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Kita telah berada pada penghujung tahun 2021, 
tak lama lagi melangkah ke tahun yang baru, 
2022. Tentunya dengan harapan dan resolusi yang 
baru. Kita bersyukur bahwa pada tahun 2021 ini, 
selama tujuh puluh tahun sudah, Tuhan tetap 
menyertai PPPK Petra dengan terus berkarya di 
dunia pendidikan. Apresiasi kepada seluruh civitas 
academica PPPK Petra yang telah bersama-sama 
memberikan energi, pikiran, layanan di area 
bidangnya masing-masing kepada publik. Seperti 
juga tema Tabloid Sinergi edisi kali ini, yaitu maju 
bersama membangun reputasi positif. Perlu 
kesungguhan hati, konsistensi, dan bergandeng 
tangan untuk bersama-sama membangun reputasi 
positif, baik secara iman, individu, maupun 
kehadiran kita di dalam PPPK Petra, lebih luas lagi 
berada di lingkungan masyarakat. 
         
Pada Tabloid Sinergi edisi kali ini, kami 
menghadirkan beberapa artikel yang di antaranya 
mengenai Buah Iman Kristalisasi Reputasi 
Kekristenan; Pelatihan Pendalaman Value R.A.I.S.E. 

PPPK Petra; Gamification: A Revolutionary Method 
of Teaching. Tak kalah menariknya, juga ada artikel 
mengenai konser ke-11 Petra Youth Orchestra “All 
About Love” yang dilaksanakan secara virtual.

Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Natal 2021 
dan Tahun Baru 2022! Tetap semangat, tetap sehat, 
jaga jarak, dan lakukan protokol kesehatan yang 
ketat. Selamat membaca.

Pelindung dan Pembina
Dewan Pengurus PPPK Petra

Redaksi
Humas, Marketing, dan Kerja Sama 
PPPK Petra

Alamat
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Surabaya
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M E R R Y

A N D  H A P P Y  N E W  Y E A R



Dalam kehidupan di dunia ini, reputasi 
merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Jika 
bercermin dari kisah Mike Tyson, ternyata tidak 

hanya prestasi yang dapat memengaruhi reputasi, 
tetapi juga berlaku sebaliknya, reputasi juga dapat 
memengaruhi prestasi seseorang. Prestasi yang 
gilang-gemilang dapat tenggelam ketika reputasinya 
hancur. Sebagai seorang Kristen, merupakan hal yang 
penting juga untuk membangun sebuah reputasi 
positif ketika kita bekerja ataupun dalam menjalani 
kehidupan bersama dengan sesama kita. Namun 
pertanyaannya, atas dasar apakah reputasi itu 
dibangun?  

Reputasi yang Telah Diperbarui
Dalam teori manajemen, reputasi mencakup persepsi 
stakeholders terhadap seluruh aspek dalam sebuah 
organisasi. Reputasi yang baik akan diperoleh 
ketika organisasi tersebut mampu memenuhi atau 
melebihi ekspektasi stakeholders-nya. Sedangkan 
reputasi yang buruk, akan diperoleh organisasi 
ketika mereka tidak dapat memenuhi ekspektasi 
stakeholder tersebut. Menurut para ahli, bukanlah 
sebuah hal mudah untuk dapat membangun sebuah 
reputasi yang baik. Bahkan, ada sebuah metafora 
yang menyatakan bahwa: “Dibutuhkan sepuluh 
tahun untuk membangun reputasi yang baik, tetapi 
cukup satu menit saja untuk meruntuhkannya.” Jika 
kembali melihat pada kisah Mike Tyson di atas, benar 
adanya bahwa reputasi membutuhkan waktu yang 
lama untuk dibangun. Namun dengan satu persoalan 
saja, dalam sekejap reputasi itu runtuh. Seorang ahli 
bernama Adam Joly mengungkapkan bahwa kunci 
dari membangun reputasi adalah behave well atau 
berperilaku yang baik.

Bukanlah sebuah kekeliruan jika pandangan di atas 
diadopsi untuk menolong kita membangun sebuah 
reputasi yang baik, entah dalam lingkup organisasi 
ataupun kehidupan personal. Hal ini disebabkan 
kemunculan teori tersebut juga didasarkan pada 
penelitian-penelitian ilmiah yang dikembangkan 
dalam sebuah bidang keilmuan. Namun, jika kita 
melihat dari kacamata firman Tuhan, adakah 
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Mike Tyson memiliki reputasi sebagai seorang 
petinju yang hebat pada zamannya. Ia berhasil 
meraih gelar juara dunia tinju kelas berat versi 
WBC saat ia berusia dua puluh tahun, dan terus 
mengumpulkan gelar yang sama dari organisasi 
tinju lainnya. Reputasinya sebagai seorang petinju 

semakin melejit seiring dengan prestasi-prestasi yang telah 
ia raih. Hingga suatu saat, reputasinya itu tercoreng ketika 
ia terjerat kasus hukum dan mendapatkan hukuman enam 
tahun penjara. Sejak saat itu, seorang Tyson sulit untuk meraih 
kembali kesuksesannya seperti dahulu.

REFLEKSI

BUAH IMAN KRISTALISASI
REPUTASI KEKRISTENAN

Gabriella Prillycia Mantiri, M.Psi. 
Staf Pembinaan Spiritual dan Pengembangan Karakter Pegawai
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mungkin manusia berperilaku baik jika natur 
manusia itu sendiri adalah manusia yang berdosa? 
Atau jika mungkin manusia berperilaku baik, apakah 
hal tersebut murni didasarkan atas kehendaknya 
sendiri? Ada kelelahan tersendiri ketika berusaha 
membangun reputasi jika didasarkan pada harapan 
lingkungan atau dengan terus melakukan perbuatan 
baik tanpa didasari landasan dan tujuan yang benar. 
Syukur kepada Tuhan, karena di dalam Kristus, 
reputasi manusia sebagai manusia yang telah jatuh 
dalam dosa telah diubahkan menjadi manusia 
yang telah ditebus dan diperbarui. Dalam kitab 
1 Petrus 1:18-19, dikatakan: “Sebab kamu tahu, 
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang 
sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu 
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan 
perak atau emas, melainkan dengan darah yang 
mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah 
anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.” 
Atas dasar inilah, maka sudah seharusnya hidup 
seorang Kristen mencerminkan reputasi yang telah 
diperbarui oleh-Nya, yaitu melalui buah iman 
yang  dinyatakan dalam tindakan nyata. Buah 
iman yang dinyatakan melalui tindakan tentu akan 
dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang ada 
di sekitarnya. Mencerminkan buah iman dalam 
hidup merupakan wujud syukur hati kita atas karya 
penebusan yang telah dikerjakan oleh Yesus dalam 
hidup kita.
 
Iman yang Berbuah
Menghasilkan buah dalam kehidupan beriman 
merupakan sebuah panggilan bagi setiap orang 
Kristen. Buah merupakan hasil dari proses 
pertumbuhan yang sehat dari sebuah pohon. 
Dan dari buahnya, orang dapat mengetahui jenis 
atau kualitas pohonnya. Begitu juga dengan 
iman kita. Iman yang bertumbuh pasti akan terus 
menghasilkan buah yang dapat dinikmati baik 
oleh diri kita sendiri ataupun bagi orang di sekitar 
kita. Melalui buah iman, orang juga dapat melihat 
siapakah Sang Sumber Imannya. Seperti apa buah 
iman itu akan tercermin? Buah iman akan tercermin 
dalam setiap tindakan atau perkataan yang mau 
mengikuti keinginan Roh, bukan keinginan daging. 
Dalam Kitab Galatia, dicatat bahwa buah Roh itu 
adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, 
penguasaan diri (Galatia 5:22-23a). 

Selama masih hidup dalam daging, bukanlah sebuah 
hal yang mudah untuk dapat menghasilkan 
buah Roh seperti yang telah dijelaskan 

di atas. Oleh karena itu, penting sekali untuk 
selalu membangun relasi dengan Tuhan agar kita 
senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk 
berbuah sesuai kehendak-Nya. Bagaimana agar kita 
dapat membangun relasi dengan Tuhan?

Membangun Relasi dengan Tuhan
1. Berdoa  

 Ada yang mengatakan bahwa doa adalah 
napas hidup orang percaya, ada juga yang 
mengatakan doa adalah komunikasi dengan 
Tuhan. Meski ada perbedaan makna antara 
dua pengertian di atas, ada satu hal yang sama, 
yaitu keduanya memaknai doa sebagai hal 
yang penting. Tanpa napas, manusia tidak akan 
bisa hidup. Begitu juga dengan komunikasi. 
Komunikasi juga memiliki peran yang penting 
dalam hidup manusia. 
 Komunikasi sifatnya tidak satu arah, tetapi 
dua arah dari kedua belah pihak yang sedang 
berkomunikasi. Begitu juga dalam doa. Tidak 
mungkin kita dapat menjalin hubungan dekat 
dengan Tuhan jika doa kita bersifat satu arah. 
Dalam doa, ada waktu kapan kita berbicara dan 
ada waktu kapan kita mendengarkan-Nya.  
 Mendengarkan Tuhan sering kali menjadi 
sulit karena “ruang hati “ kita terlalu penuh 
dengan segala kesibukan, tugas pekerjaan, dan 
agenda kita, sehingga tidak ada tempat bagi Dia 
di hati kita. Hal kedua yang dapat membuat kita 
sulit mendengarkan Tuhan adalah karena doa 
kita dipenuhi dengan “nama kita, kerajaan kita, 
dan kehendak kita”. Padahal yang Tuhan Yesus 
ajarkan melalui Doa Bapa Kami, doa seharusnya 
adalah tentang “nama Bapa, Kerajaan Bapa, dan 
kehendak Bapa”.  
 Seorang kakak rohani yang pernah 
membimbing saya pernah mengatakan seperti 
ini: “Sering kali kita menyisakan waktu untuk 
Tuhan, bukan menyediakan waktu yang terbaik.” 
Saat itu saya sejenak memikirkan apa maksud 
perkataan tersebut. Dan akhirnya saya mengerti, 
bahwa benar, sering kali saya juga menyisakan 
waktu untuk datang berdoa kepada Tuhan. 
Menyisakan waktu artinya meninggalkan sedikit 
waktu, sedangkan menyediakan waktu artinya 
menyiapkan waktu. 
 Di tengah segala kesibukan dan rutinitas kita, 
adakah kita memiliki waktu doa pribadi dengan 
Tuhan? Adakah kita menyediakan waktu untuk 
berdoa dan baca firman Tuhan atau kita hanya 
menyisakan waktu untuk datang kepada Dia?  
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2. Membaca Firman Tuhan dan Merenungkannya  
 Mazmur 19:8 mengatakan, Taurat TUHAN itu 
sempurna, menyegarkan jiwa; peraturan TUHAN 
itu teguh, memberikan hikmat kepada orang 
yang tak berpengalaman.  
 Dalam perikop ini, pemazmur menceritakan 
betapa dahsyatnya karya keselamatan Allah 
yang dilakukan terhadap bangsa Israel. 
Allah berinisiatif dan berkenan membangun 
relasi dengan umat-Nya melalui firman yang 
disampaikan oleh hamba-Nya, Musa.  
 Firman Allah menyentuh keberadaan kita ke 
pusat kehendak kita. Tidak hanya menyentuh 
akal budi saja, tetapi sampai menyentuh hati 
dan bahkan jiwa kita. Dari kesaksian pemazmur, 
kita dapat belajar bahwa firman Tuhan tidak 
hanya mengajarkan kita tentang apa yang boleh 
dan tidak, namun jauh daripada itu, firman 
Tuhan memiliki kuasa untuk mengubahkan 
hidup kita. 
 Jika dianalogikan seperti makanan, 
firman Tuhan adalah sumber makanan yang 
mengenyangkan jiwa kita. Melalui firman yang 
hidup itu juga, iman kita kepada Kristus semakin 
ditumbuhkan sehingga menghasilkan buah. 
Tanpa disadari, buah itu pun tampak dari pola 
pikir, perilaku, dan perkataan kita. Dengan kata 
lain, buah iman yang dapat disaksikan oleh 
orang lain adalah sebuah produk yang otomatis 
akan keluar dari diri kita. Inilah yang menjadikan 
kita hidup sebagai seorang yang “asli” dan 
bukan hidup di dalam kepura-puraan hanya 
untuk mendapatkan sebuah reputasi. 
 Sungguh indah saat kita dapat membaca 
firman Tuhan dengan tidak hanya sekadar 
membaca, tetapi kita juga merenungkan serta 
menikmati firman Tuhan tersebut hari lepas 
hari. Karena hanya firman yang hidup itulah 
yang mampu mengubahkan kita semakin hari 
semakin indah di hadapan Tuhan sekaligus juga 
indah di hadapan orang-orang sekitar kita.

3. Melakukan Firman Tuhan dalam Segala Hal 
 Membangun relasi dengan Tuhan tidak 
hanya berhenti sampai berdoa dan membaca 
firman Tuhan. Hal selanjutnya yang perlu 
dilakukan adalah melakukan firman Tuhan itu 
dalam hidup sehari-hari. Menjadi pendengar 
dan pelaku firman bukanlah pilihan bagi orang 
Kristen. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan dari 
sumbernya, yakni firman Tuhan. 
 Perintah ini tertulis dalam surat Yakobus: “ 
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman 
dan bukan menjadi pendengar saja; sebab 

jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.” 
(Yakobus 1:22). 
 Berdoa dan membaca firman Tuhan berguna 
dalam membangun relasi dengan Tuhan serta 
membangun pribadi diri sendiri. Sedangkan 
dengan melakukan firman Tuhan, seseorang 
juga dapat berdampak bagi orang lain dan juga 
lingkungan sekitarnya. Itulah panggilan Tuhan 
bagi setiap orang Kristen. 
 Melakukan firman Tuhan membawa kita 
pada sebuah pengalaman iman bahwa Allah 
yang kita imani adalah Allah yang hidup dan 
senantiasa menolong untuk melakukan firman-
Nya. Bukanlah hal yang mudah untuk dapat 
melakukan firman-Nya setiap saat, apalagi jika 
ada dalam zona nyaman. Terkadang firman 
Tuhan mendorong kita untuk keluar dari zona 
nyaman tersebut. 
 Sebagai contoh, bukanlah sebuah hal yang 
mudah bagi seseorang dengan kepribadian 
introvert untuk dapat memulai sebuah 
pembicaraan dengan orang lain. Bukan juga 
sebuah hal yang mudah bagi seseorang 
dengan kepribadian extrovert/ekstrovert 
untuk mendengarkan seseorang dengan 
saksama. Namun, ketika Tuhan berfirman 
“kasihilah sesamamu”, bukankah sikap memulai 
pembicaraan bagi seorang introvert dan sikap 
mendengarkan bagi seorang ekstrovert adalah 
sesuatu yang perlu dilakukan? Dalam proses 
itulah dapat disaksikan bahwa bukan dengan 
kemampuan diri sendiri, melainkan Roh Kudus 
yang menolong untuk dapat melakukannya. 



Nyatakanlah Buah Iman Itu!
“Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman 
itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada 
hakikatnya adalah mati.” (Yakobus 2: 17).
Hidup beriman tidak hanya berbicara mengenai 
relasi antara manusia dan Tuhan, tetapi juga relasi 
antara manusia dengan sesamanya, dan bahkan 
relasi dengan alam sekitarnya. Saat kita telah 
terlebih dahulu merasakan manisnya hidup berelasi 
dengan Tuhan, Tuhan menghendaki umat-Nya untuk 
membagikan buah itu kepada sesama melalui cara 
hidup yang benar. Menyatakan buah iman tidak 
hanya dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal 
besar, tetapi dapat dimulai dengan melakukan hal-
hal yang sederhana. Seperti menaati rambu-rambu 
lalu lintas, membuang sampah pada tempatnya, 
disiplin dalam bekerja, dan sebagainya.

Buah iman juga berbicara tentang kasih. Kasih 
sejati tidak akan pernah dimengerti oleh manusia 
tanpa merasakan kasih tersebut terlebih dahulu 
dari Sang Sumber Kasih. Ketika memiliki relasi yang 
baik dengan Allah, di situlah kita mengerti bahwa 
sebenarnya yang mengasihi kita adalah Allah 
terlebih dahulu dengan kasihnya yang sejati, yaitu 
dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu 
salib untuk menebus dosa kita.

Dari pengalaman hidup yang mana kita telah 
terlebih dahulu merasakan kasih Allah yang sejati 
tersebut, di sanalah kita dapat menerapkan kasih 
kepada sesama kita untuk kemuliaan-Nya. Dan 
apabila kita dengan sadar bahwa kita telah dikasihi 
untuk dapat mengasihi sesama kita, maka itulah 
buah iman sejati. Tanpa adanya pemahaman yang 
benar mengenai buah iman yang benar, maka 
semua perbuatan baik yang kita lakukan hanyalah 
kembali berfokus tentang diri kita dan hal tersebut 
sangatlah rapuh karena didasarkan atas perasaan 
dan logika kita yang begitu rapuh.

Apakah reputasi kekristenan mengharuskan kita 
untuk selalu sempurna setiap saat. Jawabannya 
jelas tidak akan bisa, karena setiap orang pasti 
memiliki kelemahan dan pergumulan dosa masing-
masing. Bahkan di Alkitab, banyak sekali tokoh-
tokoh Alkitab yang dipaparkan secara gamblang 
tentang kelemahan dan kejatuhan mereka. Namun 
karena anugerah Allah, Allah tetap memakai orang-
orang tersebut untuk kemuliaan-Nya. Bahkan dalam 
kelemahan mereka, kuasa Tuhan nyata (2 Korintus 
12:9). Dalam pergumulan kita tersebut, justru hal 

tersebut menjadi kesaksian yang orisinal dan 

luar biasa memberkati 
banyak orang.

Kesimpulan
Pokok dari refleksi kita 
hari ini adalah tentang 
menyatakan buah iman 
dalam membangun 
reputasi kekristenan. 
Melalui  penjabaran di 
atas, hendak dijelaskan 
bahwa relasi dengan 
Tuhan adalah dasar 
terkuat untuk kita 
memiliki reputasi yang positif dan berkenan kepada 
Allah. Reputasi yang hendak dibangun bukan 
reputasi semu yang dibuat untuk menyenangkan diri 
sendiri atau orang lain, namun reputasi yang hendak 
dibangun adalah reputasi yang “asli” dan secara 
otomatis muncul karena kedekatan dengan Tuhan. 
Hidup manusia hanyalah sementara, maka akan 
begitu sia-sia saat kita melakukan segala sesuatu 
hanya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk 
menyenangkan orang lain. Buah iman yang kita 
nyatakan dalam tindakan dan perkataan hendaknya 
didasarkan pada motivasi untuk menyenangkan 
hati Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah yang telah 
memanggil setiap umat-Nya untuk menjadi saksi-
Nya di tengah pekerjaan, keluarga, dan kehidupan 
kita dalam bermasyarakat.  

Referensi:
 9 Alkitab.sabda.org
 9 Bachtiar, A.Y. Corporate Reputation 

Management. Universitas Mercu Buana 
 9 https://gkipi.org/belajar-berdoa-dari-yesus/
 9 https://www.suplemengki.com/rabu-22-

september-2021/
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“Kunci membangun reputasi 
adalah behave well atau 
berperilaku yang baik.

- Adam Joly -      
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RESENSI

Buku ini berbicara mengenai cara meraih 
kepuasan dalam hidup dan pekerjaan dengan 
memaksimalkan potensi diri, juga sangat 

baik untuk dibaca oleh para pemimpin yang ingin 
meningkatkan kemampuannya, para karyawan 
yang ingin sukses dalam karier dan pekerjaan, serta 
siapa pun yang ingin memiliki kemampuan dalam 
berhubungan dengan orang lain.  

Hampir setiap orang menghabiskan sebagian 
waktu dan hidupnya untuk bekerja sehingga 
kualitas pekerjaannya juga mencerminkan kualitas 
kehidupannya. Ketika seseorang puas dengan 
pekerjaannya, ia pun kemungkinan besar juga puas 
dengan kehidupannya, dan begitu pula sebaliknya. 
Untuk meraih kepuasan dalam pekerjaan, kita 
dapat mempraktikkan beberapa keterampilan untuk 
memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. 
Dalam buku ini, kita akan mempelajari beberapa 
teknik yang dapat kita terapkan untuk memperoleh 
kebahagiaan dan kesuksesan, baik dalam kehidupan 
maupun pekerjaan.

Buku ini berisi empat bagian. Bagian pertama, 
membahas tujuh cara untuk memperoleh 
kedamaian dan kebahagiaan. Bagian kedua, tentang 
teknik-teknik dasar dalam menghadapi orang. 
Bagian ketiga, berbicara mengenai cara menarik 
kawan pada cara berpikir Anda. Sedangkan bagian 
keempat, tentang cara mengubah orang tanpa 
menimbulkan perlawanan atau sakit hati.

Hal-hal menarik yang akan kita pelajari dalam buku 
ini, antara lain: kenapa rasa syukur bisa membawa 
kebahagiaan, apa sumber utama kelelahan dalam 
bekerja, apa kunci untuk membangun relasi dengan 
orang lain, bagaimana cara halus agar orang setuju 
dengan pendapat Anda, dan bagaimana cara untuk 

memberikan kritik secara elegan.

Kesimpulan  atau hasil yang akan kita peroleh dari 
buku ini:
• Kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup 

berasal dari diri sendiri melalui penerimaan 
akan diri, rasa syukur, dan sikap positif terhadap 
segala situasi.

• Perhatikanlah sikap mental dan emosional Anda, 
karena kelelahan mental adalah faktor yang 
berpengaruh besar terhadap kelelahan dalam 
bekerja, bukan faktor kelelahan fisik.

• Agar kondisi mental dan emosional Anda tetap 
baik saat bekerja, biasakanlah diri Anda untuk 
melakukan hal-hal positif di tempat kerja.

• Berusaha untuk tetap rileks dan menjadikan 
pekerjaan Anda sebagai suatu hal yang menarik 
dan tidak membosankan.

• Fokus kepada orang lain dan mengesampingkan 
ego, merupakan kunci kesuksesan dalam 
menjalin hubungan baik dengan orang lain.

• Sampaikanlah gagasan-gagasan Anda dengan 
cara-cara yang halus agar orang lain tidak 
merasa bahwa mereka sedang dipaksa.

• Cara terbaik dalam mengkritik dan memerintah 
seseorang adalah dengan menyampaikannya 
secara tidak langsung, baik melalui tindakan, 
perkataan, pertanyaan, maupun saran.

Buku “Petunjuk Menikmati Hidup dan Pekerjaan 
Anda” akan membantu mencapai tujuan yang kita 
inginkan untuk hidup yang lebih berhasil, bermakna, 
dan seimbang. Mulailah mengisi hari-hari hidup 
kita dengan kebahagian dan kepuasan. Mulailah 
memperkaya hidup kita sejak hari ini.

Pengarang  : Dale Carnegie
Penerbit  : PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
Cetakan  : Ke-27 (edisi revisi) Agustus 2017
Tebal buku : 180 halaman

PETUNJUK MENIKMATI 
HIDUP DAN PEKERJAAN 
ANDA
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Sejak nilai R.A.I.S.E. (Respect, Advance, 
Internalize, Share, Empower), diperkenalkan 
kepada seluruh keluarga besar PPPK 

Petra, maka penjelasan maknanya perlu terus 
disosialisasikan kepada semua jajaran yang ada, 
salah satunya melalui kegiatan pendalaman nilai 
R.A.I.S.E.. Pelaksanaan pendalaman nilai R.A.I.S.E. 
merupakan kelanjutan dari kegiatan pengenalan 
R.A.I.S.E. (Awareness and Commitment) yang telah 
dilaksanakan sebelumnya.

Pendalaman materi R.A.I.S.E. yang dilaksanakan 
pada semester II tahun ajaran 2020/2021, 

membahas nilai dasar pertama, yaitu Respect. 
Nilai respect merupakan salah satu nilai 

penting untuk dikembangkan dan dihidupi. Sikap 
saling menghargai perlu untuk ditumbuhkan 
secara berkesinambungan. Sebagai upaya untuk 
memberikan pemahaman kepada pegawai tentang 
pentingnya respect, maka kami menyelenggarakan 
pelatihan pendalaman value Respect. Peserta 
pelatihan ini adalah pegawai di lingkungan sekolah 
dan kantor sekretariat. Pelatihan ini dibagi menjadi 
dua batch. Batch pertama dilaksanakan pada 
tanggal 26 dan 28 April 2020, yang diikuti oleh wakil 
kepala sekolah dan kepala bagian kantor sekretariat. 
Batch kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Mei – 
24 Juni 2021, yang diikuti oleh pendidik, tenaga 
kependidikan, serta staf di sekolah dan kantor 
sekretariat. Semua kegiatan ini didukung oleh dua 

Dalam menjalankan visi, misi, dan tujuan PPPK Petra sebagai institusi 
pendidikan Kristen yang holistik, inspiratif, dan berprestasi, maka dibutuhkan 
pegawai yang bertumbuh dalam karakter, spiritual, dan kompetensi. Semua 

pegawai perlu terus dibangun untuk memiliki pertumbuhan yang holistik 
sehingga menjadi panutan bagi peserta didik dan menjadi berkat bagi sesama.

PELATIHAN

PELATIHAN PENDALAMAN VALUE R.A.I.S.E.

Andrias Jemmy Desiarianto, S.Th., M.Min.
Trainer Pelatihan Pendalaman Value R.A.I.S.E.
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puluh trainer yang berasal dari sekolah ataupun 
kantor sekretariat.
Pendalaman value R.A.I.S.E. yaitu Respect, memiliki 
tujuan di antaranya, pertama, agar pegawai 
memahami pentingnya nilai Respect di dalam 
kehidupan. Yang kedua, agar pegawai berkomitmen 
untuk menerapkan nilai Respect di dalam 
pelaksanaan tugas sehari-hari. Harapan terbesar 
dari pendalaman value ini adalah menjadikan 
respect sebagai pedoman gaya hidup sehari-hari, 
sehingga dapat diterapkan kapan pun dan di mana 
pun. Dengan memiliki sikap saling menghargai, 
dapat memberikan manfaat bagi seluruh pegawai di 
dalam relasi antarrekan kerja.

Dengan adanya pelatihan pendalaman value 
R.A.I.S.E. yaitu Respect, peserta diajak untuk 
menunjukkan rasa menghargai yang dimulai dari diri 
sendiri, sesama, alam, dan NKRI. Pegawai didorong 
untuk mengasihi dan menghargai diri sendiri 
sebagai pembawa gambar Allah. Pegawai mampu 
menghargai diri sendiri sebelum dia menghargai 
orang lain (respect yourself before you respect 
others). Pegawai mengasihi dan menghargai sesama 
dalam keberagamannya. Pegawai diajak pula dapat 
melihat orang lain sebagai pribadi yang unik dan 
setara, sehingga terbentuklah saling menghargai. 
Dengan saling menghargai, diharapkan terbangun 
relasi yang baik (relationship), sehingga tercipta 
hubungan yang saling mempercayai (trust) dan 

dapat saling bekerja sama sebagai sebuah tim 
(teamwork). Ketiga hal tersebut dapat terwujud jika 
ada rasa saling menghargai.

Pelatihan ini juga mendorong pegawai untuk 
menjadi pegawai yang peduli dan bertanggung 
jawab terhadap kelestarian ciptaan Tuhan. Melihat 
ciptaan yang lain sebagai sesuatu yang patut 
disyukuri dan dijaga keberlangsungannya. Pegawai 
juga didorong untuk menunjukkan rasa cinta 
kepada NKRI. Pegawai yang menjunjung tinggi 
NKRI, menghormati lambang-lambang negara, dan 
melestarikan budaya luhur bangsa.

Implementasi nilai Respect juga dilakukan melalui 
kegiatan PD keluarga besar PPPK Petra dan KB3 
pegawai. Tema-tema ibadah PD keluarga besar PPPK 
Petra dan KB3 mengakomodasi nilai Respect. Semua 
itu sebagai upaya agar sikap saling menghargai terus 
dipahami dan dihidupi oleh seluruh pegawai.
Perihal di atas merupakan gambaran dari 
pelaksanaan pelatihan pendalaman value R.A.I.S.E. 
yaitu Respect. Laporan ini merupakan salah satu 
bentuk komitmen kami dalam rangka implementasi 
nilai R.A.I.S.E.. Sangat disadari bahwa semua ini 
terlaksana berkat dukungan dan kerja keras dari 
seluruh jajaran, baik yang ada di sekolah maupun 
kantor sekretariat.
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Students nowadays live in a world with digital 
technology and become digital natives. It 
causes differences in their learning styles 

with the previous generations. They also have 
different attitudes and expectations toward the 
learning process, which requires teachers to 
come up with ideas to motivate their students 
in the class. Hence, teachers have to use 
various teaching methods in order to make 
their students participate actively with strong 
motivation and engagement to their learning 
(Kiryakova et al., 2014). One of the methods that 
is being scrutinized is using technology such as 
games in an educational context as games have 
become the trend in society. There is a tendency 
to implement the concepts and techniques of 
games in other activities and contexts as games 
provide motivating and engaging experiences 
(Simões, 2015). The process of adapting games 
in non-game contexts such as education can be 
called “gamification”. This article will present the 
concept of gamification and its implementation 
using gamification techniques and elements.

GAMIFICATION:
A REVOLUTIONARY 
METHOD OF 
TEACHING?

What is Gamification?

Agustinus Dias Suparto
Guru SMP Kristen Petra Acitya

Gamification refers to the application of game 
dynamics, mechanics, and framework into non-
game settings (Stott and Neustaedter, 2013). 
It has been applied in various fields, such as 
business, healthcare, and education (Nah et al, 
2014). The purpose of applying gamification 
in other contexts is to promote learning and 
engagement by bringing the element of fun. 
Kapp (2012) mentions the characteristics of 
gamification are motivating actions, promoting 
learning, and solving problems. Thus, it is 
also important to point out that the purpose 
of gamification is to promote desired target 
behaviors, which in an educational context can 
be identified as improving students’ motivation 
and engagement (Simões, 2015). Therefore, 
the aim of gamification in education is to 
enable the students to learn while enjoying 
their learning process.

ENGLISH CORNEREN



Although the term “gamification” derives from 
the word “game”, gamification is different 
from game and is not about creating games. 
Huang and Soman (2013) argue that “if it is 
already a game, it is not a form of gamification” 
(p.15). Gamification is not a game since it is 
an integration of game elements and game 
thinking in non-game activities that are not 
games (Kiryakova et al., 2014). Making an 
application which looks like a game is not 
considered as gamification either (Simões, 
2015). Hence, transforming some non-game 
activities into games should not be confused 
with gamification.

11

The implementation 
of Gamification in 
Education

What Gamification
is Not

There are some misconceptions about 
gamification that need to be clarified that 
gamification is not the same as any activities 
with Badges, Points, and Rewards (Kapp, 2012). 
Gamification is a serious approach that should 
be well-designed in order to help learners 
acquire knowledge, skills, and abilities related 
to complex subjects. Thus, it takes a great 
effort to design since there are components 
in gamification such as the content, how the 
incentives work, scoring methods, etc. that need 
to be carefully determined. 

In order to apply gamification in educational 
contexts, there are some considerations in 
designing gamified learning activities:

1. Understanding the Target Audience and the 
Context 
The most essential factor in gamification 
application is understanding the students 
and the contexts of the learning because it 
will determine the design of the activities 
that can empower the students in achieving 
the learning objectives. The considerations 
include the duration of the learning activities, 
the place where the learning activities are 
held, whether it is a group or individual 
activity, and pain points such as skills and 
motivations of the students. Simões (2015)  
also points out that the activities should 
be tailored to the students’ skills and have 
increasing difficulties which enable the 
students to acquire new skills. If the activities 
are too easy or difficult, it can make students’ 
unmotivated and bring negative outcomes 
(Kiryakova et al., 2014).  
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2. Defining Learning Objectives 
Learning objectives have to be defined 
specifically and clearly which include General 
Instructional Goals such as completing an 
assignment or quiz, Specific Learning Goals 
such as understanding a concept or mastering 
a new skill, and behavioral goals such as being 
able to concentrate better or being competitive 
(Huang and Soman. 2013). It is also important to 
set concrete goals that can be measured which 
can show the students’ work and progress. 
Moreover, the teachers should assure that the 
students also understand the goals of their 
learning activities (Simões, 2015). In addition, 
it is also necessary to create some stages and 
milestones in which the students need to learn 
and achieve. This also helps identify obstacles 
that might happen within and between stages in 
order to make the learning objectives become 
achievable and measurable. 

3. Applying Gamification Techniques 
There are also some game techniques to create 
gamified activities to make the learning activities 
become interactive and engaging. In order 
to achieve learning objectives while avoiding 
student boredom and anxiety during the 
learning process, the activities developed should 
have: 

Freedom to Fail. By giving the students 
multiple lives to restart from the most recent 
‘checkpoint’, they are encouraged to do some 
experiments without fear and take risks. This 
also shifts the focus of the study to the process 
of learning. However, it doesn’t mean giving four 
chances to do multiple choice questions with 
four options (Kapp, 2012). This means that the 
students are encouraged to explore the contents 
and take chances with their decision making and 
its consequences.
• Rapid Feedback. Feedback is a key element 

in education that can be integrated with the 
gamified activity by using the mechanism 
of a game. By using stages and milestones, 
students are able to get feedback as they 
progress.

• Progression. Each subsequent activity should 
be more complex and challenging. However, 
it is also important to start with highly 
interesting elements to grab the students’ 
attention. Stott and Neustaedter (2013) 
suggest that the use of Bloom’s Taxonomy 
to design the level of the activity can be 
helpful to apply key elements in games such 
as using skills in the previous “battles with 
lesser enemies” to fight in the “boss battles”. 
Simões (2015) also adds that it is necessary 
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to keep the balance between challenges 
and players’ skills by giving ‘a progressive 
content unlock’ for those whose skills are 
above the challenge’s difficulty level (p.181). 

• Multiple Paths. To encourage students to 
build their learning strategies and develop 
their diverse skills in learning, it is advisable 
to provide various paths to reach the 
learning objectives (Kiryakova et al., 2014).

• Storytelling. Games mostly use story. Thus, 
designing activities which have a story or 
narration can positively impact the students’ 
learning since it can increase student 
engagement and motivation (Kapp, 2012).

4. Applying Gamification Elements 
The use of game elements such as points, 
badges, level, and time can be used as the 
unit of measure. It is aimed to encourage 
the interaction between the students and 
motivate them to do their best to overcome the 
challenges. This also provides the teachers to 
give quick feedback to the students (Huang and 
Soman, 2013). Clear and immediate objectives 
can be achieved using progress bars and other 
game elements such as points, badges, and 
levels. Those game elements can also be used 
to provide extra challenges for those who need 
bigger challenges and multiple paths to let the 
students choose their own path towards an 
objective (Simões, 2015). Leaderboards can 
create social interactions in which students 
can get feedback from others and share 
achievements. However, Kapp (2012) notes that 
leaderboard can demotivate low performing 
students.

5. Setting the Rules 
In order to apply these game elements in 
learning activities successfully, it is important 

to define the rules or game mechanics. A text 
description of the game rules should be written 
in a way that the students can easily understand. 
Rules must be able to govern how the game 
elements work in order to implement the game 
techniques (Simões, 2015).
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MEMBANGUN
PERSONAL
BRANDING
POSITIF UNTUK
PENGEMBANGAN DIRI
Ardiana Kurniasari, S.Psi.
Staf BK PPPK Petra

Akhir-akhir ini, kita sering membaca bahkan 
mendengar ulasan mengenai personal 
branding. Personal branding adalah proses 

membentuk persepsi masyarakat terhadap 
aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang. Di 
antaranya adalah kepribadian, kemampuan, atau 
nilai-nilai yang dimunculkan dari perilaku sehari-
hari seseorang. Melalui personal branding, kita 

dapat mengenalkan kemampuan/kualitas 

yang bernilai yang kita miliki dan bahkan berbeda 
dengan orang lainnya, sehingga memikat bahkan 
membangun kepercayaan orang lain terhadap diri 
kita. Adanya persaingan dan perkembangan zaman 
digital ini memberi kesempatan kepada kita untuk 
terus membangun dan mengembangkan personal 
branding, baik secara offline misalnya melalui 
aktivitas sehari-hari dan karya atau pekerjaan yang 
kita lakukan, maupun online misalnya melalui blog.

PSIKOLOGIPSIKOLOGI



Banyak strategi/cara yang dapat dilakukan untuk 
membangun dan mengembangkan personal 
branding. 
1. Passion; gairah atau kecenderungan yang 

menjadikan kita bersemangat untuk melakukan 
aktivitas pada bidang tertentu. Membangun 
impresi ke orang lain sebaiknya sesuai dengan 
apa yang menjadi gairah/semangat kita 
sehingga aktivitas yang kita lakukan benar-
benar menggambarkan diri kita. Passion ini 
juga muncul dalam IKIGAI. IKIGAI, merupakan 
sebuah prinsip yang diambil dari bahasa Jepang 
yang berarti “purpose of life” atau tujuan hidup 
memberi inspirasi tersendiri bagi kita agar 
kita mampu menampilkan jalan hidup yang 
bermakna, berharga, dan mampu menjalankan 
pekerjaan secara maksimal. Melalui diagram 
IKIGAI ini kita bisa melihat bahwa passion 
berbicara mengenai apa yang kita sukai dan 
bidang apa yang kita kuasai. Oleh sebab itu, 
kita tidak akan mengalami kebosanan ketika 
melakukan aktivitas.

2. Tujuan; kita ingin dikenal seperti apa dan 
oleh siapa, tentunya akan menjaga arah kita 
membangun dan mengembangkan personal 
branding melalui aktivitas dan produktivitas kita. 

3. Support system; lingkungan yang mampu 
mendukung kita untuk berkembang dan 
eksis (cari KBBI), misalnya dengan bergabung 
dalam organisasi atau komunitas yang positif. 
Lingkungan yang mendukung tentunya akan 
membuat personal branding kita makin dikenal 
luas.

4. Mengenali diri sendiri; mengenali tidak hanya 
kelebihannya, tetapi juga kekurangannya 
sehingga kekurangan tersebut bisa 
diperbaiki. Fokusnya bukan untuk menutupi 
kelemahan atau menonjolkan kelebihan, 
tetapi memaksimalkan kapasitas diri. Dengan 
mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri, 
akan memunculkan rasa percaya diri dan 
berharga.

Beragam tantangan akan kita jumpai dalam 
membangun personal branding, salah satunya 
berasal dari diri kita masing-masing. Tantangan 
tidak membuat kita menghindari personal 
branding, tetapi untuk menjadi cara menghadapi 
tantangan itu sendiri. Misalnya, tidak sedikit orang 
yang merasa kesulitan ketika diminta menuliskan 
atau menyebutkan kelebihannya, namun dapat 
dengan mudah menuliskan atau menyebutkan 
kekurangannya. Maka, mintalah bantuan orang 

di sekitar yang sering bersama-sama dengan kita 
untuk membantu kita mengenali kelebihan dan 
kekurangan. Jangan malu atau takut menerima 
penilaian dari orang lain. Hal ini dilakukan supaya 
kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Selain 
itu, kita juga dapat meluangkan waktu sejenak 
untuk membuat catatan mengenai hal-hal yang 
kita sukai dan kuasai. Mungkin awalnya akan 
kesulitan, tetapi ketika kita mencoba melakukan 
dengan kondisi santai, kembali mengingat peristiwa-
peristiwa pada masa lalu, maka lambat laun kita bisa 
menemukannya.

Bagaimana dengan personal branding seorang 
guru? Personal branding bagi seorang guru dapat 
tercermin dari perilaku positif kesehariannya. Salah 
satu personal branding yang umum dimiliki oleh 
seorang guru, antara lain: cerdas, dapat memotivasi, 
berbakat (multitasking), serta tulus dalam melayani 
peserta didik ataupun masyarakat lain secara umum. 
Supaya sifatnya menjadi unik, maka seorang guru 
perlu untuk terus belajar, mengembangkan ilmu dan 
keahlian lain yang spesifik, serta mampu menguasai 
teknologi. 

Personal branding merupakan sesuatu yang perlu 
dibangun secara terus-menerus dan konsisten, 
karena hal ini berkaitan dengan siapa diri kita, apa 
kemampuan kita, dan apa yang kita sukai. Menjadi 
guru dan karyawan di PPPK Petra adalah bagian 
dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari penuhi 
panggilan Tuhan dengan terus belajar membangun 
dan mengembangan personal branding sehingga 
masyarakat melihat dan merasakan kemampuan, 
kepribadian, dan nilai-nilai yang kita miliki sebagai 
wujud kita menjadi berkat bagi sesama. 

15
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Ketika mendengar kata “investasi”, mungkin 
sebagian besar dari kita langsung berpikir 
tentang materi. Entah itu properti atau uang. 

Tetapi tidak hanya itu, karena pendidikan juga suatu 
hal yang perlu untuk dipikirkan dan dipersiapkan 
secara matang sebagai investasi masa depan. 

Masih dalam rangkaian acara PPPK Petra Fun 
Fest 2021, sebuah parenting webinar diadakan 
dengan tema yang menarik dan tentunya sangat 
bermanfaat bagi para orang tua terkait perencanaan 
pendidikan putra-putrinya. “Pentingnya Investasi 
Pendidikan bagi Anak sejak Dini” adalah tema yang 
diangkat dalam webinar pada hari Sabtu, tanggal 11 
September 2021, pukul 09.00–11.00 WIB ini. Hadir 
sebagai narasumber adalah Dr. Ricky Wang. Beliau 
adalah alumnus PPPK Petra yang kini menjabat 
sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi 
Universitas Kristen Petra Surabaya, dan juga seorang 
educational and business leadership consultant. 
Selain itu, latar belakang pendidikan beliau adalah 
Doctor of Education dari University of Birmingham, 
United Kingdom. 

Dalam webinar ini, beliau memaparkan akan tiga 
reflective questions, yaitu: Bagaimana memahami 
investasi pendidikan? Bagaimana memastikan 
kualitas proses pendidikan? Bagaimana memilih 
institusi pendidikan? 

Investasi pendidikan berarti memercayakan 
anak kita kepada sebuah institusi pendidikan 

yang dapat dipercaya. Pada hakikatnya, anak adalah 
milik Tuhan dan karenanya orang tua harus bijak 
dalam mendidiknya, termasuk memilih sekolah 
bagi mereka. Institusi pendidikan yang bagus 
adalah yang mengajarkan kepada anak didiknya 
akan empat pemahaman mendasar, yaitu: Why 
I learn? How to learn? How to relate? How to 
be tough and courageous? Secara fundamental, 
kualitas sekolah bisa tercermin dari karakter dan 
kompetensi mulai dari kepala sekolah, guru, staf, 
hingga petugas keamanan, serta kesiapan siswa 
yang sedang belajar di dalamnya termasuk orang 
tuanya, dan kebermaknaan hidup dari alumni 
berikut keluarga alumni tersebut. Secara praktis, 
kualitas sekolah dapat dilihat dari ‘kesibukan’ para 
gurunya, kepemimpinan sekolah, dan semangat 
siswa dalam belajar. Semua hal itu membentuk 
persepsi masyarakat akan reputasi sekolah, yang 
meliputi kurikulum, fasilitas, pengakuan pihak luar, 
dan apakah sekolah tersebut’bernilai’?

Itulah sekilas rangkuman dari parenting webinar 
ini. Bagi Anda yang ingin menyimak rekaman 
video secara keseluruhan jalannya webinar ini 
untuk menggali informasi yang lebih lagi, Anda 
bisa mengunjungi kanal YouTube PPPK Petra atau 
langsung saja scan QR code di atas. Semoga semua 
informasi yang disajikan ini bisa memberikan 
manfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan 
memberkati.

PARENTING WEBINAR:
PENTINGNYA INVESTASI PENDIDIKAN 
BAGI ANAK SEJAK DINI

LIPUTAN
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Sejak tahun 2009, Petra Youth Orchestra 
(PYO) dibentuk sebagai wadah untuk 
mengekspresikan dan mengembangkan bakat 

dari anak-anak didik PPPK Petra dalam bidang 
musik. Potensi bermusik anak-anak selalu diasah 
melalui berbagai kegiatan, mulai dari latihan rutin, 
pelayanan di gereja, Perayaan Natal dan Paskah 
PPPK Petra, serta kegiatan konser yang selalu 
diadakan setiap tahunnya. Hal tersebut selaras 
dengan tujuan PPPK Petra, yaitu sebagai institusi 
pendidikan Kristen di Surabaya yang mempunyai 
tugas melayani dan memuliakan Tuhan melalui 
musik dan puji-pujian.

Pada tanggal 27 November 2021, Petra Youth 
Orchestra bersama dengan Petra Youth Choir 
(PYC), Petra Children Choir (PCC), Petra Children 
Dancers (PCD), dan Paduan Suara Gloria PPPK Petra 
mengadakan sebuah konser virtual perdana yang 
bertajuk “All About Love”. Konser virtual ini juga 
merupakan konser yang ke-11 sejak berdirinya 
PYO yang mana sebelumnya selalu dilaksanakan 

secara onsite. Semangat dari para pelatih dan 

para siswa untuk dapat tetap berkarya dalam masa 
pandemi, merupakan latar belakang diadakannya 
konser virtual ini. Di dalam masa-masa sulit yang 
penuh dengan keterbatasan, siswa, pelatih, dan 
tim produksi mampu berproses dengan penuh 
cinta selama kurang lebih empat bulan. Sehingga 
pada akhirnya, para siswa dan tim produksi 
yang berjumlah lebih dari dua ratus orang dapat 
mempersembahkan virtual konser yang berkesan 
dan sarat makna tentang cinta. 

Konser All About Love ditayangkan secara premiere 
di kanal YouTube PPPK Petra pada tanggal 27 
November 2021 silam. Acara dibuka oleh sambutan 
dari Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra, Drs. 
Elia Indargo. “Bagi siswa peserta, ini menjadi 
medan melatih diri, perform di sebuah ajang yang 
bergengsi, dan ini merupakan perjalanan hidup 
yang tak terlupakan hingga dewasa kelak. Bagi 
orang tua, hal ini sungguh sangat membesarkan 
hati. Jerih lelah menemani, menyemangati, dan 
membiayai anak-anaknya di sekolah musik, terbayar 
saat menyaksikan anak-anaknya tampil.” Kata-kata 

Guido Denta Christian K.
Staf Koordinator Seni Musik
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tersebut adalah sepenggal dari sambutan yang 
beliau sampaikan. 

Konser dimulai dengan sebuah prolog dan disambut 
dengan lagu “The Love of God” yang dibawakan 
oleh PS Gloria PPPK Petra. Lagu ini merupakan 
sebuah ungkapan kekaguman kepada sang sumber 
segala cinta, yaitu Tuhan sendiri yang menjadi 
inspirasi kita untuk meneruskan cinta kepada 
setiap ciptaan-Nya. Konser virtual All About Love 
menyajikan sembilan lagu, sebagai berikut: “The 
Love of God”, “Andai Aku Besar Nanti”, “Reflection”, 
“Disney Friendship Favorites”, “Come What May”, 
“Love of My Life”, “Colors of the Wind”, “Negeriku”, 
dan ditutup dengan lagu yang berjudul “Without 
Love”. Konser ini menjadi semakin meriah berkat 
hadirnya para bintang tamu profesional yang 
juga merupakan alumni PPPK Petra, yaitu: Jessica 
Sudarta (harpist), Evelyn Merreilita (singer), dan 
Kerie Lawahery (singer).  Selain itu, kemeriahan 
konser virtual ini juga tak lepas dari penampilan 
spesial yang dibawakan oleh musisi asal Prancis, 
yaitu Henri Maquet dengan lagu berjudul “Vai 

Passeroun!” yang mewakili Institut Francais 
Indonesia (IFI), serta penampilan orkestra nan 
megah dari Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA) 
Singapura yang membawakan repertoar yang 
berjudul “Suk Serenade 1st Movement” dari Josef 
Suk, seorang komposer pada era romantis. 

All About Love adalah sebuah konser virtual yang 
menebarkan pesan cinta melalui lagu-lagu cinta, 
narasi, serta cerita-cerita cinta, dan dikemas 
menjadi sebuah rangkaian pertunjukan virtual yang 
indah. Melalui konser tersebut, kita semua bersama-
sama dapat menikmati, merenungi, dan menghayati 
makna dari sebuah cinta. Cinta dari Tuhan, cinta 
dari orang tua, bagaimana kita mencintai diri 
sendiri, cinta untuk sahabat, sebuah kesetiaan 
cinta sepasang kekasih yang tak lekang oleh waktu, 
mencintai alam untuk menyeimbangkan bumi, 
dan mencintai negara Indonesia sebagai wujud 
patriotisme. Pada akhirnya, pertunjukan musik “All 
About Love” memberikan kesimpulan bahwa tanpa 
cinta, kita bukanlah apa-apa.
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Pendidikan dalam kamus KBBI berasal dari 
kata dasar didik yang berarti memelihara dan 
memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) 

mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan 
berarti proses pengubahan sikap dan tata laku 
seseorang atau kelompok orang dalam usaha 
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 
dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. 

MEMBANGUN KOLABORASI 

PEMBELAJARAN DENGAN 

PENDEKATAN STEAM 
PADA MODEL PEMBELAJARAN 

PROJECT BASED 
LEARNING

Yakub Saputra, S.Pd., M.M.
Staf Litbang PPPK Petra

EDUTECH
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Alkitab sebagai tuntunan umat kristiani juga 
menyatakan hal tentang pendidikan, di antaranya  
dalam Amsal 22:6, “Didiklah orang muda menurut 
jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya 
pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.” 
Ayat ini menjelaskan seolah-olah bahwa hanya 
pada saat seseorang masih muda, maka ia harus 
mengalami masa pendidikan. Lalu bagaimana 
dengan konsep belajar seumur hidup? Mazmur  
90:12, “Ajarlah kami menghitung hari-hari kami 
sedemikian, hingga kami beroleh hati yang 
bijaksana.” Dalam ayat ini lebih lanjut dinyatakan 
bahwa setiap kita harus selalu belajar menghitung 
hari-hari kita (bukan hanya pada saat kita masih 
muda) supaya bisa menjadi bijaksana. Dengan 
kata lain, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu 
merefleksi segala hal yang telah dan yang akan kita 
perbuat. Ayat ini sebagai pedoman bahwa belajar 
bukan hanya pada masa muda kita, namun juga 
harus sepanjang hidup kita. 

Pendidikan dalam pengertian umum merupakan 
sebuah proses pemberdayaan manusia untuk 
membangun suatu peradaban untuk membentuk 
tatanan masyarakat yang sejahtera lahir 
dan batin. Oleh karena itu, manusia sangat 
membutuhkan pendidikan untuk bisa berkembang 
dan mengembangkan kebudayaannya dengan 
baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
pendidikan merupakan media utama untuk 
meneruskan dan mengekalkan kebudayaan 
manusia. Namun, fungsi pendidikan tidak 
hanya sebatas meneruskan dan mengekalkan 
kebudayaan, tetapi lebih dari itu, pendidikan 
berupaya menyesuaikan dan mengembangkan 

kebudayaan baru secara proporsional dan dinamis. 
Pendidikan menempati posisi yang sangat sentral 
dan strategis dalam membangun kehidupan sosial 
dan memosisikan manusia dalam kehidupan secara 
tepat (Chaeruddin B., 2013: 421).

Untuk mencapai tujuan pendidikan di atas, 
diperlukan suatu proses yang baik. Dalam 
proses inilah berbagai pendekatan dan metode 
diterapkan untuk memastikan pendidikan berjalan 
sebagaimana yang diharapkan sehingga tepat 
menuju tujuan.

Pendekatan pembelajaran adalah salah satu cara 
atau jalan yang sesuai dan serasi yang digunakan 
untuk menyajikan atau menyampaikan sesuatu 
bahan ajar agar tujuan tercapai secara efektif 

dan efisien (Ismail S.M., 2008: 48). Salah satu 
pendekatan yang populer dan banyak digunakan 
pada saat ini adalah pendekatan STEM atau 
yang kemudian berkembang menjadi STEAM. 
Penulis dalam hal ini hanya menggunakan 
studi kepustakaan untuk melihat kemungkinan 
penggunaan pendekatan STEAM dengan satu model  
pembelajaran, yaitu project based learning. 

“Fakta yang ada saat ini, berbagai 
pendekatan dan model pembelajaran 
telah dikembangkan dan silih berganti 

digunakan dalam pembelajaran.



STEM adalah singkatan dari Science, Technology, 
Engineering, and Math. Istilah STEM sendiri muncul 
pada awal tahun 2000-an di Amerika Serikat, 
pertama kali dikenal dengan istilah SMET yang 
kemudian diganti menjadi STEM. Hal ini bermula 
dari pertemuan sains yang mana beberapa pengajar 
sedang menyusun kurikulum berbasis sains, dan 
mereka menyusun ulang kata SMET menjadi STEM. 
Seiring dengan berjalannya waktu, dari hanya 
menerapkan STEM kemudian berkembanglah  
menjadi STEAM dengan menambahkan unsur Arts 
(seni) dalam praktiknya. Jika diurut berdasarkan 
sejarah masuk dan bergabungnya Arts, maka istilah 
yang tepat seharusnya adalah STEMA. Namun, 
ternyata pilihan kata STEAM bisa memiliki makna 
lain yakni “uap” (bisa dimaknai pembawa energi) 
sehingga dengan digunakan istilah STEAM tersebut 
diharapkan pendekatan STEAM mampu membawa 
energi baru dalam proses pembelajaran di kelas 
dibandingkan pendahulunya, yaitu STEM.
Pembelajaran STEM sendiri sudah sangat berharga. 

Dengan science yang selalu ada di sekitar kita. 
Technology yang terus berkembang dan memainkan 
peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. 
Enginering yang memberikan prinsip panduan 
struktur, mesin, rancangan, dan penemuan lainnya. 
Math membantu berpikir secara analitis tentang 
dunia dan memecahkan masalah yang kompleks. 
Bersama-sama, bidang-bidang ini membentuk 
begitu banyak pemahaman tentang dunia dan 
cara kerjanya. Ditambah lagi, dengan maraknya 
kesempatan kerja di bidang STEM, sebenarnya telah 
mempersiapkan para lulusan untuk memasuki dunia 
kerja dengan lebih baik.

Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, pendekatan  STEM telah memiliki 
dasar tujuan yang kuat dalam mengembangkan peserta didik yang STEM literate (Bybee, 
2013) dengan rincian sebagai berikut:

• Memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengidentifikasi 
pertanyaan dan masalah dalam situasi kehidupannya, menjelaskan 
fenomena alam, mendesain, serta menarik kesimpulan berdasar bukti 
mengenai isu-isu terkait STEM. 

• Memahami karakteristik khusus disiplin STEM sebagai bentuk  pengetahuan, 
penyelidikan, dan desain yang digagas oleh manusia.

• Memiliki kesadaran bagaimana disiplin-disiplin STEM membentuk lingkungan 
material, intelektual, dan kultural.

• Memiliki keinginan untuk terlibat dalam kajian isu-isu terkait STEM (misalnya 
efisiensi energi, kualitas lingkungan, keterbatasan sumber daya alam) sebagai 
manusia yang konstruktif, peduli, dan reflektif menggunakan gagasan-
gagasan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika.

22



Namun, berdasarkan penelitian berikutnya, ternyata 
pembelajaran STEM cenderung kurang fokus pada 
hal-hal seperti kreativitas dan inovasi. Dunia usaha 
cenderung  mencari lulusan yang bisa berpikir 
kritis dan mendorong inovasi di bidangnya masing-
masing. Kritik terhadap model STEM menunjukkan 
bahwa sebagian besar dirancang untuk 
mendapatkan lulusan dengan “pekerjaan yang baik” 
tanpa mempersiapkan para lulusan untuk pekerjaan 
yang belum ada. Dengan menyatukan unsur-unsur 
seni dan humaniora dalam STEM, siswa diharapkan 
akan lebih siap untuk mengemukakan dan berbagi 
ide, tidak peduli karier apa yang akhirnya mereka  
nanti kejar.

STEAM adalah sebuah pendekatan dalam 
pembelajaran yang menggunakan STEM dipadukan 
dengan Arts (seni) sebagai pintu masuk untuk 
membimbing penelitian para peserta didik, diskusi 
dan kolaborasi, serta bagaimana berpikir kritis. 
Hasil akhirnya adalah para peserta didik yang 
berani mengambil risiko dalam penelitiannya 
namun dengan pertimbangan matang, terlibat 
langsung dalam membentuk pengalaman belajar, 
gigih dalam menemukan solusi atas masalah, aktif 
dalam melakukan kolaborasi, dan bekerja melalui 
proses yang kreatif. Mereka yang terlibat dalam 
pendekatan ini adalah para inovator, para pendidik, 
para pemimpin, dan sekaligus pembelajar abad ke-
21. (Riley, 2019)

“The liberal arts element and the humanities 
element can add real value to the curriculum of 
a student pursuing an education program,” said 
Universities Canada president and CEO, Paul 
Davidson, in 2016.

Dengan kata lain bahwa penambahan unsur seni 
dan humaniora dapat menambah nilai nyata 
pada kurikulum seorang siswa yang menempuh  
pendidikan. Mengintegrasikan seni dalam metode 
STEM, menurut para pakar pendidikan, dapat  
membantu membentuk inovator hebat dan pemikir 
kreatif pada masa yang akan datang. Pendekatan   
STEAM dengan menggabungkan unsur seni dalam 
pembelajaran memberikan peluang bagi peserta 
didik, bahwa konsep, prinsip, dan teknik dari sains, 
teknologi, rekayasa, matematika, bahkan seni, 
dapat saling berintegrasi dalam pengembangan 
produk, proses, dan sistem, serta terutama dapat 
mengarahkan peserta didik dalam mencari solusi 
yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari 
mereka. 

Keterkaitan semua unsur dalam STEAM 
memang akan saling melengkapi  
sehingga menambah kualitas 
pembelajaran yang dialami oleh 
peserta didik. Namun, bukan 
berarti dalam suatu  
kegiatan pembelajaran 
dengan pendekatan 
STEAM 
harus selalu  
menghadirkan 
semua unsur disiplin 
ilmu tersebut secara  
lengkap dan bersamaan. 
Dapat pula dalam suatu 
kegiatan pembelajaran, unsur 

““We talk about moving from STEM 
to STEAM, to include the arts and 

humanities and social sciences in a 
program of preparation for young 

people.” 
- Paul Davidson - 23
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yang hadir hanya dua atau tiga unsur saja yang 
saling berkolaborasi, sebab tidak ada ketentuan  
bahwa semua unsur STEAM wajib hadir. Bagian 
terpenting adalah bagaimana kolaborasi unsur 
STEAM yang ada, bisa menghadirkan inovasi yang 
kreatif dan solutif.

Model project based learning adalah model 
pembelajaran yang mana peserta didik 
menggunakan masalah sebagai langkah awal 

dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya 
dalam beraktivitas secara nyata.  

Model project based learning adalah model 
pembelajaran yang menekankan cara belajar dan 
mengajar dengan mengalami dan menemukan 
sendiri. Tahapan-tahapan dalam project based 
learning. Pertama, observasi objek-objek 
lingkungan di sekitar yang akan menimbulkan 
pertanyaan-pertanyaan di benak peserta didik. 
Setelah memunculkan pertanyaan, tahapan 

Penentuan Pertanyaan 
Mendasar (Start with the 
Essential Question)
Pembelajaran dimulai dengan 
pertanyaan esensial, yaitu 
pertanyaan yang dapat 
memberi penugasan peserta 
didik dalam melakukan suatu 
aktivitas. Mengambil topik 
yang sesuai dengan realitas 
dunia nyata dan dimulai 
dengan sebuah investigasi 
mendalam dan topik yang 
diangkat relevan untuk para 
peserta didik. 

Mendesain Perencanaan 
Proyek (Design a Plan for 
the Project)
Perencanaan dilakukan 
secara kolaboratif antara 
pengajar dan peserta didik. 
Peserta didik diharapkan 
akan merasa “memiliki” 
atas proyek tersebut. 
Perencanaan berisi tentang 
aturan main, pemilihan 
aktivitas yang dapat 
mendukung penyelesaian 
proyek. 

Menyusun Jadwal (Create 
a Schedule)

Pengajar dan peserta didik secara 
kolaboratif menyusun jadwal aktivitas 
dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas 
pada tahap ini, antara lain: 
1. Membuat timeline untuk 

menyelesaikan proyek.
2. Membuat deadline penyelesaian 

proyek. 
3. Membawa peserta didik agar 

merencanakan cara yang baru. 
4. Membimbing peserta didik ketika 

mereka membuat cara yang tidak 
berhubungan dengan proyek (agar 
kembali pada proyeknya). 

5. Meminta peserta didik untuk 
membuat penjelasan (alasan) 
tentang pemilihan suatu cara. 

Dalam modul model-model 
pembelajaran Direktorat 
Pembinaan Sekolah Menengah Atas 
2017, menjelaskan bahwa:
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Mengevaluasi Pengalaman 
(Evaluate the Experience)

Pada akhir proses pembelajaran, 
pengajar dan peserta didik melakukan 
refleksi terhadap aktivitas dan hasil 
proyek yang sudah dijalankan. 
Proses refleksi dilakukan baik secara 
individu maupun kelompok. Pada 
tahap ini, peserta didik diminta 
untuk mengungkapkan perasaan dan 
pengalamanya selama menyelesaikan 
proyek. Pengajar dan peserta didik 
mengembangkan diskusi dalam rangka 
memperbaiki kinerja selama proses 
pembelajaran, sehingga pada akhirnya 
ditemukan suatu temuan baru (new 
inquiry) untuk menjawab permasalahan 
yang diajukan pada tahap pertama 
pembelajaran.

Memonitor Peserta Didik 
dan Kemajuan Proyek 
(Monitor the Students 
and the Progress of the 
Project)

Pengajar bertanggung jawab 
untuk melakukan monitoring 
terhadap aktivitas peserta 
didik selama menyelesaikan 
proyek. Proses monitoring 
dapat dilakukan dengan 
menggunakan rubrik untuk 
merekam keseluruhan 
aktivitas penting. 

Menguji Hasil (Assess the 
Outcome)

Penilaian dilakukan untuk 
membantu pengajar dalam 
mengukur ketercapaian 
standar, memberi umpan 
balik tentang tingkat 
pemahaman yang sudah 
dicapai oleh peserta didik, 
membantu pengajar 
dalam menyusun strategi 
pembelajaran berikutnya. 

selanjutnya adalah hipotesis. Kalau sudah ada 
hipotesis, maka peserta didik akan berupaya untuk 
mencari data supaya menemukan jawaban atas 
pertanyaan tersebut (membuktikan kebenaran 
hipotesisnya). Kemudian, melakukan eksperimen-
eksperimen yang dapat mendukung hipotesis itu. 
Bila eksperimen menunjukkan kegagalan, biasanya 
akan terus mengulang percobaan itu sampai 
jawaban ditemukan. Tahapan terakhir adalah 
kesimpulan. Observasi, hipotesis, dan eksperimen 
itu, akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Secara 

aplikatif dalam model project based learning,  
guru mengawalinya dengan beberapa pertanyaan 
mengenai proyek yang akan dikerjakan. Setelah 
itu, mengatur jadwal agar proyek berjalan dengan 
lancar. Dalam tahap ini, guru pun harus berperan 
dalam memonitor perkembangan proyek yang 
sedang dilakukan, sehingga terjadi interaksi 
antara guru dan peserta didik untuk menentukan 
bagaimana tahap selanjutnya. Setelah proyek jadi, 
guru meminta peserta didik dan membimbingnya 
dalam proses pengujian apakah proyek tersebut 
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berhasil. Setelah semua diperiksa dengan baik 
dalam melakukan pengujian, maka tahap terakhir 
melakukan evaluasi serta membantu peserta didik   
dalam mempresentasikan hasil dari proyek mereka.

Di dalam STEAM dan project based learning, 
diajarkan proses merancang atau engineering 
bahkan suasana keindahan (seni), di samping proses 
ilmiah. Pada hakikatnya, peserta didik diajarkan 
untuk tetap mencoba dan mendesain suatu hal 
supaya mendapat hasil yang terbaik. Sebagai contoh 
pendekatan STEAM dengan model project based 
learning, penulis memberikan ide proyek dalam 
masa pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama, 
salah satu hal yang harus dijaga selama masa 
pandemi ini adalah kebersihan tangan, baik dengan 
cara mencuci tangan dengan  air  mengalir dan 
sabun maupun dengan penggunaan hand sanitizer. 
Bagaimanakah mengupayakan hal tersebut berjalan 
dengan lebih baik? Yaitu dengan mengurangi 
proses sentuhan dengan alat cuci tangan atau 
hand sanitizer. Maka di sinilah peran guru untuk 
membuat peserta didik memunculkan ide kreasi 
membuat alat cuci tangan atau hand sanitizer 
tanpa menyentuh. Alat tersebut bisa berupa alat 
mekanik ataupun sensorik, bergantung dari ide para 
peserta didik. Melalui ide kreasi nasing-masing, 
maka peserta didik dalam mempelajari, merancang, 
dan membuat alat tersebut, adalah sebuah 
proses pembelajaran dengan pendekatan STEAM.  
Sedangkan keseluruhan proses yang dialami oleh 
peserta didik dari mulai pengamatan atas kondisi 
pandemi COVID-19, berhipotesis atas pertanyaan 
bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan, 
hingga dihasilkan alat lalu mendiskusikan bersama 
hingga mempresentasikan setiap karya atau alat  
yang dihasilkan (berbagai unsur kemungkinan 
kolaborasi pembelajaran: matematika, ekonomi, 
sains, teknologi, seni, dan lain-lain) sehingga pada 
akhirnya akan dibuatlah kesimpulan akhir dari hasil 
diskusi dan presentasi. Maka inilah yang dimaksud 
dengan model pembelajaran project based learning.

Seperti yang tertulis dalam Mazmur 90:12 di atas, 
bahwa kita harus selalu belajar agar menjadi 
lebih bijak. Dan dari studi kepustakaan yang telah 
dipaparkan, kiranya dapat mendorong kemajuan  
dan kreativitas dunia pendidikan dan pengajaran  di 
PPPK Petra, untuk mulai menggunakan pendekatan 
STEAM atau sekurang-kurangnya STEM dengan 
model pembelajaran project based learning. Namun 
tidak menutup kemungkinan bagi para guru sebagai  

garda terdepan dalam mengembangkan 

pendekatan pembelajaran di PPPK Petra dengan 
memadukan STEAM atau STEM dengan model 
pembelajaran lainnya, yaitu inquiry based learning, 
discovery learning, problem based learning, siklus 
5E, placed based learning, atau field based learning.  
Penulis percaya bahwa di antara guru-guru yang 
tergabung dalam PPPK Petra, telah berpengalaman 
menggunakan berbagai pendekatan dan model 
pembelajaran seperti yang diuraikan di atas ataupun 
yang lainnya, sehingga guru-guru melalui MGMP 
mata pelajaran dapat saling berbagi untuk saling 
memperlengkapi demi kemajuan pendidikan di 
PPPK Petra dan kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus 
Kristus. Selamat berkreasi dan berkarya bersama  
dalam dunia pendidikan di PPPK Petra. Tuhan Yesus 
memberkati.
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70 tahun usia PPPK Petra yang melayani 
masyarakat di Surabaya dan Sidoarjo 
dalam bidang pendidikan. Selama itu 

pulalah PPPK Petra mengembangkan 28 sekolah 
mulai jenjang KB, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang 
terus berbenah tidak hanya pada pengembangan 
kurikulum dan pendidikan holistik, tetapi juga 
peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di 
semua lingkungan sekolah.

Bagaimana Menciptakan 
Brand Image PPPK Petra 
Melalui Sarana dan Prasarana?

Ketika masyarakat Surabaya dan Sidoarjo 
melintas di depan gedung suatu sekolah, 
maka akan dikenali bahwa sekolah 
tersebut adalah sekolah dalam naungan 
PPPK Petra dari warna gedungnya. 
Warna gedung sekolah menggunakan 
warna corporate yang didominasi warna 
hijau, kuning, dan putih. 

Di depan sekolah terdapat signage sebagai 
tampilan grafis yang informatif kepada masyarakat 
sekitar.

Kanopi, facade, dan area dropzone yang 
mempercantik gedung dan fungsional sebagai 
tempat penurunan siswa saat musim hujan.

Tim Sarana dan Prasarana PPPK Petra

MENCIPTAKAN 
BRAND IMAGE 
PPPK PETRA 
MELALUI SARANA 
DAN PRASARANA

SIGNAGE, KANOPI, FACADE, DAN 
AREA DROPZONE

ARTIKEL



Ruangan kelas, papan tulis, meja, dan kursi 
yang cantik, modern, dan fungsional, agar 
proses pendidikan dan pembelajaran dapat 
berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan.

RUANG KELAS, PAPAN TULIS, 
MEJA, DAN KURSI

Ruang Kelas

Taman bermain dan selasar yang membuat siswa betah 
belajar mengenal lingkungan secara nyata dan bermain.

TAMAN BERMAIN DAN SELASAR
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Alam Sari Petra Surabaya Urban Lab sebagai 
sarana pembelajaran alam di tengah kota 
Surabaya, yang menjadi laboratorium pendidikan 
pertanian perkotaan yang inspiratif sebagai 
upaya pengembangan berkelanjutan (sustainable 
development) dalam memelihara alam ciptaan 
Tuhan.

ALAM SARI PETRA
SURABAYA URBAN FARM LAB
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Memiliki lahan sempit dan media tanam yang 
terbatas bagi sebagian orang merupakan 
kendala dalam bercocok tanam. Tidak 

demikian halnya dengan Tim Go Green SD Kristen 
Petra 12. Walaupun hanya memiliki lahan sempit 
dan media tanam yang terbatas, tidak menyurutkan 
niat kami untuk melakukan inovasi dengan bertanam 
sawi dan jahe merah. Kegiatan bertanam sawi dan 
jahe merah ini mulai kami lakukan pada awal bulan 
September 2021.

Pertimbangan kami memilih tanaman sawi sebagai 
tanaman hidroponik adalah karena sawi memiliki 
banyak manfaat dan mudah perawatannya. Jahe 
merah sendiri merupakan tanaman herbal yang 
memiliki banyak khasiat bagus bagi kesehatan tubuh. 
Bahkan, jahe merah saat ini merupakan tanaman 
yang paling banyak dicari, karena selain manfaatnya, 
nilai jualnya pun cukup tinggi di pasaran.

Lahan untuk bertanam sawi secara hidroponik 
ini kami lakukan di area dekat lapangan rumput. 
Pertama-tama kami membuat pembibitan sawi. 
Pembibitan sawi ini menggunakan media rockwool 
yang diberi cairan vitamin AB mix. Bibit sawi 
disemaikan di atas rockwool yang sudah diberi 
lubang. Langkah berikutnya, simpan selama 1-2 hari 
di tempat yang lembab dan terlindung dari sinar 
matahari, hingga berkecambah.

Hari berikutnya, tanaman sawi boleh ditaruh di luar 
ruangan agar terkena sinar matahari. Pemberian 
vitamin dan pengecekan kadar air tetap dilakukan. 
Setelah bibit sawi memiliki daun lebih dari dua 
lembar, boleh dipindahkan ke tempat yang lebih 
besar. Dalam hal ini, kami menggunakan botol air 
mineral bekas yang sudah diisi dengan air yang 
mengandung vitamin. 

PEMANFAATAN 
LAHAN SEMPIT 
UNTUK BERTANAM 
SAWI DAN JAHE 
MERAH
Wiyati Handayani, S.Pd.
Kepala SD Kristen Petra 12
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Tim Go Green SD Kristen Petra 12 secara bergiliran 
melakukan pengecekan tanaman dan kondisi air 
dalam botol. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan 
sawi dapat berkembang dengan maksimal. 
Perkembangan sawi setelah minggu ke-2 sudah 
menunjukkan daun yang lebat dan segar. Setelah 
kurang lebih satu bulan, tanaman sawi siap dipanen. 

Berbeda dengan sawi, proses penanaman jahe 
merah melalui beberapa tahapan. Pertama-tama, 
yang harus disiapkan adalah polybag. Polybag diisi 
dengan media tanah gembur dan subur kurang lebih 
¾ bagian. Tanam bibit jahe yang sudah bertunas 
pada tanah di dalam polybag. Tunas akan tumbuh 
dalam waktu kurang lebih dua minggu. 

Secara rutin, Tim Go Green SD Kristen Petra 12 
memantau dan menyiram bibit jahe tersebut. 
Jumlah bibit jahe merah yang kami tanam ada tiga 
puluh polybag. Puji Tuhan, berkat ketelatenan dan 
perawatan yang kami lakukan, semua bibit yang 

kami tanam berhasil tumbuh dengan baik dan sehat. 

Setelah usia bibit mencapai dua bulan, tampak 
daun jahe merah yang mulai subur dan lebat. 
Penyiangan, penyiraman, penggemburan, serta 
pengendalian hama dan penyakit, terus kami 
lakukan untuk menjaga pertumbuhan jahe merah. 
Untuk bisa memanen jahe merah, umurnya harus 
mencapai kurang lebih sekitar sepuluh bulan. Wah... 
masih cukup lama, ya, penantian kami untuk bisa 
memanen jahe merah. Tetapi, kami tetap berharap 
dan rajin merawat tanaman jahe merah kami.

Nah, itulah sedikit pengalaman kami Tim Go Green 
SD Kristen Petra 12 dalam memanfaatkan lahan 
sempit dengan bertanam sawi hidroponik dan jahe 
merah. Semoga kegiatan kami bisa menginspirasi 
kita semua. Mari kita hijaukan lingkungan sekitar 
kita dengan bertanam tanaman yang bermanfaat. 
Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dana Pensiun 
PPPK Petra meraih ADPI Awards sebagai 
Dana Pensiun Terbaik Pertama untuk DPPK 

PPIP dengan Aset Neto kurang atau sama dengan 
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). 
Selamat!

PRESTASI DANA PENSIUN PPPK PETRA
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DANA PENSIUN PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KRISTEN PETRA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN INTERIM

PER 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

LAPORAN ASET NETO LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DANA PENSIUN

ASET PENAMBAHAN PENDAPATAN 6.466.230.346 5.020.598.289 77,64%

NILAI WAJAR INVESTASI 125.756.153.189 91,81% 136.561.489.682 96,41% PENDAPATAN INVESTASI 5.007.885.985 186,86% 14.591.073.639 74,43% BEBAN 1.125.248.473 929.860.681 82,64%

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI 5.366.309.820 3,92% 1.525.989.010 1,08% PENINGKATAN (PENURUNAN) NILAI INVESTASI (5.478.135.127) -204,41% (1.286.775.530) -6,56% HASIL USAHA 5.340.981.874 4.090.737.608 76,59%

NILAI BUKU ASET OPERASIONAL 3.408.543.019 2,49% 3.558.002.088 2,51% IURAN JATUH TEMPO 3.137.535.180 117,07% 6.171.028.340 31,48% IURAN PENSIUN 3.123.114.000 3.137.535.180 100,46%

ASET LAIN-LAIN 2.450.000.000 1,79% 0 0,00% PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN 12.712.302 0,47% 128.451.821 0,66% MANFAAT PENSIUN 6.921.500.000 6.190.127.846 89,43%

JUMLAH ASET TERSEDIA 136.981.006.028 100,00% 141.645.480.780 100,00% JUMLAH PENAMBAHAN 2.679.998.340 100,00% 19.603.778.270 100,00% KONTRIBUSI IURAN-MANFAAT (3.798.386.000) (3.052.592.666) 80,37%

LIABILITAS PENGURANGAN PENINGKATAN (PENURUNAN) ASET NETO 1.542.595.874 1.038.144.942 67,30%

LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN 522.195.543 0,38% 701.882.542 0,50% BEBAN INVESTASI 17.721.298 0,25% 29.389.950 0,15%

JUMLAH LIABILITAS 522.195.543 0,38% 701.882.542 0,50% BEBAN OPERASIONAL 912.139.382 12,73% 2.125.735.434 10,84% PENDIRI, MITRA PENDIRI, PENGURUS, DEWAN PENGAWAS, KARYAWAN, DAN PESERTA

ASET NETO 136.458.810.485 99,62% 140.943.598.238 99,50% MANFAAT PENSIUN 6.234.925.717 87,02% 15.127.475.218 77,17%

PENINGKATAN (PENURUNAN) ASET NETO -3,18% JUMLAH PENGURANGAN 7.164.786.397 100,00% 17.282.600.602 88,16% PENDIRI 1 1

PENINGKATAN (PENURUNAN) ASET NETO (4.484.788.057) 2.321.177.668 MITRA PENDIRI 1 1

ASET NETO AWAL PERIODE 140.943.598.542 138.622.420.874 PENGURUS 3 ORANG 3 ORANG

ASET NETO 136.458.810.485 140.943.598.542 DEWAN PENGAWAS 3 * ORANG 4 ORANG

KARYAWAN 2 + 1 + 3 ORANG 3 + 1 + 1 ORANG

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERHITUNGAN HASIL USAHA PESERTA AKTIF 1.694 ORANG 1.687 ORANG

BEKAS PEGAWAI 74 ORANG 83 ORANG

ASET PENDAPATAN INVESTASI 5.007.885.985 100,00% 14.591.073.639 100,00% * SAAT INI SEDANG DILAKUKAN PROSES PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPANTASAN ATAS NAMA IR. WIDODO ADIPRANOTO

NILAI PEROLEHAN INVESTASI 127.680.205.178 93,21% 132.839.289.340 93,78% BEBAN INVESTASI 17.721.298 0,35% 29.389.950 0,20%

SELISIH PENILAIAN INVESTASI (1.924.051.989) -1,40% 3.722.200.342 2,63% HASIL USAHA INVESTASI 4.990.164.687 99,65% 14.561.683.689 99,80% STRUKTUR KEPESERTAAN DAN LIABILITAS MANFAAT PENSIUN

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI 5.366.309.820 3,92% 1.525.989.010 1,08% BEBAN OPERASIONAL 912.139.382 18,21% 2.125.735.434 14,57%

NILAI BUKU ASET OPERASIONAL 3.408.543.019 2,49% 3.558.002.088 2,51% PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN 12.712.302 0,25% 128.451.821 0,88% PESERTA % DANA PESERTA % DANA

ASET LAIN-LAIN 2.450.000.000 1,79% 0 0,00% HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 4.090.737.607 81,69% 12.564.400.076 86,11% TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN

JUMLAH ASET 136.981.006.028 100,00% 141.645.480.780 100,00% PAJAK PENGHASILAN 0 0,00% 0 0,00% PESERTA AKTIF 1.250                             68,77% 444                                31,23%

LIABILITAS HASIL USAHA SETELAH PAJAK 4.090.737.607 81,69% 12.564.400.076 86,11% BEKAS PEGAWAI 49                                  52,44% 25                                  47,56%

LIABILITAS MANFAAT PENSIUN 138.382.862.474 101,02% 137.221.398.200 96,88% RASIO TOTAL BEBAN TERHADAP ASET NETO 0,68% 1,53% KATEGORI DANA UMUM

LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN 522.195.543 0,38% 701.882.542 0,50% BATAS RASIO TOTAL BEBAN TERHADAP ASET NETO 0,88% 1,75% PESERTA AKTIF 1.048                             63,44% 392                                36,56%

PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI (1.924.051.989) -1,40% 3.722.200.342 2,63% BEKAS PEGAWAI 44                                  46,67% 25                                  53,33%

JUMLAH LIABILITAS 136.981.006.028 100,00% 141.645.481.084 100,00% KATEGORI DANA KHUSUS

PESERTA AKTIF 202                                74,17% 52                                  25,83%

LAPORAN ARUS KAS SALDO KAS DAN BANK BEKAS PEGAWAI 5                                    100,00% -                                     0,00%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 8.123.824.690 10.374.315.302 KAS 86.641.900 1,94% 55.855.300 8,93% DEMOGRAFI PESERTA

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL (899.427.080) (1.997.283.613) KAS KECIL 5.000.000 0,11% 5.000.000 0,80%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN (3.383.843.268) (8.544.378.811) GIRO BANK CENTRAL ASIA KCU M.H. THAMRIN 2.853.478.562 63,89% 405.322.811 64,78% PESERTA PERSEN PESERTA PERSEN

PENINGKATAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK 3.840.554.342 (167.347.122) GIRO BANK CENTRAL ASIA KCU DIPONEGORO 1.305.003.878 29,22% 95.088.848 15,20% PESERTA AKTIF

KAS DAN BANK AWAL PERIODE 625.670.685 793.017.807 GIRO BANK NEGARA INDONESIA KLN PLASA MARINA 216.100.686 4,84% 64.403.726 10,29% > 18 TAHUN -- 20 TAHUN -                                     0,00% -                                     0,00%

KAS DAN BANK AKHIR PERIODE 4.466.225.027 625.670.685 4.466.225.027 100,00% 625.670.685 100,00% > 20 TAHUN -- 30 TAHUN 251                                20,08% 3                                    0,68%

> 30 TAHUN -- 40 TAHUN 293                                23,44% 125                                28,15%

LAPORAN PERKEMBANGAN PORTOFOLIO INVESTASI LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN > 40 TAHUN -- 50 TAHUN 261                                20,88% 190                                42,79%

> 50 TAHUN -- 60 TAHUN 437                                34,96% 120                                27,03%

TABUNGAN 4.007.658.871 3,19% 3.037.801.922 2,22% HASIL INVESTASI YANG TEREALISASI BRUTO 5.007.885.985 100,00% 14.591.073.639 100,00% > 60 TAHUN 8                                    0,64% 6                                    1,35%

DEPOSITO ON CALL 0 0,00% 450.000.000 0,33% BEBAN INVESTASI 17.721.298 0,35% 29.389.950 0,20% BEKAS PEGAWAI

DEPOSITO BERJANGKA 16.250.000.000 12,92% 22.050.000.000 16,15% HASIL INVESTASI YANG TEREALISASI NETO 4.990.164.687 99,65% 14.561.683.689 99,80% > 18 TAHUN -- 20 TAHUN -                                     0,00% -                                     0,00%

SURAT BERHARGA NEGARA 47.876.204.450 38,07% 49.835.018.550 36,49% HASIL INVESTASI YANG BELUM TEREALISASI (5.478.135.127) 3.722.200.342 > 20 TAHUN -- 30 TAHUN -                                     0,00% -                                     0,00%

SAHAM 7.323.411.000 5,82% 7.461.525.000 5,46% HASIL INVESTASI (487.970.440) 18.283.884.031 > 30 TAHUN -- 40 TAHUN 5                                    10,20% 2                                    8,00%

OBLIGASI KORPORASI 42.000.000.000 33,40% 39.000.000.000 28,56% RATA-RATA INVESTASI 127.965.164.431 129.165.673.762 > 40 TAHUN -- 50 TAHUN 39                                  79,59% 21                                  84,00%

REKSA DANA 8.298.878.868 6,60% 10.165.244.210 7,44% RETURN ON INVESTMENT TEREALISASI 3,90% 11,27% > 50 TAHUN 5                                    10,20% 2                                    8,00%

PENYERTAAN LANGSUNG 0 0,00% 4.561.900.000 3,34% RETURN ON INVESTMENT TOTAL -0,38% 14,16%

TOTAL PORTOFOLIO INVESTASI 125.756.153.189 100,00% 136.561.489.682 100,00% RETURN ON ASSET 2,99% 8,87% USIA RATA-RATA

ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN 4,00% 8,00%

RENCANA BISNIS DANA PENSIUN 4,03% 8,55%

USIA RATA-RATA

USIA RATA-RATA PPPK PETRA DAN YPTK PETRA

SURABAYA, 26 JULI 2021

PENGURUS DANA PENSIUN PPPK PETRA DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN PPPK PETRA

ARIANY INSJAFTONO SUWANDI TANUDJAJA LIM ARIF ALFIAN NOUR

KETUA SEKRETARIS PJS. KETUA/ANGGOTA

DEWI SETIO DODO ASWINARDONO SAUTMA RONNI B. BATUBARA

BENDAHARA SEKRETARIS ANGGOTA

41,01 TAHUN

ASPEK

KEPESERTAAN

USIA RATA-RATA

39,95 TAHUN 43,81 TAHUN

PROYEKSI 30 JUN. 2021 REALISASI 30 JUN. 2021

31 DES. 202030 JUN. 2021

PPPK PETRA YPTK PETRA

PPPK PETRA YPTK PETRA

PPPK PETRA YPTK PETRA

30 JUN. 2021

30 JUN. 2021 31 DES. 2020

30 JUN. 2021 31 DES. 2020

31 DES. 202030 JUN. 2021

30 JUN. 2021 31 DES. 2020

31 DES. 2020

30 JUN. 2021 31 DES. 202030 JUN. 2021 31 DES. 2020

30 JUN. 2021 31 DES. 2020
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DANA PENSIUN PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KRISTEN PETRA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN INTERIM

PER 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

LAPORAN ASET NETO LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DANA PENSIUN

ASET PENAMBAHAN PENDAPATAN 6.466.230.346 5.020.598.289 77,64%

NILAI WAJAR INVESTASI 125.756.153.189 91,81% 136.561.489.682 96,41% PENDAPATAN INVESTASI 5.007.885.985 186,86% 14.591.073.639 74,43% BEBAN 1.125.248.473 929.860.681 82,64%

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI 5.366.309.820 3,92% 1.525.989.010 1,08% PENINGKATAN (PENURUNAN) NILAI INVESTASI (5.478.135.127) -204,41% (1.286.775.530) -6,56% HASIL USAHA 5.340.981.874 4.090.737.608 76,59%

NILAI BUKU ASET OPERASIONAL 3.408.543.019 2,49% 3.558.002.088 2,51% IURAN JATUH TEMPO 3.137.535.180 117,07% 6.171.028.340 31,48% IURAN PENSIUN 3.123.114.000 3.137.535.180 100,46%

ASET LAIN-LAIN 2.450.000.000 1,79% 0 0,00% PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN 12.712.302 0,47% 128.451.821 0,66% MANFAAT PENSIUN 6.921.500.000 6.190.127.846 89,43%

JUMLAH ASET TERSEDIA 136.981.006.028 100,00% 141.645.480.780 100,00% JUMLAH PENAMBAHAN 2.679.998.340 100,00% 19.603.778.270 100,00% KONTRIBUSI IURAN-MANFAAT (3.798.386.000) (3.052.592.666) 80,37%

LIABILITAS PENGURANGAN PENINGKATAN (PENURUNAN) ASET NETO 1.542.595.874 1.038.144.942 67,30%

LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN 522.195.543 0,38% 701.882.542 0,50% BEBAN INVESTASI 17.721.298 0,25% 29.389.950 0,15%

JUMLAH LIABILITAS 522.195.543 0,38% 701.882.542 0,50% BEBAN OPERASIONAL 912.139.382 12,73% 2.125.735.434 10,84% PENDIRI, MITRA PENDIRI, PENGURUS, DEWAN PENGAWAS, KARYAWAN, DAN PESERTA

ASET NETO 136.458.810.485 99,62% 140.943.598.238 99,50% MANFAAT PENSIUN 6.234.925.717 87,02% 15.127.475.218 77,17%

PENINGKATAN (PENURUNAN) ASET NETO -3,18% JUMLAH PENGURANGAN 7.164.786.397 100,00% 17.282.600.602 88,16% PENDIRI 1 1

PENINGKATAN (PENURUNAN) ASET NETO (4.484.788.057) 2.321.177.668 MITRA PENDIRI 1 1

ASET NETO AWAL PERIODE 140.943.598.542 138.622.420.874 PENGURUS 3 ORANG 3 ORANG

ASET NETO 136.458.810.485 140.943.598.542 DEWAN PENGAWAS 3 * ORANG 4 ORANG

KARYAWAN 2 + 1 + 3 ORANG 3 + 1 + 1 ORANG

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERHITUNGAN HASIL USAHA PESERTA AKTIF 1.694 ORANG 1.687 ORANG

BEKAS PEGAWAI 74 ORANG 83 ORANG

ASET PENDAPATAN INVESTASI 5.007.885.985 100,00% 14.591.073.639 100,00% * SAAT INI SEDANG DILAKUKAN PROSES PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPANTASAN ATAS NAMA IR. WIDODO ADIPRANOTO

NILAI PEROLEHAN INVESTASI 127.680.205.178 93,21% 132.839.289.340 93,78% BEBAN INVESTASI 17.721.298 0,35% 29.389.950 0,20%

SELISIH PENILAIAN INVESTASI (1.924.051.989) -1,40% 3.722.200.342 2,63% HASIL USAHA INVESTASI 4.990.164.687 99,65% 14.561.683.689 99,80% STRUKTUR KEPESERTAAN DAN LIABILITAS MANFAAT PENSIUN

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI 5.366.309.820 3,92% 1.525.989.010 1,08% BEBAN OPERASIONAL 912.139.382 18,21% 2.125.735.434 14,57%

NILAI BUKU ASET OPERASIONAL 3.408.543.019 2,49% 3.558.002.088 2,51% PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN 12.712.302 0,25% 128.451.821 0,88% PESERTA % DANA PESERTA % DANA

ASET LAIN-LAIN 2.450.000.000 1,79% 0 0,00% HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 4.090.737.607 81,69% 12.564.400.076 86,11% TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN

JUMLAH ASET 136.981.006.028 100,00% 141.645.480.780 100,00% PAJAK PENGHASILAN 0 0,00% 0 0,00% PESERTA AKTIF 1.250                             68,77% 444                                31,23%

LIABILITAS HASIL USAHA SETELAH PAJAK 4.090.737.607 81,69% 12.564.400.076 86,11% BEKAS PEGAWAI 49                                  52,44% 25                                  47,56%

LIABILITAS MANFAAT PENSIUN 138.382.862.474 101,02% 137.221.398.200 96,88% RASIO TOTAL BEBAN TERHADAP ASET NETO 0,68% 1,53% KATEGORI DANA UMUM

LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN 522.195.543 0,38% 701.882.542 0,50% BATAS RASIO TOTAL BEBAN TERHADAP ASET NETO 0,88% 1,75% PESERTA AKTIF 1.048                             63,44% 392                                36,56%

PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI (1.924.051.989) -1,40% 3.722.200.342 2,63% BEKAS PEGAWAI 44                                  46,67% 25                                  53,33%

JUMLAH LIABILITAS 136.981.006.028 100,00% 141.645.481.084 100,00% KATEGORI DANA KHUSUS

PESERTA AKTIF 202                                74,17% 52                                  25,83%

LAPORAN ARUS KAS SALDO KAS DAN BANK BEKAS PEGAWAI 5                                    100,00% -                                     0,00%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 8.123.824.690 10.374.315.302 KAS 86.641.900 1,94% 55.855.300 8,93% DEMOGRAFI PESERTA

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL (899.427.080) (1.997.283.613) KAS KECIL 5.000.000 0,11% 5.000.000 0,80%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN (3.383.843.268) (8.544.378.811) GIRO BANK CENTRAL ASIA KCU M.H. THAMRIN 2.853.478.562 63,89% 405.322.811 64,78% PESERTA PERSEN PESERTA PERSEN

PENINGKATAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK 3.840.554.342 (167.347.122) GIRO BANK CENTRAL ASIA KCU DIPONEGORO 1.305.003.878 29,22% 95.088.848 15,20% PESERTA AKTIF

KAS DAN BANK AWAL PERIODE 625.670.685 793.017.807 GIRO BANK NEGARA INDONESIA KLN PLASA MARINA 216.100.686 4,84% 64.403.726 10,29% > 18 TAHUN -- 20 TAHUN -                                     0,00% -                                     0,00%

KAS DAN BANK AKHIR PERIODE 4.466.225.027 625.670.685 4.466.225.027 100,00% 625.670.685 100,00% > 20 TAHUN -- 30 TAHUN 251                                20,08% 3                                    0,68%

> 30 TAHUN -- 40 TAHUN 293                                23,44% 125                                28,15%

LAPORAN PERKEMBANGAN PORTOFOLIO INVESTASI LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN > 40 TAHUN -- 50 TAHUN 261                                20,88% 190                                42,79%

> 50 TAHUN -- 60 TAHUN 437                                34,96% 120                                27,03%

TABUNGAN 4.007.658.871 3,19% 3.037.801.922 2,22% HASIL INVESTASI YANG TEREALISASI BRUTO 5.007.885.985 100,00% 14.591.073.639 100,00% > 60 TAHUN 8                                    0,64% 6                                    1,35%

DEPOSITO ON CALL 0 0,00% 450.000.000 0,33% BEBAN INVESTASI 17.721.298 0,35% 29.389.950 0,20% BEKAS PEGAWAI

DEPOSITO BERJANGKA 16.250.000.000 12,92% 22.050.000.000 16,15% HASIL INVESTASI YANG TEREALISASI NETO 4.990.164.687 99,65% 14.561.683.689 99,80% > 18 TAHUN -- 20 TAHUN -                                     0,00% -                                     0,00%

SURAT BERHARGA NEGARA 47.876.204.450 38,07% 49.835.018.550 36,49% HASIL INVESTASI YANG BELUM TEREALISASI (5.478.135.127) 3.722.200.342 > 20 TAHUN -- 30 TAHUN -                                     0,00% -                                     0,00%

SAHAM 7.323.411.000 5,82% 7.461.525.000 5,46% HASIL INVESTASI (487.970.440) 18.283.884.031 > 30 TAHUN -- 40 TAHUN 5                                    10,20% 2                                    8,00%

OBLIGASI KORPORASI 42.000.000.000 33,40% 39.000.000.000 28,56% RATA-RATA INVESTASI 127.965.164.431 129.165.673.762 > 40 TAHUN -- 50 TAHUN 39                                  79,59% 21                                  84,00%

REKSA DANA 8.298.878.868 6,60% 10.165.244.210 7,44% RETURN ON INVESTMENT TEREALISASI 3,90% 11,27% > 50 TAHUN 5                                    10,20% 2                                    8,00%

PENYERTAAN LANGSUNG 0 0,00% 4.561.900.000 3,34% RETURN ON INVESTMENT TOTAL -0,38% 14,16%

TOTAL PORTOFOLIO INVESTASI 125.756.153.189 100,00% 136.561.489.682 100,00% RETURN ON ASSET 2,99% 8,87% USIA RATA-RATA

ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN 4,00% 8,00%

RENCANA BISNIS DANA PENSIUN 4,03% 8,55%

USIA RATA-RATA

USIA RATA-RATA PPPK PETRA DAN YPTK PETRA

SURABAYA, 26 JULI 2021

PENGURUS DANA PENSIUN PPPK PETRA DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN PPPK PETRA

ARIANY INSJAFTONO SUWANDI TANUDJAJA LIM ARIF ALFIAN NOUR

KETUA SEKRETARIS PJS. KETUA/ANGGOTA

DEWI SETIO DODO ASWINARDONO SAUTMA RONNI B. BATUBARA

BENDAHARA SEKRETARIS ANGGOTA

41,01 TAHUN

ASPEK

KEPESERTAAN

USIA RATA-RATA

39,95 TAHUN 43,81 TAHUN

PROYEKSI 30 JUN. 2021 REALISASI 30 JUN. 2021

31 DES. 202030 JUN. 2021

PPPK PETRA YPTK PETRA

PPPK PETRA YPTK PETRA

PPPK PETRA YPTK PETRA

30 JUN. 2021

30 JUN. 2021 31 DES. 2020

30 JUN. 2021 31 DES. 2020

31 DES. 202030 JUN. 2021

30 JUN. 2021 31 DES. 2020

31 DES. 2020

30 JUN. 2021 31 DES. 202030 JUN. 2021 31 DES. 2020

30 JUN. 2021 31 DES. 2020



Entrepreneurship, istilah yang akhir-akhir ini 
marak dan menjadi tren. Istilah ini awalnya 
diperkenalkan dalam tulisan Richard Cantillon 

dalam bukunya yang berjudul Essai Sur la Nature 
du Commerce en General (1755). Istilah ini diadopsi 
dari bahasa Prancis, entreprendre yang berarti 
melakukan (to under take), memulai atau berusaha 
melakukan tindakan mengorganisasi dan mengatur.

Dalam bahasa Indonesia, istilah entrepreneurship 
diartikan kewirausahaan, yaitu segala sesuatu 
yang berhubungan dengan kreativitas atau inovasi. 
Secara umum, pengertian entrepreneurship 
(kewirausahaan) adalah proses kegiatan kreativitas 
dan inovasi menciptakan perubahan dengan 
memanfaatkan peluang dan sumber yang ada 
untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri 
dan orang lain untuk tujuan memenangkan 
persaingan. Unsur-unsur utama yang ada dalam 

entrepreneurship, antara lain: penerapan kreativitas 
dan inovasi, pemanfaatan peluang, membuat 
perubahan, dan memberikan nilai tambah bagi diri 
sendiri dan orang lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
mendefinisikan entrepreneur atau wirausaha 
sebagai orang yang pandai atau berbakat 
mengenali produk baru, menyusun cara baru dalam 
berproduksi, menyusun operasi untuk pengadaan 
produk baru, mengatur permodalan operasinya, 
serta memasarkannya. Seorang entrepreneur adalah 
seorang yang ingin dan mampu untuk melakukan 
perombakan sistem ekonomi, mengubah ide baru 
atau penemuan baru menjadi sebuah inovasi yang 
sukses. Inovasi baru tersebut dapat berwujud:
1. Produk baru (berupa barang atau jasa);
2. Organisasi atau manajemen baru;
3. Cara berproduksi yang baru;
4. Menggunakan bahan baku yang baru.

Untuk menjadi wirausahawan yang sukses, ada 
karakteristik yang harus dipenuhi, antara lain: 
1. Kemampuan untuk mengambil risiko;
2. Inovatif;
3. Visioner;
4. Mempunyai jiwa kepemimpinan;
5. Open minded;
6. Fleksibel;
7. Mengenal betul produk yang dihasilkan.

Contoh kewirausahaan yang paling menonjol 
saat ini adalah memulai bisnis baru atau startup. 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo) pada tahun 2016 memiliki 
program bertajuk Gerakan 1.000 Startup Digital 
untuk melahirkan perusahaan-perusahaan rintisan 
baru. Berdasarkan data Kemenkominfo pada bulan 
Oktober 2018, program itu sudah melahirkan 525 
startup. Selain itu, Indigo Creative Nation yang 
digagas oleh PT Telkom, pada pertengahan tahun 
2018, sudah menginkubasi 111 usaha rintisan. 
Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan 

Retno Anggraini, S.Pd., M.Si.
Guru SMA Kristen Petra 3

CREATE YOUR OWN
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Komunikasi Indonesia (MIKTI), mencatat jumlah 
startup di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 
992 perusahaan rintisan. Data dari situs registrasi 
perusahaan rintisan, startupranking.com, Indonesia 
telah memiliki 2.079 perusahaan rintisan dan 
menempati posisi ke-5 di dunia. Indonesia berada di 
bawah Kanada yang memiliki 2.485 startup. Hal ini 
menunjukkan bahwa semangat entrepreneurship di 
Indonesia sangat besar.

Untuk menanamkan jiwa dan semangat 
entrepreneurship di kalangan generasi muda, 
SMA Kristen Petra 3 dengan karakteristik sekolah 
entrepreneurship turut membangun budaya 
tersebut melalui program-program sekolah, 
antara lain: kantin siswa, koperasi sekolah yang 
dikelola oleh siswa, lomba tahunan Smatraga 
Entrepreneurship Competition (SEC), penanaman 
sawi dan kangkung, serta budidaya ikan lele. Semua 
program bertujuan untuk memberikan bekal baik 
bagi siswa maupun guru dan karyawan untuk dapat 
terus belajar untuk menjadi seorang entrepreneur 
sejati. Program unggulan dari beberapa program 
tersebut adalah Smatraga Entrepreneurship 
Competition (SEC) dan budidaya ikan lele.

Smatraga Entrepreneurship Competition (SEC) 
merupakan lomba tahunan yang diadakan untuk 
siswa SMP, yang pada tahun ini terselenggara pada 

tanggal 11 September 2021, merupakan tahun ke-5 
sejak pertama kali diadakan. Mengusung format 
rally game dan mengasah kreativitas di bidang 
entrepreneurship, peserta diajak untuk menciptakan 
ide-ide kreatif untuk berwirausaha. Lomba SEC ini 
tidak hanya diikuti oleh tim dari Surabaya, tetapi 
juga dari luar kota. Dalam masa pandemi COVID-19, 
tahun 2020 dan 2021, pelaksanaan lomba SEC 
diadakan secara virtual, tetapi hal tersebut tetap 
tidak menyurutkan semangat para peserta, terbukti 
dari jumlah tim yang berkompetisi terus bertambah 
setiap tahunnya.

Budidaya ikan lele dilakukan di dua kolam kecil 
yang ada di halaman sekolah. Program ini sudah 
berjalan selama tiga tahun sejak tahun 2019. Setiap 
tahunnya, sekolah dapat memanen dua sampai tiga 
kali, dan ikan yang dihasilkan mencapai kisaran 35 
kg setiap kali panen. Hasil panen ikan lele dijual 
dalam bentuk olahan sehingga konsumen dapat 
lebih mudah untuk mengonsumsi. Harapannya 
untuk masa yang akan datang, budidaya ini dapat 
semakin ditingkatkan dengan penambahan jumlah 
kolam.

Dengan menciptakan entrepreneurship kita sendiri, 
kita akan semakin terasah memunculkan ide-
ide kreatif, inovatif, dan berdaya guna. Mari 
memulainya dari sekarang! 



Natal kembali menyapa semua orang 
dengan terang kasih-Nya. Terang yang 
menghangatkan setiap hati yang dalam 

kegelapan, kehampaan, ketakutan, dan kehilangan 
pengharapan. Natal juga menyapa PPPK Petra 
dengan kelimpahan kasih-Nya sehingga dengan 
sukacita yang penuh dan dalam kesederhanaan, 
ucapan syukur dinaikkan melalui kebaktian dan 
perayaan Natal. Tema Kebaktian dan Perayaan Natal 
2021 PPPK Petra kali ini adalah “Be Courageous to 
Light Up”. Tema ini mengajak kita semua, sebagai 
keluarga besar PPPK Petra, untuk memahami bahwa 
setiap pribadi kita adalah terang dunia karena 
Kristus Yesus. Kita masing-masing harus berani 
menjadi terang bagi sekitar kita melalui perkataan, 
perbuatan, dan tingkah laku yang baik dan benar. 
Kita juga dipanggil untuk berani saling melindungi, 
memotivasi, mendukung orang-orang di sekitar kita, 
baik itu keluarga, rekan kerja, sahabat di gereja, 
maupun sesama di tengah masyarakat. 

Kebaktian dan Perayaan Natal 2021 PPPK Petra 
dibuka dengan sambutan Dewan Pengurus 
PPPK Petra yang diwakili oleh Drs. Elia Indargo 

(Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra). Dalam 
sambutannya, beliau menyampaikan, “Karena kita 
sudah kembali bangkit dan terang itu melingkupi 
kita, kita tidak bisa berhenti di sini dan menikmati 
terang itu untuk diri kita sendiri. Terang itu harus 
dipancarkan ulang untuk sesama kita.” Sedang 
perenungan Natal dilayani oleh Pdt. Andri Purnawan 
dari GKI Darmo Satelit. Perenungan Natal didasari 
dari Kitab Yesaya 60:1-2. Dalam perenungan ini 
disampaikan, ”Be Courageous to Light Up adalah 
sebuah panggilan untuk menjadi rendah hati dan 
sebuah amanat untuk mengikuti tanda dari Allah 
dan memberi persembahan diri kepada mereka 
yang tampak lemah dan tak berdaya.” Kegiatan ini 
dipersiapkan dengan apik oleh keluarga besar SMA 
Kristen Petra 3, SMP Kristen Petra 2, SD Kristen 
Petra 1, SD Kristen Petra 7, KB-TK Kristen Petra 1, 
dan KB-TK Kristen Petra7. Kegiatan ini dimeriahkan 
dengan persembahan pujian, tarian, dan drama.

“Be Courageous to Light Up” biarlah terus 
mewarnai keluarga besar PPPK Petra. Manakala 
kita berjalan menyusuri lorong-lorong dunia yang 
lapar akan kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, 

Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN 
terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman 

menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya 
menjadi nyata atasmu. 

Yesaya 60:1-2

LIPUTAN

Aryani, S.Th., M.Pd. 
Koordinator Staf PAK
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kebaikan, kesetiaan, kejujuran, relasi, dan belas 
kasih, kita harus mengistimewakan hal-hal tersebut 
dengan mengungkapkannya kepada sesama kita 
mengenai iman pribadi. Bisa dengan senyuman kita, 
belas kasih kita pada saat kemalangan melanda, 
keramahan kita, gaya hidup kita yang sederhana, 
kemauan kita untuk berkomitmen melakukan 
segala kebaikan, pelayanan sosial kita, air mata kita, 
ucapan kita, sehingga orang yang belum percaya 
bisa mengenali Siapa yang kita sampaikan. “Tetapi 
terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya 
menjadi nyata atasmu.” Yesaya 6:2b.

Raja segala raja yaitu Tuhan Yesus Kristus yang hadir 
bagi kita, telah memberi kita nama, yaitu TERANG. 
Yesus berkata, “Kamulah terang dunia.” Jadi, marilah 
kita bersinar bagi-Nya dan memancarkan terang 

itu di depan manusia, sehingga mereka melihat 
perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita 
di surga. 

Akhir kata, ketika kidung malaikat selesai bergema, 
para gembala sudah kembali ke Padang Efrata, 
orang Majus sudah pulang ke negeri mereka, dan 
bintang Betlehem sudah sirna, ketika itulah roh 
Natal mulai berawal. Roh Natal itu menggerakkan 
kita untuk menyalakan cahaya, berbagi senyum 
bahagia, meneduhkan jiwa, menyembuhkan luka, 
melepaskan dahaga, membawa damai sejahtera, 
dan melagukan gita surga, dan teruslah berani untuk 
menjadi terang di sekitar kita melalui perkataan, 
perbuatan, tingkah laku yang baik dan benar. 
Selamat Natal!

SERAH TERIMA JABATAN
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Menutup akhir tahun 2021, PPPK Petra 
melakukan regenerasi kepemimpinan 
dalam struktur organisasinya. Jabatan 

sebagai Wakil Direktur Pendidikan PPPK Petra yang 
sebelumnya dijabat oleh Ir. Agus Kisworo, M.Pd. 
—yang memasuki masa purnatugas— kini dijabat 
Dra. Tri Utami Rinto Rukmi, M.M. sebagai Pjs. Wakil 
Direktur Pendidikan PPPK Petra (merangkap sebagai 
Pjs. Wakil Direktur Sarana dan Prasarana PPPK 
Petra). Acara Serah Terima Jabatan dilaksanakan 
secara onsite di SMP Kristen Petra Acitya dan online 
melalui Zoom pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 
2021. Acara ini dihadiri oleh Dewan Pengurus PPPK 
Petra, jajaran eksekutif, dan seluruh kepala sekolah 
di lingkungan PPPK Petra.

Setelah acara dibuka oleh Ibu Aryani, S.Th., M.Pd. 
dengan memimpin dalam doa pembuka dan satu 
pujian, dilanjutkan oleh Bapak Yusuf Sutandio, S.E., 
M.A., M.M. yang menyampaikan renungan singkat. 
Masuk dalam acara inti, Berita Acara Serah Terima 

Jabatan Wakil Direktur Pendidikan dibacakan oleh 
oleh Sekretaris II Dewan Pengurus PPPK Petra, Ir. 
Iskandar Itamurti yang mengikuti acara ini melalui 
Zoom. Kemudian, dilakukan penandatanganan 
Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Penyerahan 
Memori oleh Ir. Agus Kisworo, M.Pd. dan Dra. Tri 
Utami Rinto Rukmi, M.M., yang disaksikan secara 
langsung oleh Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra, 
Drs. Elia Indargo.

Dalam kesempatan ini, Bapak Agus Kisworo juga 
memberikan sambutan ataupun pesan kepada 
semua yang hadir pada acara tersebut terkait 
pengalamannya selama berkarier di PPPK Petra. 
Ada dua ayat yang terus menguatkannya tatkala 
melaksanakan tugas-tugas berat ataupun ringan 
yang diberikan kepadanya, dan ingin dibagikan 
kepada kita semua. Yang petama adalah 1 Korintus 
2:9, “Tetapi seperti ada tertulis: “Apa yang tidak 
pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar 
oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di 
dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah 
untuk mereka yang mengasihi Dia.”” Dan yang 
kedua adalah Kolose 3:23, “Apa pun juga yang 
kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu 
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.” 
Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ibu Rinto, 
dan ditutup oleh Drs. Elia Indargo yang mengimbau 
agar kita semua, tiap-tiap bagian dari PPPK Petra, 
bisa meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam 
menyamakan derap langkah mewujudkan Visi dan 
Misi PPPK Petra.



Peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia 
biasanya dimeriahkan dengan berbagai lomba 
yang seru di tempat yang penuh dengan 

suporter. Situasi pandemi COVID-19 yang masih 
merebak di Indonesia membuat masyarakat harus 
membatasi mobilitas dan aktivitas tatap muka. 
Meski demikian, PPPK (Perhimpunan Pendidikan 
dan Pengajaran Kristen) Petra tidak ingin gegap 
gempita para siswa peserta didik dalam merayakan 
hari kemerdekaan surut begitu saja. Lomba-lomba 
17 Agustus-an tetap meriah meskipun digelar secara 
virtual dan diikuti dari rumah.    

Keterbatasan di tengah pandemi, tidak menyurutkan 
semangat para siswa dalam mengikuti lomba. 
Berbagai macam lomba yang bertemakan HUT RI 
diselenggarakan secara virtual, mulai tanggal 5 
hingga 23 Agustus 2021, yang diperuntukkan bagi 
siswa-siswi umum. Di antaranya ada lomba foto 
keluarga siswa KB beserta orang tua, lomba fashion 
show dari bahan daur ulang untuk siswa TK beserta 
orang tua, lomba menyanyi lagu “Hari Merdeka” 
untuk siswa SD kelas I−II, dan lomba kreasi masker 
untuk siswa SMP. Pengumpulan hasil karya lomba 
berupa foto atau video.

Sebagai cerminan cinta tanah air dan mengenang 
jasa pahlawan kemerdekaan RI, diadakan pula 

VIRTUAL COMPETITIONS
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lomba membaca teks Proklamasi untuk siswa SD 
kelas III−IV dan lomba membaca teks Pembukaan 
UUD 1945 untuk siswa SD kelas V−VI. Kedua lomba 
ini dilakukan secara live melalui aplikasi Zoom 
Meeting dan live streaming YouTube pada tanggal 17 
Agustus 2021. Para siswa antusias mengikuti lomba 
ini. Hingga pendaftaran ditutup karena kuota sudah 
terpenuhi, masih ada siswa yang ingin mendaftar. 
Peserta lomba tampil berseragam putih merah pada 
saat membaca teks Proklamasi atau Pembukaan 
UUD 1945. Dukungan dari orang tua, keluarga, 
teman, dan juga guru, memberikan semangat dan 
rasa percaya diri bagi para peserta lomba. Acara 
semakin meriah dengan disisipi kuis seputar sejarah 
dan Proklamasi Indonesia bagi para siswa yang 
hadir di Zoom. Tentunya siswa yang menjawab 
dengan benar akan mendapat hadiah menarik. 
Para pemenang lomba-lomba akan diumumkan 
pada tanggal 23 Agustus 2021, melalui Instagram @
sekolahpetra.  

Lomba-lomba virtual ini merupakan kegiatan 
pembuka rangkaian acara PPPK Fun Fair 2021 yang 
dikoordinasi oleh Humas, Marketing, dan Kerja Sama 
PPPK Petra. 

Pandemi COVID-19 yang belum berakhir tidak 
menyurutkan PPPK Petra untuk memberikan 
kesempatan kepada publik mengenal lebih dekat 
sekolah PPPK Petra. Virtual School Tour merupakan 
kegiatan jalan-jalan dan berkeliling secara virtual 
melalui live Instagram. 

Virtual School Tour merupakan bagian dari 
mengedukasi publik untuk mengenal lebih 
dalam product knowledge sekolah PPPK Petra, 
mulai dari jenjang KB, TK, SD, SMP, hingga SMA/
SMK, seperti fasilitas sekolah, program, kegiatan 
sekolah, serta prestasi siswa. Publik juga dapat 
mendengarkan testimoni dari orang tua siswa yang 
telah memercayakan anaknya untuk menimba 
ilmu di sekolah PPPK Petra. PPPK Petra sebagai 
lembaga pendidikan yang telah berkiprah selama 70 
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.). 
Reaching the future through holistic education. 

VIRTUAL SCHOOL TOUR



Kegiatan Virtual School Tour dilaksanakan secara 
maraton mulai tanggal 25 Agustus 2021, berakhir 
pada tanggal 8 September 2021. Secara bergiliran, 
tiap sekolah pada tiap jenjang mengemas tampilan 
Virtual School Tour sekolahnya dengan apik. 
Penasaran dengan kegiatan ini, silakan scan QR code 
untuk melihat lebih dalam Virtual School Tour PPPK 
Petra yang telah diunggah ke kanal YouTube PPPK 
Petra. Jangan lupa untuk share, like, comment, dan 
subscribe. 

Rangkaian Virtual Fun Fair PPPK Petra yang tak 
kalah menariknya adalah Virtual Open House (VOH). 
Pelaksanaan VOH dibagi menjadi dua tahap, yaitu 
jenjang KB-TK-SD dan jenjang SMP-SMA.

Secara khusus, PPPK Petra mengundang orang 
tua calon siswa yang ingin mengetahui program, 
kurikulum, dan prosedur penerimaan siswa baru yang  
telah dibuka oleh PPPK Petra. Perwakilan kepala 
sekolah dan koordinator jenjang, secara bergiliran 
memaparkan dan menjawab pertanyaan yang 
disampaikan oleh orang tua siswa. 

PPPK Petra tetap membuka penerimaan siswa 
baru tahun ajaran 2022/2023 melalui link https://
admissionpsb2223.pppkpetra.sch.id.

Rangkaian kegiatan Virtual Fun Fair PPPK Petra 
ditutup dengan webinar yang mengambil tema 
“Pentingnya Investasi Pendidikan bagi Anak sejak 
Dini” oleh Dr. Ricky Wang. Liputan mengenai webinar 
ini juga telah kami ulas pada Tabloid Sinergi edisi ini. 

Sedangkan Edufair PPPK Petra tidak dapat 
dilaksanakan mengingat kasus positif COVID-19 yang 
terus menunjukkan grafik meningkat serta imbauan 
dari pemerintah yang membatasi kegiatan yang 
berpotensi pengumpulan massa.

Seluruh kegiatan fun fair ini bertujuan mengenalkan 
sekolah-sekolah PPPK Petra serta meningkatkan 
pelayanan dan mutu pendidikan kepada siswa, orang 
tua, dan masyarakat luas. Simak detailnya di link 
berikut: https://funfair.pppkpetra.or.id.

VIRTUAL OPEN HOUSE
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