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Mengucapkan syukur kepada Tuhan adalah bentuk refleksi bahwa Tuhan masih terus 
memberikan kesempatan dan penyertaan kepada setiap kita. Sudah setahun berlalu, namun 
pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Meski 

begitu, kita tidak boleh berdiam diri saja. Kita harus terus berdoa dan berupaya agar pandemi ini bisa 
segera berakhir. Sektor pendidikan tetap bergulir walau dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan. 
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana melakukan pembelajaran 
tatap muka, tentunya dengan tetap memperhatikan koridor protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu, 
PPPK Petra perlu memperhatikan kesiapan baik dari sisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, 
teknologi, maupun protokol kesehatan.

Pada penghujung tahun 2020 ini, Sinergi kembali hadir dan menyapa Anda dengan tema 
“Kenormalan Baru”. Sepanjang tahun 2020 ini, PPPK Petra terus mengupayakan yang terbaik dalam 
penyelenggaraan pendidikan melalui program dan raihan prestasi, di antaranya pembukaan SMP 
Kristen Petra Acitya, pembukaan gedung vokasi SMK Kristen Petra, pemberian penghargaan kepada 
sembilan belas siswa yang meraih prestasi nasional ataupun internasional. Tahun ini pula menandai 
dimulainya kepengurusan baru untuk Dewan Pengurus PPPK Petra masa bakti 2020-2023. 

Kami mengangkat sederet artikel yang berkaitan tentang menghadapi hal baru sebagai bahan refleksi, 
kemudian resensi buku Dale Carnegie mengenai How to Win Friends and Influence People in Digital 
Age, rangkaian liputan pembukaan SMP Kristen Petra Acitya, pembukaan gedung vokasi SMK Kristen 
Petra, teknologi pendidikan jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA. Di bagian akhir, kami hadirkan informasi 
protokol kesehatan pada masa new normal.

Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021! Tetap semangat, tetap sehat, 
jaga jarak, dan lakukan protokol kesehatan yang ketat! Selamat membaca secara daring.
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T anpa terasa tahun 2020 akan segera berlalu. Sembilan 
bulan sudah, kita hidup bersama pandemi COVID-19. 
Kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. 

Bahkan akhir-akhir ini kasusnya kembali melonjak. Hal ini 
membuat hidup kita bertambah cemas. Namun, ada kabar 
baik yang melegakan. Vaksin sudah tiba. Meski jumlahnya 
masih terbatas.

Virus, makhluk kecil yang tidak tampak ini, telah berhasil 
memporak-porandakan kehidupan seluruh umat manusia. 
Semua lini kehidupan menjadi berubah. Dari yang normal, 
menjadi tidak normal. Termasuk dunia pendidikan, dunia 
yang kita tekuni bersama. Cara belajar-mengajar kita, cara 
kerja kita, menjadi tidak seperti dahulu lagi.

Semua pihak sedang dipaksa oleh situasi ini. Bagaimana 
caranya kerja tetap bisa dilakukan. Sebagian bisa dilakukan 
dengan work from home. Akan tetapi, tidak semuanya 
bisa dilakukan seperti itu. Sebagian tetap harus on site. 
Masalahnya, bagaimana mereka yang tetap harus bekerja 
secara on site, tetapi bisa menjaga secara preventif, agar 
terhindar dari ancaman virus yang belum ada obatnya? Itulah 
masalahnya. Bersyukur pemerintah memberikan protokol 
kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan.

Satu hal yang patut kita syukuri adalah, keyakinan akan 
anugerah dan karunia Tuhan untuk seluruh manusia. 
Manusia diciptakan dengan kemampuan adaptasi yang 
tinggi. Manusia diberi akal budi. Sehingga, akhirnya kita 
semua mampu menjalani kehidupan yang tidak normal 
ini. Pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan, agar proses 
pendidikan tidak terhenti. Pemanfaatan teknologi dan 
internet menjadi solusi.

Lepas dari semua itu, pada tahun lalu Petra telah memiliki 
suatu rumusan nilai-nilai baru, RAISE. Nilai-nilai yang akan 
menjadi pijakan berpikir, berkata, dan berbuat oleh setiap 
insan Petra, telah mulai disosialisasikan. Sehingga, setiap 
insan Petra nantinya akan menjadi utuh, antara iman percaya 
dan perilakunya. Hal ini tidaklah mudah, namun harus terus-
menerus diupayakan. Dan dihidupi, tentunya. Agar kita 
semua menjadi teladan yang baik bagi anak didik kita.

SAMBUTAN
DEWAN PENGURUS

Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra
Drs. Elia Indargo

SAMBUTANSINERGI
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Komisi Penelitian dan Pengembangan Strategis
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- Ir. Ninik Liani sebagai Anggota
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- Drs. Elia Indargo sebagai Koordinator
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- Ir. Irwan Tjandra Tanuadji, M.T. sebagai Koordinator
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- dr. Ariawan Wangsa Seputera, M.Kes. sebagai Anggota
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- Lim Arif Alfian Nour, S.E. sebagai Anggota
- dr. Ariawan Wangsa Seputera, M.Kes. sebagai Anggota
- Dra. Ajoe Kartika Mastaka, M.M. sebagai Anggota 

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 629/A/K/XII/2020 tentang Susunan Komisi-Komisi PPPK 
Petra Masa Bakti 2020-2023, berikut susunannya:
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MENGHADAPI
HAL BARU

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang 
memberi kekuatan kepadaku” - Filipi 4:13

REFLEKSISINERGI
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Sebagaimana dalam Alkitab disebutkan: “Diberkatilah orang yang mengandalkan 
TUHAN, yang menaruh harapannya kepada TUHAN! Ia akan seperti pohon yang 
ditanam di tepi air,  yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang 
tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak 
khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.” 

(Yeremia 17:7-8).

Oleh: Aryani, S.Th.,M.Pd.

S aat ini  COVID-19 sudah menjadi 
pandemi,  artinya terjadi 
penambahan kasus penyakit 

yang cepat dan sudah terjadi 
penyebaran antarnegara.  COVID-19 
telah mengusik kehidupan manusia. 
Memporak-porandakan tatanan kehidupan. 
Menjauhkan dari persekutuan. Harus rajin 
cuci tangan. Menjaga jarak. Selalu memakai 
masker. Semua kegiatan dialihkan di rumah. 
Banyak doa dan pergumulan keluarga 
dinaikkan kepada Tuhan. Kecemasan dan 
kekhawatiran mengharu biru perasaan yang 
akhirnya menimbulkan depresi. Tangisan 
dan duka mendalam oleh karena kekasih-
kekasih berpulang ke rumah Bapa di surga 
sendirian tanpa kehadiran keluarga. Ekonomi 
terpuruk. Surat Pemutusan Hubungan Kerja 
berhamburan menerpa banyak pekerja. 
Saling menyalahkan satu dengan yang lain. 
Pengajaran dan pendidikan berubah seratus 

delapan puluh derajat, membuat 
pendidik kelabakan mencari cara 

mengajar agar anak didik tetap 
mendapat yang seharusnya mereka 
dapatkan. Setelah beberapa bulan 

di rumah, sekarang saatnya 
kembali menjalani aktivitas 

dengan kebiasaan 
baru, yaitu era 
new normal. Era 
new normal di sini 

maksudnya adalah 
tatanan kehidupan baru di tengah 
pandemi. Tatanan hidup baru 

bukan berarti kita kembali ke kondisi normal 
seperti dahulu. Tetapi, kita memulai aktivitas 
normal dengan kebiasaan baru, dengan 
meningkatkan disiplin dan siaga terhadap 
penyebaran COVID-19. Kebiasaan baru di 
tatanan hidup baru. Kapan pandemi COVID-19 
ini akan berakhir? Kita semua tidak ada 
yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Apakah 
kita akan menyerah dan meratapi apa yang 
terjadi? Pasti tidak. Sebab, sebagai anak-anak 
Tuhan Yesus, kita memiliki pengharapan di 
dalam Tuhan. 

Dalam situasi seperti ini, semua orang, 
termasuk orang Kristen, harus beradaptasi 
dengan pola kehidupan yang tidak seperti 
biasa. Dengan mewabahnya virus corona 
sekarang ini, orang Kristen dan semua 
penduduk dunia berhadapan dengan sebuah 
suasana yang belum pernah terpikirkan 
sebelumnya: ternyata penderitaan dan 
kematian itu begitu dekat dan sekaligus 
begitu menakutkan. Hampir tak pernah 
dipikirkan, ada pandemi yang membuat 
manusia harus menghentikan aktivitasnya 
secara massal, mengurung dan mengisolasi 
diri, memutus relasi yang langsung, menutup 
dan membuat sepi pusat-pusat keramaian, 
bahkan mengunci rumah-rumah ibadah dan  
harus beradaptasi serta mengubah tradisi. 
Kita sebagai orang percaya tidak hanya 
berupaya beradaptasi dalam situasi ini, tetapi 
harus hidup secara realistis, mengedepankan 
iman yang teguh dan hikmat dari Tuhan 
Yesus. Kita harus membangun rasa optimistis 



Satu hal yang terpenting dalam hidup ini 
agar dapat menghadapi berbagai macam 
pergumulan, rintangan dan halangan 
secara positif adalah dengan pertobatan, 
kasih sayang, dan harapan, serta kepekaan 
kita terhadap kehadiran Tuhan. 
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dalam kehidupan ini. Kenormalan yang 
baru merupakan salah satu cara agar bisa 
kembali beraktivitas di tengah pandemi 
COVID-19. Beradaptasi dengan kenormalan 
yang baru merupakan sebuah harapan. Hari 
ini, ketidakpastian itu menjadi kepastian itu 
sendiri. Jadi, pilihan hidup terbaik bagi kita 
pada hari ini adalah justru percaya bahwa 
seluruh ketidakpastian itu akan membawa 
kesempatan lebih besar untuk berusaha, 
berkreasi, dan inovatif. Kita harus mengubah 
pola pikir kita, bagaimana kita melihat 
situasi sekarang ini. Melihat sesuatu dalam 
terang akan menjadi terang. Melihat sesuatu 
secara baik akan menjadi baik. Melihat 
sesuatu secara positif akan menjadi positif. 
Tetap mengandalkan Tuhan. Sebab bagi 
orang percaya... “Tempat perlindunganku 
dan kubu pertahananku, Allahku, yang 
kupercayai.”(Mazmur 91:2b).

Sepasti apa perlindungan Allah atas umat-
Nya? Bagaimana menjelaskan malapetaka, 
sakit-penyakit, dan penderitaan yang dialami 
oleh umat-Nya? Mazmur 91 merupakan 
pengenalan dan pengalaman iman 
pemazmur yang dapat mewakili umat Tuhan 
sepanjang zaman dan sejarah. Mazmur ini 
tidak membicarakan penderitaan karena 
pikul salib, tetapi penderitaan umum yang 
dihadapi oleh semua orang. Pemazmur 
memastikan bahwa Allah dapat dipercayai 
karena Dia adalah tempat perlindungan 
setiap orang yang takut kepada-Nya dan 
tidak mengandalkan yang lain . Apa pun 
jenis penderitaan itu, kalau Tuhan sudah 
menyatakan perlindungan-Nya, maka 
perlindungan itu sudah pasti! Saat umat 
berseru minta tolong, pada waktu-Nya, Allah 
akan menolong mereka. Mazmur ini bukan 
menjanjikan kekebalan dari penderitaan, 
melainkan penyertaan, kekuatan, dan 
kelepasan dari hal tersebut. Kita harus 
melihatnya bukan karena Tuhan tidak 
mengasihi dan peduli kepada kita, atau 
bahwa Tuhan tidak berdaya menolong kita. 
Semua itu bagi kita untuk berseru kepada 
Tuhan dan mengangkat iman kita kepada-
Nya, bahwa Dia Tuhan yang mendengar 

pergumulan anak-anak-Nya.
Untuk dapat mengenali kehadiran Tuhan, 
seseorang haruslah pertama-tama 
mengalami Imanuel, perjumpaan dengan 
Yesus Kristus yang adalah Imanuel itu sendiri 
yang berarti Tuhan menyertai kita. Dengan 
kata lain, kita tidak dapat benar-benar 
mengenali kehadiran Tuhan yang menyertai 
kita sampai kita mengalami “Kristus ada di 
tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah 
pengharapan akan kemulian” (Kolose 1:27). 
Untuk memastikan bahwa Kristus telah hadir 
di dalam diri seseorang, ia perlu “bertobat 
dan percaya pada Injil” (Markus 1:15). Kita 
perlu kerendahan hati, karena sering kita 
lupa bahwa ada masa-masa kelam dalam 
kehidupan ini. Saat ini, kelam itu bagi 
semua orang. Seseorang yang hidup tanpa 
kesadaran akan kehadiran Tuhan, akan 
menjalani hidupnya seperti Tuhan sungguh-
sungguh tidak ada. Saat kita mengandalkan 
kekuatan kita yang terbatas, maka kita telah 
mengabaikan kekuatan Tuhan yang tidak 
terbatas. Apabila kita selalu menyadari akan 
kehadiran Tuhan dalam hidup, pastilah kita 
tetap bersandar pada kekuatan Tuhan dalam 
menghadapi tantangan hidup ini. Tuhan 
menyediakan kekuatan yang kita butuhkan 
untuk hidup dan melayani. Maka kita akan 
berkata: “Segala perkara dapat kutanggung 
di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku” (Filipi 4:13).

Jika jiwa orang percaya dalam kondisi yang 
sehat, ia akan sering mengambil waktu untuk 
datang ke hadirat Tuhan dengan tujuan agar 
dapat bersekutu dengan-Nya. (A.W. Pink). 
Ada empat langkah yang dapat kita lakukan 
untuk bertumbuh dalam kesadaran kita 
akan kehadiran Tuhan yang terus-menerus 
(Whitney, Donald S.).
1. Sering-seringlah mengunjungi tempat 

di mana Tuhan telah menyatakan diri-
Nya secara jelas, yaitu Alkitab. Hendaknya 
saat membaca Alkitab tidak hanya 
sekadar membaca, menutupnya, lalu 
meninggalkannya. Seraplah isi firman 
Tuhan dengan merenungkannya. 
Luangkan waktu lebih lama untuk 
memikirkan setiap bagiannya. Dengarkan 
sungguh-sungguh sampai kita 
memahami firman tersebut sebagai suara 
Tuhan.

2. Tanggapilah kehadiran Tuhan bersama 
kita melalui percakapan dengan-Nya. 
Tuhan adalah Pribadi yang sungguh 
hadir. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan, 
maka kita akan hampir selalu merasa 
bahwa Tuhan lebih dekat. Berdoa dengan 



cara seperti ini membuat doa berfungsi 
sebagaimana mestinya: percakapan 
yang nyata bersama pribadi yang nyata 
pula. Doa membantu kita memahami 
kerentanan kita.

3. Carilah Tuhan dalam perwujudan 
kehadiran-Nya yang hanya diberikan 
melalui ibadah jemaat. Alkitab 
mengatakan bahwa tubuh setiap 
orang kristiani adalah bait Roh Kudus 
(1 Korintus 6:19). Bait Roh Kudus sering 
dipakai untuk sekumpulan orang percaya 
atau jemaat daripada individu. Roh 
membawa perbuatan-perbuatan yang 
terpuji dalam hidup kita. ”Buah Roh 
adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, 
kesabaran, kemurahan, kebaikan, 
kesetiaan kelemahlembutan, penguasaan 
diri”(Galatia 5: 22-23). Pada masa pandemi 
ini, kita dipulihkan dalam ibadah keluarga. 
Kehadiran Tuhan dirasakan dalam 
keluarga, pada lingkup yang lebih rapat.

4. Teguhkan kembali secara terus-menerus 
kebenaran bahwa Tuhan itu Mahahadir. 
Tuhan ada di segala tempat sepanjang 
masa. Imanuel sendiri secara khusus 
menjanjikan pengikut-Nya, “Aku menyertai 
kamu senantiasa...” (Matius 28:20). Tuhan 
ada bersama kita, bahkan ketika kita tidak 
merasakan kehadiran-Nya.

Ketika kita telah dikuatkan oleh firman-Nya, 
kasih-Nya, dan kehadiran-Nya, maka seluruh 
kehidupan kita merupakan persembahan 
kepada kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita 
harus yakin bahwa kita adalah milik Allah dan 
kita adalah anak-anak Allah yang harus hidup 
berdasarkan kebenaran dalam Yesus Kristus. 
Untuk menghadapi tatanan kehidupan baru, 
maka kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil 
bukan untuk beradaptasi saja, melainkan 
selalu berjumpa dengan Tuhan dan sesama. 
Mempersembahkan hidup sehari-hari 
sebagai perwujudan kasih Allah, melatih kita 
menunjukkan solidaritas kepada sesama, 
terutama yang menderita. Hidup saling 
berbagi, memperhatikan, berkontribusi bagi 
orang lain dan dunia di sekitar kita.

Inilah juga saatnya kita membangun diri 
sebagai bagian dari keluarga besar PPPK 
Petra. Kita tahu bahwa PPPK Petra adalah 
milik Tuhan Yesus. Maka, kita harus bekerja 
dalam nama Tuhan Yesus yang kita percayai 
itu. Ini berarti kita bekerja dalam relasi dan 
kehadiran Tuhan Yesus, dan karenanya 
harus sesuai dengan karakter dan prinsip-
prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan kepada 
kita melalui firman-Nya. Sebagai bagian dari 
PPPK Petra, di tengah pandemi COVID-19, 

kita harus bekerja dengan prinsip integritas 
yang sejati, kita bekerja dengan disiplin, 
jujur dan setia, karena untuk kemuliaan 
Tuhan dan menghadirkan Allah di tengah-
tengah lingkungan kerja. Firman Tuhan juga 
mendorong kita untuk membangun kerja 
sama yang patut dicontoh dalam hidup 
kita bersama sebagai anak-anak Tuhan 
Yesus. “Marilah kita saling memperhatikan 
supaya kita saling mendorong dalam kasih 
dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita 
menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan 
ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa 
orang, tetapi marilah kita saling menasihati, 
dan semakin giat melakukannya menjelang 
hari Tuhan yang mendekat” (Ibrani 10:24-25). 
Bekerjalah dengan memberikan performa 
dan hasil yang terbaik, serta hidupilah prinsip 
firman Tuhan pada saat kita melakukannya. 
“Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu 
untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat 
tenaga” (Pengkotbah 9:10). Kita sebagai 
pekerja PPPK Petra harus terus-menerus 
menghidupi visi, misi, dan nilai-nilai 
yang ditetapkan, sehingga kita mampu 
mengenal, menumbuhkan, menggunakan 
dan menikmati seluruh potensi yang Tuhan 
berikan sebagai berkat-Nya, sehingga dirinya 
secara pribadi dan bersama menjadi berkat 
bagi orang lain. Namun yang pasti sebagai 
anak-anak Tuhan Yesus, kita memiliki prinsip 
bekerja yang tidak akan pernah berubah, 
yaitu: kita melakukan segala pekerjaan yang 
dipercayakan seperti untuk Tuhan bukan 
untuk manusia (Kolose 3:23).

Doa A.W. Tozer berikut merupakan cara 
yang tepat untuk mengakhiri perenungan 
ini dan untuk mulai bertumbuh lebih baik 
lagi:

Bapa kami, kami tahu bahwa Engkau hadir 
di sini bersama kami, tetapi pengenalan 
kami hanyalah gambaran dan bayang-
bayang kebenaran, dan hanya memiliki 
sedikit rasa rohani dan rasa manis dalam 
batin yang seharusnya diperoleh melalui 
pengenalan kami akan Tuhan. Bagi kami, 
itu semua merupakan kerugian besar dan 
penyebab tumbuhnya banyak kelemahan 
dalam hati kami. Tolong kami untuk berani 
mengambil tindakan-tindakan yang perlu 
untuk memperbaiki hidup kami sehingga 
kami dapat mengalami makna yang 
sesungguhnya dari firman-Mu. Dalam 
hadirat-Mu ada sukacita yang penuh. Amin.

(Whitney, Donald S.. Spiritual Check-Up. 
Yayasan Gloria: Yogyakarta (2011). Hal. 73)
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HOW TO WIN FRIENDS &
INFLUENCE PEOPLE

IN THE DIGITAL AGE

“ Kemungkinan besar, masalah terbesar 
yang Anda hadapi adalah berurusan 
dengan orang lain.” Pernyataan Dale 

Carnegie ini menjadi fondasi dari How to 
Win Friends and Influence People in the 
Digital Age, yang menegaskan pentingnya 
cara berkomunikasi yang baik. Interpersonal 
Skills. Keterampilan menjalin hubungan 
antarmanusia yang mana setiap individu 
mengomunikasikan perasaan, gagasan, 
emosi, serta informasi lainnya secara tatap 
muka kepada individu lainnya. Dan inilah 
salah satu skill paling dibutuhkan untuk 
membangun keberhasilan relasi dan karier. 
Di dalam buku ini, kita akan mempelajari 
prinsip-prinsip dasar komunikasi yang 
efektif untuk membangun kedekatan dan 
kepercayaan dari orang lain, terutama pada 
era digital.

Dale Carnegie adalah seorang perintis 
gerakan potensi manusia. Pada tahun 1912, 
Carnegie membuka kursus pertama dalam 
bidang public speaking di New York, Amerika 
Serikat. Carnegie mempelajari bahwa siswa-
siswanya sangat tertarik untuk meningkatkan 
kepercayaan diri, hubungan interpersonal, 

untuk meraih kesuksesan karier serta 
menanggulangi rasa takut dan kecemasan 
mereka. Hal ini menuntun Dale Carnegie 
untuk menulis bukunya yang paling terkenal, 
How to Win Friends and Influence People 
in the Digital Age dan menjadi buku laris 
sejak diterbitkan pada tahun 1936 (edisi revisi 
diterbitkan pada tahun 1981). Pada tahun 
2011, melalui Dale Carnegie & Associates 
(Dale Carnegie Training), buku How to Win 
Friends and Influence People in the Digital 
Age diterbitkan sebagai penyempurnaan 
buku sebelumnya yang telah disesuaikan 
dengan kondisi zaman sekarang. Kita 
berada pada zaman yang mana ketika kata-
kata yang salah atau salah dimengerti bisa 
menimpulkan bencana (James Thurber, hal. 
ix) dan informasi bisa menyebar dengan 
begitu cepat dengan bantuan teknologi. 
Buku ini sudah dicetak ulang dalam berbagai 
bahasa di seluruh belahan dunia.

Buku ini terdiri atas empat bagian yang akan 
menjelaskan kepada kita secara bertahap 
bagaimana cara memenangkan teman dan 
memengaruhi orang lain.

1 Jika saya adalah masalah dalam dunia 
ini, dan begitu juga Anda, kita bisa 
berhenti berpikir siapa yang benar. 
Mulailah untuk berpikir bagaimana 
memperbaiki dunia ini. Kuburkan 
bumerang Anda. Kata-kata Anda akan 
membentuk sebuah jalan yang lebih 
cepat menuju kemajuan (hal. 15). Selain 
itu, dalam berhubungan dengan orang 
lain, kita harus menegaskan hal-hal 

baik. Segala kemajuan yang hebat dan 
pemecahan masalah dengan pihak lain 
terjadi saat setidaknya salah satu pihak 
bersedia mengakui kebaikan yang ada 
(hal. 28). Dan yang tidak kalah penting 
dalam berhubungan dengan orang lain, 
cobalah berikan sentuhan interpersonal 
yang mengenai bagian terdalam dari diri 
seseorang.

Yang Perlu Dilakukan dalam Keterlibatan.

08
RAISE  :  Respect-Advance-Internalize-Share-Empower



Yang Perlu Dilakukan dalam Keterlibatan.

Pertama adalah menunjukkan minat 
terhadap minat orang lain. Sedikit orang 
yang sadar bahwa orang lain sebenarnya 
tidak begitu tertarik ketika kita berbicara 
mengenai diri kita sendiri. Yang kedua 
adalah tersenyum. Sebenarnya hal ini 
merupakan hal yang paling mudah untuk 
dilakukan, namun banyak orang lupa 
untuk melakukannya. Padahal dengan 
tersenyum akan meningkatkan nilai 
wajah Anda (hal. 67). Yang ketiga adalah 
berkuasa dengan nama. Orang lain akan 
lebih tertarik dan memberikan perhatian 
kepada kita jika kita memanggilnya 
dengan namanya. Yang keempat adalah 
menyimak lebih lama. Dengan menyimak 
lebih lama, kita akan mendapatkan 
kekuatan untuk mengubah hati dan 
pikiran. Menyimak adalah kekuatan untuk 

memberikan apa yang sangat diinginkan 
oleh orang lain untuk didengar dan 
dimengerti (hal. 83). Selain itu, dengan 
mendengarkan akan membuat seseorang 
mendapatkan rasa hormat yang besar 
(hal. 87). Yang kelima adalah membahas 
apa yang penting bagi mereka. Kita akan 
cenderung membicarakan hal yang 
menarik bagi diri kita sendiri. Padahal, 
seharusnya Anda membahas hal yang 
penting bagi mereka terlebih dahulu. Jika 
Anda melakukan sebaliknya, mereka tidak 
akan mendengarkan Anda. Dan yang 
keenam adalah membuat orang merasa 
lebih baik. Selalu coba untuk membuat 
orang lain merasa sedikit lebih baik, 
dan Anda mungkin akan mengetahui 
bagaimana tindakan itu bisa menjadikan 
Anda besar di mana pun Anda berada.

2

3
Cara Mendapatkan dan Menjaga Kepercayaan Orang Lain.

Enam Cara untuk Memberikan Kesan yang Bertahan Lama.
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Kepercayaan merupakan sesuatu yang 
sangat mudah kehilangannya, namun 
begitu sulit untuk mengembalikannya. 
Carnegie mencoba memberikan saran 
kepada kita bagaimana agar kita dapat 
mendapatkan dan menjaga kepercayaan 
yang diberikan oleh orang lain kepada 
kita. Yang pertama adalah menghindari 
argumen. Coba buat diri Anda berbeda 
dengan menjadi pihak yang menghindari 
argumentasi (hal. 118). Yang kedua adalah 
jangan pernah berkata “kau salah”. 
Walaupun orang lain memang salah, 
namun sebisa mungkin kita jangan secara 
langsung menyalahkan dia. Hal ini karena 
hanya sedikit orang yang menanggapi 
secara logis saat diberi tahu bahwa 
mereka salah (hal. 129). Yang ketiga adalah 
mengakui kesalahan dengan cepat dan 
sungguh-sungguh. Saat kita melakukan 
kesalahan, kita harus dengan cepat dan 
mengakui bahwa kita benar-benar salah. 
Yang keempat adalah awali dengan sikap 
ramah. Jika ingin suara Anda menjangkau 
melewati kebisingan dan menembus 
permukaan agar orang lain bergerak ke 
arah Anda, awalilah dengan sikap ramah 
(hal. 147). Dengan begitu, dapat membuat 
orang lain bersimpati dan bersikap 
ramah kepada Anda. Yang kelima adalah 
mengakses afinitas. Dalam komunikasi, 

Anda harus menawarkan kepada mereka 
apa yang mereka inginkan jika Anda ingin 
memulai dengan kata “ya” dan terus 
menjaganya (hal. 153). Semakin banyak 
kata “ya” yang Anda dapatkan di awal, 
semakin besar kemungkinan Anda untuk 
berhasil mendapatkan kata “ya” untuk 
ide, solusi, atau transaksi Anda (hal. 155). 
Yang keenam adalah membiarkan orang 
lain mendapatkan pengakuan. Setiap 
orang membutuhkan pengakuan atas 
apa yang dia perbuat. Cobalah untuk 
memberikan pengakuan terhadap apa 
yang orang lain lakukan dan tahan ego 
pribadi yang ingin membanggakan diri 
sendiri. Kesuksesan bukanlah mengenai 
perhatian dan pujian. Kesuksesan adalah 
mengenai kemitraan dan kemajuan (hal. 
163). Yang ketujuh adalah terlibat secara 
emphatic. Saat Anda meluangkan waktu 
untuk melihat dari perspektif orang lain, 
Anda akan bersimpati pada perasaan dan 
gagasannya. Empati bukanlah sebuah 
taktik networking untuk dipelajari, 
namun empati adalah sebuah tautan 
kepada kemakmuran di dalam hubungan 
manusia (hal. 169). Yang kedelapan adalah 
menggugah sifat mulia. Menggugah 
sifat baik dalam diri orang-orang yang 
ingin kita pengaruhi bisa memberikan 
imbalan yang hebat untuk kita. Cobalah 



menggugah sifat baik, dan Anda pun 
dapat menggerakkan orang banyak serta 
menggerakkan diri Anda sendiri bersama 
dengan mereka. Yang kesembilan adalah 
berbagi perjalanan. Setiap orang memiliki 

kisah perjalanannya masing-masing, 
dan alangkah baiknya jika kisah tersebut 
dibagikan kepada orang lain. Dan yang 
terakhir adalah memberikan tantangan 
bagi orang lain.

4 Untuk membawa suatu perubahan 
kepada individu atau suatu kelompok 
tanpa terjadi penolakan atau bahkan 
kebencian, Carnegie membagikan 
beberapa poin penting untuk mencapai 
hal tersebut. Pertama-tama, awali dengan 
sifat positif dan akui kekurangan kita. 
Dengan begitu, orang lain akan lebih 
bisa menerima kita. Lalu mulailah untuk 
menyampaikan kesalahan tetapi tanpa 
menarik perhatian orang bahwa kita ingin 
memperbaiki kesalahan tersebut. Lalu 
cobalah untuk mengajukan pertanyaan 
daripada memberikan perintah secara 
langsung untuk membuat suatu 
perubahan. Lalu cobalah untuk memberi 
peringatan pada kesalahan yang masih 

terjadi dan tetap berfokuslah pada 
kemajuan. Dan yang terakhir adalah 
memberi semangat reputasi yang 
baik kepada orang lain, dan teruslah 
terhubung dengan pihak yang sama 
seperti pada awalnya.
Dari ringkasan singkat empat bagian 
dari buku Carnegie tersebut, kita dapat 
mengambil banyak pelajaran hidup, 
terutama tentang hubungan kita dengan 
orang lain. Secara keseluruhan, buku 
ini merupakan buku pengembangan 
diri yang ringan. Dengan melakukan 
cara berinteraksi yang baik, dapat 
memenangkan hati dan memengaruhi 
orang lain, tentunya untuk tujuan yang 
positif. Buatlah itu berarti! Soli Deo gloria.

Cara Menuntun Perubahan Tanpa Penolakan atau Kebencian.

DRAMA PANGGUNG

B ercerita tentang Yesus Kristus yang 
difilmkan, sudah ada begitu banyak 
judul film seperti Son Of God, Risen, 

The Last Temptation of Christ, The Greatest 
Story Ever Told, dan yang paling fenomenal 
adalah The Passion of the Christ. Kali ini, 
kami akan membahas mengenai drama 
panggung Yesus yang dimainkan secara 
profesional oleh Sight & Sound Theatres. 
Dari informasi Wikipedia.org, Sight & Sound 
Theatres merupakan sebuah perusahaan di 
bidang entertainment yang mengangkat 
cerita Alkitab ke panggung. Bermarkas di 
Lancaster County, Pennsylvania, Sight & 
Sound mengoperasikan dua panggung, 
yaitu pertama di Ronks, Pennsylvania 
(saat ini dikenal sebagai Millenium Teater) 
danyang kedua di Branson, Missouri. Selain 
memainkan drama panggung mengenai 
Yesus, mereka juga kerap memainkan drama 
panggung mengenai Nuh, Musa, Simson, 
Daniel, dan Ester. Kata yang tepat untuk 
tampilan Sight & Sound adalah Broadway 
bertemu Alkitab. 

J E S U S
Sight & Sound Theatres

10
RAISE  :  Respect-Advance-Internalize-Share-Empower



J E S U S
Sight & Sound Theatres

Kami tidak melihat pagelaran ini secara 
langsung, tetapi kami menonton pagelaran 
drama ini melalui format film. Secara 
keseluruhan saat melihat drama panggung 
ini, mengingatkan kembali pada tampilan 
film Marvel Cinematic Universe. Sight & 
Sound mempersiapkan dengan baik setiap 
pagelaran panggungnya, mulai dari properti 
arsitektur bangunan yang begitu indah yang 
hampir menyerupai bentuk bangunan di 
timur tengah, cahaya panggung yang begitu 
apik, serta penampilan para aktor yang luar 
biasa dengan kostum yang sesuai dengan 
alur cerita. Tak hanya tampilan digital pada 
layar LED seberat 12 ton dengan bentang 
lebar 113 kaki dan tingginya  mencapai 30 kaki 
yang begitu memesona, tetapi mereka juga 
menggunakan mahluk hidup seperti unta, 
babi, kambing, kuda, burung yang sengaja 
dipakai untuk menghidupkan suasana. Efek 
yang menakjubkan di antaranya adalah 
saat Yesus berjalan di atas air dan tentang 
mukjizat yang diperbuat oleh Yesus Kristus 

di Danau Galilea tentang tangkapan ikan, 
terkagum seakan nyata dengan efek yang 
luar biasa dan seakan menyatu. 

Dari tata suara, Sight & Sound tidak 
menggunakan live sound seperti orchestra, 
tetapi suara yang telah direkam sebelumnya, 
namun masih terdengar cukup jelas dan 
bersih. Menjadi tugas yang berat bagi penulis, 
Kristen Brewer, untuk memangkas isi dari 
empat Injil Alkitab menjadi sebuah naskah 
drama dalam waktu 2,5 jam dan tetap tunduk 
pada apa yang tertulis pada Alkitab. Adegan 
penyaliban Yesus Kristus ditampilkan dengan 
tetap memperhatikan penonton anak-anak, 
sehingga tidak terkesan menyeramkan. 
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B y God’s grace, located on 101 Taman 
Asri Selatan, Pondok Tjandra Indah, 
Sidoarjo, PPPK Petra opened Petra 

Acitya Christian Junior High School in 
academic year 2020/2021. Marking the 
opening of the school, there was an online 
fellowship on July 10th, 2020 served by Ps. 
Leonard Andrew Immanuel from GKI Sidoarjo. 
The opening speech was delivered by Dr. Ir. J. 
Heryanto, MS, MBA as the chairman of PPPK 
Petra. There were also dr.Ariawan Wangsa 
Seputera, M.Kes. and Drs. Elia Indargo to cut 
the jasmine garlands as a symbolism of the 
opening of Petra Acitya. 
The name “Acitya” was chosen by the board 
for the new school. ‘The meaning of “Acitya” 

is “knowledge” in Sanskrit and “a child with 
dignity and noble characters” in Javanese. 
The opening of Petra Acitya is inspired by 
PPPK Petra’s mission to recognize, develop, 
use and enjoy all the potential God has 
blessed us with so that we can also be a 
blessing for others. The curriculum in Petra 
Acitya is K13 Plus - with the ‘plus’ being the 
Christian Values.  The teaching and learning 
processes are delivered in both Bahasa 
Indonesia and English. The students have 
freedom to study according to their talents & 
interests. In grade 8 & 9, apart from studying 
6 compulsory subjects: Character Building & 
Christian Living, Christian Education, Civics 
& Indonesian History, Physical & Health 
Education, English Proficiency Program and 
Indonesian Language, they can:
Choose 3 out of 9 elective subjects: 
• Science, Social & Language subjects  
• Math Science, Physics, Life Science
• Economic & World History, Geography, 

Finance & Entrepreneurship
• Socio Culture & Basic Communication, 

Mandarin, Korean
Choose 1 out of 4 available Art subjects to 
encourage their self-expression and creativity:
• Visual arts, 
• Music, 
• Dances. 
• Theatre 
Choose 1 out of 2 available enrichment 
subjects to prepare them for 21st century 
challenges: 
• STEM (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics), 
• ICT (Information and Communications 

Technology)                                                                       

FOR THE BEGINNING OF
PETRA ACITYA

LIPUTANSINERGI
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Petra Acitya Christian Junior High 
School
62 31 99687980 | 62 31 99687987 | 
WA 0895336388603
smpacitya@pppkpetra.sch.id |  
IG: petraacitya

Petra Acitya also nurtures students’ digital 
literacy to answer the challenges that may 
await them in the future. Instead of using 
textbooks, all of the learning materials are in 
a digital form and can be accessed through 
Petra Acitya’s Learning Management System 
(LMS). Therefore, students are required to use 
notebook/laptop during the school time. 

To engage more with the students, each Petra 
Acitya’s teacher has 7-8 mentees. Students 
meet up in their mentoring group every day 
to share their daily learning experience to 
their friends and mentor. As the mentoring 
group is small, teachers are hoped to have 
intense communication with the students 
and their parents. This way, Petra Acitya not 
only focuses on academic matters, but also 
encourages sharing life experience and caring 
for one another. 

Additionally, to provide a high-quality certified 
education, Petra Acitya is working hand in 
hand with ACT (American College Testing) for 
English Proficiency Program (EPP) and King 
Se Jong Institute for the Korean Language 
class. They even participated in Petra Acitya 
Cultural Festival (C-Fest) which was held 
on October 8-13, 2020 to enrich students’ 
knowledge through fun learning. King Se 
Jong Institute invited Mr. Park Seung Chan 
from Korea to introduce Korean Cultures 
to Petra Acitya students in the Korean Day. 
Meanwhile, Mr. Keith Tang, ACT Indonesia 
Regional Academic Manager, shared the 
importance of learning foreign languages 
and being a global citizen in the 21st century 
during the English Day. 

On top of it, Petra Acitya is going to have One 
Stop Learning (OSL) Programme to fulfill the 
students’ needs in developing their talents 
and interests. It is a partnership program with 
some trusted providers which offers paid 
extracurricular courses - the students can 

apply to some classes that are available and 
join those classes after school.

Petra Acitya is also equipped with some great 
learning facilities. Occupying a brand new 
9-levels building, Petra Acitya has a gallery, 
a wall of fame, a multi-function hall, a library, 
an indoor court, a chapel, several laboratories: 
Life Science, Physics, STEM, ICT and Language 
laboratories. The building also has some 
workshop rooms: Music room, Visual Art 
workshop, Dance studio, theatre and 
social room to enhance students’ learning 
experience. Petra Acitya applies the moving-
class system which allows the students to go 
to specific rooms according to their schedule 
instead of staying in one class for the whole 
day. Therefore, students have their own 
lockers to keep their belongings during their 
time at school. In the classrooms, students’ 
desks are specially designed to be easily 
moved and arranged for students’ group 
discussion and other fun learning activities 
in the class. The students are encouraged to 
share their ideas through group discussions, 
experiments and presentations. 

Last but not least, equipped with the unique 
programs and great facilities, Petra Acitya 
empowers the students to be a blessing 
through their talents. We believe that fairness 
is not the same as getting the same thing - it 
means everyone gets what they need in order 
to be successful.   

“Love God, Have Noble Characters and Full of 
Wisdom”



M enandai 50 tahun SMK Kristen Petra 
berkarya untuk turut mencerdaskan 
anak bangsa, dilangsungkan acara 

pembukaan gedung vokasi yang baru di 
SMK Kristen Petra. Tujuan dari revitalisasi 
sekolah ini salah satunya adalah untuk 
menjawab tantangan pendidikan vokasional 
masa depan, yang mana kini memasuki era 
pendidikan 4.0. Dengan fasilitas gedung 
baru yang dirancang untuk lebih menyerupai 
lingkungan kerja di dunia industri ini, 
diharapkan bisa makin meningkatkan 

kompetensi SDM-SDM 
baru yang andal, yang 
dibutuhkan dalam dunia 
industri sekarang ini.

Acara pembukaan 
gedung vokasi yang baru 
ini dilangsungkan pada 
tanggal 14 September 
2020. Pelaksanaan acara 
yang dibarengi dengan 
perayaan 50 tahun SMK 
Kristen Petra ini diawali 
dengan ibadah syukur 
yang ditempatkan di 
aula sekolah. Ibadah 
dilayani oleh Pdt. Leonard 

dari GKI Sidoarjo dan dihadiri oleh Dewan 
Pengurus PPPK Petra, para kepala sekolah 
dan jajaran eksekutif PPPK Petra, serta 
para tamu undangan. Usai ibadah, acara 
disambung dengan pemotongan tumpeng 
oleh dr. Ariawan Wangsa Seputera, M.Kes. 
(Ketua II Dewan Pengurus PPPK Petra) yang 
diberikan kepada Ibu Andari Suryaningsih, 
S.Pd., M.M., M.Si. selaku Kepala SMK Kristen 
Petra. Kemudian, sesi berlanjut dengan 
berkeliling untuk melihat beberapa fasilitas 
dan mesin baru yang ditempatkan di gedung 
vokasi, sebelum pelepasan burung merpati 
sebagai simbol harapan SMK Kristen Petra 
bisa terus maju dan membumbung tinggi 
menembus langit. Dan sebelum masuk 
ke dalam gedung untuk memulai video 
teleconference dengan beberapa pejabat 
dinas pendidikan, salah satunya adalah 
Bapak Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D. 
(Direktur Jenderal Vokasi Kemendikbud RI), 
dilakukan prosesi pemotongan pita oleh 
Drs. Elia Indargo (Ketua III Dewan Pengurus 
PPPK Petra). Sesi video teleconference itu 
sendiri diisi dengan sambutan Ketua I Dewan 
Pengurus PPPK Petra, Dr. Ir. J Heryanto, 
MS, MBA, serta ucapan selamat dan tanya 
jawab dengan para pejabat pendidikan yang 
diundang melalui Zoom, terkait bagaimana 

PEMBUKAAN

SMK KRISTEN PETRA
GEDUNG VOKASI

LIPUTANSINERGI

Ibu Andari Suryaningsih, S.Pd., M.M., M.Si. menerima tumpeng dari dr. Ariawan 
Wangseputra selaku Ketua II PPPK Petra

14
RAISE  :  Respect-Advance-Internalize-Share-Empower



PEMBUKAAN

peran serta SMK Kristen Petra dalam kancah 
pendidikan vokasional di lingkup kota, 
provinsi, atau bahkan nasional. Dan pada 
akhirnya, acara ditutup dengan sesi ramah 
tamah bersama dengan para tamu undangan 
yang hadir pada siang hari itu.

Sejarah SMK Kristen Petra dimulai pada 
tanggal 16 Februari 1970, dengan dibukanya 
Sekolah Teknik Menengah jurusan Mesin 
yang berada di Jalan Tanjong Anom No. 
17 Surabaya. Pada saat itu, banyak sekali 
anak-anak dari tingkatan SMP ataupun 
SMA yang putus sekolah, baik yang tidak 
dapat menyelesaikan ujian maupun tidak 
diterima di Perguruan Tinggi. Mereka belum 
siap dan belum terlatih untuk terjun ke 
masyarakat sebagai tenaga terampil yang 
bisa diandalkan, dan tentunya akan tersisih 
oleh para lulusan Perguruan Tinggi yang terus 
bertambah setiap tahun. Dewan Pengurus 
PPPK Petra pun melihat akan potensi 
munculnya kesenjangan dalam masyarakat 
apabila situasi ini dibiarkan terus-menerus, 
sehingga mempertimbangkan untuk 
membuka sekolah vokasi guna menghasilkan 
tenaga-tenaga terampil yang siap untuk 
terjun dalam dunia kerja. Oleh karena 
perkembangan sekolah yang membutuhkan 

lokasi lebih luas dan sarana perlengkapan 
lebih memadai, akhirnya sekolah dipindah 
ke lokasi yang baru di Jalan Jemur Andayani 
XVI No. 16-18 Surabaya (lokasi sekarang). Kini, 
SMK Kristen Petra menaungi 495 peserta 
didik, yang menempuh pendidikan di empat 
jurusan, yaitu Teknik Pemesinan (TPM), Teknik 
Elektronika Industri (TEI), Teknik Kendaraan 
Ringan (TKR), dan Teknik Komputer Jaringan 
(TKJ).

Dan dengan adanya gedung vokasi yang 
baru ini, akan makin melengkapi sarana 
pendidikan di SMK Kristen Petra sekaligus 
sebagai upaya revitalisasi sekolah untuk 
menjawab tantangan pendidikan vokasional 
masa depan. SMK Kristen Petra… bisa! SMK 
Kristen Petra… diberkati! SMK Kristen Petra… 
jadi berkat!
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P PPK Petra sebagai lembaga pendidikan 
yang telah berkiprah selama 69 tahun, 
terus berusaha mengembangkan 

program pendidikan yang holistik yang 
berarti tidak hanya sekadar memperhatikan 
perkembangan akademik siswa saja, tetapi 
termasuk perkembangan fisik, mental, 
talenta, dan kerohanian siswa (P.E.T.R.A.). 
Namun keberhasilan dari program-program 
tersebut tidak diketahui para orang tua 
karena kurangnya promosi dari PPPK Petra.

Dengan dimulainya Penerimaan Siswa 
Baru tahun ajaran 2021/2022 pada bulan 

September 2020, perlu adanya promosi dan 
publikasi yang efektif dengan harapan dapat 
menarik minat orang tua untuk bergabung 
dengan PPPK Petra dan menaikkan jumlah 
siswa baru. Selama ini publikasi dilakukan 
di dalam sekolah (open house), pameran 
pendidikan di mall, dan melalui media 
massa. Pada masa pandemi ini, promosi yang 
dilakukan tentunya harus berbeda dengan 
promosi sebelumnya. Untuk itulah kegiatan 
virtual open house sebagai salah satu 
bentuk promosi baru di PPPK Petra dalam 
penerimaan siswa baru.

VIRTUAL OPEN HOUSE
PPPK PETRA

Junita Tri Whardani, S.Psi., M.M. - Kepala TK Kristen Petra 5

LIPUTANSINERGI
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Melalui kegiatan ini, publik khususnya calon 
orang tua siswa perlu mendapatkan informasi 
mengenai product knowledge PPPK Petra 
seperti Student Learning Outcomes (SLO) 
dan fasilitas yang diberikan oleh PPPK 
Petra kepada calon orang tua siswa, proses 
pembelajaran selama masa pandemi, dan 
tata cara pendaftaran yang dilakukan secara 
daring.  

Kali pertama proses pelaksanaan virtual 
open house dilakukan secara daring melalui 
Zoom karena pandemi COVID-19. Virtual open 
house yang meliputi jenjang KB, TK, SD, SMP, 
dan SMA/SMK, dilaksanakan secara maraton 
pada tanggal 19 September 2020, dengan 
mengangkat tema besar yaitu “Fun Learning 
with Petra Nurturing the Future Leaders”. 
Virtual open house menyasar para orang 

tua yang memiliki anak dan akan memasuki 
jenjang KB, TK, SD, SMP, SMA/SMK. 

Pada virtual open house jenjang KB dan 
TK, diwakili oleh Ibu Junita Tri Whardani, 
S.Psi., M.M. (Kepala KB-TK Kristen Petra 5). 
Dari jenjang SD, diwakili oleh Ibu Theresia 
Adriana M.P., S.Si., M.M. (Kepala SD Kristen 
Petra 10). Dari jenjang SMP, diwakili oleh Dra. 
Herwati, M.Psi. (Kepala SMP Kristen Petra 
Acitya). Lalu dari jenjang SMA/SMK, diwakili 
oleh Ibu Elisabeth Dian Pujilestari, S.Pd., M.M. 
(Kepala SMA Kristen Petra 1). Sedangkan 
informasi mengenai Penerimaan Siswa Baru 
tahun ajaran 2021/2022, disampaikan oleh Ibu 
Florensia Maria Regina, S.Psi. (Koordinator 
Jenjang TK dan SD) dan Ibu Tri Utami Rinto 
Rukmini, M. M. (Koordinator Jenjang SMP dan 
SMA/SMK). 

VOH KB/TK VOH SD VOH SMP VOH SMA

APLIKASISINERGI
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WEBINAR
Dukungan Psikososial Orang Tua dan 
Sekolah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak 
di Bidang Pendidikan

01

LIPUTANSINERGI

Sesi pertama diisi oleh salah 
satu guest speaker, Rektor 
Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya, Drs. Kuncoro 
Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., juga selaku 
orang tua siswa alumni PPPK 

Petra. Beliau memaparkan tentang strategi 
orang tua pada pendampingan anak selama 
masa pandemi. Dalam hal ini, orang tua mau 

berperan sebagai teman diskusi dan berbagi. 
Melalui kegiatan diskusi, sharing (berbagi 
pengalaman), dan psiko-edukasi, anak 
bisa memperoleh pembelajaran baru dan 
kesadaran baru pada pola pikir, pola rasa, dan 
pola perilaku. Hidupi emosi positif dengan 
memelihara rasa gembira dan senang dalam 
relasi keluarga melalui kegiatan bersama 
anak. 

M asa pandemi menuntut adanya 
perubahan dan penyesuaian 
terhadap siswa, orang tua siswa, 

dan sekolah dalam pembelajaran. Anak 
secara penuh belajar dari rumah melalui 
metode daring (school from home). Adanya 
perubahan jadwal belajar bisa membuat 
anak mengalami kebosanan dalam belajar, 
sehingga anak akan berusaha mencari 
aktivitas lain dalam rumah, seperti menonton 
TV, bermain gadget, ataupun aktivitas lainnya. 
Pendampingan dan kualitas komunikasi 
orang tua terhadap anak sangat diperlukan 
pada masa pandemi ini. Untuk itu, PPPK 

Petra menyelenggarakan webinar “Dukungan 
Psikososial Orang Tua dan Sekolah dalam 
Pemenuhan  Hak-Hak Anak di Bidang 
Pendidikan” pada tanggal 24 Oktober 2020, 
yang diikuti oleh orang tua siswa PPPK Petra 
dan masyarakat umum. Ketua I Dewan 
Pengurus PPPK Petra, Dr. Ir. J. Heryanto, MS, 
MBA, membuka webinar dengan sambutan 
dan ucapan terima kasih kepada para 
narasumber dan guest speakers. Beliau juga 
mengatakan bahwa diperlukan kerja sama 
yang baik antara orang tua dan sekolah 
dalam pendidikan anak-anak mereka.



Sesi keempat dan terakhir, ada 
guest speaker yang merupakan 
Rektor Universitas Kristen Petra 
Surabaya, Prof. Dr. Ir. Djwantoro 
Hardjito, M.Eng. yang juga 
selaku orang tua siswa SMA 

Kristen Petra 5, membagikan pengalamannya 
dalam mendampingi anak-anak. Ada 
beberapa kebutuhan anak-anak dalam proses 
tumbuh kembangnya yang mana orang tua 
sedini mungkin harus mengenalkan Tuhan,  
dan menanamkan pada diri mereka bahwa 
mereka memerlukan Tuhan dalam hidupnya. 

Remaja memerlukan lingkungan pergaulan 
yang sehat dan komunitas yang kondusif, 
agar dapat bertumbuh menjadi pribadi 
yang utuh dan unik sesuai dengan talenta 
masing-masing. Sebagai kata penutup, 
beliau menuturkan, “Dibutuhkan banyak 
pihak dalam mendidik anak untuk menjadi 
pribadi yang utuh dan dewasa. Tidak hanya 
sekadar menyerahkan anak kepada sekolah. 
Orang tua harus terus belajar dan bertumbuh 
bersama anak-anak, proses ini tidak akan 
selesai.”

Sesi kedua oleh Koordinator 
Staf Bimbingan Konseling PPPK 
Petra, Ibu Kartika Indrasari, 
S.Pd., M.M., memaparkan 
permasalahan psikososial yang 
terjadi di setiap perkembangan 

anak-anak di tiap jenjang sekolah PPPK 
Petra. “Kami mengajak anak-anak berdiskusi 
tentang berbagai pengalaman kehidupan, 
nilai-nilai yang baik, karakter-karakter yang 

berlandaskan iman kristiani yang diperlukan 
oleh anak-anak tidak hanya untuk saat 
ini tetapi juga yang akan datang. BK akan 
mencatat potensi anak-anak termasuk situasi 
dan kondisi yang mungkin menghambat 
proses perkembangan anak-anak. BK juga 
menyerahkan ke jenjang sekolah anak-anak 
berikutnya supaya anak-anak tetap dapat 
didampingi di jenjang sekolah PPPK Petra 
berikutnya,” tuturnya.

Pada sesi ketiga, Koordinator 
Staf Pendidikan Agama Kristen 
(PAK) PPPK Petra, Ibu Aryani, 
S.Th., M.Pd., menjelaskan 
tentang metode pembelajaran 
PAK di PPPK Petra, mulai 
aspek kognitif, afektif, hingga 

psikomotorik. 
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Link : https://www.youtube.com/watch?v=nM4Kb6KPZbM
Jangan lupa share, like, dan subscribe kanal YouTube PPPK Petra



T idak terasa, kita semua sudah 
memasuki tahun ajaran yang 
baru, yakni tahun ajaran 

2020/2021. Dengan adanya pandemi 
COVID-19, setiap kegiatan pembelajaran 
yang kita hadapi saat ini tentu saja berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada umumnya, kita biasanya dapat 
berinteraksi terhadap sesama dengan mudah 
dan langsung melakukan setiap aktivitas 
dengan leluasa. Akan tetapi, sekarang ini kita 
harus mulai membiasakan diri untuk tetap 
berada di rumah, selalu mengikuti protokol 
kesehatan dengan cara menggunakan 
masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak 
satu sama lain.

Pandemi COVID-19 membuat perubahan 
di semua bidang, salah satunya bidang 
pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
menerapkan kebijakan Belajar dari Rumah 

atau Learning From Home (LFH). Mau 
tidak mau, suka tidak suka, kita seolah-olah 
‘dipaksa’ untuk mampu beradaptasi dan 
bergerak cepat, menyesuaikan tantangan 
zaman, serta memaksimalkan kreativitas dan 
teknologi. Hal ini membuat konsep Merdeka 
Belajar yang digagas oleh Bapak Nadiem 
menjadi relevan.

Maka dari itu, metode yang sesuai dengan 
konsep Merdeka Belajar itu hanya dapat 
dilakukan dengan dukungan teknologi. 
“Teknologi ini bukan semuanya online, 
melainkan bisa macam-macam. Begitu 
pula dengan menggunakan TVRI sebagai 
media pembelajaran. Jadi semua yang kita 
sebutkan teknologi akan digunakan dalam 
mengimplementasi Merdeka Belajar,” kata 
Bapak Nadiem.

Dalam waktu yang cukup singkat, kita mulai 
belajar teknologi seperti beberapa aplikasi 
yang mendukung kegiatan belajar-mengajar. 
Mulai dari aplikasi pembuatan video hingga 
aplikasi yang membuat kita dapat berjumpa 
atau tatap muka dengan anak didik, orang 
tua, dan bahkan sesama guru/karyawan, 
meski hanya daring.

Pemerintah membuat kebijakan baru yang 
mana masyarakat Indonesia harus menjalani 
tatanan baru yang dinamakan “new normal”. 
Oleh karena itu, kita harus mulai beradaptasi 
dan menyesuaikan diri dengan situasi yang 
ada sekarang. Meski banyak hal yang harus 
dipelajari, kita harus menjadi pribadi yang 
aktif belajar agar mampu menghadapi 
kenormalan baru ini. Selain itu, kita harus 
melek teknologi, karena Merdeka Belajar 
tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak 
menggunakan teknologi. 

Sebagai pendidik, baik guru KB maupun 
TK, kita harus bekerja sama dengan orang 
tua untuk dapat mendampingi anak-anak 
belajar dari rumah, karena anak-anak 

KB & TK PPPK PETRA MENGHADAPI KENORMALAN 
BARU

MANFAATKAN TEKNOLOGI DI 
TENGAH PANDEMI COVID-19

TEKNOLOGI PENDIDIKANSINERGI
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Kita sebagai pihak sekolah sebaiknya juga memanfaatkan 
teknologi semaksimal mungkin untuk dapat bekerjasama 

dengan orang tua menjadi mitra yang baik dalam mendampingi 
pertumbuhan dan perkembangan anak

khususnya pada jenjang KB dan TK, masih 
sangat membutuhkan pendampingan 
dalam pembelajaran. Teknologi membantu 
guru memberikan materi yang menarik, 
menyenangkan, dan mudah dipahami oleh 
anak. Akan tetapi, peran orang sekitar, baik 
orang-tua/wali yang menemani anak belajar 
dari rumah maupun guru di sekolah, memiliki 
dampak yang besar dalam mendampingi 
anak saat pembelajaran berlangsung.

Kegiatan belajar dari rumah ini seharusnya 
menumbuhkan kepedulian anak terhadap 
setiap orang dan situasi yang ada di sekitar 
mereka (terutama di rumah), karena ada 
banyak waktu yang dihabiskan oleh anak 
saat berada di rumah. Misalnya, anak belajar 
peduli untuk membantu anggota keluarga, 
seperti membantu mama menyiapkan 
sarapan atau makan malam, memijat papa 
setelah pulang kerja, dan sebagainya. Selain 
itu, anak dapat belajar menjadi anak yang 
mandiri dan disiplin. Tentu saja, orang tua 
memegang peranan penting agar hal 
tersebut dapat terwujud. Caranya, dengan 
melatih membiasakan anak untuk bangun 
pagi, mandi, makan secara teratur, dan 
mengikuti kelas online sesuai dengan jadwal 
sekolah.

Kita sebagai pihak sekolah sebaiknya juga 

memanfaatkan teknologi semaksimal 
mungkin untuk dapat bekerja sama 
dengan orang tua menjadi mitra yang 
baik dalam mendampingi pertumbuhan 
dan perkembangan anak. Dahulu, kita 
terbatas antara ruang dan waktu untuk 
berkomunikasi. Sekarang, kita dapat 
melakukan di mana dan kapan saja 
dengan adanya teknologi. Contohnya, 
dengan menjalin komunikasi mengenai 
perkembangan anak melalui konseling lewat 
chat/video call/voice call, mengikuti webinar 
untuk memperlengkapi diri dalam mendidik 
anak melalui media sosial, Zoom Meeting, 
membaca artikel, dan lain-lain.

Mari sama-sama kita renungkan dan ambil 
setiap hal positif yang ada. Dengan adanya 
pandemi, kita menjadi melek teknologi. 
Selain itu, adanya teknologi membantu 
kita mendapatkan banyak hal, seperti ilmu 
pengetahuan yang dapat memperlengkapi 
diri kita.

Terus kobarkan semangat dalam 
membimbing anak-anak didik yang sudah 
Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah 
generasi ini terlahir menjadi generasi 
yang takut dan cinta akan Tuhan, mandiri, 
disiplin, dan peduli terhadap sekitar. Selamat 
berjuang dan berkarya! Tuhan memberkati.
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D unia pendidikan di Indonesia pada 
tahun 2020 ini dihadapkan pada 
perubahan yang cukup signifikan 

karena memasuki era pandemi COVID-19. 
Guru dan siswa secara tidak langsung 
harus beradaptasi dengan cara belajar-
mengajar yang baru menggunakan 
teknologi (pembelajaran secara daring). Di 
pihak guru, mereka menghadapi tantangan 
yang tidak mudah. Mereka harus belajar 
secara cepat menggunakan berbagai 
aplikasi untuk pembelajaran seperti Zoom, 
Google Classroom, Bookwidget, Quizizz, 
dan Moodle. Para siswa dan orang tua 
pun harus beradaptasi dengan kondisi 
ini. Mau tidak mau, anak dan orang tua 
belajar menggunakan berbagai aplikasi 
pembelajaran. Meski begitu, jangan sampai 
penggunaan teknologi ini menggantikan 
peran guru dalam melakukan tugas dan 
tanggung jawabnya sebagai pendidik 
dan pengajar, namun menjadi penunjang 
peran guru, yaitu memberi informasi dan 
dapat membantu melakukan perubahan-
perubahan yang ada dalam “kenormalan 
baru”.

Esensi pembelajaran yang sesungguhnya 
adalah memberi tantangan dan pengalaman 
kepada anak untuk menyerap hal-hal 
yang baru. Tidak hanya belajar untuk 
menghafal, tetapi dapat membantu  anak 
untuk memahami materi pelajaran dengan 
lebih mudah. Hal ini sesuai dengan konsep 
Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem 
Makarim. Kreativitas guru dalam mengelola 
aktivitas belajar mengajar di kelas sangat 
diperlukan agar dapat meningkatkan mutu 
pembelajaran dan mutu pendidikan secara 
keseluruhan. 

Dalam menghadapi era kenormalan baru 
ini, para guru sangat didukung oleh pihak 
sekolah dalam penggunaan teknologi 
pendidikan dengan memperlengkapi semua 
tenaga pendidik di jenjang sekolah dasar 
melalui pelatihan, seminar, dan workshop, 
sehingga dapat menambah wawasan 
dan meningkatkan keterampilan mereka 
dalam menggunakan dan memanfaatkan 
teknologi. Ada banyak kegiatan yang 
dapat dilakukan oleh para guru melalui 
pembelajaran daring ini, seperti mengadakan 
permainan pembelajaran (Kahoot, Quizizz, 
Mentimeter, dan lain-lain), pemberian tugas, 
materi, serta evaluasi akhir semester melalui 
Moodle. Mereka juga sangat antusias dalam 
mempersiapkan materi pembelajaran yang 
menarik dengan membuat video-video 
pembelajaran. Melalui video pembelajaran 
yang diunggah oleh guru, anak-anak dapat 
belajar secara mandiri tanpa dibatasi oleh 
ruang dan waktu.  

Para guru merupakan role model dalam 
memperkenalkan dan memberi contoh 
bagaimana menggunakan teknologi dalam 
pembelajaran. Mereka memotivasi para 
siswa untuk belajar menggunakan teknologi 
melalui aktivitas mendokumentasikan 
berbagai kegiatan, antara lain: talent show, 
proyek bersama orang tua (memasak, 
membersihkan rumah, membuat hasil 
karya, dan lain-lain), tugas kesenian, serta 
tugas bahasa Inggris. Melalui kegiatan ini, 
para siswa belajar merekam proses kegiatan 
dan mengunggah video tersebut di Google 
Classroom dan Moodle. 

Dalam menjalani era kenormalan baru ini, 
sudah pasti ada kendala dan persoalan 
yang harus dihadapi oleh para guru, siswa, 



ataupun orang tua. Koneksi internet yang 
tiba-tiba tidak stabil, kekurangmampuan 
guru dalam menguasai fitur-fitur yang ada di 
aplikasi, keterbatasan guru dalam melakukan 
bimbingan dan komunikasi secara langsung 
kepada siswa, serta keterbatasan perangkat 
yang digunakan oleh siswa yang semuanya 
itu dapat menghambat kelancaran proses 
pembelajaran. Dari pihak orang tua pun, 
keterbatasan mereka dalam mendampingi 
anaknya mengikuti pembelajaran juga 
merupakan kendala yang cukup serius. 
Oleh karena itu, para guru terus menjalin 
komunikasi secara intensif baik dengan siswa 
maupun orang tua. 

Perlu disadari oleh banyak pihak, bahwa 
dalam era kenormalan baru ini sangat 
dibutuhkan kerja sama yang lebih lagi 
daripada sebelum adanya pandemi COVID-19, 
baik dari pihak sekolah, sesama guru, siswa, 
maupun orang tua. Bila pihak sekolah telah 
berupaya untuk mengusahakan hal-hal yang 
diperlukan untuk mendukung kelancaran 
kegiatan belajar-mengajar, guru sebagai 
tenaga pendidik pun perlu bahu-membahu 

saling mendukung agar kepentingan siswa 
sebagai peserta didik dalam segala aspek 
dapat terpenuhi. Sesama rekan guru dapat 
saling memperlihatkan kelebihan yang ada 
dan menutupi kekurangan yang lain dalam 
penggunaan teknologi, mengingat belum 
semua guru mampu menguasai teknologi 
dengan cepat. Sebagian guru bahkan 
memerlukan pendampingan pada awalnya 
agar penyampaian materi pembelajaran 
dapat berjalan dengan lancar. Kerja sama 
ini dapat terjadi kapan saja tanpa dibatasi 
oleh ruang dan waktu mengingat pesatnya 
kemajuan teknologi yang membuat semua 
yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Pada akhirnya, setelah era pandemi COVID-19 
ini berlalu, pemanfaatan teknologi di Sekolah 
Dasar tidak akan berlalu begitu saja. Malah 
akan ada dorongan inovasi dari para guru 
dalam mengelola aktivitas belajar-mengajar 
menggunakan teknologi informasi 
yang lebih kreatif, sehingga dapat 
melahirkan generasi penerus 
yang mandiri, kreatif, inovatif, dan 
berprestasi pada masa yang akan 
datang. 

Bersama Tuhan, kita pasti bisa...! Amin. 
Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita 
bersama.  

Kita sebagai pihak sekolah sebaiknya juga memanfaatkan 
teknologi semaksimal mungkin untuk dapat bekerja sama 

dengan orang tua menjadi mitra yang baik dalam mendampingi 
pertumbuhan dan perkembangan anak
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R asa ingin tahu membuat 
kehidupan manusia terus 
berkembang dari zaman 

ke zaman. Hal tersebut membuat 
kehidupan manusia menjadi 
dinamis seiring dengan rasa ingin 
tahu yang dimiliki. Teknologi 
menjadi hal yang paling menarik 
dari perkembangan peradaban 
manusia, terus berkembang dari 
era primitif hingga kehidupan 
modern. Manusia selalu mencari 
cara untuk mempermudah 
aktivitas kehidupannya.

Kehidupan dinamis juga 
merambah ke dunia hiburan. Game menjadi 
salah teknologi yang paling digemari, mulai 
dari game secara langsung/konvensional 
hingga ke digital. Game menjadi buruan 
bagi semua insan yang memerlukan 
hiburan. Game mendapat porsi sendiri bagi 
penikmatnya. Karena begitu besar respons 
manusia terhadap game, membuat banyak 
kreator yang berlomba menciptakan games 
yang menarik.
Mengapa game menarik? Bahkan 
hampir semua orang pernah memainkan/
menggemari game, terutama game digital. 
Apalagi banyak yang sengaja memberikan 

waktu khusus atau bahkan memberi waktu 
lebih untuk bermain game. Pasti sebagian 
besar menjawab menyenangkan karena 
penyajian yang bagus, menarik, menantang, 
dan seterusnya.

Pandemi COVID-19 di Indonesia pertama 
kali terdeteksi pada bulan Maret 2020, yang 
dengan cepat menyebar ke 34 provinsi, 
membuat banyak aspek lumpuh, salah 
satunya dunia pendidikan. Saat pertama 
pemberlakuan PSBB (Pembatasan 
Sosial Berskala Besar), seluruh sekolah 
menghentikan aktivitas pembelajaran secara 
konvensional (tatap muka langsung) di 
sekolah dengan menggantikan pembelajaran 
secara daring atau Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ) dari rumah. SMP Kristen Petra 1 menjadi 
salah satu sekolah yang terdampak. Proses 
pembelajaran harus kami lakukan secara 
daring. Kami terus berupaya agar proses 
pembelajaran terus berlangsung dengan baik 
meski dalam kondisi pandemi COVID-19.

Para guru berlomba memberikan yang 
terbaik bagi siswa-siswinya, dengan harapan 
materi bisa tersampaikan dengan baik meski 
melalui PJJ. Kami selalu memikirkan cara 
agar pembelajaran ini bisa fun bagi siswa. 
Kami ingin mengemas PJJ ini layaknya game 
yang menyenangkan. Membangun suasana 
yang menyenangkan bagi para siswa adalah 
hal penting dalam PJJ pada saat pandemi 
COVID-19 yang belum bisa dipastikan kapan 
berakhir ini. Dengan cara itu, pembelajaran 
akan lebih efektif karena para siswa tidak 
mudah bosan.

SMP PPPK PETRA MENGHADAPI KENORMALAN BARU

TANTANGAN MENJADIKAN PROSES 
PEMBELAJARAN SEMENARIK GAME

TEKNOLOGI PENDIDIKANSINERGI

Oleh: Yurui, S.Pd., M.M.
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Salah satu contoh karya siswa

Salah satu contoh karya siswa

Para guru memahami, pada era new normal, 
pendidikan harus terus berlangsung. Kita 
harus beradaptasi dengan cepat dari kondisi 
saat ini. Pendidikan harus dinamis dan terus 
berkembang agar proses pembelajaran 
tepat sasaran dengan menciptakan citra 
menyenangkan dalam kegiatan belajar-
mengajar.

Para guru mulai mempelajari konsep 
mengajar yang baik dan menyenangkan 
dengan menggunakan berbagai aplikasi 
pendukung. Untuk PJJ, kami menggunakan 
Zoom sebagai media pembelajaran interaktif. 
Untuk kegiatan belajar-mengajar, kami 
menggunakan aplikasi seperti Quizizz, 
Kahoot, Google Classroom, dan Moodle. Selain 
itu, kami menggunakan flipped classroom 
dan PPT interaktif sebagai media pendukung 
dalam pembelajaran, dengan tujuan agar 
para siswa semakin mudah memahami 
materi yang disampaikan. Pembelajaran 
yang diberikan oleh para guru tidak hanya 
disajikan dengan cara yang menarik namun 
juga memiliki bobot dan kebermaknaan yang 
mendalam. SMP Kristen Petra 1 memiliki 
empat goal dengan akronim BISA (Biblical 
Integration, Innovative Thinking, Social 
Responsibility, Active Living) dalam kegiatan 
pembelajaran yang tercakup pada portofolio 
setiap mata pelajaran. Biblical Integration 
mengajak siswa untuk dapat melihat betapa 
agung karya Tuhan dalam setiap aspek 
kehidupan, bahkan melalui mata pelajaran 
yang kita pelajari. Innovative Thinking melatih 
siswa menangkap informasi baru apa yang 
telah dipelajari dan keterkaitannya dengan 
mata pelajaran lain. Social Responsibility 

mendorong siswa untuk memberikan 
kontribusi dan tanggung jawab kepada 
sesama serta lingkungan sesuai dengan 
kapasitas yang dapat dilakukan. Active Living 
menjadikan siswa terus meng-explore setiap 
kemampuan diri, mengembangkan bakat 
dan minat, serta menerapkan konsep yang 
dipelajari dalam pola hidup sehari-hari.



SMA PPPK PETRA MENGHADAPI KENORMALAN BARU

TANTANGAN MENJADIKAN PROSES 
PEMBELAJARAN SEMENARIK GAME

TEKNOLOGI PENDIDIKANSINERGI
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Oleh: Dra. Cahyo Fajariati, M.Pd.

P andemi COVID-19  tidak 
boleh membuat semua segi 
kehidupan terhenti, termasuk 

dunia pendidikan. Dari sinilah akhirnya 
muncul “kenormalan baru” yang memaksa 
kita untuk mengubah segala interaksi kita 
secara digital. Kita mendadak diajak daring. 
Pernahkah terpikirkan oleh kita sebelumnya, 
suatu kenyataan bahwa sekolah tanpa siswa 
melaksanakan proses belajar-mengajar di 
sekolah, yang mana siswa mengikuti proses 
belajar-mengajar dari rumah, atau kita kenal 
dengan istilah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 
Dalam hal ini, proses pembelajaran dipaksa 
untuk berubah drastis menjadi online. Hal ini 
tentunya menuntut kesiapan dari berbagai 
aspek, mulai dari keterampilan guru, sarana 
dan prasarana pendukung, teknologi 
informasi dan komunikasi, jaringan internet, 
kesiapan siswa, dan orang tua, serta faktor 
penunjang lainnya. 

Proses pembelajaran online tidak hanya 
menuntut guru untuk dapat menguasai 

teknologi informasi dan komunikasi, tetapi 
juga menuntut guru untuk lebih kreatif 
dan interaktif dalam mengemas proses 
pembelajaran, supaya tujuan pembelajaran 
tetap dapat tercapai sesuai dengan 
tuntutan kurikulum. Tentunya hal ini 
tidaklah mudah bagi lembaga pendidikan 
khususnya sekolah, karena belum semua 
guru melek teknologi, terutama guru 
generasi X (lahir tahun 1980 ke bawah). Di 
sinilah peran pimpinan sekolah, ditantang 
untuk dapat memfasilitasi dan memotivasi 
serta memonitor semua guru supaya melek 
teknologi, karena pada dasarnya teknologi 
dapat dikuasai oleh semua generasi asal 
ada kemauan untuk  belajar. Seorang guru 
pada prinsipnya adalah manusia pembelajar 
yang harus siap menghadapi segala bentuk 
perubahan zaman, perubahan situasi dan 
kondisi, termasuk kasus pandemi COVID-19  
yang memaksa guru harus menggunakan   
teknologi dalam proses pembelajarannya.

Hal tersebut di atas juga dialami oleh semua  



sekolah di lingkungan PPPK Petra, yang 
mana semua guru dituntut harus  dapat 
melaksanakan proses pembelajaran secara 
online. Dengan adanya sarana dan prasarana 
penunjang yang memadai, jaringan internet, 
serta tekad dan semangat yang besar dari 
semua guru, khususnya guru di SMA Kristen 
Petra, maka proses pembelajaran secara 
online dapat dilaksanakan di seluruh SMA 
Kristen Petra, walaupun pada awalnya sangat  
berat dan membutuhkan kesabaran serta  
proses pelatihan yang sangat melelahkan.   
Memang proses pembelajaran online saat ini 
sudah dapat berjalan di semua SMA Kristen 

Petra, tetapi masih ada kendala yang muncul 
di lapangan, antara lain koneksi jaringan 
internet yang kadang tidak stabil, masalah 
minimnya waktu tatap muka melalui media 
Zoom yang terbatas, yaitu hanya lima jam 
pelajaran per hari @ 45 menit, sedangkan 
tuntutan materi yang harus diajarkan ke siswa 
sangat banyak. Untuk mengatasi kendala 
tersebut di atas, dilakukan upaya-upaya, 
antara lain: sekolah melakukan kolaborasi 
antarmata-pelajaran yang serumpun, 
membuat materi esensial yang harus 
disampaikan ke siswa, serta menerapkan 
cara pembelajaran Blended Learning, yaitu 
perpaduan antara pembelajaran tatap 
muka secara online melalui media Zoom 
dan pembelajaran offline yang dilakukan 
secara mandiri oleh siswa. 
Baik pembelajaran tatap 
muka secara daring maupun 
pembelajaran offline 
secara mandiri, semua 
memiliki kelebihan dan 
kekurangannya masing-
masing. Misalnya dalam 
pembelajaran tatap muka 
secara daring, memiliki 
kelebihan siswa dapat 
bertemu guru secara 
langsung melalui media 
Zoom sehingga siswa 
dapat langsung mendapat 
feedback dari guru atas 
pencapaian yang sudah 

mereka 
lakukan, tetapi 
kelemahannya pembelajaran ini terbatas 
oleh tempat dan waktu. Sebaliknya dalam 
pembelajaran mandiri secara offline, siswa 
tidak dapat bertemu secara langsung dengan 
gurunya sehingga tidak dapat memperoleh 
feedback secara langsung atas pencapaian 
yang sudah mereka lakukan. Akan tetapi, 
pembelajaran ini dapat dilakukan dengan 
tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Untuk 
menunjang pembelajaran offline secara 

mandiri, setiap guru mata pelajaran dituntut 
untuk menyiapkan materi pembelajaran 
dalam bentuk video tutorial, PPT bersuara/
Loom, ataupun materi dalam bentuk modul 
yang diunggah di LMS  sekolah, sehingga 
siswa dapat men-download sebelum 
mengikuti pembelajaran secara daring. 
Dengan demikian, waktu tatap muka yang 
singkat dengan guru dapat dimanfaatkan 
untuk diskusi dan membahas materi-materi  
penting yang sulit dimengerti oleh siswa. 
Selain itu, juga dapat digunakan untuk 
mengantisipasi koneksi jaringan internet 
yang kadang tidak stabil, yang menyebabkan 
proses pembelajaran tatap muka secara 
daring melalui media Zoom terganggu.

Hal ini tentunya menuntut kesiapan dari berbagai aspek, mulai 
dari keterampilan guru, sarana prasarana pendukung, teknologi 

informasi dan komunikasi, jaringan internet, kesiapan siswa,  dan  
orang tua serta faktor penunjang lainnya. 
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Proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 
juga menuntut  guru-guru SMA Kristen 
Petra tidak hanya kreatif dan inovatif 
dalam menyampaikan materi pelajaran 
yang menarik, tetapi juga harus interaktif 
dan komunikatif serta mudah dipahami 
oleh siswa. Misalnya untuk mata pelajaran 
Matematika dan Kimia,  guru-guru SMA 
Kristen Petra selalu berinovasi untuk dapat 
mengajar, supaya siswa dapat memahami 
materi yang sulit dipahami dengan cara 
menggunakan aplikasi Easy Teach yang 
ada di iPad, dan Microsoft Whiteboard di 
perangkat tablet sebagai pengganti papan 
tulis, sehingga siswa tetap dapat mengikuti 
langkah-langkah penjelasan guru secara 
runtut dan dapat bertanya langsung 
kepada guru jika tidak jelas. Di samping 
itu, dalam pembelajaran Matematika, guru 
juga menggunakan aplikasi Geogebra 
sebagai aplikasi penunjang pembuatan 
grafik. Dalam mata pelajaran Fisika, guru 
sering menggunakan aplikasi Phet dalam 
pembelajaran praktikum. 

Khusus mata pelajaran yang menuntut 
kegiatan praktik lebih banyak, seperti mata 
pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga 
dan Teknologi Pengolahan, maka guru 
yang mengajar di SMA Kristen Petra wajib 
membuat video tutorial yang berisi tentang 
langkah-langkah gerakan/praktik dengan 
jelas dan detail, dengan harapan siswa dapat 
mengikuti langkah-langkah yang diberikan 
oleh guru secara benar. Dan selanjutnya, 
siswa diwajibkan untuk mengirimkan bukti  
praktik berupa video, bahwa siswa sudah 
melakukan kegiatan tersebut. Lain halnya  
dengan mata pelajaran seni budaya, guru 
seni budaya lebih banyak menggunakan 
aplikasi Photoshop. Aplikasi ini memudahkan 
guru menyampaikan materi kepada siswa 
dengan langkah-langkah yang jelas dalam 
mengambar suatu objek, sehingga siswa 
memahami pelajaran yang diajarkan oleh 
guru dengan jelas dan langsung dapat 
mempraktikan.

Selain itu, guru-guru SMA Kristen Petra  
secara tim juga berupaya menciptakan  
games yang edukatif dan ice breaking yang 
menarik untuk dapat diberikan ke siswa 
pada sela-sela proses pembelajaran guna 

menghilangkan kebosanan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran secara daring. 
Proses pembelajaran secara daring tidak 
hanya menuntut guru untuk berperan 
aktif dalam proses pembelajaran, tetapi 
siswa juga dituntut untuk dapat mengikuti 
proses pembelajaran secara aktif dan 
disiplin, antara lain siswa tetap diwajibkan 
memakai seragam sekolah walaupun 
proses pembelajarannya dilakukan dari 
rumah. Hal ini bertujuan secara psikologis 
mengondisikan siswa seperti  belajar di 
sekolah. Untuk itu, kerja sama antara sekolah 
dan orang tua sangat diperlukan guna 
memonitor, mendorong, dan memotivasi 
siswa, dalam proses pembelajarannya. Selama 
ini, jika ada siswa yang bermasalah dengan 
kedisiplinan  dan kemalasan dalam mengikuti 
proses pembelajaran secara daring, orang 
tua langsung berkomunikasi dengan wali 
kelas dan guru BK di sekolah guna mencari 
penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh 
siswa.

Kita semua berharap pandemi COVID-19 ini 
cepat berlalu dari bumi ini, sehingga siswa 
dapat kembali bersekolah secara normal 
dan melaksanakan proses belajar-mengajar 
di sekolah. Namun demikian, jika proses 
belajar-mengajar sudah dapat dilaksanakan 
kembali di sekolah, kita tidak boleh kembali 
mengajar dengan gaya lama seperti sebelum 
pandemi. Kita harus tetap maju dan tetap 
memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi yang sudah kita terapkan 
selama pandemi dalam menunjang proses 
pembelajaran.



PPPK Petra Peduli dalam Tumbuh 
Kembang dan Mengoptimalkan Potensi 
Anak

LIPUTANSINERGI
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S etiap anak itu unik, tiap individu 
punya potensi tersembunyi yang 
bisa dikembangkan. Sebagai orang 

tua, kita tentu saja perlu mendampingi 
dan membantu mengembangkan potensi 
yang dimiliki oleh anak. Untuk itu, kita 
perlu lebih jeli dan peka dalam membantu 
memaksimalkan potensi anak. Dengan 
demikian, anak dapat mematangkan bakat 
mereka secara optimal dan sesuai dengan 
minat mereka tanpa terbebani paksaan orang 
tua.

Program pendidikan holistik P.E.T.R.A. tidak 
sekadar memperhatikan perkembangan 
akademik siswa saja, tetapi mencakup 
keseluruhan kecerdasan siswa. PPPK Petra 
mewadahi semua bakat dan kecerdasan para 
siswa tanpa terkecuali. Semua siswa diajak 
untuk menemukan bakatnya masing-masing. 
Untuk itu, PPPK Petra menyelenggarakan 
parenting webinar bertema “Kembangkan 
Potensi Anak sejak Usia Dini melalui P.E.T.R.A.” 
pada tanggal 20 November 2020, yang diikuti 
oleh para orang tua siswa KB, TK, dan SD, baik 
dalam maupun luar Petra.

Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra Dr. Ir. 

J. Heryanto, MS, MBA, membuka webinar 
dengan ucapan terima kasih kepada para 
narasumber dan para orang tua peserta 
webinar. Sesi pertama oleh Ibu Kimiati 
Kusumadjaja, S.Pd., M.M. selaku Kepala SD 
PPPK Petra yang memaparkan kegiatan 
pembelajaran pada jenjang KB, TK, dan SD 
PPPK Petra. Melalui video singkat seorang 
siswa yang mengajak hidup sehat sesuai 
dengan protokol kesehatan, apa yang 
dilakukan oleh siswa tersebut mewakili 
lima hal dari pembelajaran P.E.T.R.A. 
(Physical Growth, Emotional Intelligence, 
Talent Development, Religious Education, 
dan Academic Excellence). “Untuk dapat 
mempresentasikan sesuatu, dibutuhkan 
tubuh yang sehat, ini adalah Physical 
Growth. Untuk Emotional Intelligence, dia 
dapat mengendalikan diri sendiri dengan 
tetap tinggal di rumah, juga mengajak 
teman-temannya tetap berada di rumah. 
Untuk Talent Development, anak ini berani 
menceritakan tentang protokol kesehatan. 
Sedangkan Religious Education, dia dapat 
bersyukur kepada Tuhan, tubuhnya sebagai 
bait Allah, dia dapat menjaga kesehatan 
tubuh dengan baik dengan mencuci tangan 
sesuai dengan protokol kesehatan. 

WEBINAR



Secara Academic Excellence, dia juga 
bisa berkembang karena dia memiliki 
kemampuan dan pengetahuan yang cukup 
mengenai protokol kesehatan. Video singkat 
ini menunjukkan pendidikan yang holistik di 
PPPK Petra”, paparnya.       

Pada sesi kedua, Ibu Jessica Rahardja 
Sugiharto, S.Psi., M.Si., yang juga alumnus 
dan orang tua siswa SD PPPK Petra, berbagi 
pengalaman tentang pembelajaran di 
PPPK Petra yang banyak mengalami 
perubahan. Pada waktu dahulu, siswa 
berprestasi lebih ditekankan pada pendidikan 
akademik. Namun pada saat ini, banyak 
siswa berprestasi tidak hanya pada bidang 
akademik saja, tetapi juga pada bidang 
nonakademik. ”Dengan paradigma konsep 
pendidikan yang baru P.E.T.R.A., PPPK Petra 
tidak hanya peduli di bidang akademik 
saja, tetapi putri saya bisa berkembang 
dalam bidang yang lain. Saya melihat di 
sekolah Petra saat ini, anak yang aktif akan 
mendapat arahan dan bimbingan dari guru 
dan wali kelas. Mereka melakukan observasi 
dan mengamati anak tersebut untuk 
mengarahkan minatnya ke bidang mana,” 
jelasnya. Selanjutnya ia juga menceritakan 
kerja sama orang tua dengan pihak sekolah 
dalam mengarahkan dan mengembangkan 
minat bakat putrinya. Petra juga memberikan 
kesempatan kepada putrinya untuk 
mengeksplorasi minat baru dalam bernyanyi. 
Sekolah mengapresiasi apa yang telah 
dilakukan oleh putrinya sehingga membantu 
membangkitkan kepercayaan diri putrinya 

dengan berani tampil di atas panggung.        
Sesi terakhir ditutup oleh Dr. Evy Tjahjono, 
S.Psi., M.G.E., Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Surabaya menjelaskan bagaimana 
pendampingan orang tua dan sekolah 
dalam mengembangkan potensi anak 
sejak usia dini. Pendidikan pada era industri 
4.0 mengondisikan anak-anak bisa belajar 
apa pun, kapan saja, di mana saja, dan 
dengan siapa saja. Jika tidak didampingi, 
anak mungkin saja akan mencari informasi 
sendiri dengan cara yang salah. “Di dalam 
pendidikan, kita harus bisa mengenali potensi 
anak, dan setiap anak dengan potensinya 
bisa berkembang secara optimal apa pun 
yang dia miliki, yang ideal seperti itu. Di 
sekolah Petra dengan prinsip pembelajaran 
P.E.T.R.A. yang dimiliki, tentunya lebih 
dapat mengembangkan potensi anak,” 
tuturnya. Beliau juga menerangkan strategi 
yang diperlukan dalam mengembangkan 
potensi anak sejak usia dini, di antaranya 
adalah berkomitmen menjadi pendamping, 
memberi anak kesempatan untuk 
menunjukkan potensi yang dimiliki, memberi 
pujian dan pengakuan untuk membentuk 
keyakinan diri anak,  memiliki target tujuan 
belajar dalam bidang bakat anak, serta 
memfasilitasi akses supaya ada sumber 
belajar yang relevan.
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Link: https://www.youtube.com/
watch?v=oW_-Xg13N6Q

Jangan lupa share, like, dan 
subscribe Kanal YouTube PPPK 
Petra!

PIAGAM PENGHARGAAN KERJA SAMA ANTARA  
PPPK PETRA DAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

P ada tanggal 30 November 2020, 
PPPK Petra di wakili oleh Dra. Hariati 
Santoso, M.Pd., M.Si. selaku Kepala 

Humas, Marketing, dan Kerja Sama PPPK 
Petra menghadiri penghargaan kerja sama 
PPPK Petra dan Pemerintah Kota Surabaya. 
PPPK Petra melalui Pemerintah Kota 
Surabaya memberikan bantuan beasiswa 
pendidikan bagi siswa dari masyarakat 
berpenghasilan rendah di Kota Surabaya.



M asa pandemi tidak 
menghalangi semangat 
siswa-siswi berbakat 

PPPK Petra untuk meraih prestasi yang 
gemilang. Terbukti dalam perolehan medali 
kejuaraan bidang keilmuan di tingkat 
nasional dan internasional pada kurun waktu 
tahun ajaran 2019/2020. Setiap tahun, PPPK 
Petra memberikan apresiasi tinggi bagi 
para siswanya yang mengharumkan nama 
sekolah, dan bahkan nama Indonesia pada 
tingkat global. 

Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, 
seremoni penghargaan bagi siswa-

siswi berprestasi di jenjang SMP 
dan SMA pada tahun ini dilakukan 
secara berbeda. Acara dilaksanakan 
pada tanggal 25 November 2020, 
melalui Zoom Meeting yang 
diikuti oleh para siswa dan orang 

tua, pembina pelatihan PPPK 
Petra, kepala sekolah, staf 

eksekutif, dan Dewan 
Pengurus PPPK 

Petra. Acara 
ini juga dapat 

disaksikan secara live streaming melalui kanal 
YouTube PPPK Petra. Tak hanya apresiasi, 
PPPK Petra juga memberikan rewards 
berupa pembebasan biaya sekolah sesuai 
dengan tingkatan prestasi yang diraih oleh 
siswa masing-masing.

Pada tahun ini, PPPK Petra memberi 
penghargaan kepada sembilan belas siswa 
berprestasi yang berhasil menyabet medali 
dalam kompetisi bergengsi tingkat nasional 
dan internasional. Pada Kompetisi Sains 
Nasional (KSN) yang diadakan secara online 
(sebelumnya OSN), para siswa Petra jenjang 
SMA meraih 12 medali yang terdiri atas 4 
medali emas pada bidang studi Matematika, 
Kebumian, dan Informatika/Komputer; 5 
medali perak pada bidang Matematika, Kimia, 
Biologi, dan Ekonomi; 3 medali perunggu 
pada bidang Kimia, Informatika/Komputer, 
dan Ekonomi. Untuk jenjang SMP, para siswa 
Petra meraih satu medali emas pada bidang 
IPA, dan satu medali perak pada bidang 
Matematika.

Pada tingkat internasional, kompetisi juga 
dilaksanakan secara online. Medali emas 

LIPUTANSINERGI

PEMBERIAN PENGHARGAAN SISWA 
BERPRESTASI TAHUN AJARAN 2019/2020
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Pada tahun ini, PPPK Petra memberi penghargaan kepada 
sembilan belas siswa berprestasi yang berhasil menyabet medali 

dalam kompetisi bergengsi tingkat nasional dan internasional. 
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Link: https://www.youtube.
com/watch?v=u1gnJFU-
CRG0&t=509s

Jangan lupa share, like, dan subscribe kanal 
YouTube PPPK Petra!

diraih oleh seorang siswa SMA Kristen 
Petra 1 dalam kompetisi International 
Mathematical Olympiad (IMO), Rusia. Juga 
ada dua siswa SMA Kristen Petra yang lain 
meraih Honorable Mention dalam kompetisi 
tersebut. Sedangkan pada International 
Chemistry Olympiad (IChO), Turki, dua 

siswa meraih medali perak dan 
perunggu.  

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

menyampaikan ungkapan syukur 
kepada Tuhan yang selalu menyertai 

usaha dan kerja keras para siswa, PPPK Petra, 
dan juga dukungan dari orang tua. “Teruslah 
berkarya, teruslah berjuang demi masa depan 
kalian, jagalah nama baik orang tua dan PPPK 
Petra,” pesannya untuk para siswa.  

“Sebagai wujud terima kasih kami atas 
capaian prestasi itu, PPPK Petra memberikan 
penghargaan yang sesuai dengan prestasi 
yang telah diraih oleh masing-masing siswa. 
Semoga penghargaan ini memacu semangat 
untuk adik-adik kelas kalian,” ujar Kepala 
Penelitian dan Pengembangan PPPK Petra, 
Drs. Lianto Atmodjo. 

Pada sesi testimoni orang tua, Ibu Nety, 
orang tua dari Aaron Alvarado yang meraih 
medali emas di IMO, mengucapkan terima 
kasih kepada PPPK Petra atas dukungan 
yang diberikan kepada para siswa. Tidak 
hanya persiapan secara materi pembinaan, 
tetapi juga mental. Guru-guru juga begitu 
mendukung. Sehingga setelah mengikuti 
kompetisi, anak-anak tidak ketinggalan 
pelajaran. “Sehingga anak-anak juga 
termotivasi untuk memberikan yang 
terbaik untuk Indonesia dan PPPK Petra,” 
tambahnya. Hal senada juga disampaikan 
oleh Ibu Vany Buntoro, orang tua dari Kevin 
Lius Bong dan Kendrick Lius Bong yang 
meraih medali perak dan emas di KSN. 
“Saya sebagai orang tua, ikut belajar untuk 
berproses. Menempatkan anak-anak dalam 
lingkungan yang positif. Menjadi manajer 

yang baik buat anak, selalu koordinasi dengan 
pihak sekolah, dan semua itu hanya dapat 
terjadi atas kehendak Tuhan saja,” jelasnya.  

Aaron Alvarado juga turut memberikan 
testimoni tentang pengalamannya selama 
tujuh tahun mengikuti berbagai kompetisi 

mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA, baik 
di tingkat nasional maupun internasional. 
Dalam kesempatan yang dia peroleh, 
memang tidak selalu berhasil meraih juara. 
Namun, semua itu adalah cara Tuhan agar dia 
bisa terus belajar dan berlatih lebih giat lagi. 

Testimoni kedua dari Eillen Theodora, siswa 
peraih medali emas bidang Kebumian di 
KSN. Bagaimana dia mengalami peningkatan 
raihan prestasi dari sebelumnya yang meraih 
medali perak dalam OSN 2019, yang notabene 
adalah pengalaman pertamanya mengikuti 
OSN. Semua yang telah diraih tidak lepas dari 
dukungan keluarga, sekolah, teman-teman, 
dan pertolongan Tuhan. 

Terakhir ada Timothy William, siswa peraih 
medali perak bidang Matematika di KSN, 
yang menceritakan pengalaman pertama 
mengikuti KSN. Mulai dari persiapan, seleksi, 
hingga pencapaian prestasinya. “Pembinaan 
yang diadakan oleh PPPK Petra sangat bagus 
dan bermanfaat untuk mengembangkan 
bakat dan minat para siswa sejak dini. Saya 
berharap dengan adanya pembinaan ini, akan 
semakin banyak teman atau adik-adik kelas 
yang bisa mengikuti dan memenangkan 
lomba-lomba di berbagai bidang, sehingga 
bisa mengharumkan nama baik Petra di 
tingkat nasional atau bahkan internasional,” 
terangnya. 



Corona virus has spread 
all around the world for 
more than 8 months. 

The COVID-19 has also 
effected every aspect of 
life, especially in education. 

During this pandemic, the COVID-19 has 
forced school closures all over the world. 
Along with the issue, both the educators 
and the parents have been forced to use the 
technology in order to continue the lessons 
for the children. The educators have been 
trained to adopt new equipment and tools 
to support their learning process. Not only 
the educators, but also the parents and the 
children have learned to use some equipment 
and tools to join the class.
In recent years, technology offers a new 
educational method called the E-Learning 
method. E–Learning system or Electronic 
learning is a new way of teaching and 
learning.  E-Learning is defined as a learning 
system based on formalized teaching with 
the help of electronic resources. We can also 
call that term E-learning as online learning 
or online education. Therefore, E-Learning 
consists of online learning, virtual learning, 
distributed learning, networked or web-based 
learning. 

The  advantage  of  E-learning includes  
liberating  interactions  between  learners  
and  instructors,  from  limitations  of  time  

and  space through 
the asynchronous 
and  synchronous 
learning network  model. 
By applying e-learning, 
teaching participants 
(learners or students) do not 
need to sit nicely in the classroom 
to listen a teacher directly. Besides, the 
learners have access to the course contents 
whenever they want and communicate with 
their peers or teachers via communication 
tools such as e-mail and chat rooms. The 
use of E-learning is expected to motivate the 
improvement of the quality of learning and 
teaching materials, the quality of student 
activities and independence. Hence, a lot of 
material is obtained by using E-Learning, the 
learning process that can be done anywhere 
and anytime is effective and efficient.

E- Learning has two basic types, computer 
– based learning and the internet based 
e – learning. Computer – based learning 
includes the use of hardware and software 
which available for the use of Information 
and Communication Technology. While, the 
internet based e – learning is an improvement 
of the computer-based learning and it makes 
the content available on the internet. The 
educators can apply one type or the other 
types depend on their learning style and 
school environment. During the new normal 

ENGLISH CORNERSINERGI

E–Learning system or Electronic learning is a new way of teaching 
and learning.  E-Learning is defined as a learning system based on 

formalized teaching with the help of electronic resources.

E-Learning based 
on Zoom and 
Moodle as New 
Education in New 
Normal Era
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era, E-Learning can be a solution to solve 
education problems in Indonesia in terms 
of equalization of education in Indonesia. 
Furthermore, the E-Learning method is 
being implemented in the education system 
in Indonesia. In applying E-Learning, the 
educators need some equipment and tools to 
support this method, for instance Zoom and 
Moodle. 

Zoom application 
was founded by Eric 
Yuan. Zoom is a web-
based service which 
offers Meetings and 
Webinars and provides 
content sharing, video 
conferencing tool with a 
local, desktop client and 
a mobile app that allows 

users to meet online, with or without video. 
According to the definition, Zoom application 
helps the educators to bring their learners 
in a frictionless environment. As a leader in 
modern enterprise video communications, 
Zoom is an easy and reliable cloud 
platform for video and audio conferencing, 
collaboration, chat, and webinars across 
mobile devices.

Through Zoom’s features, the educators 
are allowed to explore and asses learners’ 
skills through interaction between them 
by entering the breakout classes which are 
opened by the host. Zoom’s share sharing 
give educators the opportunity to develop 
the learners’ skills by sharing engaging 
materials, such as presentations, class-
ware, fun games, and videos. Besides, the 
educators can annotate the shared screen, 
collaborate on projects, and record the 
lessons sessions to the cloud or locally.  

Zoom is  a  cloud based  service which  offers 
Meetings  and  Webinars  and  provides  
content  sharing and  video  conferencing  
capability. Zoom is  a  cloud based  service 
which  offers Meetings  and  Webinars  
and  provides  content  sharing  and  video  
conferencing  capability. 

Along with the 
explanation 
above, another 
platform 

which is used to support E-Learning is 
Moodle. Moodle is course management 

system developed by Martin Dougiamas 
based on the education theory which is 
open source software. Moodle is a network 
course development platform and learning 
management system. This system helps 
the educators to create and manage a large 
number of online courses. 
Moodle has several teaching functions, for 
instance website management, learning 
management, and course management. 
Along with the functions above, the main 
reason of using Moodle is this system can 
conduct all styles of teaching activities for 
instance course management, homework 
module, test module, resource module, and 
questionnaire module, Through Moodle 
learning platform, the educators can teach in 
different places. 

Using these E-learning tools, educators 
can take part in real time – non real time in 
guiding the learners to learn and helping 
them to solve difficulties in learning. 
The educators can collect the students’ 
participation grade, provide the sources, and 
elevate correlated questions for the learners. 
Moreover, the educators require the learners 
to submit their homework or project through 
assignment form. During the learning 
process, the educators can lead and join 
the activity. Furthermore, the educators can 
continuously guide the learners to learn and 
improve their teaching styles and strategies 
through the following activity. In addition, 
Moodle learning platform combines teaching 
activities with certain course sources to 
manage the learners’ learning process and 
evaluate the activity result. 

In short, during this pandemic, the educators, 
the parents, and the learners have learned 
to use some equipment and tools to support 
the learning process. Rapid development 
in technology has made the changes of 
education, especially the educational method. 
Hopefully, a new method, called E-Learning 
becomes the most effective method for 
both educators and learners. It is because 
E-Learning provides the learners’ ability which 
is relevant to their lifestyles. Besides, teaching 
participants (learners or students) can enter 
the class and learn the materials through 
the equipment and tools, such as Zoom and 
Moodle. The innovative approach of Zoom 
and Moodle application enhances positive 
learning outcomes for the learners. 



Menghadapi 

‘Positif’ COVID-19

  PSIKOLOGISINERGI

Oleh: Kartika Indrasari, S.Pd.,M.M.
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P ositif 
COVID-19? 
Bagi 

kebanyakan orang, dinyatakan 
positif COVID-19 adalah sesuatu 

hal yang menakutkan, bahkan sangat 
menakutkan apalagi jika ternyata keluarga 

terdekat sebagai kontak erat juga positif 
COVID-19. Awalnya, perasaan takut saya 
muncul justru ketika saya mendapatkan 
berita hasil tes serologi/rapid saya reaktif, 
dan saya harus mengikuti tes swab. Pikiran 
dan perasaan saya ‘termakan’ dengan 
berita pasien positif COVID-19 yang tidak 
dapat bertahan hidup. Saya ‘lupa’ bahwa 
ada banyak pasien positif COVID-19 yang 
berhasil melewati masa positif COVID-19-
nya alias pulih/sembuh. Setelah dinyatakan 
positif COVID-19, otomatis semua kontak 
erat saya yaitu suami, anak-anak, pasangan 
asisten rumah tangga, bahkan orang tua saya 
yang sebetulnya tidak tinggal satu rumah 
dengan saya pun harus menjalani proses 
tes swab juga. Hasilnya, suami, anak-anak, 
satu asisten rumah tangga, dan ayah saya 
juga positif COVID-19. Tenaga medis yang 
rutin berkomunikasi dengan saya sempat 
menyebut saya dan keluarga adalah klaster 
keluarga. Dan istilah klaster keluarga mulai 
ramai diberitakan dan dibicarakan setelah 
saya dan keluarga dinyatakan sehat dan bisa 
kembali ke masyarakat. Kenyataan bahwa 
keluarga saya adalah klaster keluarga rupanya 
menimbulkan rasa baru selain rasa takut, 
yaitu rasa bersalah mengingat usia anak-anak 
yang relatif masih kecil, asisten rumah tangga 
saya menderita asma, dan ayah saya sudah 
berusia 81 tahun.

Menjalani isolasi mandiri alias isoman sempat 
membuat kami menduga-duga pikiran, 
perasaan, dan penerimaan tetangga sekitar 
terhadap kami. Kami bersyukur karena 
ada penerimaan dan dukungan positif dari 
para tetangga. Hal itu memberi kami ruang 
serta rasa nyaman untuk menjalani masa 
penyembuhan dan pemulihan. Meski isoman 
membuat kami tidak bisa mendapatkan 
pemantauan dan penanganan medis 
secara pasti dan insentif, bagi kami yang 
tergolong orang tanpa gejala (OTG), hal 
tersebut tidaklah menjadi masalah. Namun 
di akhir masa isoman, anak pertama kami 
mengalami panas tinggi dan merasa mual 
selama tiga hari. Ketika kondisi tersebut 
kami komunikasikan ke pihak puskesmas, 
mereka merujuk anak saya untuk mendapat 
perawatan dan pengobatan di RS Husada 
Utama tanpa pendampingan orang tua/
dewasa lain. Begitu mendengar rujukan 
puskesmas, anak saya langsung menangis 
karena belum berani sendirian di RS. Kami 
bergumul antara mengikuti saran rujukan 
puskesmas atau bertahan merawat dan 
mengobati anak kami di rumah saja. 
Menimbang hari itu adalah hari Sabtu, dan 
kebetulan hari Minggu dan Senin adalah 
hari libur, maka kami memang harus segera 
mengambil keputusan menerima atau 
menolak rujukan puskesmas. Pergumulan itu 
kami diskusikan dengan pihak puskesmas. 
Mereka pun memaklumi situasi dan kondisi 
kami hingga akhirnya mereka merujuk anak 
dan suami untuk mendapat perawatan 
intensif di RS. Satu pergumulan teratasi, 
muncul pergumulan baru, yaitu biaya karena 



Realistis

Berpikir Positif

Tenang dan diam dalam percaya 
pada Tuhan
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RS sudah memberi informasi di awal bahwa 
anak dan suami harus menjalani perawatan 
dan pengobatan di RS sampai hasil tes 
swab mereka dinyatakan negatif COVID-19. 
Kami sempat mendengar berita besarnya/
tingginya biaya perawatan dan pengobatan 
pasien COVID-19 dari sharing beberapa 
teman yang sudah terlebih dahulu positif 
COVID-19 dan harus mendapat perawatan 
di RS. Dalam benak, kami bertanya, “Berapa 
lama dan berapa biaya yang harus kami 
siapkan untuk perawatan dua anggota 
keluarga kami?” Kami tidak ingin memenuhi 
pikiran dan perasaan dengan ketidakpastian, 
sehingga kami memberanikan diri untuk 
mengomunikasikan pergumulan kami 
dengan pihak RS. Puji Tuhan, biaya perawatan 
dan pengobatan dua anggota keluarga 
saya ditanggung oleh pemerintah kota. 
Anak saya keluar dari RS setelah mendapat 
perawatan dan pengobatan selama tujuh 
hari, sedangkan suami saya setelah dua belas 
hari. 

Dukungan keluarga, teman, serta sahabat 
yang seolah-olah menjadi dokter dan 
ahli kesehatan karena memberi berbagai 
rekomendasi obat, makanan, dan 
minuman, termasuk perilaku sehat, juga 
sempat memberikan kebingungan karena 
semua rekomendasi baik dan masuk akal. 
Namun jika semua dituruti dalam waktu 
yang bersamaan, rasanya memang tidak 
memungkinkan. Hanya saran untuk foto 
thorax secara mandiri bagi saya beserta 
anak kedua, asisten rumah tangga, dan 
ayah saya yang langsung saya tindak lanjuti, 
menimbang organ paru adalah salah satu 
‘target’ virus SARS-CoV-2 dan kami memang 
perlu memastikan kondisi paru kami. Puji 
Tuhan, hasil foto thorax menggambarkan 
kondisi paru kami semua dalam keadaan baik 
dan sehat.

Virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab penyakit 
COVID-19 masih ada di sekitar kita entah 
sampai kapan. Dan kalau toh kita sudah 
menerapkan perilaku hidup bersih dan 
sehat (PHBS) pun tetap tidak bisa menjadi 
jaminan bahwa kita tidak akan terpapar 
COVID-19. Berdasarkan pengalaman pribadi 
dan keluarga, saya mengajak Bapak/Ibu yang 
dinyatakan positif COVID-19 untuk belajar 
beberapa hal berikut:

Bagi orang tanpa gejala, apalagi sudah taat 
pada protokol kesehatan, tentunya tak akan 
pernah menduga/mengira jika dinyatakan 
positif COVID-19. Namun ketika hal itu 
terjadi, mari belajar berbesar hati menerima 
kenyataan dan keadaan itu dengan sebuah 
kesadaran bahwa hidup dan kehidupan kita 
adalah anugerah Kristus. Apa pun yang harus 
kita terima dan jalani, kita percayai sebagai 
sebuah rencana yang indah bagi kita.

Kita belajar menyerap berbagai informasi 
positif dan membangun, seperti: berita 
pasien COVID-19 yang sembuh, perilaku 
hidup bersih dan sehat yang mempercepat 
proses penyembuhan dan pemulihan pasien 
COVID-19, tips isoman, dan lain sebagainya. 
Melalui informasi itu, kita pun belajar 
menciptakan dan mengembangkan pikiran 
positif bahwa kita bisa sembuh. Pikiran 
positif kita bisa sembuh sekaligus menjadi 
tujuan hidup yang secara tidak langsung 
dapat memberi pengaruh/sugesti positif bagi 
kita menjalani dan melewati masa positif 
COVID-19.

“Hati yang gembira adalah obat  yang manjur, 
tetapi semangat yang patah mengeringkan 
tulang” (Amsal 17:22), adalah ayat yang 
seyogianya terus kita kumandangkan 
supaya memberi ketenangan sekaligus 
semangat bagi kita untuk menjalani dan 
melewati kelemahan tubuh kita. Mudahkah 
menciptakan hati yang gembira? Sering-
seringlah mengambil waktu tenang untuk 
bisa duduk diam menghayati persekutuan 
dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan 
renungan singkat yang kita punya (mencari 
atau mendapat kiriman keluarga, tetangga, 
teman, dan sahabat). Peningkatan frekuensi 
persekutuan dengan Tuhan adalah sebuah 
upaya melibatkan Tuhan dalam pergumulan 
kita yang akan memberi ketenangan dan 
memunculkan semangat bahwa bersama 
Tuhan, kita bisa melewati masa ini.

    



Mens sana in corpore sano adalah sebuah 
istilah dalam bahasa Latin yang berarti: dalam 
tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. 
Istilah yang sudah sangat kita kenal, yang 
menyiratkan perlunya upaya menciptakan 
dan mengimplementasikan keseimbangan 
antara kesehatan tubuh dan kekuatan jiwa 
melalui gaya hidup sehat yang mana dalam 
gaya hidup sehat ada keseimbangan antara 
olahraga, istirahat, kecukupan asupan gizi dari 
makanan minuman dan vitamin, serta adanya 
hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. 

Komunikasi yang diciptakan oleh/dengan 
orang-orang terdekat secara intens, baik 
melalui sambungan telepon maupun melalui 
media sosial, bukan sekadar untuk ‘kepo’ 
knowing every particular object alias serba 
ingin tahu, melainkan ada kepedulian untuk 
mendukung dan menguatkan. 

Membuka informasi bahwa kita positif 
COVID-19 adalah sebuah sikap bijak untuk 
ikut menjaga kesehatan orang-orang 
terdekat yang ada di sekitar kita. Bersikap 
terbuka butuh keberanian besar karena 
masih ada stigma negatif terhadap pasien 
COVID-19. Bahkan masih ada aparat/petugas 
gugus tugas COVID di tingkat kelurahan/
kecamatan yang menangani pasien COVID-19 
secara ‘kaku’. Pengalaman keterbukaan 
kami kepada keluarga, tetangga, teman, dan 
sahabat, justru terasa sangat menunjang 
terciptanya ruang penerimaan/dukungan 
positif yang mempercepat proses pemulihan 
kami. Termasuk keterbukaan kami kepada 
tenaga medis terkait kondisi/gejala kesehatan 
kami yang juga sangat membantu proses 
penanganan medis secara intensif dan tuntas.

Jangan gentar menghadapi virus corona, 
tetapi juga jangan lengah! Tetap waspada 
dengan menerapkan perilaku hidup bersih 
dan sehat! Tetap semangat dan bersukacita 
menjalani tiap peristiwa dalam hidup dan 
kehidupan kita. Salam sehat. Immanuel.

Komunikasi

 KESEHATANSINERGI

T anpa terasa, kita sudah berada pada 
penghujung tahun 2020, yang mana 
sepanjang tahun ini kita dihadapkan 

pada pandemi COVID-19 yang memiliki 
dampak luar biasa pada semua bidang. Untuk 
menghadapi pandemi ini, kita diharuskan 
untuk hidup dengan kebiasaan yang baru. 

Pemerintah juga telah mengumumkan 
bahwa kebijakan new normal diterapkan di 
Indonesia. New normal adalah perubahan 
perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas 
normal, namun dengan menerapkan 
kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol 
kesehatan. 37
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Kehidupan new normal 
ini banyak membawa 
perubahan, yang tentunya 
perubahan kebiasaan 
ke arah yang lebih baik. 

Kebiasaan ini adalah kebiasaan untuk lebih 
mementingkan kesehatan dan kebersihan 
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 
kebiasaan yang baru ini, tentunya sangat 
membawa dampak yang positif bagi kita. 
Beberapa orang membagikan cerita, yang 
mana pada masa pandemi ini pastinya 
menjadi lebih sehat, tidak mudah terserang 
penyakit atau infeksi, karena sudah terbiasa 
dengan pola hidup bersih dan sehat.
Dunia pendidikan merupakan salah satu 
sektor yang mengalami perubahan sangat 
terdampak oleh pandemi ini. Sejak Maret 
2020, Mendikbud mengeluarkan edaran 
tentang School from Home. Dengan 
adanya perubahan ini, para praktisi di dunia 
pendidikan mulai melakukan perubahan 
metode proses belajar-mengajar yang sudah 
tidak bisa dilakukan dengan sistem tatap 
muka. 

Untuk menghadapi masa new normal ini, 
Kementerian Kesehatan RI dan gugus tugas 
percepatan penanganan COVID-19 menyusun 
protokol kesehatan. PPPK Petra juga telah 
menyusun bebberapa panduan dan protokol 
kesehatan, dan berikut beberapa poin 
penting pada protokol kesehatan yang harus 
diperhatikan dan harus ditaati:

Dengan mengisi kuesioner 
kesehatan ini dengan jujur, 
diharapkan kita dapat 
membantu untuk memutus 
mata rantai penyebaran 
COVID-19.

Pastikan untuk sering 
melakukan cuci tangan, terutama setelah 
berganti aktivitas. Cuci tangan menggunakan 
air mengalir dan sabun atau dapat juga 
menggunakan hand sanitizer.

Pengisian Kuisioner Kesehatan Guru 
dan Karyawan

Cuci Tangan

Sumber: https://covid19.go.id/

http://kj.pppkpetra.or.id/sip/index.php/employee



 

Menghindari menyentuh area wajah, 
khususnya mata, hidung dan mulut, dalam 
kondisi tangan yang belum bersih. Tangan 
dapat membawa virus yang dapat diperoleh 
saat kita beraktivitas. Jika tangan kotor dan 
digunakan menyentuh wajah, virus dapat 
dengan mudah masuk ke dalam tubuh.

Saat batuk atau bersin, tubuh akan 
mengeluarkan virus dari dalam tubuh. 
Virus tersebut dapat mengenai orang lain, 
sehingga orang tersebut dapat terinfeksi 
virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas 
seseorang membawa virus corona atau tidak, 
etika batuk dan bersin harus dilakukan. Yakni, 
dengan cara menutup mulut dan hidung 
menggunakan lengan atas bagian dalam. 
Selain dengan lengan, bisa menggunakan 
kain tisu untuk menutup hidung dan mulut 
saat bersin atau batuk. Selepasnya, tisu 
dibuang langsung ke tempat sampah.

Physical distancing pastinya akan jadi hal 
yang penting untuk dipatuhi pada era new 

normal. Kita  akan diimbau untuk mengatur 
jarak keberadaan dengan orang lain. Hal 
ini mengacu kepada anjuran berbagai 
pihak yang menyatakan ada jarak aman 
untuk bersosialiasi agar tidak terpapar virus 
berbahaya jika orang-orang tersebut adalah 
carrier atau pembawa virus.

Ini dilakukan bagi Anda yang merasa 
tidak sehat, seperti memiliki beberapa 
gejala sakit, yakni: demam, batuk, pilek, 
nyeri tenggorokan, atau sesak napas. Saat 
merasakan gejala tersebut, Anda secara sadar 
dan sukarela bisa melakukan isolasi mandiri 
di rumah.

Sampai saat ini, pandemi belum berakhir, 
untuk itu diharapkan masyarakat dalam 
segala bidang kehidupan bersiap beradaptasi 
membiasakan diri hidup berdampingan 
dengan COVID-19. Beberapa hal di atas 
merupakan cara baru untuk tetap survive di 
masa new normal. Dunia pendidikan adalah 
salah satu bidang yang sangat terdampak. 
Untuk itu, kita di dunia pendidikan harus 
banyak melakukan persiapan untuk memulai 
kembali kegiatan belajar-mengajar tatap 
muka. 

Penyelenggaraan pembelajaran di 
sekolah tetap harus memperhatikan 
protokol kesehatan, yang mana pada 
prinsipnya menghindari kerumunan dan 
harus membiasakan hidup sehat dengan 
mematuhi protokol kesehatan di atas. 
Pembelajaran pada era new normal ini dalam 
pelaksanaannya membutuhkan komunikasi 
dan kerja sama antara pihak sekolah dengan 
orang tua siswa, sehingga ada pengertian 
dan pemahaman serta pendampingan 
kepada siswa dari orang tua. Karena era new 
normal ini juga tidak bisa diprediksikan kapan 
menjadi normalnya. Harapan kita semua, 
semoga pandemi ini segera berakhir.
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Jangan Menyentuh Wajah

Gunakan Masker

Terapkan Etika Batuk dan Bersin

Jaga Jarak (Physical Distancing)

Isolasi Mandiri

Informasi lengkap mengenai 
protokol kesehatan PPPK 
Petra dapat diakses melalui 
tautan berikut: 
https://healthprotocol.
ppppetra.or.id
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M asa pandemi tidak menghalangi 
PPPK Petra untuk tetap melakukan 
kegiatan promosi. Melalui divisi 

Humas, Marketing, dan Kerja Sama, PPPK 
Petra mengikuti pameran pendidikan 
Jawa Pos Edu Fun Fest pada tanggal 23–29 
November 2020. Namun kali ini pameran 
sedikit berbeda, yakni dalam bentuk virtual/
online dan offline. Pameran offline pada 
tanggal 27–29 November 2020, bertempat 
di Pakuwon Mall Surabaya. Walaupun dalam 
masa pandemi dan pembelajaran secara 
daring, animo calon orang tua siswa dan 
alumni yang ingin mengetahui tentang 
sekolah Petra masih tinggi. Ada beberapa hal 
yang ditanyakan selain biaya pendidikan, di 
antaranya tentang program pembelajaran 
(daring dan luring), kebijakan harga khusus 
bagi orang tua yang mendaftarkan anak 
kedua dan seterusnya, uang sekolah 
khususnya dalam masa pandemi, persiapan 
pembelajaran luring, hingga  keinginan 
supaya PPPK Petra dapat kerja sama 
dengan sekolah lain yang tidak mempunyai 

sekolah lanjutan. PPPK Petra mengikuti 
pameran pendidikan tidak semata-mata 
untuk menambah jumlah siswa, tetapi juga 
memberi wawasan atau edukasi bagi calon 
orang tua dan alumni yang masih belum 
mengetahui program-program baru dan 
prestasi PPPK Petra. Keikutsertaan dalam 
pameran pendidikan juga sebagai upaya 
PPPK Petra dalam membangun citra positif 
di masyarakat untuk lebih dikenal dan lebih 
dekat.

PAMERAN PENDIDIKAN
JAWA POS EDU FUN FEST 2020

LIPUTANSINERGI


