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DAFTAR ISI

Panta rei kai uden menei — semuanya mengalir dan tidak sesuatu pun yang tetap tinggal. Gagasan 
perubahan tersebut pertama kali dituturkan oleh Heraclitus (500 SM). Realitas manusia pun tidak ada yang 
permanen. Semua yang ada di dunia ini senantiasa berubah. Satu-satunya yang tidak berubah di dunia ini 
adalah perubahan itu sendiri. Alam semesta juga berubah. 

Dinamika perubahan yang konstan, membangunkan sebuah kesadaran manusia untuk beradaptasi dengan 
berbagai macam upaya. Demikian pula dengan apa yang terjadi pada dunia akhir-akhir ini, pandemi 
COVID-19 dan krisis global. Selama 71 tahun PPPK Petra berkecimpung di dunia pendidikan, tak lepas dari 
arti perubahan ini. Semuanya dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya dengan memperbaiki resources 
dan capabilities-nya dengan harapan menciptakan value dan meningkatkan hasil yang diinginkan. Ora et 
labora, kata yang tepat menghadapi tantangan ke depan. Tetap bersinergi, bekerja keras, tidak mudah 
menyerah, fokus untuk mencapai visi dan misi PPPK Petra, serta menyerahkan harapan dan rencana kepada 
Sang Pemilik Kehidupan. 

Pada Tabloid Sinergi kali ini, kami menghadirkan beberapa artikel, di antaranya: Dare to Change with God, 
Mengapa Learning Management System Diperlukan?, Mengenal SMA Kristen Petra Acitya, Brand Image, 
Cepat dan Mudah Beradaptasi terhadap Perubahan dalam Lingkungan Bekerja, serta artikel bermanfaat 
lainnya. Selamat membaca.
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etika kita melihat pesona kupu-
kupu berwarna-warni yang 
terbang kian kemari, hinggap dari 
satu bunga ke bunga yang lain, 
pastilah kita tidak bisa menahan 
diri untuk mendekati, mengamati, 
mengambil gambar, dan bahkan 

ingin menangkap serta memilikinya. Namun, kita 
semua tahu bahwa di balik keindahan kupu-kupu 
yang memesona itu ada perjuangan ulat-ulat yang 
harus bertahan hidup dari satu daun ke daun yang 
lain, harus menghadapi kejahilan anak-anak yang 
menjadikan ulat sebagai mainan, bahkan sampai 
pada kematiannya. Perjuangan ulat-ulat tidak hanya 
bagaimana bertahan hidup dari daun ke daun, tetapi 
juga menghadapi pandangan manusia yang jijik, 
takut, dan geli. Perjuangan berat berlanjut ketika 
ulat menjadi kepompong. Ia berada dalam tempat 
yang gelap dan sendiri, menahan segala waktu 
yang tidak singkat, hingga tiba saatnya ulat-ulat itu 
menjadi kupu-kupu dengan sayap berwarna-warni 
yang sungguh memesona. Dari proses ini, membuat 
kupu-kupu menjadi lambang dari perubahan 
yang luar biasa. Itulah anugerah Tuhan yang 
perlu diteladani dari kupu-kupu, yaitu hendaknya 
setiap orang memiliki dedikasi diri untuk dapat 
menciptakan perubahan. Tanpa perubahan, tidak 
akan ada peningkatan yang dialami.

Perubahan adalah satu kata yang mudah untuk 
dikatakan, namun sangat sulit untuk dilakukan. 
Mengapa demikian? Profesor Rhenald Kasali, 
Ph.D, seorang akademisi dan praktisi bisnis 

Indonesia, pernah  mengatakan bahwa perubahan 
selalu datang bersama sahabat-sahabatnya, 
yaitu resistensi, penyangkalan, dan kemarahan. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan selalu 
menimbulkan kegaduhan dan kritik. Manusia ingin 
berubah, tetapi tidak mau diubah. Ada yang bisa 
melihat, ada yang tidak mau melihatnya. Ada yang 
mengkritik untuk memperbaiki, tetapi banyak 
yang langsung menolak, dan menyatakan tidak 
bernalar, pasti gagal, dan seterusnya. Kegaduhan 
itu muncul dari pemahaman yang memang benar 
atas perubahan yang terjadi atau sebaliknya, karena 
ketidakpahaman atas perubahan yang terjadi. 
Tantangan terbesar seseorang untuk berubah 
adalah pola pikir yang fixed mindset. Seseorang 
yang memiliki pola pikir fixed mindset akan 
menghindari tantangan, mudah menyerah, melihat 
usaha sebagai hal yang tidak berguna, menolak 
kritikan, dan merasa terancam oleh kesuksesan 
orang lain. Sebaliknya, seseorang akan mudah 
berubah ke arah positif apabila memiliki pola pikir 
yang growth mindset. Seseorang yang memiliki pola 
pikir growth mindset akan merangkul tantangan, 
gigih menghadapi rintangan, melihat usaha sebagai 
sebuah jalan untuk menjadi ahli, belajar dari kritik, 
dan belajar serta mencari inspirasi dari kesuksesan 
orang lain.

Siapa menabur perbuatan, maka dia akan 
menuai kebiasaan. Siapa yang menabur kebiasaan, 
maka dia akan menabur karakter. Karakter 
merupakan gabungan kebiasaan-kebiasaan manusia. 
Sedangkan kebiasaan adalah perilaku yang 

DARE TO CHANGE WITH

GOD
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan 
baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru 
sudah datang.
2 Korintus 5:17

K

REFLEKSI

Oleh:
Ariyani, S.Th., M.Pd.
Koordinator Staf PAK PPPK Petra
Gabriella Prillycia Mantiri, M.Psi.
Staf PAK PPPK Petra 
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mucul berulang-ulang tanpa melalui proses 
berpikir, karena perilaku tersebut adalah 
sebuah respons dari sesuatu yang umumnya 
adalah perbuatan sehari-hari. Dalam kehidupan 
seseorang, kebiasaan dapat terpetakan menjadi 
dua hal, yaitu kebiasaan baik dan kebiasaan yang 
buruk. Tidak akan menjadi masalah jika kebiasaan 
yang baik itu muncul dalam diri seseorang. 
Kebiasaan yang baik merupakan persinggungan 
antara pengetahuan, keahlian, dan keinginan. 
Namun, yang menjadi sulit adalah ketika ada 
kebiasaan buruk dalam diri seseorang. Kebiasaan 
ini memang sulit diubah, namun bisa diubah jika 
ada komitmen yang bersungguh-sungguh. 

Menurut Stephen R. Covey, ada tujuh 
kebiasaan yang dapat dipraktikkan agar hidup 
dapat lebih efektif dan produktif, di antaranya:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proaktif 
berarti lebih aktif. Ketika kita menginginkan hidup 
yang lebih efektif dan produktif, kita dituntut 
untuk proaktif dalam menentukan apa yang 
ingin dicapai dan menyusun cara agar tujuan 
tersebut dapat dicapai. Tidak hanya duduk diam 
dan menunggu, tetapi ada usaha yang harus kita 
lakukan untuk mencapai apa yang ingin kita capai. 
Pribadi yang proaktif juga akan menjadi pribadi 
yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. 
Pribadi yang proaktif tidak menyalahkan keadaan 

atau kondisi, karena mereka menyadari betul 
apa yang mereka lakukan. Perilaku mereka 

adalah produk dari pilihan sadar, 
berdasarkan nilai, dan bukan 

berdasarkan kondisi 
mereka. 

 

Menentukan tujuan yang ingin dituju merupakan 
sebuah cara untuk meminimalisasi langkah yang 
tidak perlu. Dengan memiliki tujuan, kita akan dapat 
memilah langkah yang akan ditempuh dan apakah 
langkah tersebut membantu kita untuk mencapai 
tujuan atau tidak. 

Prioritas adalah sesuatu hal yang memiliki dampak 
besar terhadap tujuan dan yang menjadi target 
terdekat serta dapat berpengaruh bagi orang 
banyak. Mengutamakan yang menjadi prioritas 
menjadi penting agar sesuatu yang penting ini dapat 
dilaksanakan dengan baik.

Prinsip dari pola pikir menang-menang adalah 
memperhatikan semua pihak. Tidak hanya berpikir 
dari satu sisi, tetapi mencoba untuk melihat dari 
sisi orang lain. Dengan demikian, setiap solusi dari 
pola pikir menang-menang ini dapat memberikan 
manfaat yang positif bagi semua pihak dan akan 
memunculkan keterikatan dengan rencana tindakan 

Kebiasaan Proaktif
KEBIASAAN MENENTUKAN 
TUJUAN YANG INGIN DITUJU

Siapa menabur perbuatan, 
maka dia akan menuai 
kebiasaan. Siapa yang 
menabur kebiasaan, maka dia 
akan menabur karakter. 

2

KEBIASAAN MENDAHULUKAN 
YANG MENJADI PRIORITAS 3

KEBIASAAN BERPIKIR 
MENANG-MENANG (WIN-WIN) 4

1
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selanjutnya. Prinsip menang-menang ini akan 
melihat kehidupan sebagai arena yang kooperatif, 
bukan kompetitif.

Setiap orang pasti ingin terlebih dahulu dimengerti 
oleh orang lain. Hal ini bukanlah sesuatu yang 
salah, namun terkadang pola seperti ini menjadi 
sebuah hambatan untuk dapat membangun sebuah 
kehidupan bersama di suatu lingkungan di mana 
pun kita berada, baik dalam keluarga, tempat kerja, 
maupun di mana saja. Berusaha mengerti terlebih 
dahulu merupakan sebuah perubahan paradigma 
yang sangat dalam. Paradigma ini perlu diaplikasikan 
dalam seluruh aspek kehidupan. Jika kita terlatih 
dengan kebiasaan untuk mengerti terlebih dahulu, 
tanpa kita sadari orang lain pun akan dapat 
mengerti kita. Mereka akan dengan senang hati 
mendengarkan dan menerima kita.

Tidak ada satu pun di lingkungan kita yang seragam. 
Semua orang yang ada di sekitar memiliki latar 
belakang yang berbeda dalam banyak hal. Meskipun 
demikian, menjadi penting untuk membangun 
sinergi di tengah-tengah banyaknya perbedaan 
tersebut. Menurut Stephen Covey, membangun 

sinergi didasarkan pada sebuah pemahaman bahwa 
sangat penting untuk bekerja bersama dalam tim 
dari berbagai latar belakang secara harmonis. 
Perbedaan tersebut akan memunculkan ide-ide 
yang lebih beragam dan meningkatkan peluang 
untuk mendapatkan solusi yang lebih kreatif dan 
inovatif, yang tentunya dapat bermanfaat bagi 
semua orang.

Terdapat sebuah ilustrasi yang mana ada seseorang 
yang sedang menggergaji sebatang pohon besar. Ia 
berusaha menggergaji pohon ini berjam-jam namun 
tidak ada kemajuan yang berarti. Ia tidak menyerah. 
Ia terus menggergaji, tanpa berhenti. Namun, tanpa 
hasil dan tanpa menyadari bahwa gergajinya sudah 
tumpul. Apabila ia memberi sedikit waktunya untuk 
mengasah gergajinya, tentu akan lebih mudah dan 
cepat untuk dapat menebang pohon tersebut. 
Sama seperti gergaji itu, diri kita pun juga perlu 
diasah untuk dapat meningkatkan kemampuan kita. 
Terkadang kita kurang memberikan perhatian dan 
ruang bagi diri kita untuk dapat berhenti sejenak 
dan melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan 
kapasitas diri kita. Padahal, jika kita memiliki waktu 
untuk mengasah diri kita, kita dapat melakukan 
sesuatu dengan lebih luar biasa. 

Oleh sebab itu, marilah kita dengan penuh 
keberanian menghampiri tahta kasih karunia, 
supaya kita menerima rahmat dan menemukan 
kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan 
kita pada waktunya (Ibrani 4:16). Kasih Yesus akan 
efektif memperbarui kita ketika kita sendiri berani 
untuk berubah dan mengandalkan pertolongan-Nya.

Dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan: ”Jadi siapa 
yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, 
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru 
sudah datang.” Awal dari perubahan adalah ketika 
seseorang mulai hidup dalam persekutuan bersama 
Tuhan Yesus. Hidup yang sungguh diubahkan adalah 
ketika seseorang mengalami perjumpaan pribadi 
dengan Tuhan Yesus dan  menjalin relasi yang 
intim bersama Tuhan. Bagaimana perubahan itu 
terjadi? Perubahan itu terjadi apabila seseorang itu 
berani mengambil keputusan untuk  memperbarui 
pikiran dengan kebenaran firman Tuhan.  Jika tidak 
pernah mengubah pikirannya, tidak akan pernah 
mengubah apa pun. Keberanian mengubah pikiran 
dapat menuntun kita kepada panggilan hidup yang 
dipercayakan oleh Tuhan sendiri. 

Kebiasaan untuk berusaha 
mengerti terlebih dahulu, baru 
dimengerti.

Kebiasaan bersinergi

5

6

7Kebiasaan 
“mengasah gergaji”
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Ungkapan ini terjadi pada diri Paulus. Ketika 
Paulus dengan berani mengambil keputusan untuk 
bertobat dan menjadi pengikut Kristus, dia berani 
mengubah seluruh hidup dan kehidupannya, 
pemikirannya, perkataannya, dan perilakunya. Karya 
Roh Kudus menolong Paulus untuk memutuskan 
berhenti menganiaya para pengikut Tuhan Yesus 
dan mulai memberitakan Injil. Keyakinan kepada 
Kristus menghasilkan suatu proses perubahan 
yang nyata dalam diri Paulus. Proses tersebut 
membentuk Paulus menjadi seseorang dengan 
karakter manusia baru yang dapat memancarkan 
pesona Kristus Yesus. 

Manusia baru adalah manusia yang telah 
menanggalkan cara hidup manusia lama. Tiap-tiap 
pribadi dari kita yang benar-benar telah menjadi 
manusia baru hendaknya:

Menanggalkan perbuatan-perbuatan daging.
Perbuatan-perbuatan daging yang harus 

ditanggalkan adalah percabulan, kecemaran, hawa 
nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, 
perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri 
sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, 
kemabukan, pesta pora (Galatia 5:19–21), dusta, 
mencuri, perkataan kotor, mendukakan Roh Kudus, 
kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, dan 
kejahatan (Efesus 4:22).

Menanggalkan perbuatan-perbuatan 
kegelapan.

Manusia baru tidak mengambil bagian dalam 
perbuatan-perbuatan kegelapan, tetapi menjadi 
terang dunia (Matius 5:16).

Menanggalkan beban-beban dosa (Ibrani 
12:1).

Dosa adalah penghalang utama dan pertama untuk 
persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tidak boleh 
menyimpan dosa-dosa masa lalu yang menghantui 
dan menghambat pertumbuhan rohani kita, maka 
kita harus bertobat.

Untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus 
mengenal Kristus secara mendalam. Kita harus 
mengenal Kristus melalui kelahiran-Nya, pelayanan-
Nya, kuasa-Nya, penderitaan-Nya, kematian-Nya, 
kebangkitan-Nya, kenaikan-Nya, dan kedatangan-
Nya yang kedua kali.

Hidup dipimpin oleh Roh berarti hidup bergantung 
pada pimpinan Roh Kudus, bukan oleh hukum 
Taurat (Galatia 5:8). Kita hidup dengan tertib dan 
teratur, bukan dengan kekacauan (2 Timotius 1:7). 
Hidup berjalan dengan Roh Kudus, bukan menurut 
daging (Galatia 5:16-17).

Melalui kisah Paulus, kita menemukan kisah 
perubahan yang besar di dalam dirinya. Dia 
adalah sosok yang kerap menganiaya orang-orang 
Kristen pada masanya. Sampai pada akhirnya dia 
bertemu dengan Yesus di jalan menuju Damaskus. 
Kehidupan Paulus akhirnya berubah secara total. 
Sejak saat itu dia yang paling gencar dan tekun 
serta pantang menyerah memberitakan Injil. 
Paulus sudah mengalami belas kasihan Tuhan. Oleh 
karena itulah dia mempersembahkan segala yang 
dia punya sebagai korban yang hidup di hadapan 
Tuhan. Dia percaya kalau lewat kelemahannya, 
kuasa Tuhan dinyatakan. Paulus menegaskan bahwa 
menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai 
pengorbanan yang hidup adalah ibadah rohani 
kita. Menyerahkan tubuh kita artinya memakai 
tubuh kita untuk menyembah Tuhan baik saat kita 
bekerja, berinteraksi dengan sesama, dan keluarga 
serta alam semesta. “Karena itu, saudara-saudara, 
demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, 
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai 
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang 
berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang 
sejati” (Roma 12:1).

“Dare to Change with God” adalah tema 
yang diusung oleh PPPK Petra pada tahun ajaran 
2022/2023 ini. Tema tahunan ini mengajak seluruh 
keluarga besar PPPK Petra untuk berani melakukan 
perubahan-perubahan positif dengan menunjukkan 
keberanian untuk bergerak dan menggerakkan, 
berani memutuskan dan siap menghadapi risiko, 

Bagaimana menjadi karakter manusia 
baru yang dapat memancarkan 
pesona Kristus? Paulus mengajarkan 
dan meneladankan cara memperoleh 
karakter Kristus adalah sebagai berikut :

1 MENANGGALKAN CARA HIDUP 
MANUSIA LAMA

a

b

c

2 MENJADI SERUPA DENGAN 
KRISTUS

3 HIDUP DALAM PIMPINAN ROH 
KUDUS



serta berani hidup dalam kebenaran firman 
Tuhan. Keberanian untuk melakukan perubahan 
positif akan mendorong setiap individu untuk 
dapat terus berusaha mengenali, menumbuhkan, 
menggunakan, serta menikmati seluruh potensi 
yang Tuhan berikan sebagai berkat-Nya, sehingga 
dirinya secara pribadi dan bersama menjadi berkat 
bagi orang lain.

Mengapa PPPK Petra mengajak kita semua 
untuk bergerak dan saling menggerakkan serta 
memotivasi untuk berani melakukan perubahan 
bersama Tuhan? Karena PPPK Petra adalah lembaga 
pendidikan Kristen yang adalah milik Tuhan sendiri. 
Sebagai lembaga yang menyadari akan otoritas 
Tuhan dalam lembaga, tentu akan menjadikan 
Tuhan sebagai pusat dari setiap hal yang akan 
dilakukan. Termasuk dalam melakukan perubahan, 
tentu tidak akan tercapai bila bukan Tuhan yang 
memimpin.  

Sebagai lembaga pendidikan Kristen, PPPK Petra 
terus bergerak dan saling menggerakkan dalam 
menciptakan atmosfer kehidupan kekristenan 
yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. 
Kekristenan itu sendiri berbicara tentang hidup yang 
diubahkan. Perubahan hidup karena percaya kepada 
Tuhan Yesus yang telah menebus dosa manusia, 
menyelamatkan, dan memulihkan. Berarti hidup 
dan kehidupan yang diubahkan adalah kehendak 
Allah. Allah mengubahkankan kehidupan seseorang 
tidak semata-mata untuk pemulihan diri sendiri, 
tetapi juga bermakna dan mengubah dunia. Oleh 
sebab itu, di tengah perubahan kehidupan dan 
tantangan zaman, kita bersama dipanggil untuk 
berani berubah. Kita juga dipanggil untuk mengelola 
diri menjadi pribadi yang memiliki karakter seturut 
dengan karakter Tuhan Yesus serta bertahan 
dalam iman kepada Tuhan. Perubahan tidak selalu 
dimulai dari hal-hal yang besar. Perubahan dapat 
dimulai dari hal kecil. Perubahan dapat dimulai dari 
diri kita sendiri. Memulai sebuah perubahan dari 
kebiasaan-kebiasaan diri yang kurang baik menjadi 
kebiasaan yang baik, dapat menjadi sebuah langkah 
awal untuk memulai perubahan. ”Demikianlah 
hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, 
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik 
dan memuliakan Bapamu yang di sorga” (Matius 
5:16). Meskipun diperhadapkan dengan berbagai 
rintangan dan tantangan kehidupan, biarlah setiap 
perubahan yang kita buat baik dalam diri kita 
maupun dalam lingkup yang lebih besar, dapat 
menginspirasi banyak orang. Dalam hal itu, biarlah 
orang lain dapat mengenal Kristus melalui kesaksian 
hidup kita. Amin.

Film sepanjang durasi 1 jam 42 menit karya 
Rahung Nasution dan Dandhy Dwi Laksono 
seakan menyadarkan kembali bahwa negara 
Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang harus 
diselesaikan bersama-sama. Bukan sekadar 
masalah lingkungan, namun juga ekonomi dan 
sosial. Setiap 15 menit, setidaknya 57 truk 
sampah plastik tumpah ke laut Indonesia. 

Film ini menghadirkan tiga wakil penggiat 
lingkungan, yaitu Gede Robi seorang vokalis 
band di Bali, Prigi Arisandi seorang biologist 
di Jawa Timur, dan Tiza seorang pengacara 
di Jakarta. Jika dilihat secara garis besar, film 
ini seperti napak tilas dampak plastik pada 
lingkungan dari pulau Bali hingga Jakarta. 
Sebagai contoh, Gede Robi yang melakukan 
beberapa eksperimen diri, mulai dari puasa 
plastik, eksperimen feses untuk mengetahui 
microplastics dalam tubuh, bertemu presiden, 
hingga tur keliling Jawa. 

Kenyataan yang terjadi, bahwa microplastics 
yang berukuran kurang dari 0,5 mm tanpa 
disadari telah masuk ke dalam tubuh melalui 
asupan makanan yang dikonsumsi setiap hari, 
di antaranya melalui ikan dan garam yang telah 
terkontaminasi sampah plastik di lautan. Hal itu 
berpotensi membuat sakit pada manusia. 

Film ini layak dijadikan sebagai salah satu 
sumber edukasi di lingkungan sekolah mengenai 
masalah plastik. Bahwa selain tindakan daur 
ulang (recycle) dan program reuse, ada tindakan 
pencegahan yang urgent dilakukan, yaitu 
dengan berhenti menggunakan kemasan dan 
kantong plastik (reduce). 

RESENSI
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emikian petikan lagu “Pelajar 
Pancasila” yang diciptakan oleh Eka 
Gustiwana dan dinyanyikan oleh 
Kikan Namara, yang mana Profil 
Pelajar Pancasila merupakan salah 
satu unsur dari Kurikulum Merdeka 

yang pada tahun ajaran 2022/2023 ini mulai 
diterapkan di sekolah PPPK Petra. 

Mengapa Kurikulum Merdeka? Berbagai 
studi baik nasional maupun internasional 
menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami 
krisis pembelajaran (learning crisis) yang cukup 
lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa 
banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu 
memahami bacaan sederhana atau menerapkan 
konsep matematika dasar. Kesenjangan pendidikan 
dan pandemi COVID-19 semakin memperparah 
krisis tersebut (Buku Saku Kurikulum Merdeka). 
Untuk itu, diperlukan perubahan yang salah satunya 
melalui kurikulum. 

Kurikulum Merdeka didesain dengan 
mengutamakan kebebasan dari siswa untuk tumbuh 
dan berkembang berdasarkan kodratnya. Untuk itu 
dalam proses pendidikan, siswa sejak dari KB, TK, 
SD, SMP, hingga SMA diberi ruang seluas-luasnya 
untuk menggunakan pola pikir mereka dengan cara 
belajar serta mengembangkan bakat dan minatnya 
melalui pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, 
dan kokurikuler. Hal ini dikembangkan di sekolah 
Petra melalui metode personalized learning, 
yaitu pendekatan pendidikan yang bertujuan  
menyesuaikan pembelajaran untuk setiap kekuatan, 
kebutuhan, keterampilan, dan minat siswa. Jadi, 
setiap siswa mendapatkan rencana pembelajaran 
yang didasarkan pada apa yang mereka ketahui dan 

bagaimana mereka belajar dengan baik. 
Pembelajaran dilakukan secara fun dan 

inovatif; merupakan proses kolaborasi antara 
manusia sebagai pusatnya (human-centered), 
teknologi sebagai dasarnya (technology based), dan 
pemahaman/pemanfaatan IoT (Internet of Things), 
serta secara khusus adanya pemanfaatan virtual/
augmented reality dan AI (Artificial Intelligence) 
di jenjang SMP dan SMA. Begitu pula program 
peningkatan English skills jenjang SMP-SMA 
melalui kerja sama dengan ACT, Inc. (American 

College Testing), mampu mendorong siswa untuk 
meningkatkan skills berbahasa Inggris secara 
optimal. 

Era society 5.0 sangat erat dengan era teknologi 
yang merupakan basic dan mendominasi kegiatan 
pembelajaran. Learning Management System 
(LMS) terintegrasi dalam pembelajaran interaktif, 
penilaian, dan diskusi, bahkan dilengkapi dengan 
e-module (modul elektronik) yang interaktif 
sebagai transformasi pengganti textbook/modul-
pembelajaran yang dapat diakses di mana pun dan 
kapan pun.

Penilaian by process yang dilaksanakan secara 
kolaboratif, dilakukan untuk melihat perkembangan 
atau kemajuan siswa secara bertahap atau 
berproses. Sehingga dengan adanya feedback 
tersebut, pengajar lebih mengenal karakteristik 
dan memahami bagaimana mendampingi siswa 

DARE TO CHANGE 
WITH P.E.T.R.A. DAN 
KURIKULUM MERDEKA

“Kita Pelajar PANCASILA, 
kita bernafas dalam 

sila-silanya.
Kita Pelajar PANCASILA, 

mari kita jaga untuk INDONESIA.”

D
Kurikulum Merdeka didesain 
dengan mengutamakan 
kebebasan dari siswa untuk 
tumbuh dan berkembang 
berdasarkan kodratnya.

FOKUS

Oleh : 
Direktorat Pendidikan PPPK Petra



Seluruh guru dan karyawan PPPK Petra berkomitmen 
untuk berani melakukan perubahan besar secara 
bersama di PPPK Petra dengan kesatuan hati dari semua 
pihak agar dapat memberikan layanan yang lebih baik 
kepada para siswa untuk disiapkan menjadi saksi-saksi 
kebenaran Kristus di dalam menghadapi perubahan 
zaman. Soli Deo Gloria.

sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, penilaian 
yang demikian dapat meringankan beban belajar 
siswa tanpa mengurangi kualitas pembelajaran yang 
diberikan. 

Dalam Kurikulum Merdeka, siswa tidak hanya 
dibentuk menjadi cerdas, tetapi juga berkarakter 
sesuai dengan nilai yang tertuang dalam Profil 
Pelajar Pancasila. Dalam penerapannya di 
sekolah pada jenjang KB, TK, SD, SMP, SMA dan 
SMK, dilaksanakan melalui Proyek Penguatan 
Profil Pelajar Pancasila (P5). Pelaksanaan P5 
mengangkat beberapa tema yang sudah disediakan 
oleh pemerintah, misalnya: Aku Sayang Bumi, 
Imajinasiku, Kewirausahaan, Kearifan Lokal, dan 
lain-lain. Proyek dilaksanakan pada pada minggu 
proyek, yaitu 30% dari minggu pembelajaran efektif 
selama satu tahun ajaran.

Pembelajaran berpusat pada siswa (student 
centered learning) dengan collaborative learning, 
project-based learning, social media integration, 
freedom of learning yang menstimulasi para siswa 
untuk dapat bekerja dengan fokus, komunikatif, 
mampu bekerja sama, mengembangkan skills 
yang ada, mampu mengeksplorasi ide gagasan 
yang inovatif, kritis dalam berpikir, serta memiliki 
kemampuan problem solving. Penggunaan flipped 
classroom sebagai salah satu model/sumber belajar 
yang difasilitasi oleh pengajar, sehingga para siswa 
mampu mempersiapkan materi yang akan diajarkan 
dengan baik. 

Selain menjalankan P5, sekolah juga 
memperhatikan Pendidikan Karakter Kristiani siswa. 
Pembelajaran berlandasakan Biblical worldview, 
nilai-nilai kehidupan diaplikasikan dalam setiap 
mata pelajaran yang diberikan untuk pemahaman 
long life purpose studying dan how to implement it 
in their life yang bersinergi dengan nilai-nilai RAISE 
(Respect, Advance, Internalize, Share, Empower). 

Melalui program yang dijalankan di KB, TK, SD, SMP, 
SMA, dan SMK, PPPK Petra dapat menghasilkan 
lulusan yang berkarakter unggul, menginspirasi, 
dan berprestasi bagi kemulian Tuhan serta menjadi 
berkat untuk sesama.

Apakah hal tersebut mudah dilakukan? Terlebih 
lagi saat ini kita berada pada era disrupsi, yang mana 
teknologi berkembang sangat pesat, transformasi 
terjadi begitu cepat, dan kita dituntut beradaptasi 
dalam segala hal. Banyak hal yang terus-menerus 
berubah, satu satunya yang tidak berubah di dunia 
ini adalah perubahan itu sendiri. 

Untuk menjawab semua itu, PPPK Petra perlu 
melakukan perubahan. Perubahan harus disertai 
dengan keberanian untuk berubah, seperti tema 
yang diangkat oleh PPPK Petra pada tahun ajaran 
2022/2023, yaitu “Dare to Change Together with 
P.E.T.R.A.”. 
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erkembangan teknologi sangatlah 
pesat di dalam semua sektor 
kehidupan, tidak terkecuali dalam 
sektor pendidikan. Di dalam 
proses pembelajaran, teknologi 
menjadi sebuah alat pendukung 

yang digunakan untuk mempermudah guru dalam 
mengajar peserta didik dengan hasil yang ingin 
dicapai. Salah satu teknologi yang telah digunakan 
dalam proses pembelajaran di PPPK Petra adalah 
Learning Management System (LMS) Petra.

Di sisi lain, siswa saat ini merupakan generasi Z 
yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi. 
Siswa mempunyai ketertarikan yang sangat tinggi 

MENGAPA LEARNING MANAGEMENT SYSTEM  DIPERLUKAN?

P

TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Oleh : 
Maria Elisabeth Chentya Indah Agustin, S.Pd.
Wakil Kepala Sekolah Kurikulum
SMA Kristen Petra 1



terhadap teknologi. Oleh karena itu, siswa akan 
lebih cepat dan mudah dalam menyerap informasi 
dan materi pembelajaran melalui teknologi yang 
ada. Selain mendapatkan materi pembelajaran, 
siswa juga bisa menambahkan fitur permainan 
dengan menggunakan LMS ini. Dengan demikian, 
siswa tidak cepat merasa bosan dalam belajar, 
dan selalu tertantang untuk menyelesaikan setiap 
permainan pembelajaran yang disajikan.

Dengan adanya penggunaan teknologi 
LMS, penggunaan kertas dalam 
proses pembelajaran akan 

berkurang. Oleh 
karena itu, sekolah 

juga turut serta dalam upaya 
penyelamatan bumi dari penebangan 

pohon.
Awalnya guru memang merasa asing dan 

belum mengetahui tentang penggunaan LMS di 
dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, pandemi 
COVID-19 menuntut guru untuk menggunakan 
LMS dalam proses pembelajaran jarak jauh. 
Dengan adanya LMS, guru bisa memberikan 
materi pembelajaran pendukung bagi para siswa 
untuk mempelajari materi secara mandiri, karena 
siswa dapat mengakses sendiri materi yang sudah 
disiapkan oleh guru. Bahkan, siswa mendapatkan 
kemudahan dalam mengakses materi yang sudah 
dipersiapkan, kapan pun dan di mana pun siswa 
berada. Siswa juga dapat mengulang kembali materi 
yang diberikan oleh para guru jika dirasa belum 
memahami materi yang dipelajari.

Guru dapat memberikan materi pembelajaran 
kepada para siswa dalam berbagai bentuk, seperti: 
file Power Point, modul, e-book, ataupun video 
pembelajaran. Hal ini dapat membantu siswa dalam 
mempelajari materi yang disesuaikan dengan 
cara belajar siswa. Dengan menggunakan LMS ini, 
guru juga dapat menerapkan model pembelajaran 
flipped classroom. Dalam model pembelajaran 
flipped classroom, guru memfasilitasi siswa dengan 

memberikan materi terlebih dahulu kepada 
para siswa untuk dipelajari. Kemudian saat 
pembelajaran di kelas, siswa bisa 
berdiskusi tentang materi yang 
telah dipelajari dan 
memperdalam 
materi 

tersebut 
dengan dibantu 

oleh guru.
Selain digunakan untuk 

memberikan materi pembelajaran 
kepada para siswa, LMS yang digunakan juga 

dilengkapi fitur untuk penilaian para siswa. Guru 
dapat menggunakan fitur ini untuk memberikan 
penilaian baik dalam bentuk assignment maupun 
quiz. Sementara itu, para siswa dapat mengerjakan 
penilaian di rumah selama pembelajaran online. 
Penggunaan LMS di dalam proses penilaian juga 
memudahkan baik guru maupun siswa. Fitur yang 
ada di dalam LMS sangat variatif sehingga sangat 
membantu guru dalam memberikan penilaian 
dalam berbagai bentuk. 

Dalam penilaian bentuk quiz, terdapat berbagai 
macam bentuk variasi soal, antara lain: pilihan 
ganda, multiple responses, uraian, true or false, 
gapfill, isian singkat, dan lain sebagainya. Hal ini 
dapat digunakan guru untuk membuat soal yang 
bervariasi. Dengan menggunakan fasilitas penilaian 
melalui media digital, guru dapat melakukan 
eksplorasi dalam memberikan soal dengan 
memberikan data dalam bentuk gambar, tabel, 
diagram ataupun bacaan yang dapat memberikan 
stimulus siswa dalam berpikir kritis. 

Dengan demikian, siswa akan dapat terstimulasi 
untuk belajar mandiri dan dapat mengembangkan 
kemampuannya sesuai dengan minatnya tanpa 
terbatas pada materi yang hanya diberikan 
oleh guru. Siswa akan terstimulasi untuk dapat 
mengembangkan kemampuan dalam berliterasi. 
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Apakah itu KB3?
Sebuah kegiatan pembinaan spiritual dan 

pengembangan karakter pegawai yang diharapkan 
dapat mendorong tumbuhnya pemahaman, 
komitmen, dan perilaku positif pegawai yang 
didasarkan kepada nilai-nilai kristiani. 

KB3 merupakan kegiatan yang bersifat 
intensional dimana ada tujuan dan strategi untuk 
membawa setiap pegawai tiba di tujuan tersebut. 
Dalam KB3, pegawai mengalami pertumbuhan 
yang holistik mulai dari pemahaman yang baik dan 
benar tentang firman Tuhan, memiliki komitmen 
untuk terus belajar hingga menghidupi kebenaran 
firman Tuhan itu dalam keseharian. KB3 diharapkan 
dapat membantu pembentukan pegawai yang 
berkarakter Kristus dan mencintai Tuhan dan 
firman-Nya. Melalui pembentukan itu, pegawai 
akan lebih termotivasi untuk mengembangkan 
karunia atau talentanya, berkomitmen dalam 
pekerjaan serta menjadi saksi Kristus dan saluran 
berkat bagi sesama.

Selain bersifat intensional, KB3 juga merupakan 
wadah pembinaan spiritual dan karakter yang 
bersifat relasional. Sifat relasional ini terwujud 
dalam sebuah relasi antaranggota KB3 yang bukan 
hanya sekadar relasi permukaan, melainkan sebuah 
relasi persahabatan rohani yang mendalam. Melalui 12

KELOMPOK BELAJAR DAN 
BERTUMBUH BERSAMA

(KB3)

Kelompok Belajar dan Bertumbuh Bersama 
(KB3) hadir untuk mendukung terwujudnya PPPK 

Petra yang holistik, inspiratif, dan berprestasi. 
KB3 merupakan bagian dari program pembinaan 

spiritual dan pengembangan karakter pegawai 
dengan menyediakan sarana untuk bersekutu, 

belajar, dan bertumbuh dalam kebenaran firman 
Tuhan. KB3 merupakan kumpulan orang percaya 

yang berkomitmen untuk belajar mencapai 
pengetahuan yang benar tentang Kristus, 

kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan 
yang sesuai dengan kepenuhan Kristus (Efesus 

4:13). 

PEMBINAAN SPIRITUAL

Oleh: 
Andreas Jimi Desiarianto, S.Th., M.Min.
Staf PAK PPPK Petra



relasi persahabatan tersebut, setiap anggota bisa 
saling mengenal satu sama lain sehingga terbangun 
rasa saling percaya, saling memahami, dan saling 
menopang. Selain itu, relasi juga dipenuhi dengan 
kehangatan dan keterbukaan yang mana kasih 
dan penghargaan hadir di tengah-tengah anggota 
kelompok. 
 
KAMBIUM dan KB3

KB3 merupakan kesinambungan dari sebuah 
program pembinaan spiritual dan pengembangan 
karakter yang disebut KAMBIUM. Ada beberapa 
pola KAMBIUM yang tetap dipertahankan dan 
dikembangkan dalam kegiatan KB3. Beberapa 
pola yang tetap dipertahankan yaitu pertemuan 
kelompok besar dan kelompok kecil. Pertemuan 
kelompok besar merupakan pertemuan dari semua 
kelompok yang ada di satu unit kerja, dan semua 
kelompok tersebut mendengarkan pemaparan 
secara bersama-sama dari seorang pembicara 
atau pemberi materi. Dalam pemaparan materi 
tersebut, pemberi materi menyampaikan bahan 
dan memberikan 2-3 pertanyaan reflektif sebagai 
bahan diskusi dalam kelompok kecil. Kelompok 
kecil merupakan suatu wadah untuk saling 
berbagi pengalaman, saling mendukung, dan 
berkomitmen untuk bertumbuh sesuai dengan 
kebenaran firman Tuhan. Melalui kelompok kecil, 
anggota kelompok dapat berbagi pengetahuan 
dan pengalaman serta melakukan diskusi dalam 
suasana keterbukaan untuk belajar dan bertumbuh 
bersama. Kebersamaan ini pada akhirnya dapat 
saling mendoakan, menguatkan, dan memberkati 
satu sama lain.

Pelaksanaan KB3
Kegiatan KB3 ditujukan kepada seluruh pegawai 

yang ada di lingkungan sekolah dan Kantor 
Sekretariat PPPK Petra. Setiap pegawai diharapkan 
terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan ini. 
KB3 dilaksanakan sepuluh kali dalam setiap tahun 
ajaran (Januari-Mei dan Agustus-Desember). 
Kegiatan dilaksanakan setiap hari Jumat ke-2 pada 
setiap bulannya, mulai pukul 14.00–15.30 WIB. 
Setiap unit kerja membentuk kelompok kecil yang 
terdiri atas 5–7 orang dengan menunjuk satu orang 
sebagai ketua kelompok. Ketua kelompok bertugas 
mengoordinasi pelaksanaan diskusi kelompok kecil. 

Terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaan KB3, 
yaitu:
 

Doa merupakan sebuah permohonan dan 
pengakuan akan pentingnya pimpinan Roh Kudus 
untuk menerangi hati supaya dapat memahami 
firman-Nya.

 
 

Mempelajari materi yang akan dibahas dalam 
kelompok kecil terlebih dahulu. Hal ini akan 
mendukung terciptanya interaksi dan komunikasi 
timbal balik. 

Aktif dalam mendiskusikan materi untuk 
memperkaya pemahaman akan firman Tuhan.  

13

DOA01

PELAJARI02

AKTIF03



Menunjukkan kasih kepada rekan dengan saling 
menasihati, membangun, menguatkan, mendoakan, 
dan melakukan hal-hal positif lainnya yang dapat 
mempererat kesatuan di antara anggota kelompok. 

Membuat komitmen. Walaupun kecil dan 
sederhana, namun setia melakukannya. Bisa berupa 
sebuah proyek ketaatan yang bersifat pribadi atau 
kelompok sebagai aplikasi praktis dari pembelajaran 
firman Tuhan.

KB3 dan Pandemi

Pandemi sesaat menghentikan dan memengaruhi 
pelaksanaan KB3. Pandemi mendorong terjadinya 
inovasi dalam pelaksanaan kegiatan KB3. Dengan 
memanfaatkan perkembangan teknologi, KB3 
dapat dilaksanakan kembali secara daring. Materi 
KB3 disampaikan melalui video dalam kanal 
YouTube. Pertemuan kelompok kecil yang biasanya 
dilaksanakan secara tatap muka, dilakukan dengan 
tatap layar (Zoom). Bersyukur atas anugerah Tuhan, 
saat ini kondisi terus berangsur membaik sehingga 
pertemuan kelompok kecil KB3 dapat dilakukan 
secara tatap muka dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan.

KB3 dan Implementasi RAISE
Mulai tahun ajaran 2021/2022, KB3 menjadi 

salah satu sarana untuk implementasi RAISE. 
Tema-tema KB3 terintegrasi dengan nilai-nilai 
RAISE (Respect, Advance, Internalize, Share, dan 
Empower). Tema KB3 yang dikaitkan dengan nilai 
Respect bertujuan untuk mendorong pegawai 
agar dapat menumbuhkan rasa menghargai diri, 
sesama, lingkungan, dan NKRI. Pada semester 
berikutnya, tema KB3 dikaitkan dengan nilai 
Advance. Dalam tema tersebut, pegawai didorong 
untuk terus mengembangkan segenap potensi 
diri dalam rangka pemenuhan rencana Tuhan 
dalam hidup. Selain itu, pegawai juga didorong 
untuk mengembangkan sikap kritis dan proaktif di 
dalam menyikapi perkembangan zaman dengan 
mengandalkan pimpinan Roh Kudus dan hikmat 
Tuhan. Dengan demikian, pegawai dapat ikut serta 
berkarya untuk membentuk insan-insan pembelajar 
berpedomankan kebenaran dan kasih anugerah-Nya 
demi memajukan peradaban bangsa Indonesia. 

Pada saat ini, tema-tema KB3 dikaitkan dengan 
nilai Internalize. Pegawai didorong menghayati, 
menerapkan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai 
pedoman dan bagian yang tak terpisahkan dari 
kehidupan dan karyanya. Pegawai memahami dan 
menghayati visi, misi, nilai-nilai, serta rencana 
strategis dan program kerja PPPK Petra agar 
dapat melaksanakan tugas dan panggilan secara 
optimal. Pegawai juga diajak untuk menghayati 
konteks kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara dalam rangka menghidupi iman 
percaya kita dengan bijak. Tema yang berhubungan 
dengan nilai Share dan Empower akan dibahas 
pada semester berikutnya. Tema yang disampaikan, 
diharapkan kait-mengait (relevan) dan dapat 
diterapkan (aplikatif) dalam kehidupan pegawai.
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Melalui relasi persahabatan tersebut, 
setiap anggota bisa saling mengenal satu 
sama lain sehingga terbangun rasa saling 
percaya, saling memahami, dan saling 
menopang. 
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isi yang dilakukan memerlukan 
sebuah rambu, marka, atau 
petunjuk, yang disebut sebagai 
nilai untuk mencapai Visi PPPK 
Petra. Untuk itu, terdapat nilai-nilai 
PPPK Petra yang terhimpun dalam 

RAISE (Respect, Advance, Internalize, Share, dan 
Empower). 

Nilai-nilai RAISE sudah diperkenalkan kepada 
seluruh pegawai PPPK Petra dimulai semester I 
tahun ajaran 2020/2021 dengan Pengenalan RAISE 
(Awareness and Commitment). Pegawai diharapkan 
mampu memahami pentingnya nilai-nilai RAISE dan 
berkomitmen untuk menerapkan nilai tersebut di 
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kemudian, 
seluruh pegawai memulai untuk memperdalam 
setiap nilai-nilai RAISE, yaitu nilai pertama Respect, 
yang berjalan pada semester II tahun ajaran 
2020/2021. Sekilas mengingat kembali mengenai 
nilai Respect bahwa setiap pegawai belajar untuk 
menunjukkan rasa menghargai yang dimulai dari 
diri sendiri, sesama, alam, dan NKRI. Pegawai 
yang telah menghargai keberagaman diharapkan 
terbangun relasi yang baik (relationship), sehingga 

PELATIHAN 
PENDALAMAN VALUE 
RAISE (INTERNALIZE)

Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran 
Kristen Petra (PPPK Petra) memiliki sebuah 
visi, yaitu menjadi lembaga pendidikan 
Kristen yang holistik, insipiratif, dan 
berprestasi dengan sepenuh hati bagi 
Tuhan serta sesama. Visi PPPK Petra dapat 
tercapai apabila memiliki sebuah misi. Misi 
PPPK Petra adalah melaksanakan proses 
pendidikan yang menekankan siswa, 
pengajar, dan staf lainnya, serta pengurus, 
untuk mampu mengenal, menumbuhkan, 
dan menggunakan, serta menikmati 
seluruh potensi yang Tuhan sudah berikan 
sebagai berkat-Nya, sehingga dirinya 
secara pribadi dan bersama menjadi berkat 
bagi orang lain. 

Oleh: 
Atanasius Emillio Gary Waluyohadi, S.Psi., M.Si.
Kepala Bagian Pelatihan dan Pengembangan 
SDM

M

PELATIHAN



tercipta hubungan yang saling mempercayai (trust) 
agar dapat saling bekerja sama dalam sebuah tim 
(teamwork).

Pada semester I tahun ajaran 2021/2022, 
seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan 
Pendalaman RAISE untuk nilai Advance. Mari 
bersama-sama kita mengingat kembali nilai 
Advance, bahwa setiap pegawai belajar tiga hal, 
yaitu: continuous learning, innovation, dan high 
performance. Setiap pegawai diharapkan mampu 
untuk selalu belajar hal-hal baru dan mengikuti 
perkembangan saat ini. Dengan adanya kemampuan 
melakukan continuous learning, maka pegawai 
secara aktif menerapkan dan mengembangkan 
talenta yang dimiliki, baik di lingkungan organisasi 
maupun di masyarakat sekitar. Hal ini akan dapat 
meningkatkan kinerja setiap pegawai di PPPK Petra 
dengan menerapkan prinsip:  mengerjakan hal yang 
benar secara benar (doing the right things right).

Setiap pegawai yang telah menerapkan nilai 
Advance,  memiliki ilmu yang banyak untuk 
diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. 
Dalam melengkapi nilai Advance, diperlukan 
pendalaman iman dan panggilan hidup apa pun 
profesi kita saat ini, dengan pendalaman nilai-nilai 
RAISE berikutnya yaitu Internalize. Kami berupaya 
untuk memberikan pemahaman mengenai 
pentingnya Internalize bagi setiap pegawai, melalui 
pelatihan pendalaman RAISE untuk nilai Internalize, 
pada semester II tahun ajaran 2021/2022. Peserta 
pelatihan ini adalah pegawai di unit sekolah dan 
kantor sekretariat. Pelatihan dibagi dalam dua 
batch. Batch pertama dilaksanakan pada tanggal 
23 dan 25 Februari 2022, dengan peserta dari 
sebagian besar para wakil kepala sekolah dan kepala 
bagian. Kemudian, batch kedua dilaksanakan pada 
tanggal 18 April sampai dengan 6 Juni 2022, dengan 
peserta dari pendidik dan tenaga kependidikan, 
baik di sekolah maupun di kantor sekretariat. 

Semua kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pukul 
13.30–15.30 WIB, dengan didukung oleh sembilan 
belas trainer yang berasal dari sekolah dan kantor 
sekretariat.

Pelatihan pendalaman RAISE untuk nilai 
Internalize memiliki dua tujuan utama, di 
antaranya: setiap pegawai memahami pentingnya 
nilai Internalize di dalam kehidupan mereka dan 
berkomitmen untuk menerapkan nilai Internalize 
di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam 
pelatihan ini, nilai Internalize tidak hanya 
bermanfaat untuk di tempat kerja, tetapi juga di 
dalam kehidupan pribadi sehari-hari, kapan pun dan 
di mana pun berada. Setiap pegawai mempelajari 
tiga hal, yaitu: internal cohesion, commitment, 
dan culture. Dalam kehidupan ini, semua manusia 
diciptakan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan, yaitu 
melayani Tuhan. Setiap pegawai merefleksikan 
diri dengan dua pertanyaan, yaitu: Sudahkah kita 
mengenal Tuhan? dan Tuhan yang seperti apa yang 
kita kenal? Fasilitator memberikan langkah-langkah 
dalam mengenal Tuhan melalui sebuah video yang 
diputar saat pelaksanaan pelatihan, yaitu: 
1.  Datanglah kepada Tuhan dalam doa setiap hari. 
2.  Membaca Alkitab setiap hari.

“Jika seseorang terpanggil untuk menjadi penyapu 
jalan, hendaklah ia menyapu jalan sama seperti 
Michaelangelo melukis, Beethoven bermain musik, 
atau Shakespeare menulis puisi. Ia harus menyapu 
jalan dengan begitu baik, sehingga semua 
penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak 
untuk berkata, “Di sini tinggal penyapu jalan hebat 
yang melakukan pekerjaannya dengan baik.” – 
Martin Luther King Jr.
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3.  Taati perintah Tuhan.
4.  Bersaksilah bagi Kristus melalui hidup dan 

perkataan.
5.  Percayalah kepada Tuhan untuk setiap detail 

hidup kita.
6.  Minta pimpinan dari Roh Kudus.

Dengan mengenal Tuhan, setiap pegawai dapat 
mengenali tujuan hidup, termasuk panggilan 
bekerja di PPPK Petra. Pegawai diingatkan bahwa di 
PPPK Petra tidak hanya bekerja, tetapi juga sekaligus 
melayani Tuhan. Dalam menumbuhkan semangat 
melayani dan bekerja di PPPK Petra, peserta 
pelatihan mengingat komitmen awal atau panggilan 
saat memutuskan untuk bergabung di PPPK Petra 
dengan menuliskan perasaan saat bergabung 
sebagai pegawai PPPK Petra menggunakan aplikasi 
Padlet.

Dalam menjalani panggilan di PPPK Petra, apa 
pun profesi yang dijalani saat ini, diperlukan sebuah 
komitmen. Pegawai dapat memberikan yang terbaik 
untuk setiap yang dikerjakan dengan memiliki 
standar yang terbaik untuk profesi masing-masing 
saat ini di PPPK Petra, dan pada akhirnya menjadi 
berkat bagi sesama.

Kesimpulan dari pelatihan pendalaman RAISE 
untuk nilai Internalize adalah pegawai dapat 
menghayati panggilan Tuhan saat bekerja di PPPK 
Petra (internal cohesion), sehingga etos kerja kita 
dapat bertumbuh (commitment). Apabila komitmen 
pegawai ini terus diperkuat dengan repetisi dan 
pratik, pada akhirnya dapat menghasilkan budaya 
kerja PPPK Petra yang kuat dan positif (culture).

Demikianlah gambaran dari pelaksanaan 
pelatihan pendalaman RAISE untuk nilai Internalize. 
Artikel pelatihan ini merupakan salah satu 
bentuk komitmen kami memberikan motivasi 
seluruh keluarga besar PPPK Petra dalam rangka 
implementasi nilai-nilai RAISE di lingkungan PPPK 
Petra. Kami menyadari bahwa implementasi nilai-
nilai RAISE terlaksana dengan baik atas dukungan 
dan kerja sama dari semua pihak, baik di sekolah 
maupun di kantor sekretariat PPPK Petra. Pada 
kesempatan berikutnya, pendalaman RAISE untuk 
nilai Share akan dilaksanakan pada semester ganjil 
tahun ajaran 2022/2023. Semoga pelatihan ini dapat 
dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi 
keluarga besar PPPK Petra. Tuhan Yesus memberkati 
pelayanan kita bersama. 
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lobalisasi membawa dampak 
yang besar dalam berbagai aspek 
kehidupan, salah satunya bagi dunia 
pendidikan. Dunia pendidikan terus 
berubah mengikuti perkembangan 
zaman dengan segala tuntutannya. 

Perkembangan dunia pada abad ke-21, dunia 
pendidikan diharapkan terus berbenah untuk 
mempersiapkan peserta didik agar menjadi pribadi 
yang terampil, kreatif, dan kritis. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
dalam mewujudkan suasana belajar serta proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, 
masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi 
tersebut tertuang dalam Undang-undang Sistem 
Pendididikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

Mengacu pada hal-hal di atas, PPPK Petra terus 
berbenah dan berkembang dalam memberikan 
fasilitas kebutuhan pendidikan peserta didik pada 
abad ke-21 ini. Salah satu bukti perubahan itu, pada 
bulan Juli 2022, PPPK Petra membuka SMA Kristen 
Petra Acitya. Sekolah baru yang terletak di Jalan 
Taman Asri Selatan No. 101 Pondok Tjandra Indah, 
Sidoarjo. SMA Kristen Petra Acitya merupakan 
sekolah lanjutan dari SMP Kristen Petra Acitya yang 
telah didirikan lebih awal dua tahun sebelumnya. 

Perlu diketahui bahwa PPPK Petra pada tahun ajaran 
ini mengusung tema “Dare to Change Together 
with P.E.T.R.A.”. Perubahan yang diusung sebagai 

kekhasan 
pendidikan 
di SMA 
Kristen 
Petra Acitya 
dalam merespons 
perubahan zaman adalah 
implementasi New Concept 
of Christian Value of Education 
yang disebut dengan Life Purpose 
Planning yang terdiri atas Spiritual 
Growth, Future Career Guidance, dan 
Mentoring. 

Spiritual Growth diimplementasikan dengan 
cara menerapkan Biblical Worldview di setiap 
materi pembelajaran agar siswa semakin mengenal 
Tuhan dalam kehidupannya, siapa dirinya, siapa 
sesamanya, dan perannya di tengah dunia ciptaan 
Tuhan. 

Yang kedua, Future Career Guidance merupakan 
layanan yang diberikan kepada peserta didik agar 
mereka sejak awal bisa mengidentifikasi serta 
menentukan pilihan kariernya ataupun disiplin 
ilmu di pendidikan tinggi sesuai dengan bakat 
dan minat mereka. Untuk itu, peserta didik akan 
difasilitasi melalui Assessment Holland Code untuk 
mengetahui bakat dan minat siswa. Hasil dari 
tes tersebut akan dikategorikan dalam RAISEC 
(Realistic, Investigatif, Artistic, Social, Enterprising, 
Convensional). Kesimpulan dari RAISEC ini akan 
dimunculkan dalam 3 letters bakat siswa. Melalui 
3 letters tersebut, akan muncul alternatif karier 
yang cocok dengan siswa. Penentuan peminatan 
tersebut tidak hanya berhenti pada Holland Code, 

MENGENAL MENGENAL 
SMA KRISTEN PETRA SMA KRISTEN PETRA 
ACITYAACITYA

Igniting a brighter future
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tetapi ditindaklanjuti dengan psikotes (bekerja sama 
dengan biro profesional), kolaborasi antara konselor, 
mentor, mentee, dan orang tua.

SMA Kriten Petra Acitya mengimplementasikan 
Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran berbasis 
peminatan siswa. Kurikulum SMA Kristen Petra 
Acitya dirancang untuk mengakomodasi Deep 
Learning Based on Students’ Interest dengan 
Modern Teaching Method yang menyatu bersama 
nilai-nilai kristiani. Model pembelajaran Project 
Based Learning dan Problem Based Learning 
menjadi ciri khas desain pembelajaran di SMA 
Kristen Petra Acitya. Model pembelajaran yang 
demikian, akan menolong peserta didik dalam 
mengembangkan keterampilannya, yaitu berpikir 
kritis, memecahkan masalah, dan bertindak sesuai 
dengan nilai-nilai kristiani yang tepat.

Ketiga, untuk mendampingi peserta didik secara 
holistik, SMA Kristen Petra Acitya menerapkan 
sistem mentoring yang tidak terbatas oleh ruang 
dan waktu. Para mentor akan selalu ada untuk 
mendampingi siswa.  Pemilihan mentor didasarkan 
pada jenis kelamin siswa. Siswa laki-laki akan 
mendapatkan mentor laki-laki,dan  begitu pun juga 
siswa perempuan. Hal ini bertujuan agar para siswa 
lebih leluasa untuk bercerita dan saling memahami. 

Pembelajaran searah dan teacher centered tidak lagi 
ditemukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 
Kemampuan siswa dikembangkan secara maksimal 
melalui proses pembelajaran dengan metode 
diskusi, mengerjakan proyek, observasi, debat, 
dan presentasi. Penerapan metode pembelajaran 
yang seperti ini sejalan dengan pengembangan 

keterampilan abad ke-21, yaitu Communication, 
Collaboration, Critical Thinking, Citizenship, 
Creativity, dan Character, dari literasi data, literasi 
teknologi, serta literasi manusia. 

Pada kesimpulannya, SMA Kristen Petra Acitya 
menyediakan kurikulum yang komplet sesuai 
dengan moto SMA Kristen Petra Acitya: IGNITING A 
BRIGHTER FUTURE!



erawal dari kebutuhan akan adanya 
tanaman yang dapat meneduhi area 
SMP-SMA Kristen Petra Acitya, maka 
tim Sarana dan Prasarana PPPK 
Petra telah menanam 92 pohon 
tabebuya di area belakang sekolah. 
Sedangkan untuk area depan 

sekolah, akan ditambah lagi dengan dua puluh 
pohon yang diharapkan saat nanti pohon tersebut 
tumbuh besar, dapat menjadi peneduh bagi murid-
murid yang melakukan pembelajaran di luar gedung 
sekolah.

Dalam mengawali penanaman pohon tersebut, 
tim Sarana dan Prasarana PPPK Petra di bawah 
pimpinan Bapak Robertus Prananta, S.T. berinisiatif 
untuk melakukan penanaman secara simbolis pada 
saat sebelum dilakukannya pembukaan kelas Korea 
di SMP Kristen Petra Acitya, yang merupakan kerja 
sama dengan King Sejong Institute.

Berbagai persiapan mulai dilakukan, mulai dari 
mengundang beberapa perwakilan untuk mengikuti 
acara simbolis tersebut, sampai memilih pohon 
apa akan ditanam, dengan pertimbangan atau latar 
belakang pemilihan jenis pohon. Karena pohon 
yang dipilih bukan hanya yang secara kondisi akar 
aman bagi struktur gedung, melainkan juga yang 
memiliki filosofi yang sesuai dengan harapan yang 
disematkan di dalam setiap pohon tersebut bagi 
SMP Kristen Petra Acitya. 

Pohon flamboyan yang terkenal dengan warna 
bunganya yang cemerlang melambangkan harapan 
agar SMP Kristen Petra Acitya dapat memberi 
kesegaran dan kecemerlangan bagi lingkungan 
sekitar secara khusus, dan bagi dunia pendidikan 
secara umum. Pohon tanjung menyiratkan 
ajakan terhadap seluruh masyarakat untuk selalu 

menjunjung tinggi ajaran agama. Sedangkan 
pohon akasia dikenal sebagai pohon yang 

tahan terhadap segala cuaca dan akarnya mampu 
beradaptasi di segala macam kondisi tanah.

Tepat pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 
2022, pukul 09.00 WIB, acara simbolis penanaman 
pohon di SMP Kristen Petra Acitya dimulai. Acara 
didahului oleh doa pembukaan dan juga pemaparan 
teknis pelaksanaan oleh pembawa acara. Kemudian, 
rekan-rekan pendamping mulai membimbing para 
undangan menuju ke pohon masing-masing untuk 
bersiap memulai prosesi. Para undangan yang 
hadir antara lain Drs. Elia Indargo selaku Ketua I 
Dewan Pengurus PPPK Petra, Dr. Liliek Soelistyo, 
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M.A. selaku perwakilan King Sejong Institute, Mr. 
Hong Jong Youn, B.A., M.Ed. selaku native speaker 
kelas Korea, Wadir Pendidikan, Wadir Sarana dan 
Prasarana, Manajer Sarana dan Prasarana, Kepala TK 
Kristen Petra 13, Kepala SMA Kristen Petra Acitya, 
dan Kepala SMP Kristen Petra Acitya.

Setiap undangan mengenakan caping 
sebagai penutup kepala. Prosesi dimulai dengan 
memberikan tanah bercampur pupuk ke pohon 
yang sudah ditanam tersebut, dilanjutkan dengan 
penyiraman pohon. Inti dari kegiatan ini adalah 
kebersamaan, maka dari itu setiap proses dilakukan 
secara serentak dan bersama-sama sesuai dengan 
aba-aba dari pembawa acara. 

Yang unik dari acara ini adalah reaksi dan cara 
dari setiap undangan saat melakukan prosesi. 
Ada yang memberi tanah saja, ada yang sambil 
menepuk-nepuk tanahnya, ada juga yang sambil 
mengajak ngobrol pohonnya yang seolah-olah 
pohon tersebut bisa mengerti akan harapan dari 
penanamnya. Tetapi apa pun cara menanam dan 
menyiramnya, terlihat bahwa setiap undangan 
melakukan dengan sepenuh hati dan menitipkan 
harapannya kepada setiap pohon yang mereka 
tanam.

Acara dilanjutkan dengan mendengarkan kata 
sambutan dari Bapak Robertus Prananta, S.T. yang 
berharap agar kelak jika pohon itu tumbuh besar, 
kita semua bukan hanya melihat pohonnya, namun 
juga teringat kepada sang penanam. Terutama bila 
perwakilan native dari Korea suatu ketika pulang ke 
Korea, tetap teringat dengan Petra Acitya dan pohon 
yang telah ditanam. Dan berharap, kerja sama yang 
baik ini dapat dilanjutkan serta ditingkatkan.

Sebelum acara berakhir, Drs. Elia Indargo juga 

menitipkan pesan, agar acara-acara kerja sama 
seperti ini yang ditandai dengan penanaman pohon, 
dapat terus dilakukan pada masa mendatang. 
Karena bukan hanya kerja sama antara dua institusi 
pendidikan dan kerja sama antara dua negara yang 
dibentuk, namun kepedulian untuk melestarikan 
lingkungan juga harus terus ditingkatkan. Kalau 
bukan kita yang mencintai bumi ini, siapa lagi?

Pada akhirnya, acara selesai pukul 09.35 WIB 
dengan ditutup doa yang dipimpin oleh Dra. Tri 
Utami Rinto Rukmi, M.M.. Semoga acara simbolis 
penanaman pohon ini bisa memberikan hal yang 
positif bagi SMP-SMA Kristen Petra Acitya dan juga 
bagi keluarga besar PPPK Petra secara keseluruhan.
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nglish is considered as Lingua Franca, 
a language used as a mean of 
communication between people of 
different languages (Mufwene, 2022). 
Therefore, it is important for students 
to be fluent in English. As an answer 

to the needs, English has been a big part of Petra’s 
language programme. Focusing on the higher level of 
education in PPPK Petra (Junior High School, Senior 
High School and Vocational High School), a certain 
standardised English Proficiency is used.
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When talking about standardised English, there 
is no specific standard. The one that PPPK Petra 
uses is the CEFR (Common European Framework 

of Reference for Languages) - an 
international standard for describing 
language (English) ability. It describes 
language ability in six-level scale: 
A1, A2, B1, B2, C1 and C2. These 
scales are divided into three common 
reference levels: Basic User (A1 and 
A2), Independent User (B1 and B2) and 
Proficient User (C1 and C2). Someone’s 
age does not determine his or her scale 
in CEFR. It completely depends on one’s 
language ability. 
CEFR is used because the standard is 
used worldwide, making it easier for 
students to measure their language 
ability. It also helps students determine 
targets for improving their English 
language proficiency, especially those 
who plan to continue their studies 
overseas. In order to help students to 
reach a certain standard, PPPK Petra 
provides learning materials to help 
students meet the point scale they 
need. Henceforth, this article will explain 
further detail about the standardisation 
of English Proficiency in PPPK Petra’s 
Junior High Schools, Senior High Schools 

and Vocational High School.
First of all, there are schools at the Junior High 
level. At this level, PPPK Petra has seven schools 
which use EPP (English Proficiency Programme) 

for Grade 7 (Acitya Junior High) and Grade 8; and 
FE (Foundation English) for Grade 9 from ACT 
(American College Test) for their basic English 
material and course books. As for Grade 7 of Petra 1 
to Petra 5 Junior High Schools, they use Eyes Open 
from Cambridge as their basic English material 
and course books. In addition, the learning and 
testing materials follow the point scale of CEFR 
developed by teachers based on the course book 
used. Occasionally, question types (not question 
materials) of TOEFL and IELTS are introduced to 
students in order to familiarise themselves with 
different CEFR testing question types. 

In this level, no specific English standardized testing 
(TOEFL, IELTS, TOEIC) is used because they are still 
considered at the middle level of CEFR (B1 and B2). 
However, if there are students who need to take 
either TOEFL or IELTS and need assistance from their 
teachers, some teachers are ready to provide them 
with necessary materials.

Second of all, there are schools at the Senior High 
level. At this level, there are eight schools and all 
of them use GAC (Global Assessment Certificate) 
from ACT (American College Test) for the basic 
English material and course books. Although ACT 
is also a standardised college testing, it is mostly 
used for students who plan to continue their 
studies in America. Moreover, PPPK Petra’s GAC 
programme is only part-time since only Academic 
English and Study Skills are taken, not the whole 
curriculum. This leads to another standardised 
English Proficiency to be embedded in the English 
programme of PPPK Petra’s Senior High School. 
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Some, not all, Senior High Schools offer either 
TOEFL or IELTS testing (mock tests) for their Grade 
12 students. The students are given lessons related 
to TOEFL or IELTS materials before giving them a 
pre-test. For those who pass the pre-test, they are 
allowed to take the TOELF or IELTS mock tests.

By giving the grade 12 students a standardised tests 
such as TOEFL or IELTS, the students are expected 
to get a clear view of their English Proficiency. 
Referring to the results, they students are expected 
to be able to set their goals regarding which level of 
English Proficiency they want and need to achieve, 
especially for those who will go overseas universities 
to continue their studies. 

TOEFL uses mostly American English, while IELTS 
uses British English. Even though, ultimately, the 
schools choose either TOEFL or IELTS to be given 
to their students, introducing both tests are quite 
important so the students can choose which one is 
the most suitable for their needs. Both TOEFL and 
IELTS are tested in four different English modules 
(Reading, Writing, Speaking and Listening) with 
TOEFL offering only an academic test and IELTS 
offers both academic and general test. 

As to which one is better, TOEFL or IELTS, It is 
contingent on which country the student is trying 
to study in. Most European countries and Australia 
prefer IELTS, while American and Canadian 
universities prefer TOEFL. Though, some universities 
accept both of them. 

Last but not least, there is Petra Vocational High 
School (SMK). Not just English, but also the whole 
curriculum in SMK is different from the other Senior 
High Schools. One of the things that distinguishes 
it is the implementation of field practice work 

or internship program. Students at Petra 
Christian Vocational High School are directly 

introduced to the industrial world. Therefore, the 
English curriculum for the Vocational High School is 
adjusted to those particular needs.
Petra Christian Vocational High School usually joins 
Test of English for International Communication 
(TOEIC) as English Proficiency Test for some 
students. TOEIC has been offered to the students 
since Academic Year 2019-2020. The TOEIC test 
is free from the Director-General of Vocational 
Education. By joining the test, the students are 
expected to be able to get a certificate of English 
proficiency that will benefit them, especially with 
their career development. There are a few steps 
that need to be taken before a student can join 
the TOEIC certification: first of all, the school 
does an online registration for the students to the 
International Test Centre (ITC). Though, not all 
students can be registered to the ITC to take the 
TOEIC certification. English teachers need to do a 
pre-test for them. Only those who pass the pre-
test given by the teachers can have their name 
registered, then they will need to take a pre-test 
from ITC. The students who pass the pre-test by ITC 
can join the TOEIC test to get their certificate. The 
TOEIC test is usually conducted at school. The CCTV 
in the laboratory will be connected to the ITC. The 
students are not allowed to close the screen during 
the test, or they will be disqualified by ITC. The 
students who cannot pass the pre-test from ITC are 
allowed to make another attempt in the following 
year. After the testing process is done, ITC will send 
the certificates to school. This year (2022), there are 
65 students who joined
the TOEIC test.
Standardised English is necessary, especially 
for High School level since the students are 
going to a higher level of education. Some local 
universities require a certain TOEFL score before the 
students can graduate. Introducing standardised 
English Proficiency tests such as TOEFL and 
IELTS will definitely help the students to meet 
the requirements before and after they enter 
universities, both local and overseas.



ahasa Indonesia sebagai bahasa 
negara telah disepakati bersama 
untuk satu bangsa, satu nusantara, 
dari Sabang sampai Merauke. Hal 
tersebut diputuskan dalam Kongres 
Sumpah Pemuda 1928. Bahasa 

Indonesia sebagai identitas bangsa yang sejajar 
dengan bangsa lain dan memiliki kewibawaan 
sebagai bahasa negara. Sebagai negara yang 
merdeka dan berdaulat yang memiliki bahasa 
negara yaitu bahasa Indonesia. 

Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, 
bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai suku 
bangsa dengan latar belakang dan karakteristik 
setiap daerah yang berbeda-beda. Persatuan ini 
membuktikan jati diri dan kewibawaan negara 
Indonesia sebagai bagian dari dunia. Hadirnya 
bahasa Indonesia sebagai bahasa negara 
membuktikan bahwa berbagai perbedaan yang 
ada adalah bagian dari anugerah Allah yang patut 
disyukuri oleh seluruh warga Indonesia yang telah 
disatukan dalam bahasa Indonesia. 

Lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa 
nasional murni tanpa campur tangan dari negara 
lain. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu 
dari berbagai daerah, lintas pulau yang beragam 

coraknya memiliki tujuan yang sama berdiri sebagai 
negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. 
Bahasa Indonesia menjadi jati diri bangsa yang 
patut dibanggakan dan dijunjung tinggi setiap anak 
bangsa di mana pun berada. 

Bahasa Indonesia sebagai simbol jati diri bangsa 
Indonesia telah menyatukan berbagai perbedaan 
untuk bersatu dalam mewujudkan cita-cita bangsa 
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya 
bahasa Indonesia berakar pula pada sejarah 
perjuangan bangsa. Kesatuan dalam keragaman 
budaya menjadikan manifestasi kebudayaan yang 
sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 adalah 
bahasa Indonesia. Lambang eksistensi bangsa yang 
menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, 
bahasa negara, dan lambang negara, merupakan 
pembangun jati diri bangsa Indonesia yang dapat 
menjadi kepercayaan diri yang kuat. Keberagaman 
bahasa daerah di berbagai pulau dan suku menjadi 
kekuatan bersama. Kekuatan pemersatunya adalah 
bahasa Indonesia untuk bertumbuh, berkembang, 
dan saling bersinergi mewujudkan cita-cita bangsa. 
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Bahasa daerah memiliki kekhasan dan 
karakteristiknya masing-masing. Keunikan yang 
dimiliki setiap daerah/suku menjadi kekayaan 
bangsa Indonesia yang patut dijaga dan dipelihara. 
Kekayaan tersebut menjadi tanda bahwa Allah 
melimpahkan berkat dan rahmat-Nya melalui 
masyarakat Indonesia terkhusus daerah/suku yang 
memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa 
lain.  

Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi 
antarsuku bangsa memiliki peran dan fungsi yang 
sangat strategis. Penggunaan bahasa ibu dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi tidak 
dapat dihindari. Hal tersebut menjadi kekayaan 
bangsa yang harus dilestarikan, dibudayakan, supaya 
tidak punah sebagai warisan kepada generasi muda 
dan anak cucu. Akan tetapi, ketika kepentingan 
nasional dan bangsa menjadi fokus utama, bahasa 
Indonesia hadir sebagai jati diri bangsa. 

Selain sebagai bahasa pemersatu bangsa, 
bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa ibu 
pertiwi. Persatuan dan kesatuan bangsa setiap suku, 
adat istiadat, dan bahasa daerah, menjadi sarana 
kekuatan bersama untuk menjaga ibu pertiwi tetap 
berdiri dan berdaulat. Kedaulatan itu ditunjukkan 
melalui bahasa Indonesia yang memiliki daya dan 
kekuatan dalam mengambil sebuah keputusan. 

Bahasa Indonesia juga berfungsi untuk 
penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Penyebaran tersebut melalui buku-buku 
pengembangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, 
dan teknologi. Penyebarluasan informasi kepada 
masyarakat dengan bahasa Indonesia sebagai 
bentuk komunikasi kepada masyarakat dan untuk 
tercapainya kepentingan nasional. 

Dalam konteks kehidupan global saat ini, 
diperlukan berbagai upaya agar jati diri bangsa 
Indonesia tetap berdaulat. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tidak dapat dihindari. 
Penggunaan bahasa asing tidak luput dari perhatian. 
Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi ancaman, 
justru menjadi kesempatan untuk menunjukkan jati 
diri bangsa Indonesia melalui penggunaan bahasa 
Indonesia dengan baik, benar, dan bijaksana. 

Lembaga pendidikan patutlah mengawal 
keberadaan bahasa Indonesia sebagai jati 
diri bangsa. Produk-produk dunia pendidikan 
ditunjukkan dengan mutu dan kualitas yang terbaik. 
Produk-produk tersebut disajikan dalam rangka 
menunjukkan sumber daya manusia Indonesia yang 
tidak dapat dikesampingkan dengan negara lain. 

Sebagai simbol jati diri bangsa, bahasa Indonesia 
harus terus dikembangkan agar menunjukkan 
jati diri dan kebanggan kita sebagai masyarakat 
Indonesia. Hadirnya bahasa Indonesia dalam 
konteks budaya akan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan. Budaya semakin dikenal, dihayati, dan 
dikembangkan dalam rangka membangun karakter 
bangsa. Keberadaan budaya nusantara menjadi 
tanggung jawab bersama untuk melestarikannya. 

Berpolitik yang sehat dengan menggunakan 
bahasa Indonesia yang bijaksana akan melahirkan 
kondisi bangsa yang damai sejahtera. Ketika 
menyampaikan gagasan atau opini yang cerdas, 
akan membawa banyak perubahan dan kestabilan 
bangsa. Di samping itu, kedewasaan berpolitik 
dalam konteks bahasa akan menunjukkan 
kepribadian bangsa itu sendiri. Kematangan dan 
kebijaksanaan akan tampak dari bahasa yang 
digunakan. 

Tokoh masyarakat, pemuka agama, dan 
para pemangku jabatan harus berada di barisan 
depan untuk menjadi contoh dan teladan dalam 
penggunaan bahasa Indonesia sebagai jati diri 
bangsa. Tindakan, perilaku, dan bahasa yang 
digunakan akan mencerminkan kekayaan bangsa 
ini yang harus dijaga dan dirawat bersama. Bahasa 
Indonesia menjadi sarana utama membahasakan 
nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung 
tinggi martabat kehidupan manusia. 

Bahasa Indonesia harus mampu 
menghidupi perjalanan bangsa ini melalui 
nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 
Di samping itu, keberadaan bangsa 
Indonesia dari Sabang sampai Merauke 
menjadi kekuatan bersama yang harus 
dijaga, dipelihara, serta dikawal menuju 
masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera. 
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etika kita menggeluti sebuah usaha, 
tentu saja image dari sebuah brand, 
produk, jasa, atau bahkan layanan 
yang dipasarkan, perlu dibangun 
dan dijaga agar mampu mendapat 
tempat di hati para konsumen. 
Istilah brand image berasal dari 

bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia berarti 
citra merek atau pencitraan merek. Citra merek 
atau brand image dapat kita artikan sebagai upaya 
pengelolaan suatu merek agar mendapat kesan 
mendalam dan positif di mata para konsumen, 
sehingga akan memengaruhi pikiran mereka untuk 
memilih brand tersebut. Image yang baik tentang 
brand, produk, jasa, atau layanan yang ditawarkan 
sangatlah menguntungkan bagi perusahaan, 
karena konsumen secara tidak sadar akan 
merekomendasikan kepada orang lain. Sebaliknya, 
image yang buruk tentang brand, produk, jasa, atau 
layanan, akan membuat konsumen menyebarkan 
informasi yang buruk dan tidak menyarankan untuk 
menggunakan atau memanfaatkannya kepada orang 
lain. 

Brand image merupakan hal yang penting bagi 
perusahaan, karena kesan pertama seorang 
konsumen terhadap brand tertentu sangat 
berpengaruh pada minatnya terhadap produk 
itu sendiri. Apabila suatu brand sudah memiliki 
brand image yang kuat, para konsumen baik 
konsumen lama maupun yang baru akan secara 
otomatis teringat dengan apa saja yang ditawarkan. 
Membangun brand image sangatlah penting bagi 
pengelola lembaga pendidikan, karena lembaga 
dapat membangun reputasinya agar dapat 
dipercaya oleh konsumen dan masyarakat serta 
mampu berdaya saing sesuai dengan kebutuhan 
yang diinginkan oleh masyarakat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
membangun dan meningkatkan brand image untuk 
melekatkan persepsi konsumen terhadap produk, 
jasa, layanan, ataupun brand yang Anda miliki, 
antara lain:

Langkah pertama untuk membangun brand image 
adalah dengan menentukan target pasar konsumen. 
Anda dapat menentukannya berdasarkan umur, 
perilaku, lokasi geografis, dan budaya, sesuai 
dengan kebutuhan pemasaran yang kita perlukan. 
Dengan mengetahui kelompok-kelompok 
pelanggan yang tepat, Anda dapat menyusun 
strategi pemasaran yang efektif sehingga Anda bisa 
menyediakan kebutuhan konsumen serta menjawab 
segala permasalahan yang dihadapi oleh konsumen.

 

Pada saat Anda membangun brand image, maka 
Anda juga harus membangun brand identity atau 
dalam bahasa Indonesia kita sebut identitas merek. 
Brand identity sangatlah diperlukan karena akan 
melengkapi brand image yang sedang dibangun. 
Brand identity merupakan kumpulan elemen/bagian 
yang diciptakan oleh sebuah perusahaan untuk 
menggambarkan citra yang tepat bagi konsumen. 
Brand identity idealnya bisa dengan mudah dikenali 
ketika konsumen melihat logo, warna, atau elemen 
tertentu seperti budaya, desain yang ditampilkan, 
ataupun gaya bahasa dan komunikasi dari karyawan 
perusahaan tersebut di mana pun mereka berada, 
yang bisa membuat konsumen secara langsung 
mengasosiasikan brand Anda meski tanpa menyebut 
brand.

BRAND IMAGE

K

Oleh: 
Dra. Hariati Santoso, M.Pd. M.Si.
Kepala Humas, Marketing, dan Kerja Sama 
PPPK Petra

Target Pasar

MEMBANGUN BRAND IDENTITY

01

02

Marketing
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Kegiatan promosi merupakan salah satu sarana 
yang tepat untuk meningkatkan pencitraan merek 
meskipun brand kita sudah lama “exist” dan 
cukup terkenal di masyarakat. Para pemilik brand 
besar pun akan terus melakukan aktivitas promosi 
berkelanjutan yang merambah berbagai kalangan 
secara konstan untuk menunjukkan kalau mereka 
masih exist, dengan penambahan-penambahan 
dan perubahan-perubahan sehingga konsumen 
bisa tetap mendapatkan/menjangkau brand 
tersebut dengan mudah. Mungkin aktivitas promosi 
berkelanjutan ini mengeluarkan biaya yang tidak 
sedikit, tetapi harus tetap konsisten dilakukan untuk 
keberhasilan merek Anda.

Komunikasi pemasaran brand dilakukan untuk 
menyampaikan pesan-pesan apa yang ingin 
disampaikan dari brand Anda, misalnya seperti 
produk, nilai-nilai, ataupun layanan seperti apa 
yang akan diperoleh konsumen apabila mereka 
mengambil/menggunakan brand Anda. Pada 
era teknologi dan sosial media seperti sekarang 
ini, Anda sebagai pelaku bisnis jangan sampai 
ketinggalan untuk turut memanfaatkannya. Anda 
perlu membuat dan menggunakan media sosial 
untuk berinteraksi dengan konsumen secara nyata, 
misalnya dengan membuat website, official account 
untuk Facebook, Instagram, atau YouTube, serta 
layanan admin (WhatsApp Center) untuk menjawab 
pertanyaan atau keluhan para konsumen. Anda 
harus berusaha semaksimal dan secepat mungkin 
untuk memberikan respons yang dapat membuat 
para konsumen merasa puas atas pelayanan 
Anda sebagai pemilik brand, dan jangan biarkan 
konsumen menunggu yang mana akan membuat 
mereka tidak puas dengan brand Anda. 

Hal yang terpenting bagi para pelaku bisnis adalah 
selalu memperhatikan hal-hal internal. Salah 
satunya adalah senantiasa meningkatkan kualitas 
produk serta layanan, sehingga konsumen akan 
semakin percaya menggunakan produk yang 
ditawarkan. Meningkatkan kualitas produk atau 
layanan tidak hanya dilakukan sekali-sekali atau 
seperlunya saja, tetapi Anda harus selalu konsisten 
untuk meningkatkan mutu dan berkembang menjadi 
lebih baik. Semua ini dilakukan bertujuan untuk 
memberi kepuasan kepada para konsumen dan 
masyarakat. 

Perusahaan yang telah memiliki brand image 
yang baik dan positif akan mampu meraih segmen 
pasar dan kelasnya tersendiri karena berkaitan 
dengan keunikan atau ciri khas yang ditampilkan, 
serta dapat dipandang lebih baik dari kompetitor. 
Oleh sebab itu, menjadi sangat penting sekali 
dalam membangun citra merek atau manajemen 
merek dengan produk yang berkualitas, ciri khas, 
keunikan, dan layanan yang baik, agar mampu 
mempertahankan konsumen lama dan konsumen 
baru yang bersedia membayar lebih dengan mutu 
yang telah terpercaya, sehingga brand Anda bisa 
lebih dikenal secara luas.
               
Sumber:
• https://accurate.id/marketing-manajemen/

pengertian-brand-image/
• Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, 2016. 

Marketing Managemen, 15th Edition, Pearson
• Education,Inc
• Kotler, Philip. 2011. Manajemen Pemasaran di 

Indonesia : Analisis, Perencanaan, Implementasi  
dan Pengendalian. Jakarta : Penerbit Salemba 
Empat

• Wardhana, Aditya, et  al.  2021. Manajemen 
Pemasaran. Bandung: Media Sains Indonesia.

Perusahaan yang telah memiliki brand image 
yang baik dan positif akan mampu meraih 

segmen pasar dan kelasnya tersendiri karena 
berkaitan dengan keunikan atau ciri khas yang 
ditampilkan, serta dapat dipandang lebih baik 

dari kompetitor. 

KEGIATAN PROMOSI03

LAKUKAN KOMUNIKASI PEMASARAN04

05 TINGKATKAU KUALITAS DAN PRODUK LAYANAN
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emasuki tahun ajaran 2022/2023, kita 
sebagai bagian dari dunia pendidikan 
kembali dihadapkan pada berbagai 
perubahan. Perubahan Kurikulum 2013 
menjadi Kurikulum Merdeka pada siswa 
jenjang TK B, kelas I, kelas IV, kelas 
VII, dan kelas X. Termasuk perubahan 

proses pembelajaran secara daring (dalam jaringan) 
kembali menjadi luring (luar jaringan), namun di sela-
selanya masih ada juga proses pembelajaran hybrid 
untuk mengakomodasi mereka yang terkendala dalam 
mengikuti pembelajaran secara luring.

Jika kita menilik kehidupan pribadi kita secara lebih 
dalam, kita pun akan melihat ada banyak perubahan 
yang terjadi baik terkait dengan pikiran, perasaan, 
perkataan, perilaku, ataupun kebiasaan kita. 

Coba pikirkan dan renungkan. Perubahan apa saja 
yang sudah terjadi dalam kurun waktu satu minggu, 
satu bulan, satu tahun dalam kehidupan pekerjaan 
Anda, pribadi Anda, keluarga Anda, dan berbagai aspek 
kehidupan Anda lainnya? Apa yang membuat Anda bisa 
bertahan hingga saat ini?  

 Kemampuan Anda untuk beradaptasi atau 
yang biasa kita dengar dengan istilah resiliensi, 
itulah jawabannya. Banyak ahli yang mendefiniskan 
kemampuan beradaptasi/resiliensi, di antaranya:
1.  Keberhasilan seseorang dalam beradaptasi dengan 

kondisi yang tidak menyenangkan/buruk (Garmezy, 
1991).

2. Kemampuan individu dalam mengatasi, melalui, dan 
kembali pada kondisi semula setelah mengalami 
kesulitan (Reivich dan Shatte, 2002).

3. Kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, 
frustasi, dan kemalangan (Ledesma, 2014).

4. Sebuah proses dari hasil adaptasi dengan pengalaman 
hidup yang sulit atau menantang, terutama melalui 
mental, emosional, dan perilaku yang fleksibilitas, 
baik penyesuaian eksternal dan internal (APA 
Dictionary of Psychology, VandenBos, 2015: hal. 910).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, kita dapat 
menarik sebuah kesimpulan bahwa kemampuan 
beradaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan 
diri dengan berbagai faktor, kondisi, atau lingkungan 
yang berubah, termasuk menunjukkan sikap terbuka 
dalam menerima, mempelajari, serta menghadapi ide, 
tantangan, dan hal baru.

Selain menolong kita untuk bisa bertahan 
menghadapi berbagai perubahan, kemampuan 
beradaptasi yang kita miliki juga akan membuat kita lebih 
tahan banting, termasuk lebih minim menghadapi stres. 

Proses menyesuaikan diri tidak selalu berjalan 
dengan mudah dan lancar. Oleh karena itu, kita perlu 
terus membangun dan mengasah kemampuan kita 
dalam menyesuaikan diri dengan beberapa cara:

 
Perubahan adalah bagian dari kehidupan. Harapan/
cita-cita semula mungkin saja tidak lagi dapat kita 
capai. Terima keadaan yang tidak dapat kita ubah, 
fokus/pikirkan keadaan/bagian yang dapat kita ubah. 
Menerima keadaan yang tidap dapat kita ubah dapat 
membuat kita fokus pada keadaan yang dapat kita ubah.

 

Akui dan terima emosi kita selama perubahan datang 
dan berlangsung. Pastikan kita tetap dalam keadaan 
tenang, berperilaku responsif (terkontrol/terkendali) 
bukan reaktif (lepas kendali) untuk mengenali perubahan 
dan menemukan cara menghadapi perubahan. 

Optimisme akan menolong kita selalu berharap bahwa 
hal-hal yang baik akan terjadi selama kita berupaya 
untuk terus mengikuti dan menjalani perubahan dengan 
upaya terbaik kita. 

PSIKOLOGI

CEPAT DAN MUDAH BERADAPTASI 
TERHADAP PERUBAHAN 
DALAM LINGKUNGAN BEKERJA
Oleh: 
Kartika Indrasari, S.Pd., M.M.
Koordinator BK PPPK Petra
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01 Terima Perubahan

02 Atur Emosi dan Diri

03 Berpikir Optimistis



Susun kondisi/lingkungan/harapan/tujuan baru yang 
perlu kita capai beserta strategi pencapaiannya, dan 
lakukan tiap strategi secara teratur.

Tidak selamanya kita sendirian di tengah perubahan. 
Kalau toh hanya kita yang harus menyesuaikan diri 
dengan perubahan, jangan pernah mengasingkan diri. 
Temukan individu yang dapat dipercaya, peduli dengan 
kita, dan dapat mendorong bahkan mendampingi kita 
untuk terus menjalani dan melewati perubahan yang 
harus kita jalani dan lewati.

Tantangan terbesar untuk menyesuaikan diri adalah diri 
sendiri, baik itu pola pikir, pola rasa, maupun pola tindak 
kita. Dengan kata lain, tantangan terbesar kita adalah 
ketika kita tidak segera menyadari, menerima, dan 
bergerak ke arah perubahan yang sedang terjadi. Semua 
orang berproses dalam menghadapi dan menjalani 

perubahan. Kemampuan kita untuk cepat dan mudah 
beradaptasi terhadap perubahan tidak terjadi dengan 
sendirinya dan bukan terjadi secara instan. 

Tetaplah semangat berproses. Bukan orang yang 
kuat dan terkuat yang mampu bertahan dengan berbagai 
perubahan, namun orang yang paling bisa beradaptasilah 
yang mampu bertahan dengan berbagai perubahan.  

Sumber:
https://www.apa.org/topics/resilience
https://psychology.binus.ac.id/2020/03/31/mengenal-
resiliensi-dalam-ilmu-psikologi/
https://kampuspsikologi.com/resiliensi/

KESEHATAN

Selain menolong kita untuk bisa bertahan 
menghadapi berbagai perubahan, 
kemampuan beradaptasi yang kita 
miliki juga akan membuat kita lebih 
tahan banting, termasuk lebih minim 
menghadapi stres. 

04 Bergerak menuju Kondisi/Lingkungan/Harapan/
Tujuan Baru

05 Terhubung dengan Orang Lain.

05 Selalu Libatkan dan Andalkan Tuhan

alam memperoleh kualitas hidup 
yang lebih baik, semua orang pasti 
menginginkan tubuh yang sehat. 
Namun, sehat saja belum cukup. 
Seseorang juga perlu memiliki 
kondisi tubuh yang bugar agar 
dapat menjalankan aktivitas sehari-

hari dengan mudah. Hal yang membedakan kondisi 
yang sehat dan yang bugar adalah saat beraktivitas 
fisik. Contohnya saja seseorang yang kondisi 
tubuhnya dinyatakan sehat, namun nafasnya mulai 
terengah-engah hingga lebih dari 30 menit ketika dia 

harus naik turun tangga hanya untuk beberapa 
lantai. Hal itu menandakan orang itu memang 

sehat, namun tidak bugar. Namun, jika orang itu 
bugar, saat naik  tangga lima atau enam lantai  lalu 
terengah-engah itu wajar, tetapi lima atau enam 
menit kemudian seharusnya sudah kembali pulih. 

Sehat menurut World Health Organization (WHO) 
adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental, 
maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit 
atau kelemahan dan/atau cacat. Sedangkan bugar 
adalah kemampuan tubuh untuk melakukan 
fungsinya atau melakukan aktivitas sehari-hari dan 
lebih daripada itu tanpa kelelahan berlebihan. Pada 
dasarnya manusia harus memiliki kondisi yang tidak 
hanya sehat tetapi juga bugar.

SEHAT DAN BUGAR
SELAMA BEKERJA
Oleh: 
dr. Dorkas Helena Womakal
Dokter UKS PPPK Petra
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Lebih dari delapan jam setiap harinya waktu 
dihabiskan para pegawai di tempat kerja. Aktivitas  
kesibukan yang dilakukan dan beban kerja yang 
diterima, dapat menimbulkan stres dan kelelahan 
tubuh sehingga menyebabkan sistem imun 
yang akan melemah. Serta dapat menimbulkan 
kebiasaan-kebiaasaan buruk, seperti duduk terlalu 
lama membungkuk, sering menunda makan dan/
atau mengonsumsi makanan siap saji dan tidak 
cukup tidur pada malam hari.

Kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut jika dilakukan 
terus-menerus, tidak hanya menyebabkan 
produktivitas yang menurun, tetapi juga berisiko 
terkena kondisi kronis, seperti diabetes tipe 2 dan 
penyakit jantung. Sehingga dalam hal ini, menjaga 
kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal 
yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan 
memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat 
mencegah tubuh terserang penyakit, sehingga kita 
dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.

Tidak susah kok melakukan kebiasaan yang baik 
untuk kesehatan kita. Lakukanlah beberapa cara ini 
agar kita tetap sehat dan bugar di tempat kerja:

Mencukupi waktu tidur menjadi langkah pertama 
dalam menjaga tubuh tetap bugar. Orang dewasa 
biasanya membutuhkan waktu tidur selama 7–9 
jam. Pola tidur yang berantakan akan membuat 
seseorang mudah lelah dan tidak bersemangat 
keesokan harinya. Waktu tidur yang cukup, mampu 
menyembuhkan, memperbaiki, dan menjaga 
kesehatan tubuh serta seluruh organ di dalamnya.

Selain itu, jangan mengonsumsi alkohol ataupun 
rokok sebelum tidur, karena dapat mengurangi 
kualitas tidur dan membuat tubuh tidak segar 
keesokan harinya. Selain istirahat dengan cara 
tidur, kita juga dapat beristirahat sejenak dengan 
memanfaatkan akhir minggu untuk melakukan hal-
hal yang dapat membuat kita relaksasi dan kembali 
dengan pikiran yang lebih segar.

Sarapan menjadi salah satu hal yang butuhkan 
untuk memulai hari yang baru. Sayangnya, di dunia 
ini banyak orang yang tidak bisa menyempatkan 
diri untuk sarapan, salah satu alasannya adalah 
karena takut sakit perut. Padahal, sarapan akan 
memberikan energi dan bahan bakar supaya tubuh 
kita tetap optimal dan membuat kita lebih fokus dan 
produktif dalam mengerjakan pekerjaan. Selain itu, 
sarapan juga bisa membantu seseorang menjaga 
kadar gula darah tetap stabil. Jika melewatkan 
sarapan, tubuh akan terasa lemas dan daya pikir 
bisa saja menurun. 

Sediakan makanan sehat, baik di rumah maupun 
di tempat kerja, seperti makanan sehat bergizi 
seimbang yang dapat menjaga tubuh sehat dan 
tetap bugar. Selama bekerja, sebaiknya makan 
sesuai ritme biasanya, karena makan dengan 
porsi besar bisa membuat tubuh menjadi lebih 
lamban dan mudah lelah saat bekerja. Kurangi 
makanan atau minuman dengan pemanis buatan.  
Seseorang juga bisa membawa makanan sendiri 
selama bekerja. Jika Anda bekerja larut malam, 
kurangi konsumsi kafein hingga empat atau lima 
jam sebelum shift kerja berakhir. Dengan demikian, 
tubuh akan langsung beristirahat ketika sampai di 
rumah.

 

Air putih adalah minuman terbaik sekaligus tersehat 
bagi manusia untuk menjaga kesehatan tubuhnya. 
Air putih efektif dalam membilas racun dalam 
tubuh. Dengan air, racun di dalam tubuh dikeluarkan 
dalam bentuk keringat dan urine. Mengonsumsi 
banyak air putih membuat tubuh tetap terhidrasi, 
Usahakanlah minum 8–16 gelas air putih setiap 
harinya. Bawalah botol air sendiri selama bekerja 
dan jangan lupa untuk sering mengisinya.
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Bekerja di kantor memaksa kita untuk duduk 
dalam waktu yang lama dan mata kita juga harus 
terus menatap komputer. Banyak dari kita yang 
mengeluhkaan sakit punggung, sakit pinggang 
dan nyeri otot leher akibat duduk terlalu lama. 
Sebaiknya lakukanlah peregangan sederhana di 
sela-sela istirahat kerja. Peregangan sederhana 
seperti meregangkan kedua tangan, menggerakan 
kepala-leher, meregangkan punggung. Setiap 
Gerakan ditahan 8-10 detik dan diulangi 2-3 kali. 
Untuk gerakan ke kanan dan ke kiri dilakukan secara 
bergantian. 

Melakukan peregangan akan membantu tubuh 
lebih sehat selama bekerja. Atur posisi duduk 
yang nyaman ketika bekerja agar tidak pegal pada 
pergelangan tangan ataupun punggung. Posisikan 
juga keyboard dan mouse kita agar mudah dijangkau 
dan atur jarak monitor kita agar tidak merusak 
mata.

Stres karena pekerjaan tidak hanya membuat kinerja 
menurun, tetapi juga memicu masalah kesehatan, 
mulai dari gangguan pencernaan, obesitas, hingga 
penyakit jantung. Untuk mengelola stres, seseorang 
dapat mengambil sedikit waktu untuk beristirahat 
atau melakukan hal-hal yang disukai yang dapat 
merelaksasi tubuh dan tetap berpikir positif serta 
berdoa kepada Tuhan.

Selain meningkatkan kebugaran tubuh, rutin 
berolahraga dapat mengurangi risiko cedera akibat 
beraktivitas karena peningkatan fleksibilitas sendi  
juga membuat tidur nyenyak pada malam hari. Cara 
yang satu ini juga dapat memperkuat organ jantung 
dan paru-paru. Kegiatan menyapu, mengepel, 
mencuci pakaian, memang mengeluarkan energi 
yang cukup besar, namun tidak termasuk dalam 
kategori olahraga, melainkan masuk dalam kategori 
aktivitas fisik. Cobalah untuk berolahraga, cukup 30 
menit saja selama lima kali dalam seminggu. 

Itulah beberapa cara menjaga tubuh agar tetap 
sehat dan bugar setiap hari.             
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