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Profil Kepala Sekolah

 Berbincang-bincang dengan sosok yang satu ini rasanya tidak cukup satu sampai dua 
jam. Susiaty Natalina, atau yang biasa disapa dengan Bu Susi, yang merupakan Kepala Sekolah 
Dasar ORA et LABORA Panglima Polim, adalah pribadi yang ceria dan murah senyum serta 
senang sekali berbagi pengalaman dan pengetahuan. Di awal Maret 2020 perasaan bahagia 
dan lega karena PTS dapat terlaksana dengan baik, ternyata terusik dengan berita adanya 
Virus Corona yang belakangan kita kenal dengan istilah COVID-19, di Wuhan, China. 
Kekhawatiran bahwa virus tersebut akan melanda Indonesia pun menjadi pemikiran sosok 
yang mulai bergabung di SD ORA et LABORA BSD di tahun 2002 ini. 

 Setelah Pemerintah menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah diubah 
menjadi Pembelajaran Jarak Jauh, bukan hanya pihak sekolah yang harus mempersiapkan 
guru-guru mengubah metode pembelajaran menjadi daring. Hal tersebut pun mengundang 
reaksi ketidaksiapan para siswa juga orang tua yang harus mendampingi proses belajar putra-
putrinya. Segala usaha dan upaya dilakukan oleh sosok yang merupakan alumni dari SMA N 34 
tersebut. Upaya tersebut di antaranya memberi semangat kepada guru-guru untuk memahami 
proses adaptasi anak-anak, juga mengajak guru-guru untuk menerapkan metode 
pembelajaran daring baik itu melalui Google Classroom, Google Form, Zoom Meeting ataupun 
aplikasi lainnya.

 Hubungan yang terjalin dengan baik di antara Kepala Sekolah-Kepala Sekolah Dasar di 
wilayah Kebayoran Baru Jakarta Selatan juga membantunya untuk bertukar informasi kiat-kiat 
menghadapi pembelajaran daring selama pandemi berlangsung, selain tentunya 
berkoordinasi dengan Kepala SD ORA et LABORA dari Kampus BSD dan Pamulang. Ada 
banyak hal menurutnya yang dapat diambil hikmahnya dari pembelajaran daring yang 
selama ini berlangsung, guru-guru ikut belajar metode yang baru dan berusaha 
menggunakan metode yang kreatif dan variatif untuk menyemangati anak-anak dan orang 
tua di rumah. “Ada loh yang ngambek, ngamuk dan nangis sampai wali kelas harus video call 
dan puji Tuhan akhirnya anak tersebut diam dan nurut, karena memang pada dasarnya 
anak-anak tuh lebih nurut dengan gurunya”, ujarnya sambil geleng-geleng kepala.

Keterbatasan sarana dan prasarana di rumah juga menjadi salah satu kendala dalam 
proses pembelajaran daring, sehingga tak jarang dirinya mengedukasi guru-

guru untuk tidak hanya terpaku pada satu metode yang membutuhkan kuota 
internet cukup besar, misalnya dengan membuat video tutorial dengan durasi 
maksimal 2 menit yang cukup sekali download, siswa memutar ulang jika 

dirasa masih belum mengerti.

Menurut sosok yang bertugas di SD Panglima Polim sejak 2015 ini, usaha 
untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan e-learning dari 

guru-guru juga terus dilakukan, salah satunya dengan mengikuti 
webinar selama PSBB diberlakukan. Cara tersebut merupakan angin 
segar di tengah-tengah kejenuhan terus-menerus berada di rumah, 

namun di sisi lain mau tidak mau harus tetap menjalankan 
pembelajaran daring. “Kalau mau jujur, bukan hanya anak-anak 

yang rindu sekolah, guru-guru pun merasakan hal yang sama, 
lebih nyaman mengajar dengan bertatap muka”, lanjutnya 
sambil menyeruput air putih hangat di botol yang selalu 
menemaninya kemana pun. 

Sebagai penutup, beliau menambahkan bahwa guru-guru 
saling bekerja sama membangun rasa optimisme agar proses 
belajar jarak jauh terlaksana dengan baik, kondusif dan efektif. 
Melalui cara tersebut, ada pengaruh positif yang dirasakan 
oleh anak-anak beserta orang tua di rumah, antara lain 
terciptanya rasa senang belajar di rumah selama pandemi dan 
kondisi kesehatan tetap terjaga. Dan satu hal lagi yang paling 
penting dan beliau sampaikan yaitu, “Kita harus siap dan 
berbesar hati menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan 
harapan bahkan yang buruk sekalipun. Never stop learning 
because life never stops teaching.” (FDR)

Beradaptasi dengan Pandemi
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“ORA et LABORA adalah berkat”, begitu yang diucapkan 
oleh Ibu Indah siang itu saat saya mewawancarainya. Mengapa 
demikian? Karena bagi beliau ORA et LABORA (OeL) telah 
memberikan begitu banyak berkat. Berkat OeL beliau bisa 
mendapat rezeki khusus. Ibu Indah begitu merasakan berkat yang 
luar biasa. Selain berkat, OeL sudah seperti rumah kedua. Tempat 
beliau berbagi kegembiraan, kesusahan, dan keseruan bersama 
dengan guru-guru TK. Tahun 2008 adalah awal pertemuannya 
dengan OeL. Bertugas kali pertama di OeL Panglima Polim 
sebagai guru TK. Dengan moto “Lakukan semua pekerjaan 

dengan baik dan bertanggung jawab. Apa yang menjadi tugasmu hari ini lakukanlah.” 
Ibu Indah selalu merasa bekerja di OeL terutama di TK adalah panggilannya. Bagi 

beliau setiap hari adalah pengalaman barunya. Terutama ketika bertemu dengan anak 
didik di TK. Apa yang menjadi kegiatannya bersama anak didik adalah pengalaman baru. 
Kesabaran yang selalu diuji tetapi semua adalah bentuk kegiatan yang membuatnya bisa 
banyak belajar dan berintrospeksi diri. Karena, setiap anak memiliki karakter yang berbeda. 
Dengan demikian beliau dapat memperoleh momen-momen berharga dengan mereka. 
Tambahan bekerja karena kamu mencintainya. Karena momen berharga menantimu. 

Ketika saya bertanya nama lengkap beliau jawabannya hanya satu “Indah”. Nama 
yang singkat namun bermakna. Beliau berkata bahwa kakak dan adiknya juga memilki 
nama yang sama pendeknya. Keseharian beliau cukup sederhana layaknya seorang Ibu 
sekaligus istri. Terkadang jika Sabtu tidak ada kegiatan dari sekolah atau lainnya, beliau akan 
mengajak anaknya untuk berenang bersama. Beliau adalah seorang ibu maka sosok 
panutan Ibu Indah adalah Ibunya sendiri. Ibunya adalah sosok yang sabar dan pantang 
menyerah. Beliau juga selalu berpesan kepada Ibu Indah bahwa, “Tidak masalah menjadi 
seorang wanita karier. Tetapi ingatlah bahwa kamu juga seorang Ibu yang 
mengharuskanmu menjadi contoh.”

Peran Guru
Menjadi guru perlu kesabaran lalu mencintai pekerjaan itu. Bukan hanya kesabaran 

tetapi pemahaman karakter setiap orang. Bukan hanya peserta didik tetapi karakter rekan 
kerja, orang tua, dan masyarakat sekitar. Bagaimana seorang guru menjadi contoh yang 
patut diteladani. Baik dari cara berbicara, berpakaian, dan bertindak. Apa yang kita ajarkan 
sekarang belum tentu langsung dapat diterima hasilnya. Perlu waktu yang cukup. Dengan 
sesama rekan kerja harus saling menjaga hubungan baik, kerja sama, dan contoh bagi 
sesama guru. Terhadap masyarakat tetap menjaga sikap saling menghargai dan panutan. 
Jangan jadikan guru sebagai pilihan kedua. 

“Ibu, terima kasih 
ya.  Anak saya yang 
tadinya jarang berdoa 
mau berdoa lagi,” salah 
s a t u  p u j i a n  y a n g 
disampaikan oleh orang 
tua murid kepada beliau. 
Sungguh pujian yang luar 
biasa. Itulah mengapa 
OeL adalah berkat dan 
a k a n  t e r u s  m e n j a d i 
berkat bagi sesama. 
Harapan Ibu Indah untuk 
ORA et LABORA adalah 
lebih dikenal masyarakat 
l u a s  s e h i n g g a  b i s a 
mendidik dan berbagi 
kasih. (Reni/SMP/OeL)

ORA et LABORA adalah berkat.
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 Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari 
kematian-Nya. Kejadian ini dibuktikan langsung oleh Maria dan 
teman-temannya yang melihat bahwa batu yang menutupi 
kubur Yesus sudah terguling dan jenazah Tuhan Yesus sudah 
tidak ada di dalam kubur-Nya, karena memang Tuhan Yesus 
sudah bangkit seperti yang IA janjikan. Paskah bagi orang 
Kristen adalah peristiwa yang sangat penting, tidak kalah 
pentingnya dengan kelahiran-Nya. Itulah sebabnya setiap kali 
tiba hari Paskah orang menyambutnya dengan sukacita, 
karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan karena Tuhan Yesus 
sudah mengalahkan maut. Selamat hari Paskah. (Ocha)

Paskah di Rumah
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 T a h u n  i n i  p e r a y a a n 
paskah di rumah saja dengan 
m e n g h i a s  t e l u r  s e b a g a i 
kehidupan baru. Perasaan saya 
sangat senang karena telur-
telur yang dihias sangat bagus, 
tapi saya sangat sedih karena 
t idak b isa menghias  te lur 
bersama teman-teman di 
sekolah. Tapi walaupun paskah 
di rumah aku tahu makna telur 
Paskah ini adalah munculnya 
kehidupan baru. (By: Eliza) 
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Telur Paskah
Aku senang menghias telur paskah
Kuhias telur dengan cat air
Warna-warni bentuknya dan ada anaknya
Aku tidak bisa membawa telur Paskah ke sekolah
Karena pandemi corona
Aku berdoa supaya corona cepat hilang dan 
aku bisa kembali ke sekolah lagi.
Oleh: Kirana Antoinette Diva Lucia (Kelas 3)
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Halo teman-teman... 

Nama saya Evan, untuk merayakan Paskah ada 

tugas dar i  sekolah yaitu menghias te lur 

paskah,saya senang sekali bisa bergabung 

walaupun dari rumah. Banyak sekali yang bisa 

saya dapatkan salah satunya dapat berkreasi 

dengan bahan-bahan seadanya di rumah.
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Kegiatan Home Based Learning - Kelompok Bermain
Polim
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Kegiatan Sekolah

Horeee... Hari ini Rabu, 29 Januari 2020 adalah hari yang sangat menyenangkan bagi kami, 

karena kami ada kegiatan sehari bersama mama dan papa di sekolah. Kami dapat berkreasi 

menghias bekal makanan kami, yang tentunya menu empat sehat lima sempurna. Supaya 

tubuh kami sehat dan kuat kami juga berolahraga bersama dengan mama, papa, guru-guru, 

dan teman-teman kami. Wooowww... ternyata kegiatan ini ada hadiahnya loh, setiap 

jenjang diambil tiga pemenang. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman, dengan cara cuci 

tangan sebelum makan, makan makanan yang bergizi, dan sempatkan untuk berolahraga. 

Dan jangan lupa, hati yang gembira adalah obat. Salam sehat dan sukacita. Tuhan 

memberkati kita semua. Amin.

Sehari  Mama dan Papa Bersama di Sekolah
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                                                                                               Kring kring kring…

                                                                                            Ada sepeda.. Sepedaku roda tiga

                                                                                          Ku dapat dari ayah 

                                                                                          Kar'na rajin bekerja

 Pada hari Jumat, 21 Februari 2020 yang lalu, TKK OeL Pamulang mengadakan 
kegiatan rutin “OeL Fun Bike” sebagai puncak tema “kendaraan”. Acara ini diadakan di 
lapangan parkir GKI Pamulang. Di mana setiap anak berlomba untuk menguji ketangkasan 
mereka bermain sepeda sambil menunjukkan sepeda hias yang sudah mereka hias dari 
rumah.

 Tiga puluh menit sebelum acara dimulai hujan mulai turun rintik-rintik. Dengan 
percaya bahwa hujan akan berhenti, kami memulai acara, dan benar akhirnya hujan pun 
berhenti. Anak-anak datang membawa sepeda hias mereka. Ada yang berbentuk bunga, 
burung bahkan berbentuk mobil tank. Satu hal yang menarik, ketika ada teman yang tidak 
membawa sepeda, mereka secara sukarela meminjamkan sepeda mereka. 

 Setiap anak berlomba untuk dapat sampai di tujuan sesuai jalur yang ditetapkan. 
Banyak yang bisa mengayuh sepeda kuat-kuat namun tak sedikit yang kesulitan 
mengendalikan sepeda mereka terutama ketika harus berputar arah. Dengan semangat 
yang diberikan dari orang tua maupun teman mereka di sisi lapangan, membuat anak-anak 
semakin bersemangat untuk mengayuh sepeda mereka.

 Setelah makan snack yang dibawa dari rumah, akhirnya diumumkan  juara 1, 2, dan 
3 dari setiap kelas. Dan juga juara Favorit dari seluruh peserta. Penilaian juara favorit ini 
berdasarkan kreativitas dan keunikan ornamen sepeda hias yang ditampilkan. Tidak lama 
setelah acara ditutup dengan doa, hujan kembali turun sangat deras. Puji Tuhan acara hari 
itu bisa berjalan dengan baik. Anak-anak senang bisa bermain sepeda bersama teman 
ditemani orang tua dan keluarga tercinta. Kayuhlah terus sepedamu kuat-kuat, sekuat 
tekadmu meraih cita-cita. (FDL-TKPML)

OeL FUN BIKE 

2020
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 O ya, teman-teman, kalau yang ini adalah 
kegiatan kami kelas KB sebelum ada pandemi. 
Bersama dengan Miss Endah dan Miss Dewi kami 
melakukan percobaan tentang benda tenggelam, 
melayang, dan mengapung. Alat dan bahan yang 
digunakan adalah 3 toples bening, 3 butir telur 
mentah, air, garam, dan sendok.

 Air dan telur dimasukkan ke dalam masing-
masing toples. Pada air yang tidak diberi garam telur 
akan tenggelam, air yang diberi garam dengan 
jumlah sedang telur akan melayang, dan air yang 
diberi garam dengan jumlah banyak telur akan 
mengapung. Percobaan ini sangat menyenangkan 
sekali, kami sangat antusias melakukan percobaan 
ini. O ya, teman-teman tetap tersenyum, ceria, dan 
sehat selalu ya... Semangat terus meskipun belajar 
dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

 Haiii... namaku Yosi kelas TK A di TKK OeL BSD. Ini 
adalah salah satu hasil karyaku selama belajar di rumah. 
Aku belajar mengenal kehidupan di kota dengan cara 
m e m b u a t  b e n t u k - b e n t u k  g e d u n g  b e r t i n g k a t 
menggunakan lego. Walaupun belajar di rumah, aku 
tetap senang karena kegiatan yang diberikan oleh Miss 
Indah sangat menyenangkan. Selain mendapat ilmu aku 
masih tetap bisa bermain dan menghasilkan karya. Hasil 
belajarku selama belajar di rumah aku kirim melalui 
Google Classroom. Untuk mengobati rasa kangen 
dengan guru-guru dan teman-temanku, aku bisa belajar 
melalui Zoom Meeting. Semoga pandemi ini cepat 
berlalu dan kita bisa bertemu lagi dengan guru-guru dan 
teman-teman semua. God bless you all... Amen.

 Teman-teman namaku Senandung. Aku 
kelas TK B di TKK OeL BSD. Ini adalah salah satu hasil 
karyaku selama belajar daring. Hasil karyaku ini 
terbuat dari kardus bekas yang menceritakan 
tentang suasana kehidupan di kota. Aku sangat 
senang sekali mengikuti kegiatan yang diberikan 
oleh Miss Nita ini, karena selain mendapatkan ilmu 
pengetahuan aku dapat berkreasi untuk 
menambah keterampilanku. Aku menambahkan 
beberapa mainan untuk mempercantik dan 
mendukung suasana kehidupan di kota. Aku 
akan menyimpan hasil karyaku ini sebagai 
kenang-kenangan saat belajar daring.

 Mari kita berdoa supaya pandemi ini 
segera berakhir dan kita dapat masuk sekolah 
untuk bertemu dengan guru-guru dan teman-
teman semua, belajar dan bermain bersama lagi.

 Terima kasih untuk guru-guruku yang 
sudah mengajariku dari jarak jauh. Terima kasih 
juga untuk mama dan papaku karena sudah 
mendampingiku saat belajar di rumah. Kiranya 
Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.

Tenggelam, melayang, dan mengapung

Hasil karyaku 
terbuat dari kardus bekas

Gedung bertingkat 
menggunakan lego
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 Pada tanggal 14 Februari 2020 yang 
lalu, anak-anak KB dan TK ORA et LABORA 
Pamulang mengadakan acara "Pengenalan 
Budaya" di ruangan kelas TK A1. Bertepatan 
dengan hari "Kasih Sayang/Valentine Day" 
a n a k - a n a k  b e l a j a r  m e n g e n a l  d a n 
merayakan kasih terbesar dalam hidup 
mereka yaitu kasih Tuhan Yesus yang sudah 
mati buat mereka yang mau percaya 
kepada Tuhan dan menerima-Nya.
     Dengan pakaian nuansa merah dan 
pink, anak-anak datang ke sekolah dengan 
s e n a n g  h a t i  d a n  p e n u h  s e m a n g a t 
membawa kado, coklat serta buah kesukaan 
mereka. Diawali dengan ibadah singkat berisi 
renungan serta menonton lm tentang kasih 
Tuhan mengajak anak-anak mengerti 
betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi 
mereka. Setelah itu masing-masing anak 
mengambil kertas berisi ayat Firman Tuhan 
serta nomor kado yang diterima mereka. 
Anak-anak terlihat sangat senang, namun 
ada beberapa anak yang sedih karena tidak 
mendapat kado yang mereka inginkan. 

Selesai bertukar kado, anak-anak 
duduk bersama untuk makan bersama 
dengan menu mi goreng yang sudah 
dipersiapkan Ibu Guru. Ditutup dengan 
pembagian cokelat dan buah yang dibawa 
anak-anak dari rumah. Kegiatan ini tidak 
hanya memupuk kesehatian di antara anak-
anak, namun juga untuk mengajarkan anak-
anak arti berbagi. Berbagi kasih dengan 
sesama karena Tuhan Yesus sudah mengasihi 
kita terlebih dahulu.   (RK-TKPML)

Kegiatan Pengenalan Budaya 

KB / TKK OeL Pamulang 
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 Hellooo teman-teman... kami anak-anak kelas TK A di TKK OeL BSD. Ini adalah 
salah satu kegiatan belajar daring kami bersama guru-guru. Dengan menggunakan 
zoom meeting kami bisa bertatap muka dengan guru-guru kami yaitu Miss Karmi, Miss 
Indah, dan Miss Dewi, serta teman-teman semua untuk belajar bersama dan tentunya 
bisa temu kangen bersama. Saat itu kami belajar tentang “Menjaga Diri Sendiri dan 
Orang Lain”. Supaya tubuh kita tetap sehat dan tidak mudah tertular virus ada 
beberapa caranya loh, yaitu dengan cara rajin cuci tangan, makan makanan yang 
bergizi, istirahat yang cukup, jika bersin atau batuk tidak menggunakan telapak 
tangan untuk menutupi tetapi menggunakan siku bagian dalam, tidak berbagi 
makanan dan minuman dengan tempat yang sama, serta menggunakan masker. Kami sangat senang saat belajar menggunakan zoom meeting, karena Miss 
Karmi memutarkan video yang sangat menarik, apalagi dengan menggunakan 
bahasa Inggris, yang membuat semangat kami bertambah lagi untuk mengikuti 
belajar sampai selesai.
 Terima kasih untuk guru-guruku semua yang sudah membimbing kami selama 
belajar di rumah. Kami sangat merindukan untuk segera bertemu untuk belajar dan 
bermain bersama. Terima kasih juga untuk papa dan mama yang sudah menemaniku 
saat menyelesaikan semua kegiatan selama pembelajaran jarak jauh ini. Semoga kita 
selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. God bless us...Amen.

Menjaga  Diri Sendiri dan Orang Lain
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      Se i r ing dengan meningkatnya 
penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia, 
maka pada pertengahan Maret 2020, 
P e m e r i n t a h  m e l a k u k a n  b e b e r a p a 
pembatasan termasuk penutupan sekolah 
yang mengharuskan siswa mulai dari TK 
sampai perguruan tinggi belajar di rumah 
yang biasa disebut School From Home (SFH) 
serta para guru melakukan Work From Home 
(WFH). Memang sebelum diberlakukannya 
SFH, kami sudah menerapkan protokol 
kesehatan di sekolah seperti membiasakan 
salam namaste, cuci tangan lebih sering dan 
lain-lain. Tidak pernah membayangkan 
bahwa akhirnya KBM harus dipindahkan ke 
rumah. Hal ini tak ayal membuat kami para 
guru harus beradaptasi dengan kondisi ini. 

Di dua minggu pertama, kami mencoba 
memberikan tugas dalam bentuk Lembar 
Kerja Anak yang dapat diunduh dari rumah 
beserta tautan ke video pendukung materi 
dari YouTube. Namun ternyata hal ini tidak 

berjalan dengan baik. Banyak keluhan dari orang tua murid dikarenakan beberapa hal 
seperti le tautan yang tidak bisa dibuka, tidak ada printer di rumah, kesulitan mencari bahan 
untuk praktek bahkan kesibukan orang tua yang membuat mereka tidak bisa mendampingi 
anak belajar di rumah. 

Akhirnya mulai di minggu ketiga SFH, kami 
mengubah bentuk penugasan ke siswa. 
M e n c o b a  m e n g h a d i r k a n  b e n t u k 
pembelajaran yang efektif, esien dan 
menyenangkan. Lebih mengutamakan 
pendidikan karakter dibandingkan sekedar 
p e n i l a i a n  k o g n i t i f  s e m a t a .  M e t o d e 
pembelajaran yang kami pil ih berupa 
asinkronus online. Di mana kami mengirimkan 
video pembelajaran di mana guru sendiri 
yang memberikan materi melalui WhatsApp 
(WA) ke orang tua kemudian tugas (dalam 
bentuk video atau foto) dikumpulkan melalui e-mail atau WA guru. Dan di akhir minggu 
melakukan video conference menggunakan Zoom atau Google Meet.

Puji Tuhan, dengan metode seperti ini membuat siswa lebih menikmati proses belajar di 
rumah. Kerinduan mereka melihat ibu-ibu guru terobati dengan melihat video. Adanya video 
conference juga sedikit banyak mengobati rasa rindu mereka pada teman-teman. Metode 
sentra yang selama ini berjalan secara langsung di sekolah akhirnya bisa diterapkan di 
rumah. Penguatan karakter bisa dipertajam melalui sentra yang ada. Orang tua akhirnya 
menjadi perpanjangan tangan guru di rumah.

Adapun beberapa kegiatan sentra 
yang kami berikan antara lain :

1. Sentra Persiapan
Menulis atau menirukan kalimat 
a tau  suku  kata ,  berh i tung 
(penjumlahan/pengurangan), 
menyimak cerita dan menulis 
tokoh dalam cerita.

TKK ORA et LABORA Pamulang Berdamai Dengan Covid-19
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2. Sentra Balok

Menyusun tangram ,  maze, bermain bowling 

menggunakan botol, menyusun lego.

3. Sentra Seni Kriya

Membentuk plastisin, membuat kolase daun, 

membuat pembatas alkitab berbentuk salib, 

membuat lampu lalu lintas, menggambar 

bebas.

4. Sentra Sains

Membuat gelembung, melakukan percobaan 

magnet, membuat pasir ajaib, melakukan percobaan 

lada dan sabun, makan 4 sehat 5 sempurna.

5.  Sentra Bermain Peran

Bermain makro drama 

tentang mengam-

p u n i ,  p r a k t e k 

merapikan tempat 

t i d u r ,  p r a k t e k 

memakai seragam 

sendiri, praktek mandi 

send i r i ,  meny i ram 

t a n a m a n ,  m e m -

bersihkan rumah.

Semoga ragam kegiatan tadi bisa membentuk siswa menjadi anak yang 
berwawasan luas dan berkarakter seperti teladan Yesus Kristus. Adanya SFH dan WFH bagi 
para guru kiranya tidak memudarkan semangat kita untuk terus beradaptasi sesuai 
perkembangan zaman dan mau belajar hal-hal baru. Mari kita mulai hidup berdamai 
dengan Covid-19. Terapkan perilaku “New Normal” sampai pandemi ini berakhir. Salam 
sehat dan Tuhan Yesus memberkati. (FDL-TKPML)

6. Sentra Seni Musik
Bermain pianika, bernyanyi lagu rohani, 
bernyanyi diiringi perkusi dari peralatan dapur, 
bernyanyi bersama keluarga.

7.  Sentra Bahasa Inggris

Berdoa dalam Bahasa 

Inggris, menceritakan 

kembal i   lm yang 

d i t o n t o n ,  m e n u n -

jukkan ragam ekspresi 

dalam Bahasa Inggris, 

mewarnai sesuai kode 

warna, menyebutkan 

alfabet.

8.    Sentra Agama

Masuk di hari Jum'at dengan bentuk berdoa 

dan membaca renungan, diselingi tugas 

membuat kampanye melawan Covid-19 yang 

diunggah di media sosial dan olahraga 

bersama keluarga.
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Pada minggu ketiga di bulan Maret merupakan awalnya pembelajaran yang 
dilakukan seluruh siswa TKK ORA et LABORA Panglima Polim bersama orang tua.  Semangat 
anak-anak membuat orang tua juga senang dalam mendampingi belajar. Pembelajaran 
secara digital maupun non digital pun dikemas dalam pembelajaran yang disesuaikan  
dengan tema semester. Anak-anak mulai belajar tentang virus corona atau covid-19 dan 
cara pencegahannya. Beribadah bersama orang tua, sains, life skill, belajar menulis, 
berhitung, membuat puisi dan membaca yang dibuat oleh guru dalam bentuk PowerPoint 
dan Google Form bahkan dari aplikasi pendukung lainnya dapat diunduh oleh orang tua 
sebagai materi dan tugas anak melalui platform Myhaikuclass (power school learning). Selain 
pembelajaran ofine, anak-anak juga melakukan pembelajaran secara online bersama 
guru kelas melalui aplikasi zoom ataupun WhatsApp (video call). (Sel DjR)

Home Based Learning
TKK ORA et LABORA Panglima Polim
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 PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) 
mengharuskan kita banyak di rumah, hal tersebut 
ternyata bisa memperkuat ikatan saudara. Nah, 
i k a t a n  k u a t  i n i  b i s a  b e r d a m p a k  p a d a 
kesejahteraan anak-anak serta orang dewasa.

 Sebelum PSBB anak-anak biasanya lebih 
banyak menghabiskan waktu di sekolah, atau 
bermain dengan teman-teman sebaya 
ketimbang adik atau sang kakak. Sekarang, tiba-
tiba semua anggota keluarga di rumah bersama. 
Bosan memang tapi mau tidak mau harus kita 
jalani. Nah, untuk melawan rasa jenuh dan 
bosan, ada baiknya kamu melakukan kegiatan-
kegiatan yang produktif dan bermanfaat seperti 
karya anak-anak di bawah ini .

Bakat Anak Memperkuat Keluarga Kita



Lawan Narkoba

SD OeL Pamulang
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Saat-saat ini adalah keadaan di mana ada virus 
Covid-19. Dari keadaan ini menyebabkan di mana banyak 
murid-murid sekolah tidak bisa pergi ke sekolah, tetapi 
banyak murid-murid sekolah yang belum menyelesaikan 
pembelajarannya saat berada di sekolah. Maka dari itu 
semua anak-anak sekolah disarankan untuk mengikuti 
pembelajaran dalam jaringan/jarak jauh (e-learning), agar 
dapat memberikan pengalaman yang berbeda bagi para 
siswa dan siswi.

Pembelajaran jarak jauh difokuskan pada 
peningkatan pemahaman siswa mengenai virus corona 
dan wabah Covid-19, agar murid-murid dapat paham 
dampak dar i  v i rus  corona.  Akt iv i tas  dan tugas 

pembelajaran dapat bervariasi, sesuai kondisi masing-masing, termasuk dalam hal 
kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.

 Walaupun banyak sekolah yang menerapkan belajar di rumah bukan berarti 
guru-guru hanya memberikan pekerjaan kepada murid-muridnya. Guru-guru tetap 
berinteraksi dan berkomunikasi untuk membantu murid-murid nya dalam mengerjakan 
tugas. Para siswa wajib melakukan belajar dari rumah agar kita semua dapat 
mengurangi wabah Covid-19. Dan banyak sekolah yang menganjurkan belajar dari 
rumah agar dapat menjaga keamanan para guru dan siswa. Agar kita semua pun dapat 
mengurangi wabah dari virus corona.

Tetap Belajar dari Rumah

Kornelia N.P Winursita

Di saat-saat 
pandemi ini… pasti 
kita semua tidak bisa 
belajar  di  sekolah 
sepert i  biasanya… 
h a n y a  b e r a d a  d i 
rumah. Dan pelajar-
pelajar belajar secara 
onl ine  sekarang… 
banyak pelajar yang 
m e n g g u n a k a n 
Google Classroom 

atau menggunakan browser. 
Murid-murid OeL juga past i 

belajar secara online sekarang. Kita pasti 
diberi soal oleh guru-guru… seperti soal 
IPA, Matematika, PKN, IPS, dan lain-lain. 
Kita semua juga tidak bisa belajar 
bersama teman-teman di sekolah 
sekarang. Kita hanya dapat belajar di 
rumah dan mengerjakan soal-soal yang 
diberi guru-guru. 

Banyak juga pelajar-pelajar yang 
berada di rumah dan tidak diberi tugas 
oleh guru-gurunya. Sehingga beberapa 
pelajar belajar di TVRI juga.
 Jadi sekarang… kita semua harus 
belajar di rumah dan lawan virus corona. 
#lawancoronavirus #dirumahaja

Belajar di Rumah
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 Sudah beberapa bulan ini aku di rumah saja. Belajar, bermain, beribadah dan yang 
lainnya. Hampir seluruh anggota keluargaku juga melakukan aktivitasnya dari rumah.  Lama 
kelamaan jenuh juga rasanya. Semenjak wabah Covid-19 melanda dunia, rutinitas 
kehidupan mulai berubah. Semua aktivitas di luar rumah dibatasi dan dilakukan dari dalam 
rumah. Kalaupun kami harus keluar rumah maka harus memakai 
masker, harus lebih sering cuci tangan dan protokol kesehatan 
lainnya. Aku rindu pergi beribadah, bersekolah, bertemu dengan 
teman-teman atau sekedar bermain di luar rumah. 
 Sampai suatu malam, aku melihat orang tuaku masih 
bekerja. Mereka masih mengerjakan tugas kantor ataupun 
merapikan rumah. Mungkin mereka juga merasakan jenuh tetapi 
mereka tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk 
keluarganya. Semenjak adanya wabah Covid-19 ini, Bapak dan 
Ibu punya lebih banyak waktu bersama di rumah sehingga kami 
dapat melakukan banyak hal bersama-sama. Selain itu aku juga 
bisa belajar membantu Ibu melakukan pekerjaan rumah tangga. 
 Walaupun mungkin esok tidak akan sama lagi seperti 
waktu lalu, tapi aku percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu 
bersamaku. KasihNya akan selalu menjagaku dan keluargaku. 
Terima kasih Tuhan, berkatilah kami selalu. 
(Dany Ekowati, SDK ORA et LABORA BSD)

Ketika Semua Sudah Tidak Sama Lagi…
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Karya SD OeL Pamulang 
Selama PJJ
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Online Learning SD ORA et LABORA Bumi Serpong Damai

1. Materi Pelajaran TIK

2. Materi pembelajaran 
    mencetak daun dengan efek brush. 
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Siklus Air Karya SD ORA et LABORA Pamulang
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Tugas Membuat DOA - SD OeL BSD


































































































































