tingkatan 
kebutuhan Maslow tersebut, maka 
dalam membangun citra diri yang 
positif tidak kalah pentingnya 
untuk menjalani kehidupan sebagai 
landasan pengakuan diri kita di aspek 
pribadi-sosial sebagai manusia.

Berbicara tentang membangun 
citra diri, tak luput dari pengalaman 
hidup dan seiring bertambahnya 
usia, bahwa individu cenderung 
ingin menjadi pribadi yang lebih 
baik. Bukan hanya untuk dirinya 
sendiri, melainkan juga lingkungan 
dan orang lain. Mungkin kita dikenal 
sebagai orang yang pemalu, namun 
seiring berjalannya waktu, tuntutan 
profesi pekerjaan dan pengalaman 

hidup akan membuat kita ingin 
dilihat sebagai pribadi terbuka dan 
meyakinkan (sebuah kebutuhan 
manusia dalam pengakuan). Hal 
tersebut wajar terjadi, karena setiap 
individu ingin membangun citra 
versinya sendiri di mata orang lain. 
Namun, satu hal yang perlu kita 
tanamkan kalau hal ini berbeda 
dengan istilah “pencitraan diri” 
yang sengaja menciptakan sebuah 
image padahal tidak merealisasikan 
kepribadian sesungguhnya. Tak 
sedikit pula citra diri seseorang 
berbeda tujuannya di mata orang 
lain. Mungkin kita ingin dilihat 
sebagai individu yang mandiri, tetapi 
sayangnya orang lain melihat kita 
justru sebagai pribadi yang sombong, 
cuek, dan cenderung negatif (Saskia 
Damanik, 2016, dalam artikel 
Bukan Pencitraan. Inilah 8 Langkah 
Membangun Citra Diri Yang Positif).

Lalu, bagaimana caranya agar tujuan 
pembangunan citra diri positif 
tidak disalahartikan oleh orang lain 
sehingga kebutuhan dasar manusia 
kita dapat terpenuhi dan kedua 
bagian diri manusia (unsur holistik 
dan sistem) juga terpenuhi? Tentu, 
kita tidak bisa membatasi tanggapan 
orang lain terhadap diri kita. Namun, 
tidak akan salah kalau setiap individu 
sadar lebih dahulu untuk melihat 
secara internal dirinya masing-
masing. Sama dengan perusahaan 
yang membutuhkan brand identity, 
kita harus bisa menjadi public 
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relation bagi diri sendiri terlebih 
dahulu. Artinya, membangun semua 
hal yang baik dan postif dalam diri 
sebagai pengembangan kelebihan 
atau kompetensi yang kita miliki.

Psikolog Elizabeth Hurlock 
menyebutkan, citra diri merupakan 
gambaran individu tentang dirinya 
secara keseluruhan, baik yang 
tercermin dari dalam dirinya (seperti 
kompetensi, karakter, nilai) maupun 
tampilan luarnya (penampilan, sikap, 
bahasa tubuh).  Citra diri individu 
dibentuk lebih banyak oleh pola 
asuh orang tua serta lingkungan 
tempatnya dibesarkan, dan akan 
berkembang sejalan dengan proses 
pendewasaannya. Seorang anak 
yang dibesarkan dengan penuh 
cinta dari orang tuanya cenderung 
akan mampu mengembangkan diri 
secara maksimal sehingga ia punya 
citra diri yang positif. Sebaliknya, 
seorang anak yang cerdas namun 
karena tidak mendapat perhatian 
atau reward positif dari oleh orang 
tua atau orang-orang penting di 
sekitarnya, bisa jadi memiliki citra 
diri yang negatif (Hurlock, 1993, 
dalam Psikologi Perkembangan; 
Suatu Pendekatan Sepanjang 
Rentang Kehidupan).

Citra diri ini pula yang akan 
memengaruhi bagaimana individu 
memandang, bersikap, atau 
bertindak kepada orang lain. Atau 
sebaliknya, membentuk penilaian 
orang lain terhadap dirinya. 
Banyak orang yang memercayai 
bahwa individu yang memiliki 
citra diri positif adalah individu 
yang dapat mengubah diri dan 
lingkungannya dengan positif 
pula. Ada dampak nyata yang bisa 
terlihat oleh orang lain. Artinya, 
citra diri yang positif secara alamiah 
akan membangun rasa percaya 
diri individu, yang merupakan 
salah satu kunci suksesnya. Orang 
yang memiliki citra diri positif juga 
senantiasa mempunyai inisiatif 
untuk menggulirkan perubahan 
positif bagi lingkungan tempat 
individu berkarya. Mereka tidak 
akan menunggu agar kehidupan 

menjadi lebih baik. Sebaliknya, 
mereka akan melakukan perubahan 
untuk membuat kehidupan menjadi 
lebih baik. Dari sinilah, ada tuntutan 
secara psikologis yang dapat kita 
kembangkan dalam kompetensi diri 
masing-masing, khususnya ketika 
kita ada dalam lingkungan sosial. 
Memang membangun sebuah 
kepercayaan, keterbukaan, dan kerja 
sama dengan orang lain sangatlah 
tidak mudah dalam praktiknya, 
mengingat banyak karakter ataupun 
keinginan individu masing-masing. 
Namun, janganlah terlalu egois 
menghadapinya.

Membangun citra diri sangatlah 
penting, apalagi untuk lingkup 
pekerjaan yang mana mengharuskan 
kita berinteraksi dengan sangat baik. 
Banyak faktor yang memengaruhi 
keberhasilan individu dalam 
berinteraksi di dunia pekerjaan. 
Interaksi yang baik dimulai dari diri 
sendiri dengan cara membangun 
citra diri sehingga tercipta hubungan 
sosial yang baik pula. Dasar dari 
sebuah hubungan apa pun adalah 
kepercayaan. Saat sekelompok 
individu tidak dapat menaruh 
kepercayaan kepada pemimpinnya 
atau rekan kerja di dalam timnya, 
tidak akan ada kemajuan yang dapat 
dihasilkan, baik secara individu itu 
sendiri maupun kelompok. Banyak 
cara untuk dapat membangun rasa 
saling percaya antara individu dalam 
sebuah kelompok sosial, khususnya 
lingkungan kerja, adalah dengan 
mendorong dan menumbuhkan 
semangat kemandirian setiap 
individu dalam menjalankan ide dan 
rencana kerja, sehingga terciptanya 
sebuah kontribusi positif serta saling 
bersinergi satu dengan lain guna 
mencapai tujuan yang positif pula. 
Tidak dipungkiri, dalam prosesnya 
nanti akan menemui beberapa 
kesulitan. Namun sekali lagi 
janganlah kita munculkan ego kita 
terlebih dahulu.

Ada beberapa hal penting dalam 
mengembangkan dan menumbuhkan 
citra positif sebuah tim yang dapat 
kita lakukan, yaitu:

1. Saling mendengarkan. Membuka 
telinga kita untuk beberapa menit 
bagi orang lain, membutuhkan 
usaha lebih dalam diri. Tidak 
mudah memang, ketika kita 
diharuskan menyimak keluh 
kesah dan masalah orang lain, 
padahal diri kita mungkin juga 
sedang mengalaminya. Namun, 
ketika orang lain merasa dihargai 
waktunya untuk didengarkan, di 
situlah muncul citra yang positif 
yang terbangun antarindividu. 

2. Bangunlah hal yang positif. 
Saling percaya, keterbukaan, 
memberikan perhatian yang 
tulus, dan membangun kerja 
sama dengan orang lain 
merupakan cerminan kasih yang 
perlu kita ingat sebagai wujud 
teladan Tuhan Yesus terhadap 
umat-Nya. Hal penting lainnya 
dalam menjalankan ini adalah 
dengan tidak melihat ataupun 
mempertimbangkan latar 
belakang karakter/sifat orang lain. 
Karena dengan demikian, sesulit 
apa pun orang yang kita hadapi, 
belajarlah untuk selalu respek 
terhadap mereka sebagai makhluk 
ciptaan Tuhan, sama seperti kita.

3. Temukan support system 
yang solid. Membangun 
sebuah komunitas yang dapat 
memberikan dampak positif 
merupakan salah satu hal yang 
penting juga, karena setiap 
individu pastilah memerlukan 
dukungan dalam menjalani 
kehidupannya. Melalui support 
system inilah semua hal terkait 
membangun citra diri yang positif 
akan dapat terbangun.

Selain dari hal-hal tersebut di 
atas, masih ada banyak hal lainnya 
yang dapat kita lakukan untuk 
membangun citra diri positif, baik 
itu secara individu maupun secara 
kelompok. Yang penting untuk kita 
perhatikan adalah selalu menjaga 
integritas individu masing-masing. 
Bertindaklah dengan tulus dan jujur 
karena itu adalah hal yang paling 
penting dalam sebuah kebutuhan 
manusia dan sistem sosial kita.



Many times, teachers find it difficult to find the best teaching methodology to be applied to their classes: some 
classes are very active no matter what methodology is applied, and some other classes are very passive and 
demotivated no matter what methodology is applied. Therefore, Teaching Methodology has been a favorite topics 
for teacher trainings, webinars, seminars, teaching journals, articles about teaching, and many others - simply 
because it is a never-ending topic to discuss about when it comes to teaching. 

There are two general ideas of teaching methodology: teacher-centered and student-centered. Teacher centered 
means that the lesson and its activity are lead solely by the teacher; students do whatever the teacher asks them 
to do. Student centered means that the lesson and its activities focus on the students. The teacher is there as a 
facilitator rather than an instructor.

RAISE  :  Respect-Advance-Internalize-Share-Empower

ENGLISH   CORNER

TASK BASED LEARNING AND 

PROJECT BASED LEARNING

(TWO STUDENT CENTERED LEARNING APPROACHES)

Oleh: 

Yokhebed Santoso, S.S., M.S.

Staf Koordinator Bidang Bahasa Inggris PPPK Petra

Going to school might be one of the least favorite things to do 
for most students. A lot of them find it boring to sit hours and 

hours inside a classroom listening to the teachers talking about 
people they never meet, numbers they cannot decipher, dates 
they can never remember, languages that sound like aliens way of 
speaking, etc. Theoretically, it is possible to make the lesson 
fun and motivating. The most important thing is to 
find the best and most suitable teaching 
methodology for both the 
teacher and the 
students. 

16



Tabloid Sinergi Edisi Juni 2020

TASK BASED LEARNING AND 

PROJECT BASED LEARNING

(TWO STUDENT CENTERED LEARNING APPROACHES)

Oleh: 

Yokhebed Santoso, S.S., M.S.

Staf Koordinator Bidang Bahasa Inggris PPPK Petra

than Task Based 
Learning (TBL). 

While TBL is done in 
one lesson, PBL is done 

for a certain period of 
time - it can be for a whole 

academic year, a whole semester, 
or a whole unit/topic. PBL is based 

around a central topic or theme. 
Unlike TBL, PBL doesn’t focus on 
just one single task. There might be 
multiple tasks to be done to finish 
one project. Moreover, since it is 
called ‘Project Based Learning, it 
has to have an end product. Often, 
teachers combined both approaches 
to have an end product at the end of 
the unit or semester – teachers use 
TBL for lessons and PBL to sum up 
the whole learning process. Project 
Based Learning can be considered 
as Task Based Learning on a higher 
level.

Lately, a lot of education experts and 
teacher trainers encourage teachers 
to switch from the old fashioned 
teacher-centered teaching style 
to the student-centered teaching 
methodology – not only because 
teacher centered learning does not 
really give chance to the students 
to develop themselves, it is also 
considered an old fashioned way 
of teaching. Thus, for this purpose, 
these two teaching methodologies 
are developed and introduced: Task 
Based Learning and Project Based 
Learning.

TASK BASED LEARNING

Task Based Learning is an approach 
in which the central focus of the 
learning is the task itself, not 
grammar point or a lexical area - 
the objective is not to ‘learn the 
structure’ but to ‘complete the task’ 
(Bilsborough,2020). Of course, in 
order to do so, students need to use 
the right language and be able to 
communicate their ideas. According 
to Boobyer, generally, there are 

three stages in 
conducting a class 

using TBL: 

• A pre-task activity 
which introduces the topic 

and task, brainstorms ideas 
with the students (listening or 

reading materials can be used).
• The completion of the task, 

following the stages of:
o Task completion - teacher will 

only provide support if needed 
and monitor the students - let 
the students do their work in 
pairs/groups.

o Planning of task feedback 
from learners in pairs or small 
groups.

• Leaners report back on their task.
• The teachers and students focus 

and feedback on task language - 
teacher evaluates the students’ 
performance during the task, 
gives feedback, makes notes on 
common mistakes, and lets the 
students reflect on that. (Boobyer, 
2016).

PROJECT BASED LEARNING

Project Based Learning is described 
as ‘an extended learning process 
that uses inquiry and challenge to 
stimulate the growth and mastery 
of skills’ (Boobyer, 2016). Project 
Based Learning or we usually refer 
to PBL takes longer time to complete 

Olivia Peony 
Petra 1 Senior High School / XI A-1
“An example of end result 
of Project Based Learning”
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Above is an example of Project Based Learning. The class was learning different learning subjects offered at different 
schools around the world. Each of the students were given a school subject that they don’t like or don’t have interest 
in it. The students, then, are asked to find a specific topic related to the school subject given. They had to create a 
digital poster explaining the topic they chose. When they were done with the posters, they had to present it to the 
class. Three best posters and presenters were chosen and put on the school’s Instagram. Additional points were also 
rewarded to three best posters and presenters. 
  

Both Task Based Learning and Project Based Learning may focus on the students and give them freedom to develop 
their skills and be creative. However, teachers as facilitators also need to monitor and control the flow of the work to 
keep it on track. There are pros and cons about student centered learning. Some of the cons are:
• It tends to be chaotic since everyone will be talking and moving around. 
• Students might work at different stages so it will be difficult for the teacher to manage it. 
• Teacher doesn’t always deliver the instruction to the students at once. 
• Some students prefer to work alone.  

These problems are not impossible to handle. Here are some solutions to that:
• Teacher sets rules that are agreed upon by both the teacher and the students.
• Teacher can create a time table with stages and time of completion for the students to refer to.
• Basic instructions are given before the start of the activities – both orally and written.
• When giving introduction to the activity, teacher underlines that the task or project is a group project – scores are 

taken based on group performance, not individual performance.

At the end, both Task Based Learning and Project Based Learning requires teachers’ creativity to be able to come up 
with interesting, fun, and attractive activities. The teacher’s role is more as a facilitator than an instructor which will 
allow students to work more comfortably without a fear of being ‘judged’ by the teacher. 

TASK BASED LEARNING PROJECT BASED LEARNING

• Is done in one lesson.
• Is a one lesson project.
• Student centered.
• Teacher is still ‘controlling’ the flow of the 

discussions and activities in the class.
• Has an end product.

• Needs more than one lesson to complete.
• Is a project for a whole unit, a whole semester, 

or even a whole year.
• Student centered.
• Full freedom on doing the project. Teacher 

monitors and assists students when needed.
• Has an end product – higher level than TBL.

18
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FOKUS

“Ini apa sekolah Petra tempat 
saya sekolah dulu?”

MEMBANGUN PENCITRAAN SEKOLAH 
MELALUI PAMERAN PENDIDIKAN

“Promonya apa saja selama 
pameran? Apa ada potongan 

harga?”

“Kurikulum apa yang dipakai oleh Petra sekarang? Bahasa pengantarnya apa?”

“Apakah ada diskon untuk anak 
alumni?” “Apa yang berubah dari Petra yang 

lama dengan Petra yang sekarang? 
Apa masih tetap kuno seperti dulu?”
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Itulah pertanyaan-pertanyaan yang 
sering dilontarkan oleh calon orang 
tua siswa pada saat mengunjungi 

stan pameran pendidikan PPPK Petra. 
Beragam respons dari masyarakat 
umum khususnya para alumni, yang 
merasa tidak percaya bahwa PPPK 
Petra sudah berani go public. Bahkan 
setiap kali mengikuti pameran 
pendidikan, juga ada sesi tampilan 
siswa-siswi PPPK Petra mulai jenjang 
KB/TK hingga SMA/SMK yang 
menampilkan bakat dan kreativitas 
mereka dalam bernyanyi, menari, 
fashion show, grup band, baca puisi, 
pantomim, hingga bermain alat 
musik tradisional. Orang tua siswa 
sangat mendukung dan menyambut 
baik, anaknya berani dan percaya diri 
tampil di depan umum yang selama 
ini hanya dilakukan di dalam sekolah.  

Sering kali respons yang tidak 
terduga datang dari alumni sebagai 
calon orang tua siswa. Mereka yang 
pernah merasakan pendidikan di 
Petra, pertanyaannya lebih detail 
daripada yang lain. Mulai dari 
kurikulum, metode pembelajaran, 
buku-buku pelajaran yang dipakai, 
perbandingan jumlah guru Petra 
antara yang senior dan junior, hingga 
sarana dan prasana. Hal-hal menarik 
sering kali terjadi di pameran 
pendidikan. Ada calon orang tua 
siswa yang bertanya, apakah KB/
TK PPPK Petra sering mengisi acara 

di tempat-tempat umum? Karena 
dia ingin anaknya berani tampil di 
depan umum. Kemudian bagi orang 
tua siswa PPPK Petra sendiri, mereka 
menyampaikan masukan-masukan 
yang tidak sempat disampaikan di 
sekolah, atau yang kurang ditanggapi 
oleh sekolah. Sedangkan bagi alumni 
yang berkunjung, mereka tidak 
sekadar bertanya perkembangan 
dan program-program baru di PPPK 
Petra, tetapi menjadi ajang reuni jika 
yang bertugas di pameran adalah 
mantan guru atau kepala sekolah 
mereka. Bahkan banyak di antara 
mereka yang belum tahu kalau 
ada jenjang Kelompok Bermain 
(KB) di PPPK Petra. Mereka juga 
terkesan dengan perubahan di PPPK 
Petra, dan tentunya ada juga yang 
memberi masukan untuk kebaikan 
PPPK Petra ke depannya. Masukan 
yang diberikan dari alumni adalah 
tentang skills apa yang paling banyak 
diberikan kepada para siswa? Soft 
skills atau hard skills? Mereka 
berharap soft skills lebih banyak 
diberikan daripada hard skills. Soft 
skill merupakan pengembangan 
dari konsep yang selama ini dikenal 
dengan istilah kecerdasan emosional 
(emotional intelligence). Soft skill 
sendiri diartikan sebagai kemampuan 
di luar kemampuan teknis dan 
akademis, yang lebih mengutamakan 
kemampuan intrapersonal (self 
awareness dan self skill) dan 

kemampuan interpersonal (social 
awareness dan social skill) yang 
diyakini berpengaruh besar terhadap 
kesuksesan para siswa pada masa 
depan.1)        

Harus diakui bahwa banyak sekolah 
bersaing dalam mendapatkan siswa 
baru. Bahkan, saat ini sudah banyak 
sekolah yang tutup atau nyaris tutup 
karena mereka sulit mendapatkan 
siswa karena kalah bersaing dengan 
sekolah lain. Munculnya sekolah-
sekolah baru, baik sekolah negeri 
yang gratis maupun sekolah swasta 
dengan kurikulum nasional dan 
internasional, seolah-olah tahu 
akan kebutuhan orang tua zaman 
sekarang. Oleh sebab itu, PPPK 
Petra perlu membangun pencitraan 
sekolah (school branding) dalam 
meningkatkan kembali jumlah siswa. 
Dengan jumlah siswa yang semakin 
meningkat, dapat mengangkat citra 
positif PPPK Petra di masyarakat. 
Selama ini masyarakat mengenal 
PPPK Petra sebagai sekolah tempat 
anak-anak pandai, berprestasi, 
mahal, dan sekolah yang eksklusif 
karena tidak pernah promosi. Petra 
dianggap tidak butuh publikasi 
apalagi promosi karena peminat 
yang masih banyak. Hingga usia 
69 tahun pada tahun 2020 ini, 
PPPK Petra pertama kali mengikuti 
pameran pendidikan pada tahun 
2017. Hingga saat ini, PPPK Petra 
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Produk pendidikan merupakan segala sesuatu yang 
ditawarkan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan masyarakat sebagai pertimbangan dalam 
memilih sekolah. 
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telah mengikuti pameran pendidikan 
di berbagai tempat, seperti di 
Pakuwon Mall, Pakuwon Trade 
Center, Galaxy Mall, Tunjungan 
Plaza Mall, Pasar Atum, Lippo Mall 
Sidoarjo, Transmart Sidoarjo, dan 
SMPK Santa Maria Tulungagung.

Produk pendidikan merupakan segala 
sesuatu yang ditawarkan, bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan dan 
keinginan masyarakat sebagai 
pertimbangan dalam memilih 
sekolah. Produk yang dihasilkan 
dan ditawarkan harus berkualitas. 

Sebab, konsumen tidak senang 
pada produk kurang bermutu, 
apalagi harganya mahal.2) PPPK 
Petra sebagai lembaga pendidikan 
yang berpengalaman tentunya 
memiliki produk dan kualitas yang 
mampu bersaing dengan sekolah-
sekolah kompetitor. Produk-produk 
unggulan PPPK Petra di antaranya 
adalah kurikulum nasional dengan 
program pendidikan menyeluruh 
(holistic education program) PETRA 
yang terdiri atas Physical Growth, 
Emotional Intelligence, Talent 
Development, Religious Education, 
dan Academic Excellence, yang 
juga sebagai kurikulum khas PPPK 
Petra. Excellent Life Skills (ELS) 
adalah salah satu produk unggulan 
ekstrakurikuler yang mana PPPK 
Petra bekerja sama dengan lembaga 
pendidikan profesional yang dapat 
meningkatkan kemampuan dan 
keahlian siswa, baik dalam bidang 
akademik maupun nonakademik. 
Layanan khusus bagi siswa di 
antaranya adalah bimbingan 
konseling, layanan perpustakaan, 
layanan kesehatan gigi dan umum, 
layanan kantin, bahkan layanan 
transportasi bagi sekolah Petra 
tertentu. Kegiatan pengembangan 

kehidupan bermasyarakat bagi siswa 
dengan mengunjungi panti-panti 
sosial (short live in) tidak sekadar 
memberikan bantuan sosial atau 
sumbangan, tetapi juga belajar 
peduli dengan sesama, toleransi, dan 
peka terhadap kondisi lingkungan 
sekitar. Kegiatan pendidikan karakter 
kristiani terintegrasi dengan proses 
pembelajaran sehari-hari dalam 
bentuk pembiasaan, seperti berdoa, 
renungan,  persekutuan doa, dan 
kegiatan rohani lainnya. Selain 
itu, adanya budaya sekolah yang 
diimplementasikan dalam bentuk 

pembiasaan sebagai penunjang 
dalam pembentukan karakter 
siswa, yaitu SADAR (Sampah buang 
pada tempatnya, Antre, Datang 
tepat waktu, Antusias belajar, Rasa 
memiliki), 5 Kata Ampuh (salam, 
permisi, tolong, maaf, terima 
kasih), 5S (Senyum, Salam, Sapa, 
Sopan, Santun), dan 5C (Critical 
thinking, Creativity, Communication 
skill, Collaboration, Confidence). 
Sarana dan prasarana yang cukup 
menunjang bagi berlangsungnya 
proses pembelajaran. Berbicara 

tentang prestasi PPPK Petra tidak 
perlu diragukan lagi. Siswa-siswi 
PPPK Petra berprestasi dalam 
lomba-lomba bidang akademik 
dan nonakademik, baik di tingkat 
nasional maupun internasional. 
Sayangnya, publikasi akan prestasi 
siswa PPPK Petra masih kurang 
maksimal. Hal ini pernah menjadi 
pertanyaan calon orang tua siswa 
yang juga alumnus PPPK Petra, yang 
menganggap prestasi para siswa 
Petra pada masa sekarang ini kurang 
mereka dengar.

Pameran pendidikan sebagai salah 
satu media promosi yang efektif 
dalam upaya menjaring siswa baru. 
Meskipun tidak semua sekolah PPPK 
Petra mendapatkan siswa baru 
dari pameran dikarenakan alasan 
ketersediaan tempat, jarak rumah 
dengan lokasi sekolah, biaya, hingga 
hasil tes yang kurang memenuhi 
syarat, tetapi ada beberapa sekolah 
yang secara signifikan mendapatkan 
siswa baru dari pameran pendidikan. 
Selain itu, melalui pameran 
pendidikan, PPPK Petra berupaya 
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membangun pencitraan sekolah 
(school branding) untuk menjadikan 
sekolah-sekolah PPPK Petra makin 
dikenal, diingat, dan memiliki 
penilaian tersendiri pada masyarakat 
umum. Membangun pencitraan 
sekolah yang baik bukan perkara 
yang mudah, tentunya perlu proses 
yang tidak dapat dilakukan dalam 
waktu yang singkat. Dibutuhkan 
sinergisitas dari internal PPPK Petra, 
baik dalam pengambilan kebijakan 
maupun dalam hal memberi 
pelayanan kepada siswa dan orang 
tua siswa. Dengan memberikan 
kepuasaan layanan terhadap siswa 
dan orang tua, secara tidak langsung 
juga sebagai upaya membangun 
pencitraan yang baik sehingga PPPK 
Petra semakin dikenal. 

Era pendidikan pada masa kini 
dipengaruhi oleh revolusi industri 
4.0 yang bercirikan pemanfaatan 
teknologi digital dalam proses 
pembelajaran, dan mampu membuat 
proses pembelajaran secara terus-
menerus tanpa batas ruang dan 
tanpa batas waktu.3) Tantangan 
terbesar guru pada era 4.0 adalah 
menciptakan sumber daya manusia 
(SDM) unggul, kreatif, inovatif, 
berkarakter, berbudaya, serta 

memiliki keterampilan, khususnya 
dalam pemanfaatan teknologi digital 
yang semakin hari berkembang 
semakin pesat. Oleh karena itu, 
sebagai pendidik profesional, 
guru harus memiliki bekal dalam 
penguasaan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK), mampu 
mengintegrasikan pendidikan 
karakter dan kearifan lokal dalam 
pembelajaran, juga menerapkan 
model pembelajaran aktif yang dapat 
meningkatkan keterampilan siswa. 
Jika hal ini tidak dilakukan, sekolah 
akan semakin jauh ketinggalan 
zaman, dan berimbas pada mutu 
lulusan. 

Penting sekali bagi PPPK Petra 
untuk mempertahankan dan 
meningkatkan citra yang 
sudah terbentuk dengan selalu 
melakukan evaluasi terhadap 
kinerja sekolah. Pencitraan 
yang baik dalam jangka panjang 
dapat membawa dampak positif 
bagi sekolah karena dengan 
sendirinya dapat menjadi 
daya tarik masyarakat untuk 
tidak ragu mendaftarkan anak 
mereka di sekolah PPPK Petra. 
Melalui pameran pendidikan, 
kita dapat melihat bagaimana 

respons masyarakat terhadap 
PPPK Petra, apakah masih dikenal 
dan diminati...? Kiranya Tuhan 
memberkati PPPK Petra untuk 
menjadi berkat bagi siswa, orang 
tua siswa, masyarakat, dan tentunya 
bangsa Indonesia. Soli Deo gloria.

Sumber:
1. https://vianaurani.wordpress.com/

kumpulan-artikel/pentingnya-pendidikan-
soft-skill-dalam-membangun-pendidikan-
karakter

2. Alma, Buchari. 2005, Pemasaran Stratejik 
Jasa Pendidikan, hlm. 37, Bandung: 
Alfabeta

3. https://www.kompasiana.com/
sozi/5cf4846995760e765c2937e9/
tantangan-pendidikan-di-era-revolusi-4-
0?page=1



Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di Indonesia, membuat perubahan besar dalam setiap bidang 
kehidupan, salah satunya adalah bidang pendidikan. Siswa mulai belajar di rumah dan guru-guru pun harus 
bekerja dari rumah. Program-progam yang telah direncanakan harus tertunda pelaksanaannya dan proses 

pembelajaran mengalami hambatan. Perubahan ini tentu tidak mudah bagi guru-guru. 

Selama Work From Home (WFH), ada suka dan duka yang dirasakan. Pembelajaran yang pada awalnya dilaksanakan 
secara langsung di sekolah, harus beralih pada pembelajaran online dengan memanfaatkan media sosial. Hal ini pun 
dirasakan oleh Bu Resa yang merupakan guru KB Kristen Petra 12. Menurut Bu Resa, hal positif yang dapat diambil 
dari WFH ini adalah guru mulai belajar keterampilan baru dalam bidang teknologi dan saling berbagi satu dengan 
yang lain, agar kualitas pembelajaran serta video materi yang dibuat dapat dipahami dengan baik oleh siswa di 
rumah. Guru juga semakin kreatif dalam pembuatan materi pembelajaran, agar materi tersebut menarik dan siswa 
tidak bosan mengikuti kegiatan pembelajaran online.

Selain hal positif tersebut, ada pula kendala yang dialami oleh guru. 
Kendala ini diungkapkan oleh Bu Elysabet selaku guru TK Kristen Petra 12, 
di antaranya adalah sulitnya sinyal jaringan internet di beberapa tempat 
tinggal siswa, sehingga kesulitan mengikuti pembelajaran online. Guru 
juga merasa kesulitan karena tidak dapat berinteraksi langsung dengan 
siswa, dan tidak dapat mendampingi mereka ketika belajar membaca 
atau menulis. Pembelajaran yang dilakukan, sebagian besar bersifat satu 
arah.

Kendala-kendala tersebut tidak menyurutkan semangat kami dalam 
mengajar siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 12. Ada beberapa tips yang 
dapat dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran online ini. Salah 
satunya adalah tips yang disampaikan oleh Bu Nike selaku guru BK, 
yaitu menyiapkan laptop atau smartphone dengan kualitas gambar 

yang baik, serta menyiapkan kuota data internet yang cukup bagi 
yang tidak mempunyai/menggunakan koneksi wifi, sehingga pembelajaran dapat 

berlangsung dengan lancar. Pencahayaan yang baik dalam ruangan juga diperlukan, karena anak-anak 
(terutama anak PAUD) akan lebih tertarik mengikuti pembelajaran online jika dapat melihat guru secara jelas. Selain 
itu, guru juga harus membuat materi yang menarik sehingga anak-anak selalu antusias dan tidak bosan.

Kita semua pasti berharap pandemi ini segera berlalu dan aktivitas dapat kembali normal. Tetapi apa pun situasi 
kita saat ini, mari memberikan yang terbaik bagi siswa-siswi kita, dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap 
semangat dan tetap jaga kesehatan!

Suka Duka Work From Home

berita   organisasi

RAISE  :  Respect-Advance-Internalize-Share-Empower
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SD Kristen Petra 5 mengadakan kegiatan untuk 
mewujudkan lingkungan sekolah yang asri. 
Para guru dan  karyawan sekolah berpartisipasi 

melakukan pengelolaan sampah organik melalui cara 
biopori dan komposter. Dilatarbelakangi keterbatasan 
lahan untuk mengurangi penumpukan timbunan sampah 
yang dibuang ke TPA, maka cara paling sederhana yang 
bisa dilakukan adalah dengan pemanfaataan sampah 
organik dengan metode pengomposan dan biopori, 
dengan memanfaatkan taman sekolah atau area terbuka 
yang ada di sekolah sebagai lokasi yang sesuai untuk 
dijadikan tempat pengelolaan.

Biopori merupakan cara sederhana dan ramah 
lingkungan untuk mengatasi genangan air dan 
meningkatkan daya resapan air. Sedangkan komposter 
untuk mengurangi atau mendegradasi bahan-bahan 
organik secara terkontrol menjadi pupuk kompos. 
Cara kerja dan cara pembuatan dua metode ini 
tentunya berbeda. Bagaimana cara membuatnya? Apa 
keuntungannya? 

Bentuk biopori adalah lubang-lubang kecil atau pori-pori 
di dalam tanah. Pori-pori yang ada dapat meningkatkan 
kemampuan tanah menahan air dengan cara memberi 
sirkulasi air dan oksigen ke dalam tanah. Adapun alat dan 
bahan yang diperlukan adalah pipa PVC beserta tutupnya 
(diameter 10 cm; panjang 1 meter) yang dilubangi 
kecil-kecil dengan bor, bor tanah (diameter 10 cm), palu 
(untuk tanah yang keras atau berbatu/berakar), dan 
sampah organik. 

Berikut cara membuatnya: 

1. Buat lubang silindris secara vertikal ke dalam tanah 
dengan diameter 10 cm. Kedalaman kurang lebih 100 
cm atau tidak sampai melampaui batas permukaan 
air tanah bila air tanahnya dangkal. Jarak antarlubang 
selebar 50−100 cm.

2. Mulut lubang dapat diperkuat dengan semen selebar 
2−3 cm dengan tebal 2 cm di sekeliling mulut lubang.

3. Isi lubang dengan sampah organik yang berasal 
dari sampah dapur, sisa tanaman, dedaunan, atau 
pangkasan rumput.

4. Sampah organik perlu selalu ditambahkan ke dalam 
lubang yang isinya sudah berkurang dan menyusut 
akibat proses pelapukan.

5. Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil 
pada setiap akhir musim kemarau bersamaan dengan 
pemeliharaan lubang resapan. 
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Komposter bisa 
dibuat dengan 
cara yang paling 
sederhana, 
yaitu dengan 
memanfaatkan 
gentong, drum 
plastik bekas atau 
wadah cat bekas 
sebagai wadah 
pembuatan 
kompos. Berikut 
beberapa 
tahapan dalam 
pembuatan kompos 
yang sangat mudah dilakukan, yaitu: 
1. Penyiapan wadah pembuatan kompos.

Sediakan ember, pot bekas, ataupun wadah lainnya. 
Upayakan terbuat dari plastik untuk menghindari 
karat akibat air di kompos. Lubangi bagian dasar dan 
letakkan di wadah yang dapat menampung rembesan 
air dari dalamnya.

2. Penyiapan bahan baku kompos.
Proses awal dari pembuatan kompos dengan 
menyiapkan bahan baku berupa sampah organik. 
Yang dimaksud dengan sampah organik di sini 
adalah sampah daun tanaman dan sampah organik 
sejenis lainnya. Untuk menghasilkan sampah organik 
yang bersih, harus dilakukan pemilahan antara 
sampah organik dan sampah nonorganik. Untuk 
mempermudah proses pengomposan, sampah 
yang masih berbentuk memanjang terlebih dahulu 
dipotong-potong secara manual hingga mencapai 
ukuran ± 5 cm.

3. Pembuatan tumpukan.
Tahapan selanjutnya adalah membuat tumpukan. 
Sampah organik hasil proses pemilahan ditumpukkan 
di wadah pengomposan. Masukkan sampah organik ke 
dalam wadah (drum) setiap hari. Taburi dengan sedikit 
tanah dan serbuk gergaji secara berkala.

Keuntungan dari hasil kegiatan pembuatan kompos 
dan biopori adalah menjadikan pupuk dan tanah baru 
yang bisa digunakan lagi untuk kegiatan bertanam di 
area sekolah, dengan suatu harapan supaya kegiatan ini 
bisa berkelanjutan, dan merupakan langkah kecil yang 
bisa dilakukan untuk melestarikan bumi kita. Kami dari 
SD Kristen Petra 5 masih berupaya untuk melakukan 
yang terbaik untuk membuat semua warga sekolah 
berpartisipasi dalam pembuatan pupuk sendiri.

Pengelolaan Sampah Organik Melalui 

Komposter dan Biopori
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Syukur kepada Tuhan... PPPK Petra 
boleh terus berkarya hingga 69 tahun 
lamanya. Tentu banyak hambatan 

dan tantangan yang sudah dihadapi, 
namun PPPK Petra dapat terus melayani 
sesama dalam dunia pendidikan berkat 
penyertaan Tuhan. PPPK Petra bukanlah 
hanya sebuah lembaga saja, namun yang 
terpenting adalah orang-orang yang 
berada di dalamnya. 

Oleh karena itu, pada perayaan ke-69 
ini PPPK Petra memilih tema “Diberkati 
untuk Memberkati”, dengan tujuan ingin 
mengingatkan betapa Tuhan sudah sangat baik kepada 
PPPK Petra, dan sekarang PPPK Petra juga harus menjadi 
perantara berkat-Nya bagi sesama. Terlebih lagi ketika 
momen HUT ke-69 PPPK Petra ini juga bersamaan 
dengan adanya pandemi COVID-19, maka semangat 
untuk berusaha menjadi yang terbaik harus tetap 
dilakukan oleh insan di dalam lembaga ini. 

Di SD Kristen Petra 5, kegiatan HUT PPPK Petra pada 
tanggal 22 April 2020, diawali dengan ibadah syukur 
yang dilakukan secara online dengan renungan yang 
dibawakan oleh Mr. Vriscky dengan tema “Diberkati 
untuk Memberkati”. Ayat firman Tuhan diambil dari 
kitab Keluaran 2:1-10, yang menceritakan tentang kasih 
penyertaan Tuhan dalam menyelamatkan bayi Musa. 
Bayi Musa yang  berada di dalam peti pandan dan 
diletakkan di tepi Sungai Nil, ditemukan oleh putri Firaun 
dan dijadikan sebagai anak angkat. Pertemuan mereka 
tidak disangka, dan dengan cara yang tidak mudah 
dimengerti pula. Tetapi, itulah bentuk penyertaan Tuhan 
kepada Musa. Hingga pada masanya, Musa menjadi 
sosok perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong 
bangsanya. Kehadiran Musa di tengah bangsa Israel 
telah menjadi berkat bagi sesamanya. Demikian juga 
dengan PPPK Petra, hingga dapat berkarya selama 69 
tahun. Semua itu adalah karena penyertaan Tuhan. 
Melalui pekerjaan tangan-Nya yang ajaib, PPPK Petra 
dapat berkarya sampai sekarang. Bukan hanya itu saja, 

Diberkati

untuk

Memberkati

keberadaan PPPK Petra saat ini merupakan saluran 
berkat dari Tuhan bagi sesama. 

Oleh karena itu, sebagai wujud syukur atas berkat Tuhan 
yang dicurahkan selama ini dan sesuai dengan tema pada 
HUT ke-69 PPPK Petra, SD Kristen Petra 5 mengadakan 
acara pembagian sembako untuk para petugas cleaning 
service serta petugas sekuriti sekolah dan Perumahan 
Araya. SD Kristen Petra 5 lebih lagi merasa terpanggil 
untuk membagikan berkat-Nya ketika pandemi COVID-19 
sedang melanda. 

Kami merasa senang. Meski di tengah-tengah 
keterbatasan kami untuk bertemu, kami masih bisa 
berbagi berkat bagi sesama. Teman-teman... inilah 
kisah kami, ungkapan syukur kami! Bless to be blessed! 
Dirgahayu PPPK Petra!
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Pembelajaran Tanpa Tatap Muka 

di Tengah Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda negeri sejak awal 
Maret 2020, benar-benar membawa perubahan 
besar dalam sistem pembelajaran di sekolah PPPK 

Petra. Begitu juga di SD Kristen Petra 12. Saya sebagai 
seorang pendidik, merasakan betul dampak pandemi 
COVID-19 ini dalam kegiatan pembelajaran. Boleh 
dikatakan pandemi ini memaksa kami sebagai para guru 
untuk berpikir keras mengupayakan cara yang paling 
efektif untuk menyampaikan bahan ajar kepada siswa.

Secara pribadi tentu saya merasa terkejut dengan 
perubahan sistem pembelajaran yang begitu tiba-tiba 
ini, tanpa adanya tahapan persiapan atau transisi yang 
biasanya dilakukan apabila ada perencanaan perubahan 
akan sesuatu. Bahkan sempat tebersit dalam pikiran 
saya.... “Apakah bisa?” “Bagaimana caranya (mengajar 
tanpa tatap muka)?” Berbagai pertanyaan dan 
kekhawatiran itu muncul di benak saya. Namun... mau 
tidak mau, pembelajaran daring ini harus terus berjalan. 
Melihat perkembangan situasi dan jumlah korban jiwa 
yang semakin meningkat, mendorong kami sebagai guru 
untuk mengembangkan inovasi dalam pembelajaran 
daring.

Motivasi dan dukungan dari Ibu Aryani selaku Kepala 
SD Kristen Petra 12 semakin memacu kreativitas 
kami. Langkah awal yang dilakukan adalah membuat 
rangkuman materi ajar, kemudian memberikannya 
kepada para siswa via WhatsApp, di grup orang tua 
siswa. Ternyata, cara ini masih kurang efektif. Nah, 
mulailah kami bergerak cepat bersama tim IT SD Kristen 
Petra 12 untuk membuat video pembelajaran sendiri. 
Bentuknya bermacam-macam, seperti: PPT, drama, 
rekaman suara, vlog, dan lain-lain. Jadilah kami seperti 
artis yang setiap hari melakukan rekaman video. Suatu 
pengalaman yang luar biasa bagi kami. 

Untuk menunjang video pembelajaran tersebut, kami 
memilih berbagai aplikasi pembelajaran seperti Loom, 
Book Widgets, Google Form, Quizizz, Google Sites, 

Google Meeting, dan Zoom. Sungguh sebuah perjuangan 
keras bagi kami mempelajari berbagai aplikasi dalam 
waktu yang singkat. Tidak berhenti di situ saja. Untuk 
mengevaluasi tingkat keberhasilan pembelajaran online, 
kami gunakan Google Form. Bentuk soal pilihan ganda, 
isian, uraian, dan bahkan tugas proyek siswa, bisa masuk 
di Google Form ini.

Untuk mengobati kerinduan dengan para siswa, kami 
melakukan kegiatan teleconference melalui Zoom 
sebanyak tiga kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, 
Rabu, dan Jumat. Antusias dan keceriaan anak-anak 
terlihat jelas saat kegiatan Zoom berlangsung. Sharing 
guru dan siswa menceritakan pengalaman belajar di 
rumah. Tak lupa kami mengingatkan agar mereka stay 
safe, stay healthy, and stay at home.

Alhasil sampai saat ini orang tua siswa merespons positif 
pembelajaran daring yang kami berikan. Ya, benar... 
kata pepatah “Hasil Tidak Akan Mengkhianati Usaha”. 
Kerja keras kami tidak sia-sia. Semua untuk kebaikan 
para peserta didik. Terima kasih kepada PPPK Petra yang 
telah menyediakan berbagai fasilitas sehingga proses 
pembelajaran daring berjalan dengan baik.
 
Ucapan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa atas keberadaan PPPK Petra sebagai lembaga 
pendidikan Kristen yang telah memberikan layanan 
pendidikan terbaik bagi masyarakat. Di tengah pandemi 
yang masih berlangsung ini, ada momen spesial yang 
kami rasakan. Tanggal 22 April 2020, PPPK Petra 
merayakan hari jadi yang ke-69. Sungguh suatu berkat 
yang luar biasa, yang mana Tuhan telah melindungi, 
mengembangkan, dan terus memelihara PPPK Petra. 
Sebagai ungkapan syukur HUT ke-69 PPPK Petra, kami 
mengadakan kebaktian syukur dan perayaan sederhana 
namun penuh khidmat. Harapan kami, semoga PPPK 
Petra terus berjaya dan semakin berjaya... karena 
layanan pendidikan Kristen terbaik yang diharapkan oleh 
segenap masyarakat, ada di PPPK Petra.

Terima kasih kepada Kepala SD Kristen Petra 12 
yang terus memberikan dorongan, support, dan 
motivasi kepada para guru, untuk senantiasa belajar 
mengembangkan diri sehingga bisa berkreasi dan 
berkarya demi kemajuan sekolah PPPK Petra. Akhir 
kata, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan 
kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti 
sediakala. Amin. God bless us.
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Perjalanan waktu dari tahun ke 
tahun terasa cepat. Masa kami 
mendidik anak-anak untuk 

semester ganjil telah berlalu, dan 
tiba saatnya memasuki semester 
genap. Namun, hal yang tidak 
kami sangka terjadi pada semester 
genap tahun ajaran 2019/2020 ini, 
pandemi COVID-19 mengguncang 
dunia. Hempasan pandemi COVID-19 
sangat memilukan Indonesia karena 
banyaknya korban meninggal dan 
penurunan ekonomi dunia yang 
berdampak terhadap masyarakat 
luas. Tentu saja pilu ibu pertiwi 
merupakan pilu bagi PPPK Petra. 
Tanggal 22 April 2020, merupakan 
penanda 69 tahun PPPK Petra 
berkarya dalam bidang pendidikan 
di Indonesia. HUT ke-69 PPPK 
Petra yang berlangsung di tengah 
pandemi, diperingati dengan 
cara yang berbeda, yaitu dengan 
mengadakan ibadah daring. Ibadah 
ini tidak hanya diikuti oleh para guru, 
tetapi juga oleh siswa dan keluarga di 
rumah. Melalui kerja sama tim dan 
skill yang dimiliki, guru-guru SMP 
Kristen Petra 1 mampu menghasilkan 
sajian yang memberkati para siswa 
dan juga orang tua.

Terjadi banyak perubahan semenjak 
COVID-19 merebak di Indonesia, 
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Tetap Produktif

di Tengah Pandemi

termasuk perubahan dalam bidang 
pendidikan. Proses pembelajaran 
tidak lagi dilakukan secara tatap 
muka langsung, tetapi secara jarak 
jauh atau daring. Para pendidik 
kini harus menjadi garda terdepan 
bagi para siswanya, berjuang 
keras agar proses pembelajaran 
tetap berjalan, memotivasi dan 
melayani siswa dengan setulus 
hati di tengah pandemi. Berpacu 
mengasah kreativitas dalam 
menyiapkan pembelajaran yang 
tak terbatas ruang dan waktu, 
menjadi prioritas tersendiri bagi 
kita sebagai guru. Dunia menuntut 

kita untuk berubah serta 
menerobos ruang dan waktu, 
seperti halnya mengadakan 
kelas online menggunakan 
aplikasi Zoom, memberikan 
latihan soal, pengayaan, 
dan ulangan, menggunakan 
program Schoology ataupun 
Google Classroom.  Materi 
pembelajaran diberikan 
melalui flipped classroom 
ataupun LMS (Learning 
Management System). 
Para guru juga melakukan 
penyusunan ulang strategi 
pembelajaran melalui 
kolaborasi dengan berbagai 
bidang ilmu, mengasah 

pola berpikir anak agar lebih 
kritis, khususnya tentang pandemi 
COVID-19 ini, bagaimana memotivasi 
teman ataupun masyarakat sekitar 
untuk mau peduli serta berbagi 
dengan sesama.

Semua kami lakukan agar anak-anak 
tetap bisa belajar, baik dalam hal 
akademis maupun karakter, meski 
mereka berada di rumah. Cinta kami 
terhadap pendidikan mengalahkan 
segalanya. Banyak kendala yang 
kami hadapi, seperti koneksi internet 
yang tidak bersahabat, siswa yang 
tidak memiliki kuota internet, serta 
kendala-kendala lain. Namun, kami 
terus berusaha untuk mereka. Terima 
kasih dan bersyukur kepada seluruh 
orang tua yang luar biasa dan mau 
bekerja sama dengan sekolah untuk 
mendampingi putra-putrinya. 
Kami berharap agar pandemi ini 
segera berakhir. Melalui kerja sama, 
perhatian, dan perjuangan, kita bisa 
menghadapi pandemi COVID-19 ini, 
serta belajar untuk mengembangkan 
diri melalui pengalaman yang 
diperoleh. Teruntuk para guru dan 
tenaga pendidik lainnya, ketahuilah 
bahwa meskipun jerih lelahmu tidak 
menjadikanmu terkenal, pekerjaan 
yang engkau emban setiap harinya 
amatlah mulia. Tuhan memberkati.



Sukacita Perayaan

HUT ke-69 PPPK Petra

Perayaan HUT ke-69 PPPK Petra ini berbeda dengan 
tahun sebelumnya. HUT PPPK Petra pada tahun 
ini lebih istimewa karena dirayakan melalui media 

online. Meskipun demikian, tidak menghilangkan rasa 
syukur dan sukacita kami karena berkat yang Tuhan 
berikan kepada PPPK Petra sungguh luar biasa. Selama 69 
tahun PPPK Petra ikut berperan dalam dunia pendidikan. 
SD Kristen Petra 13 mengadakan ibadah syukur bersama 
yang diikuti oleh para guru dan karyawan. Sebagian kecil 
berada di sekolah, sedangkan yang lainnya mengikuti 
ibadah secara online. Ibadah dengan tema “Diberkati 
untuk Memberkati” ini dipimpin oleh guru PAK 
menggunakan liturgi yang sudah disiapkan oleh PPPK 
Petra. Kami percaya... pada tahun-tahun mendatang, 
Tuhan akan tetap menolong kami untuk menjadi berkat 
dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di SD 
Kristen Petra 13.

Di tengah situasi pandemi COVID-19, SD Kristen Petra 13 
juga berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi 
pendidikan, khususnya untuk siswa-siswi yang Tuhan 
percayakan menempuh pendidikan di Petra. Melalui 
pembelajaran daring yang kami lakukan, baik itu dengan 
aplikasi online teleconference, video pembelajaran, 
games, Power Point, Google Form, e-Library, maupun 
platform digital lainnya, kami berusaha memberikan 
pembelajaran yang terbaik agar siswa bisa tetap 
semangat belajar meskipun dari rumah. Konseling online 
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juga dilakukan oleh guru BK untuk membantu beberapa 
siswa yang mengalami masalah. Pembelajaran sistem 
daring ini dilakukan langsung oleh guru kelas, guru 
bidang studi, dan guru mentor, sehingga setiap siswa 
diharapkan dapat mengikutinya dengan baik dan lancar. 
Adanya dukungan dan motivasi dari kepala sekolah 
serta warga sekolah, ditambah kreativitas seorang guru 
dalam menjelaskan materi yang menyenangkan sehingga 
mudah dimengerti oleh para siswa, menjadi kunci 
efektivitas pembelajaran daring ini.

Kami bersyukur karena orang tua memiliki peran yang 
sangat besar dalam membantu siswa belajar di rumah 
dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Adapun 
kendala yang dihadapi oleh orang tua siswa, antara 
lain: keterbatasan gadget yang dimiliki, waktu (karena 
orang tua bekerja), dan kestabilan jaringan internet. 
Semua kendala tersebut dapat teratasi karena adanya 
komunikasi yang baik antara orang tua dan pihak 
sekolah. Setiap project yang dikerjakan oleh siswa juga 
disesuaikan dengan situasi siswa di rumah, sehingga bisa 
dikerjakan dengan memanfaatkan barang-barang yang 
ada di sekitar siswa. Pelaksanaan Learn From Home (LFH) 
diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga materi 
dapat tersampaikan secara efektif. Doa kita bersama, 
pandemi ini dapat segera berakhir sehingga pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar bisa normal kembali.
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Tips Pembelajaran Sebagai Guru 

Selama WFH

Dalam rangka memperingati 
HUT ke-69 PPPK Petra, 
sekolah kami, KB-TK Kristen 

Petra 5, merayakan dengan cara 
yang berbeda. Biasanya, kami 
mengadakan suatu kegiatan yang 
melibatkan orang tua siswa, seperti 
lomba bersama orang tua ataupun 
yang lainnya. Sehingga melalui 
kegiatan tersebut, hubungan antara 
orang tua dan anak dapat terjalin 
dengan baik, termasuk hubungan 
serta keakraban orang tua dengan 
pihak sekolah. Namun pada tahun 
ini, kami semua merayakannya 
secara sederhana. Meski sederhana, 
suasana kekeluargaan yang ada di 
sekolah kami tetap terpupuk dengan 
baik. Kami melakukan kebaktian 
ucapan syukur yang dilakukan di 
sekolah, dan mengajak semua 
guru yang bekerja dari rumah 
untuk mengikutinya secara online. 
Kemudian, acara dilanjutkan dengan 
ramah tamah bersama semua 
guru dan karyawan yang bekerja di 
sekolah pada hari itu.

Selain itu, kami pun juga ingin 
melakukan hal yang berbeda dari 
tahun-tahun sebelumnya. Di tengah 
masa pandemi ini, setiap anak pasti 
merasakan kejenuhan. Maka dari 
itu, kami ingin berbagi kebahagiaan 
dan membahagiakan anak-anak 
yang ada di sekitar kami dengan 
melakukan kegiatan Share Our Love. 
Pada kegiatan ini, kami membuat 
semacam parsel berupa mainan 
serta pakaian, untuk dibagikan ke 
anak-anak petugas sekuriti ataupun 
cleaning service yang ada di sekolah 
kami. Mainan dan pakaian tersebut 
merupakan pemberian dari para 
siswa kami. Beberapa waktu yang 
lalu sebelum masa pandemi, kami 
mengajak para siswa untuk dapat 
berbagi kasih terhadap sesama 

dengan cara memberikan mainan/
buku/pakaian.

Tidak hanya itu, kami juga 
melibatkan para siswa dan orang 
tua untuk turut berpartisipasi 
dalam perayaan HUT ke-69 
PPPK Petra dengan bernyanyi, 
berdoa, dan berpuisi, saat 
libur permulaan puasa. Mereka 
sangat antusias dalam mengikuti 
kegiatan tersebut. Kami mengajak 
mereka untuk melakukan kegiatan 
bermakna yang terkait dengan 
ulang tahun PPPK Petra, COVID-19, 
dan toleransi. Dari kegiatan 
tersebut, kami dapat melihat akan 
pentingnya kerja sama sekolah dan 
orang tua dalam mendidik anak.

Adanya pandemi COVID-19 seolah-
olah “mengubah segalanya”. Pada 
umumnya, kita pergi ke sekolah 
untuk menuntut ilmu, pergi ke gereja 
untuk beribadah, dan pergi ke kantor 
untuk bekerja. Akan tetapi, sekarang 
ini kita melakukan segala sesuatu 
dari rumah, mulai dari belajar, 
bekerja, hingga beribadah, guna 
mencegah penyebaran COVID-19 
pada masa pandemi ini. Selain itu, 
banyak juga yang “terpaksa” harus 
kehilangan pekerjaan mereka. Oleh 
sebab itu, kita perlu bersyukur 
kepada Tuhan karena masih ada 
banyak hal yang dapat kita lakukan 
saat ini, khususnya dalam dunia 
pendidikan. 

Semenjak COVID-19 melanda dan 
keluarnya imbauan Work From Home 
(WFH) oleh pemerintah, banyak 
orang berpendapat bahwa pekerjaan 
guru “lebih santai”, khususnya saat 
WFH. Namun menurut saya, guru 
harus “bekerja lebih keras dari 
biasanya” yang dapat menjadi nilai 
positif buat kami sebagai guru, 

karena ada beberapa hal yang harus 
dilakukan, antara lain:
1. Mau tidak mau, suka tidak 

suka, setiap guru 

“dipaksa” untuk belajar teknologi, 
sehingga proses belajar-mengajar 
dapat berlangsung dengan 
baik. Oleh karena itu, setiap 
guru harus mampu beradaptasi 
dengan pembelajaran yang 
dilakukan secara online. Mulai 
dari membuat atau mengedit 
video pembelajaran, sampai 
mengoperasikan aplikasi yang 
dapat mempertemukan guru dan 
siswa secara online.

2. Terus memantau dan mengetahui 
perkembangan anak melalui hasil 
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dokumentasi yang diberikan oleh 
orang tua. Oleh karena itu, setiap 
guru khususnya guru kelas harus 
aktif untuk mengingatkan orang 
tua yang belum mengumpulkan 
foto/video anak.

3. Tetap menjalin komunikasi dan 
kerja sama yang baik dengan 
anak serta orang tua. Guru “harus 
standby” dalam menanggapi 
orang tua, atau bahkan siswa 
yang ingin berkomunikasi via 
video call karena kangen dengan 
guru ataupun sekolahnya.

4. Meningkatkan kreativitas dalam 
proses pembelajaran online. 
Dengan adanya pembelajaran 
online, materi dapat tetap 
tersampaikan meskipun tidak 
seefektif ketika pembelajaran 
secara tatap muka seperti di 
sekolah.

Hal negatif yang saya temui saat 
melakukan pembelajaran online, 
adalah:
1. Konsentrasi anak mudah 

terganggu jika suasana yang ada 
rumah tidak sesuai dengan yang 
diharapkan (adanya suara yang 
berisik yang membuat fokus anak 
mudah teralih).

2. Akses internet yang kurang lancar 
sehingga terputus dan harus 
menyambung lagi, membuat 
materi tidak dapat diterima 
secara maksimal dan anak 
kesulitan memahami materi 

(ketinggalan).
3. Orang tua yang tidak konsisten 

dengan waktu yang sudah 
disepakati. Orang tua terkadang 
sering terlambat bergabung saat 
kelas online dimulai. Selain itu, 
adanya orang tua yang kurang 
kooperatif dalam mendampingi 
anak belajar dari rumah.

Dari hal-hal yang negatif tersebut, 
membuat ekspektasi yang dicapai 
sangat standar. Tetapi, ini bukan 
menjadi alasan guru untuk menyerah 
dalam memberikan yang terbaik. 
Setelah menjalani WFH dengan 
rentan waktu yang lumayan lama 
(sekitar dua bulan), saya terkadang 
mulai merasa bosan dan lelah. Dalam 
situasi seperti ini, ada beberapa hal 
yang saya lakukan, yaitu:
1. Menyediakan tempat yang 

nyaman untuk bekerja setiap 
waktu. 
Tidak bekerja sambil rebahan di 
kasur, karena dapat menimbulkan 
rasa malas bekerja dan badan 
terasa pegal.

2. Menyusun rencana kerja yang 
bervariasi dan menyiapkan 
perlengkapan yang mendukung 
untuk dipakai pada saat bekerja, 
seperti: laptop, smartphone, kuota 
internet, dan sebagainya.

3. Menyediakan camilan.
Bekerja sambil duduk bisa 
membuat tenaga terkuras 
meskipun secara fisik tidak banyak 

bergerak, dan berpikir saat bekerja 
tentunya juga menguras tenaga, 
sehingga membutuhkan camilan 
agar tidak jenuh saat bekerja.

4. Menghindari benda yang 
membuat kurang fokus dalam 
bekerja, seperti smartphone. 
Selain sebagai alat pendukung 
saat bekerja (menerima informasi 
atau berkoordinasi), smartphone 
bisa juga menjadi salah satu 
pengganggu fokus saat bekerja 
apabila ada informasi yang masuk 
selain urusan pekerjaan. 

Kita semua berharap agar masa 
pandemi ini cepat berlalu sehingga 
kita dapat bekerja dengan baik, 
dan kerinduan untuk bertemu, 
bertatap muka, serta berkomunikasi 
secara langsung dengan siswa dan 
rekan kerja, bisa terobati. Peran 
kita sebagai guru sangatlah penting 
dalam masa pandemi ini. Meski 
kita tidak dapat membantu dalam 
mengobati orang yang sakit, namun 
kita dapat mengobati rasa rindu 
anak-anak. Selain itu, kita juga 
perlu senantiasa mengucap syukur, 
karena Tuhan tetap memberikan 
kita pekerjaan melalui PPPK 
Petra di tengah banyaknya orang 
yang mungkin saat ini kehilangan 
pekerjaan mereka. Teruslah 
maju dan tetap “diberkati untuk 
menjadi berkat”, PPPK Petra! Tuhan 
memberkati kita semua.
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Menghidupi Kasih di 

Tengah Badai COVID-19

Pandemi COVID-19 yang kini merebak di seluruh 
dunia, termasuk Indonesia, telah mengubah tata 
laksana ibadah keagamaan, pendidikan, serta 

sektor usaha, mulai dari usaha kecil, menengah, sampai 
perusahaan besar. Sejak pertengahan Maret 2020, 
pemerintah telah mengimbau masyarakat Indonesia 
untuk dapat belajar dari rumah (bagi pelajar), bekerja 
dari rumah (bagi pekerja), dan juga beribadah di rumah. 
Semua hal diharapkan dapat dilakukan secara daring 
atau online untuk mengurangi potensi penularan virus 
melalui kontak fisik antarindividu.

Ketika surat peraturan telah dikeluarkan, para siswa 
PPPK Petra mulai dari jenjang KB, TK, SD, SMP, hingga 
SMA/SMK, pada akhirnya harus belajar di rumah. 
Pembelajaran tetap dilakukan secara daring agar materi 
dapat tersampaikan kepada para siswa, yang tentunya 
dengan materi-materi bermuatan nilai-nilai kristiani. 
SMA Kristen Petra 4 sendiri memberikan pembelajaran 
terpusat melalui Google Classroom, yang mana seluruh 
guru dan karyawan beserta seluruh siswa tergabung di 
dalamnya. Para siswa dapat terus belajar, sekaligus juga 
diajak untuk melihat secara mendalam akan masyarakat 
yang terdampak pandemi ini. Selain belajar di rumah, 
peraturan bekerja di rumah tentu saja mengakibatkan 
perekonomian masyarakat menjadi menurun. Untuk 
itulah, SMA Kristen Petra 4 hadir dalam sebuah program 
“Peduli di Tengah Pandemi” yang dilaksanakan pada 
tanggal 22–30 April 2020, yang mana seluruh guru dan 
karyawan beserta seluruh siswa, ikut andil di dalamnya. 

Program ini sekaligus mengajak seluruh 
warga SMA Kristen Petra 4 untuk “hadir” 
di tengah saudara yang membutuhkan. 
Pemberian bantuan dapat berupa 
makanan, sembako, atau APD seperti 
masker dan hand sanitizer. Hal ini 
adalah bentuk riil menghidupkan kasih, 
kepekaan solidaritas, dan kepedulian 
kepada saudara yang membutuhkan. 
Di tengah pandemi yang membuat 
orderan sepi bagi ojek online, warung 
di pinggir jalan yang juga sepi pembeli, 
pekerja pengangkut sampah yang makin 
terbebani karena harga sembako naik, 
serta petugas sekuriti yang harus bekerja 
ekstra, maka kami hadir untuk memberi 
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bantuan kebutuhan mereka. Walaupun sedikit, kami 
sangat berharap nilai kemanusiaan yang kami awali 
ini dapat menjadi pemantik bagi tangan-tangan yang 
lain untuk mengulurkan bantuan kepada mereka yang 
membutuhkan.

Di tengah pandemi yang semakin sulit ini, mungkin 
pelukan dan jabat tangan tidak lagi terasa hangat. Tetapi 
tangan yang memberi, yang mampu menolong, dan 
menaikkan rasa syukur, adalah kehangatan bagi setiap 
hati yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita semua.



HUT PPPK Petra

di Tengah Pandemi

Bila mendengar kata corona atau COVID-19, dalam 
pikiran kita otomatis terlintas sesuatu yang kecil 
yang tidak bisa disentuh dan dilihat, namun sangat 

berbahaya. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak 
di salah satu kota atau negara, tetapi di seluruh dunia. 
Seluruh sektor kehidupan manusia terkoyak. Kegiatan 
ibadah, belajar, bekerja, dan sebagainya, semuanya 
hanya dapat dilakukan di rumah saja. Perekonomian 
dunia mengalami kemerosotan. Namun satu hal yang 
tetap membuat kita kuat adalah... kita tetap hidup 
bersama dengan Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur. 
Di tengah dukacita yang dialami oleh sebagian besar 
penduduk dunia, kita masih bisa bersukacita merayakan 
HUT ke-69 PPPK Petra, yang jatuh pada tanggal 22 April 
2019. Kami, guru dan karyawan KB-TK-SD Kristen Petra 
11, merayakannya dengan ibadah sederhana yang 
dipandu oleh beberapa teman yang mendapat jadwal 

Pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 
2020, diadakan acara serah 
terima dana bina lingkungan 

antara PT Bank Negara Indonesia 
(Persero), Tbk dan PPPK Petra. Acara 
ini dihadiri oleh Head of Business 
Banking BNI Kanwil Surabaya, Bapak 
Sumadi, serta Pemimpin Cabang BNI 
Graha Pangeran Surabaya, Bapak 
Andar Sirait, beserta jajarannya. 
Sedangkan dari pihak PPPK Petra, 
diwakili oleh Ir. Agus Kisworo, M.Pd. 
selaku Wakil Direktur Pendidikan; 
Bapak Yusuf Sutandio, S.E., M.A., 
M.M. selaku Wakil Direktur SDM; 
dan Dra. Hariati Santoso, M.Pd., 
M.Si. selaku Kepala Humas, 
Marketing, dan Kerja Sama; beserta 
Kepala SD Kristen Petra 10 dan SMP 
Kristen Petra 1 yang turut hadir 
dalam acara tersebut. 
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Setelah dibuka oleh pemandu acara, 
sesi diawali dengan sambutan oleh 
Bapak Agus Kisworo, dan dilanjutkan 
oleh Bapak Sumadi. Usai sambutan, 
sesi acara berlanjut dengan 
penandatanganan berita acara serah 
terima dana bina lingkungan oleh 
kedua belah pihak. Dari pihak BNI, 
berita acara ditandatangani oleh 
Bapak Andar Sirait. Sedangkan dari 
pihak PPPK Petra, ditandatangani 
oleh Dr. Ir. J. Heryanto, MS, MBA, 
selaku Ketua I Dewan Pengurus 
dan Ir. Elyani Notosoesanto selaku 
Sekretaris I Dewan Pengurus (yang 
sudah dilakukan sebelum acara 
serah terima). Pemberian dana bina 
lingkungan ini merupakan bentuk 
CSR (Corporate Social Responsibility) 
dari BNI, yang nantinya dipergunakan 
oleh PPPK Petra untuk program 
pendidikan lanjutan guru. Pada 
kesempatan ini, penerima program 
pendidikan lanjutan adalah kepala 
sekolah dan 24 guru dari SD Kristen 
Petra 10, serta kepala sekolah dan 24 
guru dari SMP Kristen Petra 1.   

Kegiatan ini merupakan salah satu 
bentuk dari kerja sama antara PPPK 

Petra dan BNI yang sudah terjalin 
sejak tahun 2011. Bapak Andar 
Sirait mengatakan, selama sembilan 
tahun melakukan kerja sama, kedua 
belah pihak (baik BNI maupun PPPK 
Petra) telah bersinergi dengan baik. 
Harapannya, kerja sama ini akan 
berlanjut sampai ke tahun-tahun 
yang akan datang.

Scan me..!

WFO (Work From Office) pada hari itu. Sedangkan bagi 
rekan-rekan yang mendapat jadwal WFH (Work From 
Home), mengikutinya melalui Zoom. Walau demikian, hal 
tersebut tidak mengurangi sukacita kami. Dalam suasana 
ibadah, kami dikuatkan melalui firman Tuhan yang 
terambil dari Keluaran 2:1-10, dengan tema “Diberkati 
untuk Memberkati”. Sungguh kami sangat terberkati. 
Terima kasih, PPPK Petra! Doa kami, PPPK Petra tetap 
jaya dan kuat walau pandemi COVID-19 melanda. Amin.
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Enam puluh sembilan tahun lamanya PPPK Petra 
telah menjadi bagian pendidikan di Indonesia. Dari 
awalnya yang hanya memiliki dua sekolah (satu 

SMP dan satu SMA), kini PPPK Petra telah berkembang 
menjadi 27 sekolah yang tersebar di Surabaya dan 
Sidoarjo, mulai dari jenjang KB, TK, SD, SMP, hingga SMA/
SMK. Perkembangan pesat sekolah PPPK Petra tidak 
hanya pada soal kuantitas gedung sekolah dan guru serta 
karyawan, tetapi juga pada kualitas layanan pendidikan, 
yang bisa dilihat dari segudang raihan prestasi para anak 
didiknya yang mengharumkan nama PPPK Petra tahun 
demi tahun, baik di level nasional maupun internasional. 
Begitu juga dengan alumni PPPK Petra yang tersebar baik 
di dalam negeri maupun di luar negeri.  

Ulang tahun yang ke-69 ini adalah tonggak sejarah 
yang luar biasa bagi PPPK Petra. Meski dalam situasi 
pandemi COVID-19, kita tetap patut bersyukur kepada 
Tuhan yang telah menyertai PPPK Petra hingga seperti 
sekarang ini. Tanpa penyertaan Tuhan dan sinergisitas di 
antara anggota keluarga besar PPPK Petra, semua akan 
terasa sia-sia. Oleh karena itu, sinergisitas yang baik 
tersebut perlu tetap dijaga untuk perkembangan PPPK 
Petra ke depannya. Tahun depan merupakan tahun yang 
penuh tantangan. Sebagai anggota keluarga besar PPPK 
Petra, mari kita menyambut ulang tahun yang ke-70 
dengan melakukan perencanaan strategis, supaya kita 
dapat berbagi berkat dan berkarya semakin nyata bagi 
kemuliaan nama Tuhan.

Pada momen HUT ke-69 PPPK Petra tanggal 22 
April 2020, semua sekolah dan kantor sekretariat 
merayakannya dengan ibadah yang sederhana namun 
penuh sukacita atas penyertaan Tuhan selama ini, di 
lokasi kerja masing-masing. Semua mengikuti ibadah 
dengan penuh hikmat. Tak hanya berdoa bagi PPPK 
Petra, tetapi juga bagi Indonesia, yang sedang berjuang 
menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dalam 

Memaknai HUT PPPK Petra 

melalui Momen Paskah

memaknai HUT dan juga momen Paskah, PPPK Petra 
melakukan serangkaian kegiatan bakti sosial sebagai 
upaya bersama menghadapi pandemi COVID-19. Aksi 
kepedulian PPPK Petra dilakukan dengan memberikan 
donasi perlengkapan medis berupa hand sanitizer, hand 
soap, dan APD (masker medis, face shield, baju hazmat, 
dan sepatu) ke beberapa instansi layanan kesehatan 
yang ada di Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto, pada 
tanggal 4−6 Mei 2020. Beberapa instansi tersebut, antara 
lain: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surabaya, RS 
Universitas Airlangga Surabaya, RSI Siti Hajar Sidoarjo, RS 
Reksa Waluya Mojokerto, serta 11 puskesmas di sekitar 
lokasi sekolah PPPK Petra (Surabaya-Sidoarjo). Selain itu, 

PPPK Petra melalui beberapa sekolahnya (SMA Kristen 
Petra 1 dan SMA Kristen Petra 4) juga melakukan aksi 
berbagi paket bantuan sembako kepada pengemudi 
transportasi online dan warga sekitar yang terdampak 
pandemi COVID-19.

Ulang tahun pada tahun ini memang diperingati dalam 
keadaan yang penuh keprihatinan. Namun justru dengan 
itu, kita akan lebih menghayati berkat-berkat Tuhan yang 
dicurahkan bagi PPPK Petra. Kiranya kasih dan rahmat 
Tuhan menyertai kita semua untuk terus berkarya dan 
melakukan pekerjaan Tuhan 
melalui PPPK Petra. 

“Hendaklah damai sejahtera 
Kristus memerintah dalam 
hatimu, karena untuk itulah 
kamu telah dipanggil menjadi 
satu tubuh. Dan bersyukurlah.” 
(Kolose 3:15)

Scan me..!


