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DASAR FILOSOFI
     Menjadi garam dan terang dunia 

     bagi sesama (Matius 5:13-16)
VISI

     Mendidik siswa menjadi manusia
     yang takut akan Tuhan, 

     berguna bagi sesama dan 
     berpengetahuan tinggi 

     berdasarkan nilai-nilai Kristiani.
MISI

     Menyelenggarakan pendidikan 
     berkualitas dan menyenangkan untuk:

      * Mengembangkan iman siswa 
        agar berperilaku seturut dengan

        nilai-nilai kristiani,
      * Mengembangkan sikap dan

        perilaku siswa agar saling mengasihi, 
        menghargai, dan menghormati sesama,

      * Mengembangkan potensi siswa 
        secara optimal agar menjadi 

        manusia yang handal.
MOTTO
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Renungan

SalamRedaksiBuletin
Para pembaca yang budiman, salam sejahtera untuk kita semua.
 Puji Tuhan, dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19, Buletin ORA et LABORA  hadir 
kembali di  hadapan para pembaca. Sebuah pergumulan penerbitan yang menantang,  rumit 
dan pelik sebab semua komunikasi berlangsung secara virtual. Akan tetapi karena semangat dan 
panggilan memang menjadi spirit team redaksi, serta dukungan bapak-ibu guru, para siswa dan 
karyawan dari tiga (3) kampus ORA et LABORA, maka Buletin ini dapat tersaji.
 Buletin kali ini didominasi oleh seluruh aktitas pembelajaran yang disesuaikan dengan 
kondisi pandemic covid-19. Kita akan mengetahui dan memahami kerja keras Direktur Akademis 
YPK ORA et LABORA, Kreatitas dan terobosan para kepala sekolah dalam mengawal 
pembelajaran di unit masing-masing, Challenge para guru dalam menyiapkan materi 
pembelajaran di kelas-kelas, respon siswa dan orang tua terhadap Pembelajaran Hybrid serta 
Pertemuan Tatap Muka Terbatas (PTMT), semua ini menjadi warna tersendiri dalam sajian buletin kali  
ini.
 Sebagai Sekolah yang beraliasi Kristen, tentu kami juga mengungkapkan rasa syukur atas 
berkat Tuhan terhadap sekolah ORA et LABORA. Sudah menjadi tradisi disetiap penerbitan pasti 
menampilkan prole guru dan Karyawan, tidak lupa semua liputan dan kegiatan dari setiap 
unitnya. 
 YPK Ora et LABORA tidak terlepas dari jiwa dan semangat berbagi,  WLF (William dan Lily 
Foundation) yang sangat peduli pada bidang Pendidikan, Kesehatan dan pemberdayaan 
ekonomi secara periodik menyampaikan kepedulianya, kali ini kami tampilkan liputan kepedulian 
WLF ke Sumba.
 Berkait dengan pandemic covid-19, maka seluruh aktitas dan pembelajaran di sekolah-
sekolah ORA et LABORA menyesuaikan  dengan situasi dan kondisi yang tertuang dalam berbagai 
kreatitas.  Kreatitas siswa dimasa pandemic, Berdamai dengan covid, Belajar dirumah dan karya-
karya kreatitasnya, sosialisasi physical distancing, Home Based Learning, semua dapat  dinikmati 
dalam sajian ini.
 Tidak ketinggalan liputan tentang rekreasi  yang sedang booming dikala pendemi yaitu 
Tour Virtual rekreasi secara virtual ke berbagai tempat. ada juga lampiran tulisan hasil karya siswa 
SMA yang berisi kolaborasi antar mata pelajaran dalam satu tema tulisan, serta siswa SMK yang 
sudah langsung berkarya di perusahaan selepas lulus dari SMK ORA et LABORA.
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“ Mendekat Kepada Tuhan” 

 Alkitab berkata, "Mendekatlah kepada Tuhan, dan Dia akan 
mendekat kepada engkau" (Yakobus 4:8). Sebagai orang Kristen, 
hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan berinteraksi 
dengan Tuhan secara nyata, Anda dapat mempertahankan 
hubungan yang normal dengan Tuhan dan memperoleh pekerjaan 
Roh Kudus. Jadi bagaimana sebenarnya Anda bisa menjaga 
hubungan yang dekat dengan Tuhan? Anda dua hal di bawah ini 
agar hubungan Anda dengan Tuhan menjadi semakin dekat.

1. Berdoa kepada Tuhan dengan Hati yang Jujur dan Digerakkan oleh Roh Kudus
 Doa adalah saluran yang melaluinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, hati 
kita lebih mampu untuk menjadi tenang di hadapan Tuhan, untuk merenungkan rman Tuhan, 
mencari kehendakNya, membangun hubungan normal dengan Tuhan. 
Terkadang, kita mengucapkan kata-kata yang terdengar menyenangkan, dan 
beberapa kata yang hampa dan sombong kepada Tuhan dalam doa, dan kita 
tidak mengucapkan apa yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Atau 
kadangkala, ketika berdoa, kita mengucapkan kata-kata tertentu yang kita 
hafalkan, dan kita mengucapkan kata-kata lama dan basi yang sama setiap 
waktu, dan ini sepenuhnya menjadi doa ritual keagamaan.
 Dalam kehidupan, karena sibuk dengan pekerjaan atau tugas-tugas rumah tangga, kita 
sering sekadar melakukan rutinitas dalam doa, dan hanya memperlakukan Tuhan secara acuh tak 
acuh dengan mengucapkan beberapa kata dengan asal-asalan. Ketika kita sibuk dengan hal 
pertama di pagi hari, misalnya, pergi bekerja atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain, kita 
berdoa dengan tergesa-gesa. 
 Tuhan Yesus berkata: "Tuhan adalah Roh dan mereka yang menyembah Dia harus 
menyembah Dia dalam roh dan kebenaran " (Yohanes 4:24). Tuhan adalah Pencipta yang 
memenuhi seluruh langit dan bumi. Dia berada di samping kita setiap waktu, memperhatikan setiap 
kata dan tindakan kita, setiap pikiran dan gagasan kita. Tuhan adalah yang tertinggi, benar-benar 
bermartabat, dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita harus datang 
di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur. Karena itu, ketika berdoa kepada Tuhan, kita harus 
memiliki hati yang takut akan Tuhan, berbicara dengan tulus dan jujur kepada-Nya, menyerahkan 
keadaan kita yang sebenarnya, kesulitan dan penderitaan kita di hadapan Tuhan dan memberi 
tahu Dia tentang semuanya itu. Kita juga harus mencari kehendak Tuhan dan mencari jalan 
pengamalan, karena hanya dengan cara inilah doa kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. 
 Membuka hati kita kepada Tuhan tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak kita 
berkata-kata kepada-Nya, atau apakah kita menggunakan kata-kata yang semarak atau bahasa 
yang indah. Selama kita membuka hati kita kepada Tuhan dan memberi tahu Dia tentang keadaan 
kita yang sebenarnya, mencari bimbingan dan pencerahan-Nya, maka Tuhan akan 
mendengarkan kita bahkan jika kita hanya mengucapkan beberapa kata sederhana. Jika kita 
sering mendekat kepada Tuhan dengan cara ini, apakah itu pada pertemuan ibadah atau selama 
bersaat teduh, atau ketika kita menyusuri jalan atau duduk di dalam bus atau di tempat kerja, hati 
kita akan selalu diam-diam membuka diri kepada Tuhan dalam doa. Tanpa menyadarinya, hati kita 
kemudian dapat menjadi lebih tenang di hadapan Tuhan, kita akan lebih memahami kehendak 
Tuhan dan, ketika menghadapi masalah, kita akan tahu bagaimana melakukan kebenaran untuk 
memuaskan Tuhan. Dengan cara ini, hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi jauh lebih normal.

2. Membaca dan Renungkanlah Firman Tuhan dan Engkau akan memahami  makna sejatinya 
 Orang-orang Kristen melakukan saat teduh dan membaca rman Tuhan setiap hari. 
Bagaimanakah cara kita membaca rman Tuhan agar dapat mencapai hasil yang baik sekaligus 
membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih dekat? Firman Tuhan mengatakan: "Cara 
orang percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memuaskan Tuhan adalah dengan 
menyentuh Roh Tuhan dengan hati mereka dan dengan demikian memperoleh kepuasan-Nya, 
dan dengan menggunakan hati mereka untuk merenungkan rman Tuhan dan dengan demikian 
mereka digerakkan oleh Roh Tuhan". Firman Tuhan memberi tahu kita bahwa, ketika membaca 
rman-Nya, kita harus merenungkannya dan mencari dengan hati kita, kita harus memperoleh 
pencerahan dan penerangan Roh Kudus, dan kita harus memahami kehendak Tuhan dan apa 
yang Dia kehendaki dari kita. Hanya dengan membaca rman Tuhan dengan cara ini, usaha kita 
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akan membuahkan hasil dan kita akan lebih 
dekat kepada Tuhan. Ketika membaca rman 
Tuhan, jika kita hanya melihatnya sepintas lalu 
tanpa benar-benar memperhatikan, jika kita 
hanya berfokus memahami beberapa huruf 
tertulis dan doktrin untuk memamerkan diri kita 
d a n  t i d a k  m e n a r u h  p e r h a t i a n  p a d a 
pemahaman akan makna rman Tuhan yang 
sebenarnya, maka seberapa pun banyaknya 
kita membaca rman-Nya, kita tidak akan 
selaras dengan kehendak-Nya, apalagi 
mampu membangun hubungan yang normal 
dengan Tuhan.
Karena itu, ketika membaca rman Tuhan, kita 
harus menenangkan hati dan menggunakan 
hati kita untuk merenungkan mengapa Tuhan 
mengatakan hal-hal seperti itu, apakah 
kehendak Tuhan dan apakah hasil yang ingin 
d i c a p a i  T u h a n  b e r s a m a  k i t a  d e n g a n 
mengatakan hal-hal sepert i  i tu.  Hanya 
merenungkan rman-Nya secara mendalam 
dengan cara inilah kita dapat memahami 
kehendak Tuhan dan menjadi lebih berkenan di 
hati-Nya, dan hubungan kita dengan Tuhan 
akan menjadi makin normal. 
Selama kita tanpa henti merenungkan rman 
Tuhan dengan hati kita dengan cara ini, maka 
kita akan dapat memperoleh pencerahan dan 
penerangan Roh Kudus. Suatu hari, kita akan 
mendapatkan terang baru, dan hari berikutnya 
kita akan mendapatkan sedikit lebih banyak 
terang baru dan, seiring berjalannya waktu, kita 
akan dapat lebih memahami tentang 
kebenaran dalam rman Tuhan,  ja lan 
pengamalan akan menjadi lebih jelas, hidup 
kita akan mengalami kemajuan secara 
bertahap, dan hubungan kita dengan Tuhan 
akan menjadi makin dekat.

3. Carilah Kebenaran dan Lakukanlah Firman 
Tuhan dalam Segala Hal
Hal yang paling penting bagi 
o r a n g  K r i s t e n  u n t u k 
mempertahankan hubungan 
yang normal dengan Tuhan 
a d a l a h  d e n g a n  m e n c a r i 
kebenaran ket i ka  mereka 
menghadapi masalah dan 
melakukan sesuai  dengan 
 rman-Nya .  Te tap i  da lam 
kehidupan, ketika menghadapi 
m a s a l a h ,  s e r i n g  k a l i  k i t a 
mengandalkan pengalaman 
kita sendiri atau menggunakan 
c a r a - c a r a  m a n u s i a  u n t u k 
menangan inya ,  a tau  k i ta 
menanganinya sesuai dengan 
pilihan kita sendiri. Kita sangat 

jarang menenangkan diri di hadapan Tuhan 
dan mencari kebenaran, atau menangani 
masalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini 
menyebabkan k i ta kehi langan banyak 
kesempatan untuk melakukan kebenaran, dan 
kita menjadi makin jauh dari Tuhan.
 Firman Tuhan berkata: "Jika engkau tetap 
berada di dalam rman-Ku, engkau adalah 
sungguh-sungguh murid-Ku" (Yohanes 8:31). 
Firman Tuhan menunjukkan kepada kita jalan 
yang jelas. Apakah kita melakukan pekerjaan di 
gereja atau menangani masalah yang kita 
temui dalam hidup kita, kita harus selalu 
mencari kebenaran dan memahami kehendak 
Tuhan, mel ihat bagaimana menangani 
masalah dengan cara yang memenuhi 
tuntutan Tuhan, menggunakan kebenaran 
untuk menyelesaikan semua masalah yang 
mungkin kita hadapi dan mempertahankan 
hubungan normal kita dengan Tuhan.
Tidak peduli masalah apa yang mungkin kita 
temui dalam hidup kita, hanya dengan mencari 
kebenaran, memahami kehendak Tuhan dan 
bertindak sesuai dengan kehendak-Nya, kita 
dapat hidup di bawah pemeliharaan dan 
perlindungan Tuhan, dan hanya dengan cara 
itulah kita dapat memelihara hubungan normal 
kita dengan Tuhan.
Saudara-saudari, tiga poin di atas adalah jalan 
pengamalan bagi kita untuk mendekat kepada 
Tuhan. Selama kita melakukan poin-poin ini, 
maka hubungan kita dengan Tuhan akan 
menjadi lebih dekat, kita akan memiliki jalan 
pengamalan dengan masalah-masalah yang 
kita hadapi, dan Tuhan akan memberikan kita 
damai sejahtera dan sukacita dan akan 
memungkinkan kita untuk hidup dalam berkat-
berkat-Nya. By : S_DjR

Edisi XIII 
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Info Cover

Pandemi Covid-19 masih belum berakhir, kegiatan belajar mengajar pun 
dilaksanakan secara daring. Para siswa yang belajar dari rumah perlahan mulai 
kehilangan motivasi karena jenuh menatap layar laptop atau komputer seharian penuh. 
Namun, di balik kejenuhan perkuliahan daring, ternyata masih ada harapan untuk 
menggali potensi dan prestasi.

Halo, kami Kawasan Queen Bees atau yang biasa dikenal dengan KQB dalam 
ekskur Jurnalistik. Nah, pada tanggal 12 Oktober 
2021, seluruh anggota KQB mengadakan zoom 
meeting. Bintang tamu kami sangat spesial lho! 
Kami mewawancarai Pemenang Juara 1 Lomba 
Solo Vokal FLS2N tingkat Kota Tangerang Selatan 
2021. Siapakah dia? Namanya Kezia Euodia 
Agustina Sigalingging atau yang biasa kami 
panggil dengan Kezia siswi kelas 9 SMP Kristen 
ORA et LABORA kampus BSD. Penasaran kan 
apa saja pertanyaan yang kami tanyakan, 
berikut hasil wawancara kami!

Apa yang menjadi motivasi kamu mengikuti lomba ditengah pandemi ini?
Selain mencari pengalaman, saya juga ingin mengembangkan bakat dan 
kemampuan saya dibidang bernyanyi. Dari pengalaman-pengalaman 
mengikuti perlombaan ini, saya dapat mengambil sebuah pelajaran yaitu 
bahwa semua orang memiliki bakat tersendiri. Seperti ada pepatah 
mengatakan “Don't judge book by the cover”. Kita tidak boleh 
menjengkal seseorang hanya dari penampilannya saja

Dari sekian banyak potensi, mengapa tertarik di bidang 
bernyanyi?
Bernyanyi sangat menyenangkan bagi saya. Melalui bernyanyi 
saya dapat memuji dan memuliakan Tuhan Yesus serta menjadi 
berkat bagi orang sekitar.

Pentingkah menggali kreativitas dan potensi diri?
Menurut saya, sangat penting. Karena dengan kita menggali kreativitas 
dan potensi dalam diri kita, kita jadi tahu apa yang menjadi kelebihan 
dalam diri kita. Sehingga kita dapat mengembangkan dan mengasah 
potensi dan kreativitas yang ada dalam diri kita, potensi tersebut juga 
bisa menjadi hobi dan bisa bermanfaat saat kita berada didunia 
pekerjaan nantinya.

Pesan apa saja untuk tetap semangat dan menggali terus potensi diri?
Jadilah orang yang pantang menyerah jika ingin meraih apa yang 
kalian inginkan dan teruslah menggali potensi yang ada dalam diri kalian, 
agar kalian menjadi seseorang yang spesial karena memiliki kelebihan 
tersendiri.

Selain memenangkan Lomba Solo Vocal FLS2N tingkat Kota 
Tangerang Selatan, Kezia juga berprestasi dalam kompetisi lainnya, loh! Dia 
berhasil meraih Juara Harapan 1 Lomba Solo Vocal Dempo Cup 2021 dan 
Juara Popular Team Lomba E-mazing Race 2021 bersama partner nya 
Genio. Wah, banyak sekali informasi yang kita baru ketahui nih mengenai 
Kezia, sangat menarik bukan?. Rasanya kita  jadi lebih dekat dengan sosok 
Kezia, walaupun hanya melalui tulisan. Semoga lebih banyak lagi nih siswa 
SMPK ORA et LABORA kampus BSD yang bisa membanggakan sekolah. 
Walaupun mungkin kita belum bisa, kita masih bisa berusaha, lho! Hal yang 
paling penting kita harus yakin dan mau untuk melakukan hal tersebut. 
(Gaby, Keren, Abel, Clara, Vallia- KQB-Jurnalistik)

Kezia Euodia Agustina Sigalingging

Edisi XIII
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Sosok Guru

Gunung
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Program Adik  Asuh

“BERBAGI, SEBUAH CARA 
MENGHADIRKAN KEINDAHAN”

 Kakak Asuh yang terkasih, terima kasih karena telah bergabung dan setia 
membantu Program Adik Asuh ORA et LABORA di tahun ajaran 2021-2022. Di tahun 
ajaran ini, program ini sudah membantu Adik Asuh sebanyak 22 siswa dari jenjang SD 
sampai dengan SMA, namun masih banyak lagi adik-adik asuh yang membutuhkan 
uluran tangan karena situasi saat ini.  Di tengah kondisi pandemi sekarang, alangkah 
baiknya jika hati kita senantiasa tergerak untuk dapat merasakan kesulitan yang 
dihadapi sesama terutama bagi adik-adik kita yang sangat membutuhkan uluran 
tangan dalam biaya sekolahnya. Dengan berbagi tidak hanya membantu adik-adik 
yang membutuhkan namun juga dapat menciptakan keseimbangan dalam kehiduptan 
kita. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 8 ay.14 “ Maka hendaklah sekarang ini kelebihan 
kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian 
mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.” Kita percaya bahwa 
Tuhan menciptakan duina ini dengan harapan tercipta kehidupan bersama yang saling 
berbagi, tercipta hubungan timbal balik yang dilandasi kasih dan terwujud 
keseimbangan yang saling melengkapi dengan begitu akan menciptakan sebuah 
sinergi yang indah dan mengesankan.
 Maka dari itu kami harapkan kepada Bapak/Ibu, maupun kakak Alumni untuk 
berpartisipasi bergabung menjadi Kakak Asuh dalam program ini dengan menyisihkan 
sebagian berkat secara rutin maupun non rutin agar Adik-Adik kita yang 
membutuhkan bantuan dapat terus belajar dan meneruskan sekolahnya. Partisipasi 
dapat di transfer ke :

Bank permata
No. Rekening  0701.337.964
An. Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Ora et Labora

 Untuk lebih jelasnya dapat menghubungi kepala sekolah masing-masing 
kampus.

We	make	living	by	what	we	get,	we	make	life	by	what	we	give.																							
–Winston	Churcill-

Edisi XIII
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Geothermal power plants use hydrothermal resources that have both water 
(hydro) and heat (thermal). Geothermal power plants require high-temperature 
(300°F to 700°F) hydrothermal resources that come from either dry steam wells 
or from hot water wells. People use these resources by drilling wells into the 
earth and then piping steam or hot water to the surface. The hot water or 
steam powers a turbine that generates electricity. Some geothermal wells are 
as much as 2 miles deep.
Types of geothermal power plants
There are three basic types of geothermal power plants:

1. Dry steam plants use steam directly from a geothermal reservoir to turn 
generator turbines. The rst geothermal power plant was built in 1904 in 
Tuscany, Italy, where natural steam erupted from the earth.

2. Flash steam plants take high-pressure hot water from deep inside the 
earth and convert it to steam to drive generator turbines. When the 
steam cools, it condenses to water and is injected back into the ground 
to be used again. Most geothermal power plants are ash steam plants.

3. Binary cycle power plants transfer the heat from geothermal hot water to 
another liquid. The heat causes the second liquid to turn to steam, which 
is used to drive a generator turbine.

The differences between dry steam, ash steam, and binary cycle power plants 
are shown in the diagrams below.

Geothermal Power Plants

Edisi XIII 
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How a Geothermal Power Plant Works
The below is a text version of the animation How a Geothermal Power Plant 
Works.
This animation is meant to convey in simple terms what happens in the 
operation of a geothermal power plant. Aspects such as exploration, resource 
verication, site preparation, construction, geothermal uid processing, and 
power conditioning are not shown or described in the interest of simplicity, and 
so the viewer can more readily grasp the basic operating concepts.
WELLS ARE DRILLED
A production well is drilled into a known geothermal reservoir. Typically, an 
injection well is also drilled to return used geothermal uids to the geothermal 
reservoir. Hot geothermal uids ow through pipes to a power plant for use in 
generating electricity.
STEAM TURNS THE TURBINE
Hot, pressurized geothermal uid, or a secondary working uid, is allowed to 
expand rapidly and provide rotational or mechanical energy to turn the 
turbine blades on a shaft.
THE TURBINE DRIVES THE ELECTRIC GENERATOR
Rotational energy from the turning turbine shaft is used directly to spin magnets 
inside a large coil and create electrical current. The turbine and generator are 
the primary pieces of equipment used to convert geothermal energy to 
electrical energy.
TRANSMISSION - POWER LINES DELIVER ELECTRICITY
Electrical current from the generator is sent to a step-up transformer outside the 
power plant. Voltage is increased in the transformer and electrical current is 
transmitted over power lines to homes, buildings, and businesses.

Edisi XIII



6210 Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama

William & Lily Foundation

Ditulis oleh: Mitra Pelaksana William & Lily Foundation - KUARK
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 Di Kabupaten Sumba Barat Daya, pendidikan masih menjadi pekerjaan panjang yang 
membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Salah satu permasalahan pendidikan terbesar yang 
dihadapi oleh para tenaga pendidik di Sumba Barat Daya adalah kemampuan literasi dan 
numerasi para siswa. Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang diadakan oleh 
Pusmenjar pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 76,15% siswa di Nusa Tenggara Timur memiliki 
kompetensi membaca terkategori kurang. Persentase ini lebih tinggi dari rerata nasional yaitu 
55,85%.  
 Arnoldus Zangadu, salah satu guru SD di Sumba Barat Daya yang masih berjuang untuk 
memperbaiki tingkat literasi dan numerasi para siswa. Beliau sempat merasa skeptis karena setiap 
hari harus berhadapan dengan berbagai tantangan dalam mengajarkan murid-muridnya 

membaca, menulis,dan berhitung. Iklim sekolah yang 
kurang mendukung dan minimnya keterl ibatan 
orangtua, membuat beliau terkadang merasa frustasi 
dalam mengajar. 

Karena Harapan Itu Akan Selalu Ada

  Dulu, beliau merasa bahwa mengajar 
para murid perlu menggunakan  cara yang keras agar 
mereka bisa memahami pelajaran. Apalagi beliau 
merupakan guru kelas VI. Masih banyak anak di kelasnya 
yang belum bisa membaca, menulis dan berhitung 
dengan baik. 
  “Saya pernah berkata kepada murid-
murid saya, 'Percuma saja kalian di kelas VI, membaca 
saja tidak bagus.' Saya pun simpulkan, semua anak-anak 

di sini sama saja. Jadi, mau diajar bagaimanapun akan tetap sama. Saya frustasi waktu itu dan tidak 
tahu harus gunakan cara seperti apa lagi dalam mengajar. Segala cara sudah dicoba, tapi tidak 
bisa buat mereka paham. Konsentrasi mereka terbatas, tidak bisa fokus mendengarkan saya ketika 
mengajar. Saya kadang gunakan kekerasan agar mereka takut dan mau dengar instruksi saya,” 
kata Pak Arnold. 
 Persepsi terhadap kemampuan siswa dan kegundahan dalam mengemban tugas 
sebagai guru SD ternyata tidak hanya dirasakan oleh Pak Arnold tetapi juga dialami oleh para guru 
lainnya. Banyak guru yang menghadapi tantangan yang sama dan belum menemukan jalan 
keluar agar para siswa dapat menyusul ketertinggalan di bidang literasi dan numerasi.  
 Berangkat dari permasalahan inilah, William & Lily Foundation bersama Kelas Lentera Kuark 
berinisiatif untuk meningkatkan kemampuan para guru melalui pelatihan dan pendampingan 
intensif “Pengembangan Literasi dan Numerasi dalam Kontekstual Sumba Barat Daya melalui 
Pembelajaran Inkuiri”. 
 Di awal program, Pak Arnold memperlihatkan sikap skeptis tentang pentingnya mengubah 
cara mengajar yang telah belasan tahun dilakoninya, termasuk persepsinya terhadap para murid. 
Ketika model pengembangan pelatihan dan pendampingan dengan model inkuiri  yang 
mendorong guru menemukan dan menciptakan 
secara mandiri diperkenalkan, Pak Arnold merasa 
tertantang untuk mencoba.
 Paparan hasil temuan awal William & Lily 
Foundation bersama Tim Kelas Lentera Kuark kepada 
Pak Arnold dan para guru tentang kondisi kognitif 
siswa dan kesiapan belajar juga melunakkan hati 
guru untuk lebih berempati terhadap siswa. Pak 
Arnold pun semakin mengenal kondisi siswanya 
bahwa banyak batu pijakan yang harus dibangun 
untuk membantu anak-anaknya menjadi mandiri 
dalam belajar. Hal ini membuat Pak Arnold semakin 
bersemangat untuk belajar dan perbaiki diri. 
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“Saya kaget waktu dikasih tahu temuan awal anak-anak murid saya seperti apa. 
Ternyata mereka dites psikologi tertinggal 3 tahun di usianya. Pantas saja susah 
sekali rasanya mengajar mereka. Ternyata kami sebagai guru harus bangun 
pondasi dasarnya dulu. Batu-batu untuk mereka bisa baca, tulis hitung dan jadi 
mandiri. Jadi kami harus ubah cara kami mengajar,” ungkap Pak Arnold 

 Pak Arnold pun kemudian tertantang 
untuk mengimplementasikan metode-
metode yang diberikan selama program 
pelatihan. Keyakinan yang tinggi karena 
percaya cara tersebut dapat membantu 
anak-anaknya berubah, Pak Arnold terus 
menerus mencobanya. Sepert i  SMART 
(Senam, Motorik, Aktif, Riang, dan Semangat)  
untuk menguatkan kesiapan motorik anak 
dalam belajar.  Metode literasi dengan pra-
saat dan pasca-baca.  Metode Konkret-
Gambar-Abstrak (KGA) dalam mengajarkan 
numerasi secara kontekstual. Metode inkuiri sebagai budaya belajar yang 
menumbuhkan keingintahuan siswa. Jiwa pembelajar semakin tumbuh pada diri beliau. 
 “Pembelajaran literasi, selama ini kita lebih banyak berpikir literasi baca saja. 
Kalau sekarang banyak variasinya, tidak hanya aspek membaca, bisa menulis, 
menyimak, mendengarkan, bahkan drama. Untuk numerasi, selama ini sifatnya abstrak, 
angka-angka. Sekarang prosesna bisa gunakan metode KGA (Konkrit, Gambar, 
Abstrak). Bagus sekali anak-anak perubahannya. Lebih berani dan aktif juga,” kata Pak 
Arnold. 
Setelah melakukan cara-cara baru secara konsisten, Pak Arnold mulai merasakan perubahan 
pada siswanya. Perubahan-perubahan ini membuatnya semakin percaya pada kemampuan 
anak-anaknya. Beliau mulai percaya bahwa selama guru mampu memberikan pembelajaran 
dengan cara yang tepat, sesuai dengan kondisi siswa, anak-anak pasti bisa. 

“Sekarang saya tersadar. Pikiran saya yang sebelumnya mengasumsikan bahwa anak-
anak di sekolah saya sama saja, mau diajar bagaimanapun tetap akan sama, ternyata 
keliru. Selama ini mungkin cara saya saja yang belum tepat atau mungkin perlu 
kekonsistenan dalam menjalankan. Saya menyadari pentingnya saya sebagai guru 
untuk terus belajar dan mampu memahami anak dengan lebih baik.” 

Growth mindset yang mulai tumbuh karena pelatihan dan pendampingan dengan model inkuiri, 
membentuk Pak Arnold menjadi pribadi pembelajar. Beliau banyak melakukan praktik baik 
pengembangan metode belajarnya. Dari mulai praktik literasi menulis tangan rapih, praktik 
numerasi menggunakan metode KGA dengan benda kontekstual SBD, hingga pembelajaran 
inkuiri untuk mengasah keingintahuan dan kreativitas siswa. Beliau hadirkan pembelajaran yang 
eksploratif, dan siswa menjadi pusatnya. 

“Sekarang guru sebagai pemandu. Anak-anak sangat menikmati belajar. Mereka tidak 
dalam posisi tertekan dan hanya mendengar saja. Kita buat proses pembelajaran untuk 

anak ini menjadi proses yang sifatnya bermain”, 
ungkap Pak Arnold. 

Saat pandemi Covid-19 menghantam dunia pendidikan, 
Pak Arnold pun tidak menyerah dengan keadaan yang 
serba terbatas. Bekal yang didapat selama pelatihan dan 
pendampingan, membuat Pak Arnold mampu berpikir 
adaptif dalam melakukan pembelajaran jarak jauh saat 
masa BDR (Belajar dari Rumah). 

“Kami buat LKS yang baik. Banyak proyek yang 
dekat dengan anak. Seteleh dibuat kita pun tidak 
bisa kirim lewat wa. Jadi kita antar ke rumah anak-
anak dan damping belajar,”  ungkap Pak Arnold.
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 Tidak dapat belajar secara online, bukan berarti anak-anaknya harus berhenti belajar. 
Beliau membentuk kelompok murid yang rumahnya berdekatan, dan menyiapkan LKS (Lembar 
Kerja Siswa) yang bersifat proyek yang dekat dengan anak. 
Tak hanya itu,  persepsi terhadap siswa yang berubah dan juga pemahaman pengajaran yang 
lebih baik juga membawa perubahan secara personal terhadap diri Pak Arnold. Dikenal sebagai 
guru bertangan besi, saat ini berubah menjadi sosok guru yang diidolakan. Bukan hanya oleh 
anak-anak, namun juga oleh orangtua. 

“Kalau dulu di anak saya, Rasti, ia sangat takut dengan Pak Arnold. Tapi sekarang anak 
saya Agim, tidak terlalu takut, malah lebih dekat. Dulu anak-anak kalau ada salah main 
tangan, tetapi sekarang tidak. Hanya ditegur saja, makanya anak-anak senang dengan 
beliau. Mungkin sekitar dua tiga tahun ini ada perubahan. Proses mengajarnya juga lebih 
aktif. Anak-anak senang dengan guru”, ungkap Siti Aminah, Orangtua siswa SDN Waikelo.

 Tidak berhenti hanya di kelasnya, banyaknya perubahan yang dirasakan Pak Arnold 
memicu beliau untuk terus bergerak dan mulai berbagi. Pak Arnold kini mulai nyalakan lenteranya 
di komunitas sekitarnya. Pak Arnold membagikan praktik-praktik baik dalam literasi dan numerasi 
pada rekan guru di sekolah, antar sekolah, forum KKG (Kelompok Kerja Guru), maupun di forum 
antar KKG. Beliau juga sebagai kontributor penulis untuk Buku Perkusi (Pedoman Inkuiri, Literasi dan 
Numerasi) serta Buku Berbagi Praktik Baik Literasi, Numerasi dan Inkuiri.  

 Beliau juga kini semakin aktif menginisiasi berbagai program inovatif pengembangan 
kompetensi guru pada KKG di gugusnya. Sebagai Ketua KKG Gugus V, beliau juga membuat 
berbagai program kerja pemberdayaan guru sebagai guru pembelajar, seperti berbagi praktik 
baik literasi dan numerasi dan  pembuatan lembar kerja yang konstekstual. 

“Saya berharap, keberhasilan praktik baik saya ini, bisa menginspirasi guru lainnya dalam 
melakukan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Sehingga, perubahan seperti ini 
tidak hanya dirasakan oleh saya sendiri, tetapi juga oleh guru lainnya”, kata Arnold.  

Sejak tahun 2009, William & Lily Foundation berperan aktif sebagai lembaga pemberi 
hibah untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan 
pendukung dan pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Dengan menggandeng Kuark 
International sebagai Mitra Pelaksana melalui Kelas Lentera, WLF mengimplementasikan Program 
Penguatan Konsep Kurikulum Pendidikan Khusus Literasi Dasar dengan Pemanfaatan Potensi Lokal 
untuk Sekolah Dasar di Tambolaka, Sumba Barat Daya. Program yang telah berlangsung selama 
dua tahun ini diharapkan mampu menciptakan perubahan positif terutama bagi para guru dalam 
melakukan tugasnya dengan metode-metode pembelajaran yang inovatif dan kontekstual.

Penaan:
Artikel ini dapat disusun berkat dukungan dari William & Lily Foundation. Isi artikel ini adalah 
tanggung jawab KUARK dan tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan William & Lily 
Foundation. 
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 Kegiatan Perayaan HUT RI ke 76 dan Family Day TKK ORA et LABORA Pamulang 
berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun kegiatan yang terselenggara sebagai 
berikut:  
1. Upacara Bendera Bersama (Virtual), hari Senin, 16 Agustus 2021

Kegiatan upacara Bendera Bersama (Virtual-Zoom Meeting) dimulai pada pukul 
07.30 WIB. Kegiatan ini juga melibatkan orangtua sebagai petugas Upacara, yaitu 
Pemimpin upacara: Papa Glenda, Dirigen: Mama Lenno, Pembaca Pancasila: 
mama Ticia, mereka sangat bersungguh-sungguh didalam melaksanakan 
tugasnya. 

2. Ibadah bersama sebagai ucapan syukur perayaan HUT RI ke 76 dan Family Day, hari 
Jumat, 20 Agustus 2021

 Kegiatan ini dimulai pukul 07.30 WIB. Siswa dan orang tua mengenakan 
Dresscode nuansa merah putih dan tidak ketinggalan atribut merah putih. Ibadah 
Bersama dipimpin oleh Ibu Rini dengan tema Tokoh Penulis Alkitab “ Paulus “.
 Kegiatan dilanjutkan permainan di dalam room kelas masing-masing, 
permainannya adalah (1) memasukkan pensil ke dalam botol dan (2) menyuapi 
orang tua pisang dengan mata siswa ditutup. Secara keseluruhan permainan ini diikuti 
oleh semua siswa dan orang tua dengan penuh antusias dan kegembiraan.
 Tepat pukul 09.00 WIB breakout room ditutup untuk bergabung kembali dan 
bersama-sama menyaksikan foto dan video yel-yel Indonesia Tangguh Indonesia 
Tumbuh yang sudah dikirimkan sebelumnya. Kesempatan ini juga pemenang lomba 
foto dan video yel-yel diumumkan. Pukul 09.45 WIB kegiatan selesai dan ditutup 
dengan doa oleh Ibu Saras. Untuk hadiah pemenang, piala langsung diantar oleh 
guru ke rumah masing-masing siswa (area Pamulang-Ciputat) dan mendapatkan 
respon yang sangat baik oleh siswa maupun orang tua.
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 SDK ORA et LABORA BSD mengadakan beberapa acara untuk memperingati HUT 
NKRI ke-76. Beberapa kegiatan diantaranya yaitu lomba-lomba siswa secara online dan 
acara Ibadah serta perayaan HUT NKRI. Semua acara berjalan dengan baik dan lancar. 
Beberapa lomba di antaranya adalah: lomba foto kostum, lomba menyanyi, lomba 
menggambar, lomba membaca teks Proklamasi, lomba pidato bahasa Inggris, lomba 
poster digital dan membuat video ucapan HUT NKRI serta Live Quiz.
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Berkibarlah benderaku
Lambang suci gagah perwira

Di seluruh pantai Indonesia
Kau tetap pujaan bangsa

Siapa berani menurunkan engkau
Serentak rakyatmu membela

Sang merah putih yang perwira
Berkibarlah Slama-lamanya

Semangat kemerdekaan tetap mengalir di hati anak-anak walaupun dimasa pademi. 
Anak-anak sangat antusias, sangat semangat saat mengikuti lomba yang diadakan 
oleh SDK ORA et LABORA Pamulang. Ada lomba menyanyi, membuat desain masker 
dan yel-yel  bersama anggota keluarga. Semangat kemerdekaan di ORA et LABORA 
juga di warnai dengan upacara HUT RI yang dilaksanakan via virtual pada Selasa, 17 

Agustus 2021 dan sebagai pengibar bendera adalah bapak ibu guru. Upacara secara 
virtualpun dapat berjalan dengan hikmat. Pada Jumat, 20 Agustus 2021 setelah 

kebaktian bersama, tibalah waktunya pengumuman lomba. Selamat kepada anak-
anak yang menjadi juara lomba 17-an. Bagi yang belum menang, jangan patah 

semangat, tetaplah berkarya, dan terus kobarkan semangat juang para 
pahlawan…seperti tema HUT RI ke 76 “Indonesia Tangguh Indonesia 

Tumbuh”….MERDEKA 

Edisi XIII



Create Stars In God’s Hand 19

Liputan Khusus

Edisi XIII



6220 Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama

Liputan Khusus

 Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-76, 17 Agustus 
2021. HUT tahun ini digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19. Suasana pandemi 
menjadi momentum untuk lebih mengeratkan persaudaraan, merawat kerukunan, 
dalam membangun bangsa. “Negeri ini semakin dewasa, bergerak maju untuk menjadi 
bangsa yang terus tumbuh dan semakin tangguh. 
 SD, SMP Kristen ORA et LABORA Panglima Polim untuk bersama-sama, 
memberikan kontribusi terbaiknya, dalam penanganan pandemi, termasuk dengan 
menerapkan protokol kesehatan dan disiplin 5M dan terus berdoa, agar pandemi segera 
cepat selesai.
 Dengan semangat kebersamaan siswa dan siswi melaksanakan lomba secara 
virtual. Lomba lomba tersebut adalah, baca teks proklamasi, menyanyikan lagu-lagu 
nasional, poster kemerdekaan, dan membuat prakarya nuansa kemerdekaan
“Selamat Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, Merdeka, 
Merdeka!”.(Gun)
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 M e r d e k a ! ! 
K e m b a l i  l a g i  p a d a 
tanggal 17 Agustus 2021, 
SMPK ORA et LABORA 
merayakan ulang tahun 
negeri kita, Indonesia yg 
k e - 7 6 !  G i m a n a ? 
penasaran gak nih sama 
kegiatan dan lomba-
lombanya? Yuk kita liat 
apa aja sih kegiatan yang 
dilakukan oleh SMPK ORA 
et LABORA BSD tahun ini!

Per tama-tama, 
para murid diberitahukan 
p e r a t u r a n - p e r a t u r a n 
selama acara yaitu untuk 
m e m b u k a  k a m e r a , 
m e m a k a i  d a s i  d a n 
seragam yang lengkap. 
S e t e l a h  m e m a s t i k a n 
semua siswa mengikuti 
peraturan,  kami masuk 
dalam ibadah virtual. Kami menyanyikan pujian, berdoa dan mendengarkan rman. 
Setelah itu, kami melakukan upacara yang tidak jauh berbeda dengan yang biasa kami 
lakukan di upacara ofine, yaitu memberikan penghormatan pada sang merah putih. 

Pada penghujung acara, part yang paling ditunggu-tunggu siswa dimulai, yaitu 
pengumuman pemenang lomba 17 Agustus 2021. Sebelumnya, pada tanggal 8 Agustus 
2021, wali kelas telah memberikan informasi mengenai lomba dalam rangka 
memperingati kemerdekaan Indonesia. Kami diberi waktu sampai dengan tanggal 15 
Agustus 2021 untuk mengumpulkan karya perlombaan yaitu lomba cover lagu, desain 
poster dan lomba tiktok dengan tema “Merdeka dari Covid-19.” Pengumuman 
pemenang lomba diberitahukan pada tanggal 17 Agustus  2021 melalui zoom meeting. 

Itulah acara 17an kami di SMPK ORA et LABORA BSD. Gimana? Seru kan kegiatan 
kami? Tetap semangat dan merdeka!- Zefanya, Joseph, Stania – The Thinkers-Jurnalistik
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 Dalam rangka HUT RI ke-76, sekolah 
kami mengadakan acara di tanggal 16 dan 17 
Agustus. Kami semua antusias mengikutinya, 
ada berbagai kegiatan seru yang kami lakukan 
bersama. Meski semua dilakukan secara virtual, 
semua itu tidak mengurangi semangat kami 
semua untuk mengikuti acara ini. Pada tanggal 
16 Agustus, diadakan berbagai lomba untuk 
memeriahkan HUT RI Ke-76 ini. Ada lomba 
berburu benda, lomba kuis online, lomba Tik Tok 
challenge, dan lomba E-Sport Mobile Legend.
 Kami mengikuti zoom  dari pukul 
delapan. Kami mendapat sambutan dan 
pesan dari guru Bahasa Indonesia kami, Ibu Tri 
Endah. Setelah sambutan itu, acara dilanjutkan 
bersama dua MC, yaitu Kynar dan Devina dari 
kelas 9B. Mereka memimpin acara dengan 
seru, kami juga diberikan dua pertanyaan 
singkat untuk mencairkan suasana. Setelah 
penyambutan dari dua MC, lomba pertama 
dimulai.
 Lomba pertama adalah berburu 
benda, Kynar pun menyebutkan nama para 
peserta. Lomba dibagi menjadi beberapa sesi, 

kelas 7A, 7B, dan kelas 8A bermain di sesi 
pertama. Sedangkan kelas 8B, 9A, dan 9B 
bermain di sesi kedua. Pemenang dari sesi 
pertama dan kedua pun bermain di sesi nal. 
Dari enam orang nalis, tersisa tiga orang yang 
bermain di sesi terakhir, sesi untuk menentukan 
siapa juara pertama, kedua, dan ketiga. Juara 
pertama dimenangkan oleh Azarel kelas 9A, 
diikuti Bryan dari kelas 7B yang memenangkan 

juara ke dua, dan Grace dari kelas 9B yang 
memenangkan juara ketiga. 
 Perlombaan dilanjutkan ke lomba kuis 
online. MC berpindah ke Joshua kelas 9A dan 
Grace kelas 8B. Lomba kuis online diikuti oleh 
seluruh siswa. Semua peserta memasuki link 
yang diberikan dan saling berlomba mengejar 
poin tertinggi. Berbagai soal yang diberikan 
berisi tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. 
Setelah perlombaan selesai, terdapat tiga 
pemenang yang punya poin tertinggi. Urutan 
pertama dimenangkan oleh Fiona dari kelas 9A, 
Mikhael dari kelas 9B, dan Kiemas dari kelas 9A. 
Setelah lomba ini, kami semua beristirahat 
selama 15 menit. 
 Setelah kembali dari istirahat, lomba Tik 
Tok Challenge dimulai. MC berpindah ke Lonna 
dari kelas 8B dan Aiko dari kelas 8A. Di lomba ini 
berbagai video dari peserta ditayangkan zoom. 
Ada banyak peserta dengan gerakan, kostum, 
dan editan yang sangat keren. Pemenang dari 
lomba tersebut adalah Rachel Renata dari 8B, 
Calista Irly dari kelas 9A, dan Yemima Angger 
dari kelas 8A. 
 Setelah lomba Tik Tok Challenge, 
ditayangkanlah nal dari lomba E-Sport Mobile 
Legend. Lomba ini sudah berlangsung sejak 
pagi, namun yang ditayangkan hanya nalnya 
saja, yaitu 9A melawan 8A. Pertarungan terasa 
sangat seru, apalagi dengan adanya dua 
komentator yaitu Paula dari kelas 9A dan Lonna 
dari kelas 8B dari kelas . Setelah pertarungan 
yang sengit, akhirnya lomba ini dimenangkan 
oleh tim dari kelas 9A. 
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 Perayaan hari ini pun berakhir. Namun 
acara belum selesai, masih ada upacara 
yang akan dilaksanakan esoknya. 
 Di pagi hari pada tanggal 17 Agustus, 
kami semua mengikuti upacara. Semua 
peserta menggunakan seragam lengkap, 
upacara dimulai pukul 07.30. Upacara 
dipimpin oleh Joshua dengan Ibu Dian 
sebagai pembina. Uniknya, pengibaran 
bendera dilakukan dengan memutar video 
rekaman upacara di tahun 2019. Pembacaan 
teks proklamasi dilakukan oleh Bapak Vito dan 
dilanjutkan dengan mengheningkan cipta 
yang dipimpin oleh pembina upacara. 
Mengheningkan cipta diiringi lagu yang 
diputar dari video. 
 Pancasila dibacakan oleh Kynar dan 
diikuti semua peserta. Setelah pembacaan 
Pancasila, dilakukan pembacaan naskah 
pembukaan UUD 1945. 
Kemudian, Ibu Dian memberikan amanat. Ibu 
Dian mengatakan bahwa kita harus terus 
memegang nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, 
tetap bertahan dalam pandemi yang belum 
usai ini. 
 Setelah mendengar amanat, kami 
bersama-sama menyanyikan lagu Hari 
Merdeka dengan dipimpin oleh Grace 
kemudian dilanjutkan dengan doa yang 
dipimpin oleh Lonna. Pemimpin upacara pun 
melapor, kemudian upacara selesai. Kami pun 
berfoto bersama-sama. 
 Kesan yang kami dapatkan adalah 
semangat kemerdekaan ini tidak menghilang 
meski kami tidak bisa bertemu. Kami masih 

b i s a  b a h a g i a  m e s k i  s e m u a     
dilaksanakan secara daring. Semoga 
semangat kemerdekaan kita bisa terus 
membara.  MERDEKA!!
Disusunoleh :
- Christopher Valentiano Habinsaran Sirait 9A
- Florencia Devina Martin 9B
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Merry
 christmas

 

Dear Teacher and my friends
Merry Christmas and Happy

new year

 

From :
Timothy

  

5B
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Natal merupakan satu moment 
yang sangat dinanti-nantikan 
oleh seluruh umat Kr i s t iani 
dimana pun berada. 
Begitupun siswa/siswi SD/SMP 
Kristen ORA et LABORA Panglima 
Polim. Ibadah dan perayaan 
Natal telah diadakan pada 
Rabu, 15 Desember 2021 masih 
di tengah pandemi covid-19 
secara virtual dengan tema 
" C i n t a  K a s i h  K r i s t u s  y a n g 
Menggerakkan Persaudaraan, 1 
Petrus 1:21. Walaupun secara 
virtual, anak-anak tetap antusias 
m e m b e r i k a n  p e n a m p i l a n 
mereka yang terbaik dalam 
memuji dan memuliakan Tuhan. 
Penampilan mereka antara lain 
persembahan pujian, menyanyi 
solo, dance, gerak dan lagu, 
membaca puisi maupun tarian 
tamborin.
Natal 2021 mengingatkan kita 
untuk saling mengasihi dengan 
segenap hat i  dalam kas ih 
persaudaraan yang tulus dan 
ikhlas dengan hidup sal ing 
menolong.
Tuhan Yesus memberkati.(Vera)

Edisi XIII



Create Stars In God’s Hand 27

Liputan Khusus

 S D  K r i s t e n  O R A  e t  L A B O R A  B S D 
mengadakan Ibadah dan Perayaan NATAL 
pada hari Kamis, 9 Desember 2021 secara 
virtual. Tema NATAL tahun ini adalah: “Cinta 
K a s i h  K r i s t u s  y a n g  M e n g g e r a k k a n 
Persaudaraan” (1 Petrus 1:22). Pelayan 
Firman dibawakan oleh Kak Pujianto. Acara 
ini terasa berbeda dan sangat spesial karena 
dimeriahkan oleh beberapa penampilan 
siswa dan guru. 

Luar biasa antusias para siswa dalam memeriahkan Natal seperti keikutsertaan 
dalam lomba Natal yang diadakan setiap 
kelas. Berikut ini jenis lomba dari kelas 1 
sampai kelas 6.

Ø Kelas 1 Membuat Kartu Natal
Ø Kelas 2 Gerak dan Lagu Personal
Ø Kelas 3 Menyanyi Lagu Natal
Ø Kelas 4 Membuat Ornament Natal
Ø Kelas 5 Menggambar Suasana Natal
Ø Kelas 6 Membuat Puisi Natal

Tak hanya itu, beberapa siswapun 
menampilkan talenta terbaik mereka seperti 
menyanyi solo, menari, menyanyi sambil 
memainkan alat musik, membuat puisi, membuat pantun serta kreatitas lainnya.

Selain kemeriahan dari siswa, guru pun melakukan berbagai persiapan serta 
menampilkan sebuah mini drama di dalamnya. Drama tersebut menceritakan tentang 
kisah orang Samaria yang baik hati seperti dalam Firman Tuhan. Pesan drama tersebut 
mengingatkan kita untuk mengasihi sesama tanpa melihat agama, suku, ras serta latar 
belakang lainnya terlebih mengasihi Tuhan. Drama ini sangat relevan dengan tema Natal 
yang diambil oleh SD Kristen ORA et LABORA BSD yaitu “Cinta Kasih Kristus yang 
Menggerakkan Persaudaraan” (1 Petrus 1:22).

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus yang adalah Putra Natal yang sudah menolong, 
menyertai serta memberkati pelaksanaan Ibadah dan Perayaan Natal SD Kristen ORAet 
LABORA BSD tahun 2021 yang dihadiri oleh seluruh siswa, guru dan karyawan, kepala 
kampus BSD serta perwakilan yayasan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan! 
Selamat merayakan kelahiran Yesus Kristus dan selamat menyambut Tahun Baru 2022. 
Tuhan beserta kita!
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 Natal kali ini mengusung tema “Cinta kasih Kristus yang menggerakkan 
persaudaraan ( 1 Petrus 1: 22 )”. Sang Bayi Natal Yesus Kristus terus mengerakkan 
persaudaraan dalam suasana pandemi di tahun kedua ini. Kasih dan persaudaraan 
dalam keluarga besar YPK ORA et LABORA terus dirasakan dalam balutan ibadah 
natal yang dipimpim oleh ibu Pendeta MAYA UNIPUTTY. Ibadah dan perayaan natal 
meski dilakukan secara virtual zoom, akan tetapi cinta kasih Yesus terus menggerakkan 
persaudaraan keluarga besar YPK ORA et LABORA untuk tetap semangat, bersatu hati 
dalam pelayanan.
 Pada natal kali ini, Bpk EDWIN SOERYADJAYA selaku Pembina YPK ORA et 
LABORA berkenan mengikuti ibadah dan perayaan natal dari awal sampai akhir 
acara. Beliau berpesan agar kebersamaan ORA et LABORA terus dibangun dan tetap 
semangat sekalipun dimasa masa yang sulit. Penampilan setiap kampus memberikan 
senyuman tersendiri bagi para partisipan natal di layar zoom. Adapun penampilannya 
adalah paduan suara, vocal grup, dance, dan juga ashmob.
 Tidak hanya guru karyawan yang ikut merasakan kebersamaan natal, 
dukungan para alumni dan purna bakti memberikan suasana mariah dalam 
perayaan natal kali ini. Berkat natal secara rohani dan jasmaniah kinipun dirasakan. 
Kesukaan natal diwarnai dengan adanya banyak doorprize, sebagai salah satu 
moment yang ditunggu oleh keluarga besar YPK ORA et LABORA. Kiranya natal tahun 
depan kita bisa berkumpul seperti sedia kala disaat pandemi belum menghampiri 
bumi pertiwi ini. ~cnak~
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Selamat Hari Natal
OeL Panglima Polim
Tuhan Yesus Memberkati

Dari Nicholas DK Kls 4 OeL Polim
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 “Walking with Jesus” itulah tema 
ibadah awal tahun pelajaran  TKK ORA 
et LABORA Pamulang tahun 2021-2022, 
dimana meskipun di laksanankan 
secara online tidak menyurutkan 
semangat para guru dan siswa untuk 
beribadah. Turut hadir dan melayani 
siwsa-siswa  Pdt. Johsua P Harahap  dari 
gereja GKJ Pamulang. 
Kegiatan ini di adakan pada tanggal 16 
Juli 2021. Didukung dengan tema 
“walking with Jesus” Menyemangati 
guru, siswa dan orang tua murid yang 
mendampingi siswa di rumah, agar 
senantiasa berjalan bersama Yesus  
dalam mendampingi siswa melangkah 
di tahun pelajaran 2021-2022

Sungguh bersyukur  karena 
kegiatan ibadah awal tahun bisa 
berjalan dengan baik dan yang 
terutama adalah para siswa terlihat 
senang dan sangat antusias Terima 
kasih untuk orang tua yang sudah 
mendukung kegiatan ini. Tuhan Yesus 
memberkati. (Marsalina F-TKKPml)

IBADAH AWAL TAHUN AJARAN TKK ORA et LABORA PAMULANG
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 Puji syukur kami panjatkan kepada 
Tuhan Yesus  Kr i s tus  atas  kas ih  dan 
pertolonganNya.
T i d a k  k a l a h  p e n t i n g  k a m i  j u g a 
menyampaikan ucapkan banyak terima 
kasih kepada segenap orang tua murid 
KB/TKK ORA et LABORA Pamulang atas 
kesedian Bapak/Ibu/Wali Siswa mengisi 
survey Pelaksanaan Pembelajaran Tatap 
Muka Terbatas. Berdasarkan hasil yang kami 
terima tercatat 73% siswa siap mengikuti 
kegiatan Pembelajaran Tatap Muka 
Terbatas.
 A t a s  h a s i l  s u r v e y  i n i ,  k a m i 
memutuskan hari Senin, 20 September 2021 
untuk memulai Pembelajaran Tatap Muka 
Terbatas dengan persyaratan surat 
pernyataan yang wajib ditanda tangani 
diatas meterai Rp 10.000 atas pilihan survey 
Bapak/Ibu/Wali Siswa KB/TKK ORA et 
LABORA Pamulang. 
 Terlihat keceriaan dan antosias 
anak-anak bertemu dengan teman dan 
sekolahnya, ada salah satu anak yang baru 
datang dan langsung bertanya: “Ibu 
guru..aku tidak tau bagaimana cara 
bersekolah“ haru campur  bahagia 
mendengar secara langsung celotoh anak-
anak diawal  Pertemuan Pembelajaran 
Tatap Muka Terbatas ( PTMT) hari ini.
Demik ian informasi  yang bisa saya 
sampaikan terkait dengan Pembelajaran 
Tatap Muka Terbatas. Kiranya kasih karunia 
Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.
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 Dalam rangka menyambut Hari 
P e n g l i h a t a n  S e d u n i a ,  T i m  L a u l i m a 
mengadakan kegiatan virtual jalan-jalan ke 
Jepang dengan Soa Kartika (Volunteer 
Sharing Caring Culture-NPO Yokohama 
Jepang) khusus untuk Sekolah ORA et 
LABORA. 
 Dalam kegiatan ini anak mengenal 
tempat bermain anak–anak di Jepang dan 
jalan–jalan rute kereta di Tokyo. Anak-anak 
juga diberikan pengetahuan meningkatkan 
awareness kesehatan mata yang fun dan 
edukatif. Kegiatan ini akan dilaksanakan 
pada hari Rabu, 29 September 2021 pukul 
10:00-12:00 WIB.

Virtual Jalan – Jalan Ke Jepang
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This Is My Story (Lomba Bercerita)
Setiap anak menceritakan kembali cerita yang sudah dengarkan
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 Kegiatan Pengenalan Profesi 
Perawat TKK ORA et LABORA Pamulang 
berlangsung dengan baik dan lancar. 
A n a k - a n a k  s a n g a t  s e n a n g  d a n 
bersemangat. Dengan mengenakan 
seragam perawat, semua anak ingin 
bertanya mengenai profesi perawat dan 
berbicara mengungkapkan is i  hat i 
mengenai cita-cita dan pendapat 
mereka tentang perawat.
 Melalui kegiatan ini, anak-anak 
belajar mengenal sikap dan tugas seorang 
perawat, yang dengan tanpa lelah dan 

PENGENALAN PROFESI
KB/TKK ORA et LABORA PAMULANG

setia mendampingi dan mengobati 
pasien dengan lemah lembut dan penuh 
k a s i h  s a y a n g .  S a a t  k e g i a t a n  i n i 
b e r l a n g s u n g ,  a n a k - a n a k  s a n g a t 
bersemangat bertanya profesi perawat 
dan mengemukakan perasaannya. 
Semua anak berebutan ingin bertanya 
lebih dulu dan dijawab oleh Ibu Hasian 
Len iwi ta.   Dan akh i rnya kegiatan 
Pengenalan Profesi ditutup dengan oleh 
sambutan singkat Kepala Sekolah Bu 
Agustine, doa oleh Ibu Hasian Leniwita dan 
berfoto bersama. 
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Kegiatan Hari Guru diselenggarakan 
pada hari Kamis, 25 November 2021, kegiatan 
ini berlangsung melalui meeting zoom dibuka 
jam 09.45 WIB dan banyak siswa sudah mulai 
join. Siswa mengikuti kegiatan menggunakan 
dresscode baju profesi sesuai yang dicita-
citakan siswa. Beberapa profesi yang dicita-
citakan siswa antara lain: polisi, dokter, dokter 
anak, dokter hewan, bos ganteng, perawat, 
pilot, pemadam kebakaran, tentara, foto 
model, koki, pelukis, dan pengusaha. Kegiatan 
dimulai jam 10.00 WIB, diawali dengan ibadah 
bersama yang dipimpin oleh Ibu Saraswati 
(doa bersama, puji-pujian, mendengarkan 
rman Tuhan) tema belajar berempati.

P a d a  j a m  1 0 . 3 0  W I B  k e g i a t a n 
memperingati Hari Guru dimulai dengan siswa 
satu per satu menyebutkan nama dan cita-
citanya. Dilanjutkan memperkenalkan sejarah 
adanya Hari Guru yang setiap tanggal 25 
N o v e m b e r  k i t a  p e r i n g a t i  m e l a l u i 
penanyangan video animasi. Siswa juga 
m e m b e r i k a n  p e r s e m b a h a n  m e l a l u i 
pembacaan puisi untuk  guru-guru disekolah 
yang sangat dihayati dengan baik, sebagai 
rasa syukur diadakan pemotongan tumpeng 
oleh Ibu Agustine. Kegiatan juga diisi dance 
oleh ibu-ibu guru sebagai penyemangat 
dalam memberikan pengajaran bagi siswa 
dengan lagu “Semua Murid Semua Guru”. 
Kegiatan ditutup dengan dance bersama 
siswa dan doa penutup.

HARI GURUHARI GURU
TKK. ORA et LABORA PAMULANGTKK. ORA et LABORA PAMULANG

HARI GURU
TKK. ORA et LABORA PAMULANG
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 Anak–anak TK B ORA et LABORA 
Panglima Polim melakukan eksplorasi 
dengan berbagai kegiatan yang bisa 
dilakukan dirumah dengan menggunakan 
alat memasak di dapur, 
yaitu talenan. Anak– 
a n a k  b e r m a i n  p l a y 
dough menuliskan hari, 
t a n g g a l  d a n  b u l a n 
dengan bermain sambil 
belajar Anak melakukan 
kegiatan meremas dan 
menekan play dough 
y a n g  d a p a t 
m e l e p a s k a n  e n e r g i 
berlebih karena anak – 
a n a k  l e b i h  b a n y a k 
waktu bermain di rumah 
s e r t a  m e m b a n t u 
m e n i n g k a t k a n 
konsentrasi belajar anak. 

 Pada tanggal 10  September 2021, TK ORA et LABORA Panglima Polim 
mengadakan kegiatan Cooking Class Virtual. 
 Kegiatan yang ditunggu–tunggu anak, walaupun belajar dirumah anak tetap 
bersemangat menciptakan berbagai jenis makanan, sekaligus mengembangkan rasa 
percaya diri mereka ketika berhasil membuatnya. Siswa TK B ORA et LABORA Polim 
membuat bola–bola cokelat dalam acara Virtual Cooking Class kali ini, anak belajar 
untuk mengikuti instruksi dari guru. Ada beberapa langkah memasak yang harus diikuti 
oleh siswa, seperti menumbuk biskuit, menguleni dan membentuk adonan menjadi bola-
bola. Fun Cooking VirtualFun Cooking VirtualFun Cooking Virtual
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Kegiatan Virtual Tour “Sentul Fresh” sudah 
dilaksanakan pada hari Jumat, 26 November 2021, 
dan kegiatan ini berlangsung dengan baik dan 
lancar melalui meeting zoom dibuka jam 07.15 WIB 
dan banyak s i swa sudah mulai  jo in.  S i swa 
menggunakan dresscode baju bebas dan rapi serta 
dipersilahkan menggunakan aksesoris saat berjalan-jalan yaitu: topi, kacamata hitam, 
dan lain-lain. Kegiatan diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh Ibu Fajar Dwi 
Lestari (doa bersama, puji-pujian, mendengarkan rman Tuhan) dengan tema “Yesus 
mengusir roh jahat”.

Tepat jam 08.00 WIB, kegiatan Virtual Tour “Sentul Fresh” dimulai dan langsung 
dipandu oleh Kak Dani (tour guide dari Sentul Fresh). Seluruh kegiatan berlangsung secara 
interaktif dan sangat menyenangkan. Siswa dikenalkan dengan jenis-jenis ikan, asal usul 
dan makanannya (lele, patin, nila, giant sh), dikenalkan burung-burung, tanaman obat 
(bunga teleng-untuk mengobati mata, tanaman betadine-mengobati luka gores), 
tanaman bunga matahari, kelinci, marmut, kura-kura, rusa, sapi perah (ditunjukkan juga 
saat Kak Dani memerah sapi secara langsung), serta pembuatan minuman Yogurt. Siswa 
juga sangat antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan selama kegiatan 
berlangsung. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama dann doa penutup

Kegiatan tersebut sangat memberi makna bagi siswa untuk senantiasa mencintai 
segala ciptaan Tuhan dengan merawat, memanfaatkan dengan benar, dan 
menjaganya. Siswa mengalami langsung tournya walaupun secara virtual.

VIRTUAL TOUR “SENTUL FRESH”
TKK ORA et LABORA PAMULANG
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Batik adalah warisan leluhur bangsa Indonesia dan diakui 
sebagai Warisan Budaya Tak Punah oleh UNESCO pada tanggal 2 
Oktober 2009. Sejak saat itu, negara kita memperingati Hari Batik 
Nasional setiap tanggal 2 Oktober. Motif Batik biasa digunakan 
pada baju, tas dan produk lainnya. Mengenalkan budaya batik 
harus dimulai sejak dini. Penanaman rasa cinta tanah air pada 
anak usia dini tentunya akan menjadi dasar yang kuat untuk 
membangun manusia Indonesia seutuhnya.  

Atas dasar itulah  kami TKK ORA et LABORA Pamulang 
mengadakan kegiatan Batik Day berupa Fashion Show bertema 
Batik menggunakan bahan dasar kertas bermotif batik. Waktu 
pembuatan selama 2 minggu dimanfaatkan dengan baik. Terlihat 
dari hasil kreasi batik yang sangat indah dan unik. Selama 3 minggu 
berturut-turut dimulai dari tanggal 8 Oktober 2021, siswa-siswa kelas 
KB, TK-A dan TK-B menampilkan bakat mereka dalam bidang 

fashion show. Beberapa terlihat malu-malu 
namun banyak yang ternyata memiliki bakat 
sebagai model catwalk. 

Dewan juri yang terdiri dari Bpk. Antar 
Oktav ianto se laku Pr inc ipal  Kampus 
Pamulang beserta 2 orang dewan guru 
terlihat kesulitan menentukan pemenang 
dari tiap jenjang karena semua menampilkan 
bakat terbaik mereka. Puncak Acara yang 
berlangsung hari Jum'at, 29 Oktober 2021 
menyuguhkan penampilan seluruh siswa 
sekaligus mengumumkan pemenang dari 
tiap kelas. Berharap dengan adanya acara 
i n i ,  s i s w a - s i s w i  s e m a k i n  m e n c i n t a i 
kebudayaan Indonesia sebagai bentuk cinta 
tanah air. (FDL-TKOELPAM)

Batik Day 2021
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 Pengenalan profesi merupakan salah satu pembelajaran di TK ORA et LABORA 
Panglima Polim. Kali ini siswa TK B diajak untuk mengenal profesi dokter. Pengenalan 
dimulai dengan membuat tas dokter dari kertas HVS. Anak belajar melipat, menggunting 
kertas dan menggambar peralatan dokter.  Melalui kegiatan ini siswa akan memahami 
macam-macam profesi dan pekerjaannya.

 Setiap satu minggu sekali anak–anak TK B OeL Polim mengikuti kegiatan sik 
motorik. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah bermain bowling menggunakan 
peralatan yang ada di rumah, seperti gelas plastik. Anak diajak untuk menyusun gelas 
plastik menjadi bentuk menara setelah itu anak diajak melempar dengan bola dan 
menghitung berapa gelas plastik jatuh. Tujuan bermain bowling adalah anak belajar 
untuk berkonsentrasi melempar bola secara terarah.

Pengenalan 
Profesi 

Membuat Tas Dokter
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 Bulan Bahasa di TK Pamulang  biasanya dilakukan 
pada bulan Oktober dan dimeriahkan dengan acara Bible 
story telling atau bercerita. Bible strory telling atau bercerita 
adalah keterampilan yang penting untuk dikenalkan 
kepada anak sejak dini. Bible story telling sangat bermanfaat untuk meningkatkan 
kemampuan bahasa, menanamkan budaya membaca , mengasah imajinasi, melatih 
keberanian dan menambah pengetahuan tentang tokoh-tokoh didalam Alkitab. Melalui 
kegiatan ini anak-anak dilatih untuk berani berbicara di depan teman-teman dan guru.
 Anak-anak sangat antosias dalam kegiatan Bible story telling dimana anak lain 
saling menunggu cerita dari teman-temannya. Beberapa anak cukup krearif dalam 
bercerita menggunakan alat peraga. Mereka juga cukup kooperatif  ketika salah satu 
teman sedang bercerita, beberapa anak lain merespon dengan pertanyaan. Bible story 
telling berakhir ketika semua anak telah mendapat jadwal bercerita.
 Kami juga memberikan sertikat pada semua anak yang mengikuti Bible story 

telling sebagai tanda 
penghargaan pada 
a n a k - a n a k  y a n g 
sudah beran i  dan 
b e r u s a h a  u n t u k 
mengikuti Bible story 
telling.

BIBLE STORY TELLING
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Pembelajaran TK B

Mencocok gambar sederhana melatih kesabaran anak 

Membaca gambar - Menyusun huruf - Menuliskan kata
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Membaca adalah suatu kegiatan yang 
menyenangkan, dengan membaca kita dapat 
menemukan berbagai informasi. Begitu juga untuk 
kegiatan book week di SDK ORA et LABORA BSD 
2021. Dalam kegiatan book week di tahun ini sedikit 
berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Pada 
tahun 2021 ini, kegiatan book week dilakukan 
secara virtual dimulai tanggal 18 – 27 Oktober 2021 
dan keg iatan puncak pada 29  Oktober 
bersamaan dengan ibadah bulanan. Kegiatannya 
antara lain Read aloud atau Membaca Nyaring, 
Membaca HLL dan lomba. Untuk kegiatan 
membaca nyaring siswa–siswa SDK ORA et LABORA 
mendengarkan beberapa cerita yang dibawakan 
oleh Bapak Ibu guru wali kelas. Kegiatan membaca 
nyaring ini sangat menarik karena siswa diajak 
untuk mendalami setiap cerita yang dibacakan 
oleh Bapak Ibu Wali kelas. Ada juga kegiatan 
membaca HLL atau Highlights Library. Siswa–siswa 
juga sangat menikmati kegiatan membaca buku 
digital ini disela–sela kegiatan pembelajaran.

Untuk perlombaan yang diadalak dalam 
kegiatan book week kali ini ada 2 kategori untuk 
kelas kecil 1–3 dan kelas besar 4-6. Perlombaan 
dikelas kecil adalah anak-anak mendongeng 
cerita yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu 
“Kisah Ni Pohaci” dan untuk kelas besar anak–anak 
membuat cover book digital dengan cerita yang 
juga sudah ditentukan “Kisah Dewi Sri”. Kedua 
lomba ini sangat diminati oleh anak–anak 
berberapa dari siswa–siswa mengirimkan hasil 
karya dan unjuk kebolehan dalam mendongeng. 
Disetiap perlombaan diambil 3 juara favorit dari 
tiap kelas. Kegiatan puncak book week tahun 2021 
in i  d i tutup dengan Ibadah bulanan dan 
penutupan kegiatan book week. Adapun acara 
utama dalam penutupan book week adalah 
pengumuman juara favotit dan penampilan 
dongeng dari Kak Rika. Kak Rika adalah seorang 
seniman yang berkecimpung didunia anak 
dengan mendongeng. Anak–anak sangat 
menikmati dongeng yang dibawakan oleh Kak 
Rika. Semoga kegiatan book week tahun depan 
sudah bisa dilakukan secara ofine dengan anak – 
anak SDK ORA et LABORA BSD.

Book Week 2021
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Nama� : Rodrick Junior Koteishak                                                                  
Kelas� : 6A
Materi Buletin : English Club Kelas Besar

English Club Kelas Besar

Halo namaku Rodrick 
Junior Koteishak dari kelas 6A. 
K a l i  i n i  s a y a  a k a n 
menceritakan kegiatan dan 
p e n g a l a m a n  s a y a  s a a t 
m e n g i k u t i  E n g l i s h  C l u b . 
Kegiatan saya saat English 
Club adalah tebak-tebakan 
dalam bahasa Inggris bersama 
guru-guru bahasa Inggris dan 
juga teman-teman kecil dari 
kelas 3A–5C. Saya merasa 
sangat gembira dan senang 
karena disana saya bertemu 
t e m a n - t e m a n  b a r u  d a n 
sahabat-sahabat lama. 

Saya tertarik mengikuti 
English Club karena selain saya 
menyukai pelajaran bahasa 
Inggris, guru bahasa Inggrisku 
yaitu Ms Debby, memil ik i 
banyak sekali pengalaman 
dan cerita menarik untuk kami. 
Guru-guru bahasa Inggris yang 
ada di English Club sangat 
interaktif dan komunikatif, 
membuat kami tidak bosan 
dan mengantuk. Biasanya 
kami belajar bahasa Inggris di 
S t u d e n t  B o o k  d a n  j u g a 
Workbook  agar kami bisa 
belajar bahasa Inggris dengan 
baik dan kami terbiasa dan 
dibiasakan untuk berani bicara 
dalam bahasa Inggris. 

Saya ingin berterima 
k a s i h  k e p a d a  g u r u - g u r u 
bahasa Inggris karena sudah 
membuat saya bisa berbicara 
dalam bahasa Inggris dengan 
l a n c a r  d a n  s a y a  j u g a 
berterima kasih dengan English 
Club kelas besar karena sudah 
memberikan banyak sekali 
permainan–permainan yang 
seru dan lagu–lagu bahasa 
Inggris yang membuat saya 
semangat. 



Create Stars In God’s Hand 51

Kegiatan Sekolah

  Hi Teman-teman, aku 
Timothy kls 1B OEL BSD. 
Disini aku mau cerita sedikit 
pengalaman aku join di 
English Club. Nah, kalian 
pengen tau..?
 Tiap hari selasa, 
pukul 13.00 siang adalah 
waktu yang paling aku tunggu 
tunggu loh .  Aku se la lu 
menunggu di depan laptopku 
dengan penuh semangat. 
Karena setiap hari selasa aku 
ada jadwal ekskur bahasa 
Inggris atau biasa kusebut 
“English Club”. Di English 
Club yang sudah aku ikuti aku 
s u d a h  b a n y a k  b e l a j a r 
tentang bagian tubuh, jenis-
jenis pekerjaan, hal-hal yang 
ada di sekitar kita, tentu 
saja semuanya itu dalam 
bahasa Inggris. Belajar 
bahasa Inggris  dengan 
guruku Ms. Priscil yang selalu 
menyenangkan, membuat aku 
semakin suka berbahasa 
Inggris.
 Di English Club ini, 
aku bersama teman-teman 
belajar sambil bermain. 
Motto kita adalah “Be On 
time, Be active and Be 
Happy”. Yang paling kusuka di 
English Club adalah pada 
saat ibu guru membagikan 
link permainan atau quiz, 
bermain kata dan kosakata. 
Awalnya aku malu-malu kalau 
diminta berbicara, tapi 
sekarang aku jadi lebih 
percaya diri berbahasa 
Inggris. English is fun! . 
Demikian pengalamanku di 
eskur bahasa Inggris.Terima 
kasih...

English Club Kelas Kecil
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 Selama seharian penuh siswa SD 
dan SMP ORA et LABORA  dimanjakan 
aneka destinasi wisata. Mereka berkunjung 
ke tempat-tempat wisata edukasi ke 
Jepang. Kegiatan itu dilaksanakan Selasa, 
28 September 2021 
 Tempat-tempat yang mereka 
kunjungi, tidak sekadar wisata semata. 
Tetapi destinasi yang mengandung 
edukasi akan nilai-nilai sejarah dan 
keragaman budaya. Tentu saja kunjungan 
itu tidak secara langsung. Tetapi secara 
virtual karena saat ini masih dalam kondisi 
pandemi.
 Namanya, virtual eld trip dengan 
dipandu oleh seorang guide tour, siswa SD 
dan SMP ORA et LABORA  diajak jalan-
jalan ke tempat yang bernilai eduwisata. 
Meskipun secara daring, siswa mendapat 
pengalaman dan pengetahuan baru dari 
program kunjungan tersebut. (B Koes)

Wisata Edukasi ke Jepang
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HARI 1
1. Upacara Pembukaan Tapel 2021/2022.
Tidak terasa kita sudah memasuki tahun ajaran baru 2021/2022 dengan semangat yang 
baru. Awal tahun ajaran baru ini dibuka dengan acara pembukaan MPLS ( Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah) secara virtual zoom pada Senin, 12 Juli 2021 dengan 
tema “RETURN TO LEARN RETURN TOGETHER”. Acara pembukaan MPLS ini diikuti oleh siswa 
siswi baru di kelas 1, siswa siswi kelas 2, dan bapak ibu guru SDK ORA et LABORA Pamulang. 
Pembukaan MPLS ini dimulai dengan renungan pagi, menyanyikan lagu Indonesia Raya 
dan Mars OeL, sambutan dari Bp. Benyamin Davnie Walikota Tangerang Selatan, 
sambutan  Bp. Kepala Dinas Pendidikan Bpk. Taryono, dan sambutan dari kepala sekolah 
SDK ORA et LABORA Pamulang Ibu Anne Grice. Acara ini diakhiri dengan perkenalan 
principle, kepala sekolah, guru-guru, Tata Usaha yang mengajar di tapel 2021/2022.
2. Parent Meeting
Pertemuan orang tua ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Juli 2021 secara virtual zoom, 
setelah acara upacara pembukaan MPLS dengan siswa. Pada pertemuan ini diawali 
dengan sambutan dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Walikota, Principle Kampus ORA et 
LABORA Pamulang Bapak Antar dan Kepala Sekolah  SDK OeL Pamulang. Kemudian 
Kepala Sekolah memperkenalkan kepada orang tua mengenai prol sekolah, structural 
SDK OeL Pamulang, tata tertib sekolah, pembelajaran dan kegiatan pada masa pademi. 
Selanjutnya ada sosialisasi HLL oleh Bpk Tri dan sosialisasi perangkat pembelajaran yaitu 
LMS oleh Bu Agnes. 

HARI 2
Pada kegiatan MPLS hari  kedua Selasa, 13 Juli 2021, SDK ORA 
et LABORA mengadakan kegiatan via zoom yaitu sosialisasi 
peraturan PJJ kepada murid-murid, edukasi kesehatan yaitu 
bagaimana cara mencegah covid dengan menerapkan 
6M Protokol Kesehatan (memakai masker dengan benar, 
menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, mengurangi 
mobilitas, menjaga pola makan, dan menjauhi kerumunan). 
Kegiatan hari kedua ditutup dengan Pengenalan 
Lingkungan Sekolah oleh Bapak Suryo. Murid-murid diajak 
keliling sekolah supaya dapat mengenal kelas, ruang 
komputer, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang musik dan 
semua fasilitas yang ada di dalam kelas dan sekolah. Anak-
anak sangat antusias mengikuti kegiatan ini.
HARI KE 3 dan 4
Pada kegiatan MPLS hari ke 3 dan 4, anak-anak masuk ke 

kelas masing-masing dengan wali kelasnya. Pada 
kegiatan ini anak-anak di damping orang tua di 
kenalkan aplikasi LMS yang akan digunakan 
untuk proses pembelajaran anak-anak pada 
masa Pandemi ini. Anak-anak bersama wali kelas 
juga membentuk ketua kelas serta membuat 
peraturan kelas yang akan digunakan di kelas 
(zoom).
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HARI KE 5 (PENUTUPAN MPLS)
Pada penutupan kegiatan MPLS ini, 
d i l a k u k a n  d e n g a n  i b a d a h 
pembukaan awal tahun pelajaran 
2020/2021 pada hari Jumat, 16 Juli 
2021. Pada ibadah ini, Firman Tuhan 
disampaikan oleh Pdt. Yohanes 
ABS.,S.Si.Teol, dan rmannya diambil 
dari Filipi 4:6. Anak-anak diajarkan 
untuk jangan sedih, jangan kuatir, dan 
jangan takut, sebab Tuhan selalu 
memelihara setiap anaknya melalui 
kehadiranNya. Disini anak-anak juga 
diminta percaya dan yakin bahwa“ 
aku bisa bersama Tuhan, aku bisa 
karena Tuhan, dan aku bisa untuk 
Tuhan”.

Kegiatan Sekolah
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 Hallo nama saya Evan Kelas 6 SD ORA 
et LABORA Panglima Polim. Hari ini saya akan 
menceritakan pangalaman saya saat 
membaca Hl l/Highl ights  L ibrary:  Saat 
pelajaran English. Miss Vera memberitahu 
untuk:  Mendownload aplikasi Highlight 
Library. Miss Vera memberi akses dan ID 
masing- masing untuk login ke Highlight Library 
M i s s  Vera  meminta  untuk  membaca 
sebanyak-banyaknya. Setelah itu Mama 
berbicara kepada ku: Evan daripada kamu 
main game mending kamu membaca Hll. 
Kalau membaca 10 buku atau minimal 30 
menit sehari? Aku setuju dengan usulan Mama 
Tapi ada masalah dari dalam diriku sendiri 
Kadang-Kandang aku suka malas untuk 
membaca.
 W a l a u p u n  m a m a  a k u  s u d a h 
memberitahu bahwa tidak baik menunda 
pekerjaan tapi aku tetap malas kadang-
kadang karena jaringan lambat, kadang 
karena ada teman yang mengajak mabar 
atau kadang aku sudah terlalu ngantuk 
Sampai aku memiliki hutang buku sebanyak 50 
buku Lalu mama ku menyarankan untuk mulai 
besok membaca 20 buku perhari Sehingga 
jumlah buku yang sudah ku baca sekarang 
adalah 642 buku dan level ku sudah 21 
Pelajaran yang bisa dikutip adalah: Pantang 
menyerah walaupun banyak masalah yang 
menghalangi. Dan disiplin pada waktu Ingat 
kalau sudah berjanji harus di tepati ya! 
Jadi kawan-kawan ayo membaca (by Evan)
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Guruku, terimakasih atas bimbinganmu
Dari kami tidak mengerti

Sampai kami menjadi mengerti
Pandai menulis dan membaca

Pandai menyanyi dan bercerita
Ilmu yang kau berikan kepadaku

Sangat bermanfaat bagi masa depanku
Terimakasih Guruku
Atas semua jasamu

Semoga Tuhan selalu melindungimu
Guruku
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laborian  /la-bo-ri-an/  setiap siswa dan siswi seluruh sekolah Yayasan Pendidikan Kristen n
ORA et LABORA, baik yang masih bersekolah maupun yang sudah lulus (Alumnus).

Laborian
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Sikat Gigi Masal
Selasa,16 November 2021
dari Puskesmas Tangerang Selatan
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 Saat ini Corona menjadi pembicaraan yang hangat. Di belahan bumi manapun, 
corona masih mendominasi ruang publik. Peningkatan kualitas pendidikan dan 
penguatan literasi masyarakat di era pandemi Covid-19 sekarang ini  menjadi strategi dan 
kerja sama antara satuan pendidikan dengan berbagai pihak harus terus dikembangkan 
secara terprogram dan berkesinambungan.
 Pada masa pandemi ini, banyak yang mengalami culture shock terhadap proses 
belajar keaksaraan. Karena itu, Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan 
sistem pembelajaran yang tepat untuk dilakukan. Guru harus memastikan kegiatan belajar 
mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat 
mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring. 
(B Koes)

Kegiatan Belajar Mengajar
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Halo nama saya Via dari kelas 4B. Kali ini saya akan berbagi pengalaman 
tentang perjalanan saya mengikuti eskul gitar di  SD ORA et LABORA. Awalnya saya 
tertarik melihat seorang gitaris cilik di sosial media memainkan gitar sembari 
bernyanyi dengan baik, sepertinya terlihat sangat bertalenta, saya merasa sangat 
ingin bermain gitar.
 Suatu saat saya meminta orangtua mendaftarkan saya untuk mengikuti  les  
gitar, namun pada masa pandemi covid-19 seperti ini sangat sulit mencari tempat 
les musik. Suatu ketika disekolah saya ada ekskur gitar, lalu saya mendaftarkan diri 
untuk mengikuti ekskur  gitar. Pada saat mengikuti ekskur gitar saya merasa senang 
karena guru ekskur gitar  orangnya baik dan saat menjelaskan membuat saya 
cepat mengerti dan menjadi paham. Saya juga sangat senang karena punya 
banyak teman yang baik di kelas ekskur gitar itu. Saya suka menghafal kunci gitar 
dan cara memetik gitar yang baik. 
Harapan saya, dengan mengikuti 
ekskur gitar nantinya saya bisa jadi 
pemain gitar yang sukses.
Terima kasih Sudah Mendengarkan 
Cerita Saya………semangat.
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 Halo teman-teman, aku Nara dari kelas 6 A. 
Hari ini aku mau berbagi cerita mengenai 
pengalamanku dalam mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler Manga. Ekskul Manga ini adalah 
salah satu kegiatan ekskul yang terbaru, lho. Aku 
sangat senang mengikuti kegiatan ekskul ini 
karena sejak kelas 2, aku sangat gemar 
menggambar manga. Ekskul manga diadakan 
setiap hari Rabu siang. Guru yang mengajar 
kami di ekskul manga ada Pak Yoga. Kami 
b e l a j a r  m e n g g a m b a r  s e c a r a  d i g i t a l , 

menggunakan aplikasi Ibis Paint X. Fitur-fitur di aplikasi ini sangat membantu saat kita 
menggambar. Di ekskul manga ini, kita banyak mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. 
Aku belajar mengenai cara menggambar anggota-anggota tubuh manusia, mulai dari kepala 
hingga kaki. Serta tentang proporsional tubuh, menggambar bayangan, dan lain-lain. Sekian 
dulu ceritanya, terima kasih.
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� Halo namaku Emily, dari kelas 2A. Aku 
bersekolah di SDK ORA et LABORA BSD. Hari ini, 
aku mau bercerita tentang pengalamanku mengikuti 
eskul menggambar. Aku sangat suka menggambar 
sejak kecil. Ketika aku mendengar ada pengumuman 
pemilihan eskul di kelasku, aku sangat bersemangat, 
karena sejak pandemi kegiatan eskul tahun lalu 
ditiadakan, dan baru kembali diadakan ditahun 
ajaran kali ini. Ini adalah tahun kedua aku berada di 
SD, aku memilih mengikuti eskul menggambar di hari Kamis. Hari Kamis yang aku tunggu pun 
datang. Walau kegiatan eskul dilakukan melalui zoom, hal ini tidak mengurangi semangatku 
karena aku bertemu banyak sekali teman-teman dari kelas 1-2, serta guru-guru pembimbing 
dan pastinya ada Pak Agus yang mengajarkan eskul menggambar. Di eskul ini aku banyak belajar 
cara menggambar dan mewarnai, seperti gradasi warna, kerapihan, komposisi warna, dan lain-
lain. Dan setiap pertemuan tema gambar selalu berbeda, ini menambah pengetahuanku dalam 
menggambar. Nah, kalau teman-teman memiliki minat gambar dan ingin menambah kemampuan 
dalam menggambar, ada baiknya mengikuti kegiatan eskul ini. Sekian dulu ceritanya ya teman-
teman. Terima Kasih.
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 Halo, namaku Marvella 
Eve lyne  Hardiant io .  Nama 
panggilanku, Vella. Aku ikut 
ekskul paduan suara. Eskul 
paduan suara ini  selalu ku 
tunggu-tunggu karena Vella 
senang menyanyi. Kak Jesscia, 
guru ekskul padus ini baik, tegas, 
bisa mengenal kami dengan baik, 
mengajar dengan sabar dan jelas. 
Vella jadi paham bagaimana 
menyanyi dengan baik dan benar. 
Menyanyi dengan mengatur 
nafas, lirik lagu harus jelas, 
mengetahui nada tinggi dan 
r e n d a h ,  m e m b a c a  n o t , 
m e n g e t a h u i  k e t u k a n  d a n 
m e n y a n y i  s e s u a i  n a d a n y a . 
Bahkan kalau menyanyi harus 
tersenyum. Vella senang sekali, 
Vella bisa menyanyi tanpa ada 
rasa takut dan ragu. Justru Vella 
percaya diri saat menyanyi dan 
menantikan ekskul ini. Terima 
kasih SDK ORA et LABORA BSD 
utk ekskul ini. Walau secara online 
ekskulnya namun ini menjadi 
bekal buat Vella untuk semakin 
percaya diri dalam menyanyi. 
Harapan Vella semoga ekskul 
paduan suara bisa langsung, on 
site, tidak melalui zoom sehingga 
bisa lebih belajar bersama kak 
Jessica dan berjumpa dengan 
teman-teman. Terima kasih. 
Tuhan memberkati. (Marvella, 2B)
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 Kegiatan Pagelaran Seni “Jelajah Nusantara” SD Kristen 
ORA et LABORA Pamulang dilaksanakan pada Jumat, 12 November 
2021 yang diadakan secara live melalui media Zoom. Kegiatan ini 
diiku� oleh seluruh siswa siswi SD Kristen ORA et LABORA Pamulang 
dan TK undangan. Kegiatan ini pun dilaksanakan untuk 
meningkatkan apresiasi siswa dalam krea�vitas dan mela�h rasa 
percaya diri. Berbagai pertunjukkan yang dipersembahkan oleh 
siswa-siswi SD Kristen ORA et LABORA Pamulang pun beragam 
seper� tarian, permainan tradisional, modern dance, dan paduan 
suara. Berbagai lomba juga diadakan dalam rangkaian Kegiatan 
Pagelaran Seni ini seper� mewarnai, fotogenik, dan fashion show. 
Perlombaan ini diiku� oleh siswa-siswi kelas 1- 6 SD Kristen ORA et 
LABORA Pamulang  serta TK undangan. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk mengembangkan kreasi siswa siswi SD Kristen ORA et 
LABORA Pamulang dengan jiwa nasionalisme mereka, mengetahui 
kebudayaan nusantara, mela�h keberanian siswa siswi serta 
menumbuhkan kepercayaan diri untuk tampil di hadapan banyak 
orang, dan menjalin hubungan antar sekolah lain.
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KEGIATAN PESTA SIAGA

Bermain, belajar dan bergembira….itulah tema acara pesta siaga yang 
dilaksanakan pada Jumat, 10 September 2021. Hampir 2 tahun sudah SDK 
ORA et LABORA vakum dari kegiatan pramuka, dan sekarang anak-anak 
kelas 3 dan 4 diperkenalkan kembali tentang Pramuka dan apa itu Siaga. 
Kegiatan pesta siaga ini dilaksanakan secara virtual. Diawali dengan Upacara 
Pembukaan Pesta Siaga yang dipimpin oleh Christhea (4A) sebagai sulung 
dan Kagudep yaitu Yahnda Suryo. Acara selanjutnya yaitu pengenalan 
pramuka siaga di masa pandemi  dan game oleh narasumber yaitu Yahda 
Cipno dan Rengki dari Kwarcab. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 
POS. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi 3 POS (3 breakout) yaitu POS 1 
Ketaqwaan dengan Bunda Susi, Bunda Evi dan Bunda Tia, POS 2 
Pengetahuan dengan Yahnda Rengki dan Yahnda Ari, dan POS 3 
Keterampilan dengan Yahnda Cipno dan Billy. Kegiatan pesta siaga ini di 
tutup dengan upacara penutupan pesta siaga yang menandakan bahwa 
kegiatan sudah selesai. Dengan acara pesta siaga ini diharapkan anak-anak 
dapat belajar sebagai pramuka siaga yang mandiri, disiplin, bertanggung 
jawab dan selalu bergembira.

Review dari Siswa
Hai teman-teman, namaku Sophia Theorebecca Zivania Sihite, kelas 4, OeL 
Pamulang. Saya mau cerita sedikit tentang Pesta Siaga yang diadakan OeL 
Pamulang tanggal 10 September 2021 melalui zoom. Ini pertama kalinya 
saya mengikuti kegiatan pramuka. Saya mempelajari banyak hal tentang 
Pramuka, seperti apa arti dari pramuka, lambang pramuka, atribut pramuka, 
istilah-istilah atau sebutan yang dipakai dalam kegiatan, tepuk pramuka, juga 
kegiatan-kegiatan seru bersama teman teman juga kakak pembina. Dengan 
mengikuti kegiatan pramuka kita bisa belajar bagaimana bekerjasama untuk 
memecahkan masalah, melatih kita menjadi lebih mandiri, sederhana, 
terampil cekatan, selalu semangat dan tetap menjadi anak yang ceria serta 
sopan. tidak sabar rasanya untuk bertemu langsung dalam kegiatan pesta 
siaga berikutnya di lapangan, ingin juga berkemah yang tentunya seru dan 
menyenangkan. semoga pandemi segera berlalu dan kita semua selalu sehat 
ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. 
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NUGGET SELIMUT PERTAMAKU
 Selasa, 9 November 2021 adalah hari 
yang paling kutunggu-tunggu. Rasanya tidak 
sabar untuk menyambut Enterpreneur Day. 
Hari ini aku dan teman-teman 1A akan 
belajar membuat “nugget selimut”. Semua 
bahan sudah disiapkan oleh sekolah. Papa 
d a n  M a m a  y a n g  m e m b a n t u k u 
mengambilnya di sekolah. Aku sangat 
bersemangat ketika Bu Dany, wali kelas 1A 
mengajari cara membuat “nugget selimut”.
 Apakah teman-teman ingin tahu 
juga cara membuatnya? Selain bahannya 
mudah didapat, cara membuatnya pun 
sangat mudah.
1.  Letakkan Beng-beng di atas piring.
2. Lumuri Beng-beng dengan susu kental 
manis.
3 . B e r i k a n  t o p i n g  s e s u a i  s e l e r a 
(keju/meses/springkle)
 Setelah ditata dengan menarik, aku 
pun menjualnya pada Mama dan Kakak. 
Nugget selimut aku jual  dengan harga 10 
ribu, tapi khusus hari ini aku beri diskon 50 %. 
Aku senang sekali, nuggetku laris. Aku 
mendapat uang dari hasil karyaku. Ibu Dany 
juga mengajariku untuk membuat iklan agar 
orang lain tahu nugget selimutku. Ini 
p e n g a l a m a n  b a r u k u  y a n g  s a n g a t 
menyenangkan.
(Melody Laras Axioma/1A)

Enterpreneur Day
Class 1
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 Halo nama aku Marsha. Aku dari SD BSD kelas 4A.aku 
ingin bercerita tentang perasaanku saat mengikuti 
entrepreneur day. Saat entrepreneur aku senang sekali 
karena aku suka memasak. Kelas kami membuat pancake. Aku 
memberi whip cream sebagai topping karena enak sekali. 
Itulah perasaanku saat mengikuti entrepreneur day. 
Terimakasih teman-teman.
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 Halo nama aku Ivanna Regina Sianturi dari kelas 
6B,  Sekarang aku akan berbagi pengalaman 
entrepreneur day ku.

Pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 
adalah hari yang sangat menyenangkan. Hari itu adalah 
hari entrepreneur day. Itu adalah hari yang sangat ku 
tunggu-tunggu. Karena tahun lalu, tidak ada acara 
entrepenur day maka dari itu, aku sangat antusias 
mengikut i  acara entrepenur  day .  Pada saat 
pengumuman dari wali kelasku Bu Esther, aku masih 
bertanya tanya apa yang akan kita lakukan pada hari 
e n t r e p e n u r  d a y .  A k h i r n y a  p e r t a n y a a n k u 
terjawab…setiap kelas akan membuat makanan/ 
minuman yang berbeda beda. Kelas 6 akan membuat 
mie kemriyik.
 Akhirnya acara entrepenur day pun dimulai. Bu 
Esther dan Bu Anna mengajari kita bagaimana cara 
membuat mie kemriyik. Ternyata…membuat mie 
kemriyik itu sangat mudah, memasak mie kemriyik hanya 
membutuhkan sedikit waktu, barang barang nya pun 
simple dan harga nya terjangkau. Aku memperhatikan 
langkah demi langkah cara membuat mie kemriyik. 
Setelah selesaikan menjelaskan, kami akan mulai 
memasak. Aku pun menyiapkan alat-alat memasaknya 
serta bahan yang diberikan dari sekolah. 
 Pada saat memasak, aku tidak ditemani 
orangtua ku karna mereka sedang bekerja. Jujur, saat itu 
aku merasa sedikit gugup dalam memasak hehehehe 
karna ini pertama kali nya aku memasak tanpa orang 
tua. Namun, banyak teman teman ku yang sangat baik. 
Mereka membantuku dan menemani ku saat memasak. 
Mereka membantuku jika aku lupa langkah langkah 
memasak mie kemriyik. Akhirnya, aku berhasil membuat 
mie kemriyik. 
 Saat mie kemriyik yang kubuat sudah jadi, 
keluargaku sangat suka dengan rasa nya karena 
mereka sangat suka, aku sampai tidak kebagian 
hahahaha. Kami kelas 6 kembali berkumpul di zoom 
untuk bercengkrama tentang pengalaman kami 
memasak mie kemriyik. Akhirnya entrepreneur day 
ditutup dengan doa. Itu adalah pengalaman yang 
sangat berkesan untukku.
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Tahun ini ada yang berbeda untuk kelas satu dan kelas dua. Karena di kelas 
tersebut tidak ada Penilaian Akhir Semester (PAS). Sebagai penggantinya adalah Project 
Based Learning (PJBL). Apa itu PJBL? PJBL adalah suatu kegiatan Belajar Mengajar yang 
berpusat pada siswa. Karena siswa harus melakukan penelitian. Yang diawali dengan 
mencari informasi yang berhubungan dengan tema PJBL. Lalu mereka melakukan 
pengamatan, setelah melakukan pengamatan mereka menyimpulkan hasil  
pengamatan. Kemudian  memberikan saran yang positif berdasarkan hasil pengamatan. 
Langkah terakhir mereka membuat hasil karya yang berhubungan dengan pengamatan. 
PJBL di tutup dengan presentasi hasil pengamatan dan karya oleh siswa di depan siswa 
yang lain.

PJBL adalah sesuatu yang baru bagi guru dan siswa siswi SDK ORA et LABORA 
Pamulang,  sehingga memerlukan penyesuaian juga. Bukan yang mudah memang untuk 
memulai sesuatu yang baru. Di sini diperlukan kerjasama antara guru, siswa , dan orang tua 
murid yang mendampingi. Puji Tuhan PJBL berhasil dilaksanakan dengan baik. Dan 
presentasi dilakukan dari tanggal 29 November sampai 6 Desember 2021.

PJBL yang pertama ini dilaksanakan oleh kelas 1, 2, dan 3 dengan tema tiap-tiap 
kelas yang berbeda. Dan pengalaman yang berbeda. Sampai ketemu di PJBL tahun 
depan.
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 Untuk mengukur pencapaian 
kompetensi peserta didik, salah satunya 
adalah di laksanakan Penilaian Akhir 
Semester (PAS) semester ganjil tahun 
ajaran 2021/2022. SDK ORA et LABORA 
Panglima Polim  masih melaksanakan 
dengan sistem daring sebagai bentuk 
kehati-hatian dan keadilan, sesuai anjuran 
kepala dinas Kebayoran Baru Jakarta 
selatan  saat rapat kordinasi wilayah 
tanggal 16 November 2021, PAS akan di 
laksanakan pada tanggal 29 November 
hingga 6 Desember 2021.( B Koes )
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 Sekolah tatap muka sangat menyenangkan, dimana saya bisa bertemu dan 
melepas rindu dengan bapak dan ibu guru serta teman-teman semua. Kami tetap 
mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan menggunakan masker, 
handsanitizer, face shield dan tidak meminjam peralatan teman. Saya senang karena 
belajar tatap muka di kelas bisa berkonsentrasi dan cepat mengerti apa yang diajarkan 
oleh para guru. Sebelum masuk dan pulang sekolah saya dicek suhunya oleh bapak atau 
ibu guru. Semua murid suhunya harus dalam keadaan normal dan keadaan sehat. Puji 
Tuhan saya dan semua teman juga bapak ibu guru sampai sekarang dalam keadaan 
sehat. Semoga Corona atau COVID-19 yang mewabah selama ini bisa segera berakhir 
selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. (Asnat Vanessa SihalohoKelas: 4 
SD)
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Untuk mengajak siswa agar tetap rajin beribadah kepada Tuhan, SDK ORA et LABORA BSD 
mengadakan ibadah bulanan, meskipun secara online. Dikarenakan situasi pandemi 
yang belum memungkinkan, maka siswa mengikuti ibadah ini dari rumah.  

Ibadah dibagi menjadi 2 kelompok, 
yaitu kelas kecil (kelas 1-3) dan kelas besar 
(kelas 4-6). Siswa sangat antusias karena 
ibadah bulanan memungkinkan mereka 
untuk bertemu dengan teman-teman dari 
kelas lain, walaupun hanya lewat virtual.

Seperti biasa, urutan acara ibadah 
d i m u l a i  d e n g a n  d o a ,  p u j i a n , 
m e n d e n g a r k a n  F i r m a n  T u h a n , 
pengumuman dan Penutup.  Para guru 
ambi l  bagian dan bertugas dalam 
pelayanan ini. 
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Hallo semua perkenalkan nama saya 
Eleanor Prameswari Cintakirana dari kelas 3A , 
saya biasa di panggil Ellen. Di tulisan ini saya 
akan berbagi sedikit cerita mengenai 
pengalaman saya kemarin dalam melakukan 
proyek PJBL bahasa Indonesia. Di dalam 
proyek PJBL ini saya mengamati salah satu 
hewan kesayangan saya yaitu anjing. Orang 
tua saya memelihara 5 anjing yang kebetulan 
salah satu dari mereka ada yang melahirkan. 
Anjing saya melahirkan 3 anak anjing 2 jantan 
dan 1betina.

Perasaan saya selama mengamati 
mereka itu campur campur, ada saat dimana 
sangat menyenangkan, lucu, gemas dan ada 
saat dimana yang membuat repot. Saya 
sangat suka sekali melihat anak anak anjing 
yang lucu-lucu itu menyusu ke ibunya dan 
ketika mereka sudah kenyang mereka akan 
tertidur pulas, mau di pindah tempat kemana 
saja mereka akan tetap tidur. Tapi ada saat di 
mana saya kerepotan, jika ibunya sedang 
tidak mau menyusui, saya dan mama saya 
harus mengejar ibunya dan mengelusnya 
terus supaya mau menyusui anak-anaknya. 
Ketika anak-anak anjing itu sudah agak besar, 
saya memberi mereka snack yaitu marie regal 
di campur dengan air putih.

Pengalaman ini membuat saya tahu, 
kalau memelihara hewan itu tidak semudah 
yang sering saya lihat, tapi tetap pengalaman 
ini sangat menyenangkan, seru dan akan 
selalu saya ingat sampai dewasa. Inilah sedikit 
cerita pengalaman saya selama melakukan 
pengamatan proyek PJBL saya, semoga cerita 
ini bisa bermanfaat untuk teman teman 
semua. Terima kasih sudah membaca cerita 
saya. 

Pengalaman Penelitian Anjingku
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 Setelah kurang lebih 2 tahun pembelajaran 
dilakukan secara PJJ karena Pandemi, akhirnya 
Pertemuan Tatap Muka Terbatas (PTMT) SDK 
ORA et LABORA Pamulang sudah di mulai Senin, 

20 September 2021, setelah sekolah disurvey atau diverifikasi dan mendapat ijin melaksanakan 
PTMT dari Dinas Pendidikan Tangerang Selatan. Hari pertama PTMT dimulai dari kelas 5 dan 6, 
kemudian kelas 4 dan seterusnya, dan dilaksanakan 1 minggu sekali. PTMT ini dihadiri 50 % siswa 
�ap kelasnya seper� anjuran dari Dinas Pendidikan. SDK ORA et LABORA Pamulang melaksanakan 
PTMT  dengan model pembelajaran Hybrid Learning dan pembelajaran di kelas dilakukan selama 
2 jam selama masa uji coba. Anak-anak yang masuk sekolah sangat antusias karena mereka sudah 
kangen belajar di kelas. 
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Nama saya Farel Ferdinand Wibowo dan biasa dipanggil Farel. Saya duduk dikelas 2SD. 
Sebagai anak yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar, bermain adalah kegiatan sehari-hari 
yang saya lakukan setelah belajar. Saya sangat suka bermain Bersama teman-teman diluar rumah 
tetapi semenjak virus COVID-19 merajalela terpaksa saya harus bermain didalam rumah dan itu 
membuat saya sangat jenuh. Waktu luang saya isi dengan menyanyi karena itu adalah hobbi saya. 
Saya sering mengikuti lomba menyanyi bahkan beberapa kali saya menyanyi live dibeberapa mall. 
Saya juga beberapa kali menjuarai lomba menyanyi diberbagai event. Saya tidak pernah sama 
sekali mengikuti les vocal. Ketika belajar bernyanyi yang selalu menemani dan mengajari saya 
untuk mengenal Teknik dalam menyanyi adalah Mami saya dan you  tube. Mami mengajari saya 
untuk lebih menghayati sebuah lagu berdasarkan isi dari lagu tersebut serta memanfaatkan 
media belajar yang ada dirumah seperti Hp karena tanpa diduga Mami saya sakit dan membuatnya 
menjadi sangat terbatas dalam mengajari saya bernyanyi 
dikarenakan kesehatannya . Jadi Hp tidak hanya saya gunakan untuk 
belajar online saja tetapi juga untuk belajar menyanyi.  Selain itu 
saya juga mengikuti ekskul paduan suara disekolah yang membuat 
saya mengenal lebih banyak lagi tentang teknik menyanyi.

Hari demi hari saya lalui dengan bernyanyi karena bagi saya 
menjadi penyanyi adalah sebuah cita-cita saya. Dengan keterbatasan 
alat bahkan keterbatasan biaya tidak membuat saya menjadi putus 
asa. Saya terus berlatih dan berlatih lagi. Selain berlatih, doa 
menjadi pegangan saya untuk menggapai segala impian saya karena 
dengan doa dan usaha maka apa yang kita cita-citakan dapat 
terwujud. Hingga pada suatu hari ada seorang bapak yang 
menghubungi Mami dan meminta tolong untuk saya mengisi suara di 
profil milik pemerintah, bapak itu memiliki dapur rekaman dan beliau 
adalah tetangga saya sendiri. Melalui tes yang saya jalani akhirnya 
saya dipilih untuk mengisi suara itu. Tidak berhenti disitu saja. Beliau 
menawarkan saya untuk mengcover lagu di you tube. Saya tidak menyangka bahwa jawaban doa 
sudah ada didepan mata. Saya tekuni sampai akhirnya chanel you tube saya sudah mengeluarkan 
beberapa lagu. Prestasi dalam menyanyi adalah penting bagi saya tetapi yang tidak kalah penting 
adalah prestasi belajar disekolah itu adalah nomor satu buat saya. 

Belajar dirumah ternyata tidak menjenuhkan juga teman-teman selama kita bisa 
memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif seperti berlatih bernyanyi yang saya lakukan. 
Dan itu tidak membutuhkan banyak biaya. Selain waktu tidak terbuang secara percuma, kita juga 
bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan. Jangan pernah putus asa karena keterbatasan yang 
kita miliki tetapi belajarlah untuk menghargai keterbatasan itu karena bisa membuat kita lebih 
semangat dan termotivasi untuk menggapai segala cita-cita yang kita impikan. Yakinlah karena 
Tuhan pasti memberimu jalan keluar. Teman-teman bisa melihat saya bernyanyi di you tube 
farelstory dan Follow di Instagram farelstory_ saya ya…God Bless You

Mengembangkan bakat di masa Pandemi
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Science Day adalah salah satu 
kegiatan yang dilakukan se�ap 
tahun di Kampus Panglima 
P o l i m .  K e g i a t a n  i n i 
b e r l a n g s u n g  ta n g ga l  2 9 
September 2021, yang diiku� 
oleh siswa siswi dari SD dan 
SMP Kristen ORA et LABORA 
Panglima Polim.  Adapun tema 
di tahun ini adalah SCIENCE 
D AY  C H A L L E N G E  y a n g 
bertujuan untuk memo�vasi 
siswa siswi dalam melakukan 
percobaan sederhana dimana 
bahan-bahan yang mereka 
pakai dalam percobaan sudah 
ditentukan dari sekolah.
Kegiatan d ibuka dengan 
ibadah bersama dipimpin 
Miss. Chris�en. Setelah itu 
menyanyikan lagu “Mars OeL”, 
yang dipimpin oleh Miss. Vera, 
kemudian dilanjutkan oleh MC 
yang dibawakan Profesor 
L i n g l u n g  d a n  c u c u n y a 
bernama Mupin. Acara diisi 
d e n ga n  p e rc o b a a n  d a r i 
Profesor dan pemutaran video 
percobaan dari siswa siswi 
yang sudah mereka lakukan di 
rumah. Puncak dari kegiatan 
Science Day  in i  ditandai 
dengan peluncuran Roket Air 
yang dilakukan oleh salah 
Guru yaitu Pak Bambang 
menambah keseruan acara 
tersebut.

Kegiatan Science Day SD – SMP ORA et LABORA Panglima Polim
Rabu, 29 September 2021
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� Dari kegiatan ini siswa-siswi banyak 
bela jar  pengetahuan tentang sc ience 
bagaimana mereka mampu melakukan 
percobaan sederhana dari bahan yang telah 
ditentukan yang dapat mereka temukan di 
rumah atau sekitar lingkungan mereka. 
Semoga apa yang sudah siswa siswi lakukan 
dalam kegiatan Science Day  ini  dapat 
bermanfaat kedepannya. Terimakasih. Tuhan 
memberka�. (Kasih A.)

Edisi XIII



Create Stars In God’s Hand 97

Kegiatan Sekolah

Makan Buah BersamaMakan Buah BersamaMakan Buah Bersama

Mengenal JariMengenal JariMengenal Jari

Makan Jajanan PasarMakan Jajanan PasarMakan Jajanan Pasar
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Membantu Orang tua di RumahMembantu Orang tua di RumahMembantu Orang tua di Rumah

Membuat Bentuk Buah dari Plastisin
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Belajar Tux Paint 
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Mewarnai

Mozaik Biji

Menari Tradisional
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Origami Kupu-kupu

Minum Susu Bersama
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Olah Raga Bersama
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Edisi Februari 2022

Mencampur warna

Origami Kumbang
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Me Time Kelas 1 dan 2

Setelah selesai mengerjakan Penilaian Akhir Semester ganjil, saatnya siswa-siswi SDK ORA 
et LABORA BSD melakukan kegiatan “Me Time“. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 14-16 
Desember 2021. Diharapkan “Me Time” membantu membangun rasa kepercayaan diri  siswa 
dan kedekatan mereka dengan orang tua. Disini mereka mempresentasikan salah satu materi 
atau kegiatan mereka di sekolah. Mereka mempresentasikannya di depan orang tua dan wali 
kelas. Kegiatan Me Time berjalan dengan baik. Beberapa materi siswa meliputi materi 
pelajaran, kegiatan di sekolah, hingga unjuk kemampuan seperti bermain gitar, dan lain-lain.  
Siswa juga mendapatkan sertikat sebagai apresiasi keberanian mereka melakukan presentasi 
di depan orang tua. Terimakasih anak-anak. Kalian semua anak hebat. Tuhan Yesus 
memberkati.  
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Me Time Kelas 3 dan 4
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Me Time Kelas 5 dan 6
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 Setelah satu minggu anak-anak 
mengikuti Pekan Penilaian Harian atau PTS. 
Hari ini Senin, 27 September 2021, anak-anak 
kelas 1-3 SDK ORA et LABORA Pamulang dan 
BSD mengikuti kegiatan webinar dengan 
pembicara dr. Ellen Wijaya, SP.A. Beliau 
seorang dokter spesialis anak di RS. Pondok 
Indah-Puri Indah. Sesuai tema webinar hari ini “ 
SEGAR, BUGAR, MENGGELEGAR”. dr. Ellen 
mengajak anak-anak belajar dan bermain bersama, serta mengenalkan tentang Virus 
Covid 19 dan bagaimana cara menghindarinya agar anak-anak tetap segar, bugar, dan 
menggelegar selama belajar dan dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru.  Pesan 
penting dari dr. Ellen yang perlu diingat anak-anak untuk beradaptasi dengan kebiasaan 
baru  yaitu  “MEJIKUHIBINIU”.
ME : melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari.
JI : jika bosan atau ada waktu, video call dengan keluarga dan teman
KU: kurangi main gadget dan menonton TV berlebihan
HI: hindari rasa malas belajar. Yuk belajar online
BI: biasakan cuci tangan dengan sabun
NI: nikmati waktu bersama keluarga
U: usahakan berjemur setiap pagi dan jangan lupa berolahraga

Kegiatan Sekolah
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Pembicara: Ibu Melati Tan, S.Th, M.Pd.K (Konselor 
Anak dan Parents Coach)
 Seberapa dalam kita mengenal anak kita? 
Seberapa bisa kita memberi pengaruh dalam hidup 
mereka? Seberapa taatkah anak kepada kita? 
Seberapa dalam  relasi kita dengan anak? Untuk 
mencapai semua itu, apa yang butuh dilakukan orang 
tua terhadap anak? Bagaimana cara mengatasinya?

 Webinar yang dilaksanakan oleh sekolah ORA et LABORA Pamulang pada hari Sabtu, 11 
September 2021 kali ini dihadiri oleh orang tua murid dan dibawakan oleh Konselor Anak dan 
Parent Coach yaitu Ibu Melati Tan, S.Th, M.Pd.K. Yang membahas tentang “ Dekat tapi tak lekat” 
yang sesuai dengan tema hari ini. Anak-anak secara fisik dekat, tetapi sebenarnya tidak lekat 
dengan orang tua atau keluarga, dan saat ini sering terjadi pada masa sekarang ini (terutama pada 
masa pandemi). Hal tersebut bisa terjadi karena kelekatan atau ikatan batin yang dibentuk atau 
dibangun dari kecil tidak ada. Kelekatan itu perlu ada upaya seperti waktu agar terjalin dengan baik. 
Tujuannya saat mereka lekat kita bisa membimbing anak dan mengarahkan mereka kearah yang 
baik, sehingga ketika melepas anak, mereka dapat hidup mandiri, bertanggungjawab, dan 
bertumbuh secara aman. 
Caranya:

- Orang tua memperhatikan kebutuhan emosi anak dgn cara membangun hubungan yang 
harmonis dengan anak yang bersifat timbal balik, bertahan lama dan memberikan rasa 
aman walaupun tidak berada dekat secara fisik. 

- Kelekatan membutuhkan pola playful parenting (boarding dengan anak) orang tua terlibat 
langsung dalam kegiatan bermain anak, focus pada hubungan yang terjalin selama 
kegiatan bermain
Playful parenting: bermain, bercerita, bercanda, beraktifitas bersama, berkomunikasi.

Di akhir acara webinar ini dibuka sesi tanya jawab serta doorprice. 

Webinar Parenting
Tema: Dekat Tapi Tak Lekat
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 Belakangan ini kesehatan menjadi topik menarik yang banyak diperbincangkan baik di lingkungan 
masyarakat secara umum, maupun di lingkungan sekolah khususnya. Berbicara kesehatan �dak hanya 
sekedar urusan fisik semata, namun juga hal yang �dak kelihatan yaitu “Mental”. Untuk mewujudkannya, 
maka sekolah ORA et LABORA Panglima Polim mengemasnya dalam bentuk seminar dengan judul 
“PENTINGNYA MENJAGA KESEHATAN MENTAL DAN FISIK BAGI ORANG TUA DI MASA PANDEMI”  bekerja 
sama dengan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UNIKA ATMA JAYA JAKARTA.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 9 November 2021 jam 10.00 – 12.00 WIB dan dihadiri oleh 
Orang tua/Wali murid Sekolah ORA et LABORA Panglima Polim secara virtual. Dimulai dengan pemaparan 
materi oleh narasumber yaitu dr. Lenny Gustaman, Sp.KJ (K) yang merupakan Spesialis Kedokteran Jiwa 
Lulusan FK UNAIR 2002 dan sekarang ak�f sebagai Staf Pengajar di FKIK Atma Jaya sejak 2009 dan bertugas 
di RS Royal Taruma sejak 2007. Beliau menyampaikan bahwa sehat mencakup 3 aspek yaitu “Fisik, Mental 
dan Sosial” namun sejak pandemi banyak hal yg berubah dan yang paling berdampak adalah meningkatnya 
stress pada orang dewasa yang mudah cemas, marah dan sedih terlebih bagi para orang tua yang meiliki 
anak. Sehingga pen�ng bagi orang tua untuk mengenali se�ap gejala yang mengakibatkan emosi �dak stabil 
dan gejala lainnya agar segera dicarikan solusinya. Salah satu kunci agar orang tua dan anak dapat menjalani 
masa pandemi ini dengan baik dan bahagia adalah dengan bekerjasama dimana orang tua harus 
memas�kan dirinya dalam kondisi yang sehat secara “Fisik, Sosial dan Mentalnya” sehingga ini menjadi 
dukungan untuk anak secara Psikologis dan emosional. Sebagai penutup, dr. Lenny memberikan sebuah 2 
buah kesimpulan bahwa “Pertama, Orang tua berperan pen�ng dalam mendukung pendidikan dan 
kehidupan anak. Kedua, Kesehatan mental berkaitan dengan fisik -> Keduanya harus dijaga”
� Harapan kami, semoga materi webbinar ini dapat membantu kita sebagai orang tua ataupun 
anak untuk dapat mengambil bagian terbaiknya dikeluarga masing-masing dengan memberikan hal-hal 
yang posi�f untuk mewujudkan keluarga yang “sehat”. Tuhan Memberka� (MY)
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 Jumat, 29 Oktober 2021 SDK Ora et Labora Pamulang  mengadakan WEBINAR yang diiku� kelas 
1-6 dalam 2 sesi. Diawali dengan ibadah pembukaan, sambutan kepala sekolah, kemudian tebak-
tebakan oleh Ka Antakirana, yang membuat anak semangat dan termo�vasi mengiku� webinar.
 Pada webinar ini Ka Antakirana  memberikan materi tentang “ FANTABULOUS”  yang berasal 
dari dua kata yaitu: FANTASTIC & FABULOUS. Fantas�c berar� luar biasa, Fabulous memiliki ar� 
menakjubkan. Padanan kata yang posi�f dan op�mis hingga mampu membangun rasa percaya diri anak-
anak, karena mereka memiliki kompetensi yang berbeda sesuai dengan bakat dan minatnya. 
Webinar FANTABULOUS kembali mengingatkan bahwa �ap anak mampu melakukan hal-hal yang luar 
biasa dan menakjubkan dalam hidup dengan kompetensi yang dimilikinya. Terlebih dalam situasi 
pandemic dimana kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, pertemuan terbatas dan interaksi 
sosial minim sehingga kesempatan mengembangkan diripun 
�dak maksimal. Hal ini �dak seharusnya menghalangi proses 
pengembangan kompetensi diri yang Fantabulous.
3 sikap fantas�c dan fabulous:

1. Aku punya talenta
2. Aku punya percaya diri
3. Aku punya teman-teman

Disesi acara, anak-anak diberikan kesempatan untuk bertanya 
ke Ka Antakirana. Anak-anak sangat antusias dan mereka ak�f 
berpar�sipasi.
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 Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan SMP 
Kr i s ten  ORA e t  LABORA -  BSD tepa t 
dilaksanakan pada 2 November 2021 yang diikuti 
peserta didik Kelas 7 dan OSIS.  Banyak hal yang 
dapat kamu pelajari untuk mempersiapkan diri 
untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Dan tentunya 
banyak hal yang bisa kamu dapatkan dari 
kegiatan tersebut. Mari kita cek hal apa saja yang 

bisa didapatkan dari kegiatan tersebut.
 Siapa yang sudah bisa mengenal emosi diri sendiri? Lalu, apakah kamu tahu pentingnya 
jiwa kepemimpinan bagi remaja?
Perlu kita ketahui, sifat manusia sebagai makhluk sosial menjadi pendorong adanya interaksi dan 
hubungan dengan orang lain. Hal tersebut menjadi alasan pentingnya kemampuan seseorang 
untuk menyadari, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi, serta untuk melakukan 
hubungan sosial dengan orang lain. Kemampuan ini juga dikenal dengan istilah emotional quotient 
(EQ). Tentu saja, EQ dibutuhkan bagi semua orang, termasuk bagi remaja.
 EQ memiliki banyak manfaat, seperti dapat membantu untuk meningkatkan kerja sama, 
menghadapi perubahan dengan baik, memelihara kesehatan, dan menjadi siswa-siswi yang 
efektif. Remaja dengan EQ yang tinggi tidak hanya bisa sukses di masa depan saja, tapi bisa 
mendapatkan manfaatnya sejak sekarang. Berdasarkan penelitian dari Amerika Serikat, remaja 
dengan EQ tinggi lebih berpotensi memperoleh nilai lebih tinggi, bisa tampil lebih baik ketika ujian, 
dapat menikmati kehidupan sekolah, dan menentukan pilihan hidup yang lebih sehat.
Nah, menentukan pilihan hidup merupakan salah satu bagian yang dapat kamu kembangkan 
dengan jiwa kepemimpinan. Dengan sifat sebagai seorang pemimpin, kamu bisa memahami 
pentingnya kerja sama dalam tim dan mampu menyelesaikan masalah secara bersama-sama 
sebagai makhluk sosial. Kemampuan EQ diperlukan untuk dapat menjalani hubungan sosial  
dengan orang lain secara efisien.
 Selain itu, kepemimpinan juga dapat disebut sebagai skill yang penting dan perlu dimiliki 
oleh remaja. Dalam kehidupan sehari-hari, remaja dihadapkan dengan berbagai kondisi, seperti 
menentukan lingkup pertemanan, cara berkomunikasi dengan guru, dan yang terutama adalah 
pencarian jati diri. Remaja perlu untuk mengetahui juga strategi yang tepat dalam mengatur waktu 
dan keuangan secara efektif. Dua hal tersebut adalah hal berharga yang harus direncanakan 
dengan matang oleh remaja sejak dini dan untuk di masa depan. Kondisi-kondisi tersebut melekat 
erat dalam kehidupan remaja, mulai dari kegiatan di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, lingkungan 
masyarakat, hingga tanggung jawab di keluarga.
 Usia remaja merupakan tahap untuk belajar menjadi dewasa dalam menangani berbagai 
hal dan berhubungan dengan orang lain. Guna memenuhi kebutuhan ini, remaja perlu disiapkan 
dengan dasar kepemimpinan sejak dini. Salah satunya adalah pelatihan dengan topik “The 
Excellent Me” yang bertujuan untuk mencapai kemampuan terbaik remaja dengan melatih jiwa 
kepemimpinan. Latihan ini dapat membantu remaja untuk membangun hubungan, komunikasi, 
berbicara di depan umum, dan mengambil inisiatif sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih 
proaktif dalam kehidupan sehari-hari.
 Dengan demikian, maka remaja dapat mulai belajar sejak dini untuk menjadi pemimpin di 
sekolah, hingga pemimpin masa depan, seperti di komunitas, tempat kerja, bahkan negara.
(Erlina Kristi Nugrahanti, S.Psi).

The Excellent Me
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Kegiatan Webinar Siswa 
“Mandiri Belajar, Hebat Dimasa Yang Akan Datang”

SMPK ORA et LABORA Pamulang
 Senin, 27 September 2021 SMPK ORA et LABORA Pamulang mengadakan kegiatan 
webinar bekerjasama dengan Universitas Katholik Atma Jaya. Tema webinar yaitu “Mandiri 
Belajar, Hebat Dimasa Yang Akan Datang. Ibu Debri Pristinella, S.Psi, M.Si sebagai pembicara 
dalam kegiatan webinar tersebut. Kegiatan webinar dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan 
sekolah dalam belajar siswa selama pandemi. Diharapkan siswa memiliki bekal agar mampu 
belajar secara mandiri mengingat banyaknya persoalan dalam masa belajar di rumah atau 
pembelajaran jarak jauh ini.

Kegiatan Webinar Siswa “Orangtua Hebat, Dimasa Berat”
SMPK ORA et LABORA Pamulang

 Jumat, 8 Oktober 2021 SMPK ORA et LABORA Pamulang mengadakan kegiatan webinar 
bekerjasama dengan Universitas Katholik Atma Jaya. Tema webinar “Orangtua Hebat, Dimasa 
Berat”. dr. Lenny Gustaman, SpKJ (K) sebagai pembicara dalam kegiatan webinar tersebut. 
Kegiatan webinar dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sekolah dalam membekali orangtua 
ditengah kesulitan mendampingi siswa belajar di rumah selama pandemi.
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 SMPK ORA et LABORA mengadakan 
webinar kepemimpinan pada tanggal 28 
September 2021 yang dipandu oleh Nico Tanles 
Tjhin. Webinar ini diadakan melalui zoom. Tema 
Webinar ini adalah Survassing Your Limitation 
(Yesaya 40:31). Webinar ini bertujuan untuk 
membantu siswa-siswi SMPK Ora et LABORA 
memiliki semacam refleksi diri untuk mengetahui 
kelemahan dan cara mengatasinya.

 U n t u k  m e m b u a t  w e b i n a r  l e b i h 
menyenangkan, kami memainkan game kecil. 
Permainannya adalah "suara untuk jawabannya!" melalui situs pemungutan suara bernama 
Mentimeter. Kami dijelaskan tentang kerangka kepemimpinan. Ada empat, yaitu pemimpin, 
pengikut, pengaruh, dan visi. Kerangka kepemimpinan hanyalah kulitnya, bukan dagingnya. 
Seperti durian, kita tidak makan kulitnya, kita makan dagingnya, bagian dalamnya. Kita belum 
mencapai wujud atau esensi kepemimpinan yang sebenarnya. Selain itu, masih banyak hal 
tentang kepemimpinan yang belum kita ketahui, sebenarnya banyak sekali! Kami telah belajar 
bahwa menjadi seorang pemimpin yang baik, tidaklah mudah. Ada banyak langkah dan tantangan 
untuk mencapai tujuan itu. Seseorang yang tidak dapat menerima tantangan atau menyerah pada 
tujuan mereka, bukanlah pemimpin yang baik. Tetapi seseorang yang menerima tantangan dan 
hidup untuk mencapai impian atau tujuannya, adalah seorang pemimpin sejati. Webinar yang 
sangat menarik. Semoga dapat kami terapkan dalam hidup.

“Surpassing Your Limitations” 
A Leadership Webinar 

at SMPK Ora Et Labora Pamulang
(by: Ruth Angelia Joy Purba/7A)

SMPK Ora Et Labora Pamulang held a leadership 
webinar on September 28th - 29th 2021 through the 
Zoom application. The two-days webinar was 
presented by Mr. Nico Tanles Tjin who is a master of 
Christian leadership education. The webinar brought 
up “Surpassing Your Limitations” taken from Isaiah 
40:31. The topic was chosen to motivate and 
encourage the students in developing their talents, 
abilities and break their self-limitations in studying 
especially during this pandemic time. 

There were four sessions about becoming true 
leader, understanding Christ-centred leaders and 
leadership attributes, and how to start becoming a 
true leader who can surpass their own limitations by 
finding and making a self-commitment. All sessions 
were presented by Mr. Nico in fun and exciting ways 
that all students from the 7th and 8th grades enjoyed 
and engaged. 

In the end, this leadership webinar was held 
successfully. It is hoped that this webinar will put a 
strong Christian-leadership base for students who’ll 
develop their talents and abilities more in the future. 

Webinar Kepemimpinan
Surpassing Your Limitation (Lampaui Keterbatasanmu)

Oleh : Agnes Ajeng Nauli Simandjuntak/7A
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Highlights Library (HLL)
 Saya sangat senang ketika mendengar 
aplikasi ini diadakan di sekolah saya. HLL sendiri 
adalah aplikasi perpustakaan, dimana kita bisa 
membaca banyak buku yang sudah disediakan 
dari aplikasinya sendiri. Karena di masa pandemi 
ini, otomatis saya pastinya tidak diperbolehkan 
untuk pergi ke perpustakaan. Dengan adanya 
HLL, saya dapat membaca banyak buku dengan 
mudah dari rumah.
 Saya sebelum menggunakan HLL ini 
memang malas untuk membaca. Dengan aplikasi 
ini, lama kelamaan saya mulai menjadi suka 
membaca karena buku-buku di aplikasi ini sangat 
menarik. Sekarang, saya sudah membaca 148 
buku di aplikasi HLL dan menjadi juara pembaca 
buku terbanyak di tingkat SMP OeL Panglima 
Polim. Buku-buku di HLL sangat seru loh untuk 
dibaca. Setiap hari saya kira-kira membaca 
sekitar 5 sampai 8 buku sehari. Ada juga fitur-fitur 
lain di HLL yang membuat aplikasi ini semakin 
asik, seperti mengerjakan quiz setelah membaca 
bukunya, ada juga vidio yang bisa kita tonton, 
latihan speaking, dan ada banyak lagi fitur 
menarik lainnya di aplikasi ini. HLL juga 
membantu saya untuk belajar Bahasa Inggris, 
mungkin sekarang Bahasa Inggris saya dah lebih 
meningkat dibanding sebelumnya.
 Ya ,  seg in i  sa ja  yang  b isa  saya 
sampaikan. Saya akan tetap membaca buku di 
aplikasi HLL ini dan menjadi lebih giat lagi 
membaca bukunya. Semangat teman-teman 
semua yang ingin menjadi juara pembaca buku 
terbanyak di HLL.

Salam,
Made Mas Dharmahisa Widhia (Kelas 9)

Student Achievement
SMPK ORA et LABORA BSD

Kezia Euodia Agustina Sigalingging (9C)
Juara 1 

Lomba Solo Vokal FLSN2N 
Tangerang Selatan 2021

Gladys Karin (8C) - 
Juara 1 

Lomba Manga Laborafest 2021
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Teresa Putri Antonette (9A) 
Juara Favorit  

Story Telling - Laborafest 2021

Vivian Karin
Mengikuti ASMOPSS 11 

(Asian  Science and Mathematics 
for Primary and Secondary Schools)

Steven Alby dan Valen Steven 
Mengikuti AMO 

( American Mathematics Olympiad)
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MPLS merupakan singkatan dari Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah. Di 
kegiatan MPLS ini seluruh siswa ORA et 
LABORA Pamulang terutama siswa kelas 7 
dikenalkan tentang metode pembelajaran 
yang akan dipakai, guru-guru yang mengajar 
di SMP serta staf-staf yang ada di sekolah. 
Siswa juga mendapat sosialisasi tentang tata 
tertib yang berlaku selama pembelajaran. 
Kegiatan MPLS ini dilakukan selama 3 hari 
melalui ruang zoom dari tanggal 12-14 Juli. 
MPLS Senin 12 Juli 2021. Kegiatan pertama 
yang kami lakukan adalah melakukan ibadah 
pembukaan tahun pelajaran. Pada ibadah 
kali ini firman dibawakan oleh Ibu Christien. 
Setelah ibadah selesai, kami semua 
melakukan pembukaan kegiatan MPLS. 
Kami melihat video sambutan dari dinas 
pendidikan lalu diperkenalkan kepada guru 
dan staf. Kegiatan ini dipimpin Ibu Kristiana. 
Setelah selesai, siswa kelas 8 dan 9 
dipersilahkan keluar dari ruang zoom dan 
bergabung di zoom bersama walikelas, 
sedangkan kelas 7 masih tetap berada di 
zoom. Siswa kelas 7 dipersilahkan untuk 
memperkenalkan diri masing masing, di saat 
perkenalan diri sudah selesai, OSIS mulai 
memperkenalkan anggota-anggotanya. 
Sebelum itu, kami melaksanakan games, 

yaitu games tebak gambar. Perkenalan 
anggota OSIS pun telah selesai sekarang 
saatnya kami anggota OSIS menjelaskan 
aktifitas yang akan dilaksanakan untuk 
MPLS hari 1, yaitu memasang foto lalu 
mempostingnya di media sosial instagram 
dengan twibbon yang sudah ditentukan dan 
siswa juga harus memberikan kata-kata 
motivasi pada mention postingan tersebut. 
Pukul 9.40, MPLS day 1 telah selesai seluruh 
siswa dan guru meninggalkan ruang zoom. 
MPLS  day 2 pada MPLS hari ke 2 ini 
tepatnya tanggal 15 Juli kami siswa kelas 8 
dan 9 masuk di zoom MPLS sekitar jam 8.50. 
Kegiatan MPLS hari itu kami dijelaskan 
tentang aturan penamaan akun zoom, akun 
WA serta foto profil. Kegiatan ini berlangsung 
hingga pukul 09.40. MPLS hari ke 3 
merupakan hari terakhir pelaksaan kegiatan 
MPLS. Kami dijelaskan tentang penggunaan 
LMS . LMS itu merupakan website sekolah 
ORA et LABORA. Tempat belajar para siswa, 
selain zoom dan whatsapp grup. Setelah 
sosialisasi penggunaan LMS, kami pun 
membuat akun e-mail yang sesuai dengan 
nama lengkap kami. Itulah kegiatan MPLS  
SMPK ORA et LABORA Pamulang. Kegiatan 
ini bertujuan supaya siswa dapat mengenal 
sekolahnya. (Joshua Yoga Kinasih/Osis/9)
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 Pada tanggal 1-3 November, SMPK OEL Pamulang mengadakan pendaftaran 
pengurus OSIS 2021/2022. Setelah itu terpilih 12 orang yang akan menjadi anggota OSIS. 
Voting pun dilaksanakan pada tgl 11 November. Akhirnya terpilihlah Ketua OSIS yang 
baru periode 2021-2022, yaitu Adamma Ife Kaia Odele serta wakil ketua Irene Dominique 
Selan. Pelantikan dilaksanakan pada 15 November 2021 setelah ibadah siswa dan guru. 

Buletin By:
Christoper Valentiano H.S/OSIS/9A
Screenshoot By:
 Joshua Yoga Kinasih/OSIS/9B
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Pada hari kamis, 18 November 2021 
Kelas VIII mengikuti kegiatan fieldtrip virtual 
yang diselenggarakan oleh SMPK ORA et 
LABORA Pamulang. Setelah renungan pagi, 
Siswa Kelas VIII masuk ke ruang zoom lalu 
diajak virtual tour ke Galilea. Melihat gereja-gereja yang memiliki banyak kisah di dalamnya. 
Mengandung memori-memori dan menjadi rekam jejak terjadinya  mujizat Tuhan atau cerita lain 
yang berhubungan dengan tokoh Alkitab. Hal yang paling menarik yaitu, Church of the Pater Noster 
atau Gereja Bapa Kami. Pak Andri selaku pemandu tour menjelaskan bahwa di gereja tersebut ada 
banyak Doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan 
bahasa Batak yang terukir di setiap dindingnya. Selanjutnya, saya melihat kubur kosong Yesus 
yang membuat saya hampir menitiskan air mata karena teringat akan pengorbanan Tuhan Yesus 
yang begitu besar kepada anak-anak-Nya. Tidak lupa juga untuk melihat bukit tengkorak, makam 
kudus Yesus, tembok ratapan, bukit pencobaan, naik gunung Sinai menggunakan unta melewati 
jalan yang kanan kirinya adalah jurang, melihat laut mati yang lumpurnya dikatakan dapat 
membuat kulit menjadi lebih sehat dan awet muda, tempat Tuhan Yesus lahir dan palungannya, 
serta masih banyak lagi tempat-tempat memorial yang bermakna bagi umat Kristiani. 
 Kemudian, kami istirahat sejenak dan dilanjutkan virtual tour ke Raja Ampat. Sejak dahulu, 
Raja Ampat menjadi salah satu destinasi yang sangat ingin saya kunjungi. Sayangnya, sangat 
mahal. Ingin menangis rasanya. Untung saja sekolah tercinta memfasilitasi kegiatan fieldtrip ini 
sehingga kami dapat terbang ke bagian timur tanpa membayar tiket pesawat dan hanya 
membutuhkan waktu 1,5 jam untuk menjelajah jantung dari segitiga karang dunia tersebut. Raja 
Ampat berada di Provinsi Papua Barat. Terdapat burung cenderawasih merah yang menjadi hewan 
endemik Raja Ampat. Selain itu ada pula pari manta, terumbu karang dengan warna yang 
beranekaragam, kerapu merah, walking shark atau kalabia, lobster, kuda laut, cacing laut atau 
insonem, dan masih banyak lagi. 
 Tempat yang menjadi salah satu tempat ikonik di Raja Ampat yaitu Piaynemo. Kita harus 
mendaki terlebih dahulu dan melewati 320 anak tangga untuk mencapai fenomena pemandangan 
alam yang spektakuler memanjakan mata. Selain itu, terdapat pula pulau Wajag yang sedang 
dalam tahap proses menjadi salah satu World Heritage. Ada pula pasir timbul, Cape Kri jika anda 
ingin diving, dan masih banyak lagi. Saya sangat terkesan dengan Love Lagoon, telaga biru 
tersebut sangat cantik dan romantis karena berbentuk hati. Saat berwisata ke Raja Ampat, kita 
dapat bermalam di D'coral Resort. Banyak rumah di sana berada di atas air. Saya pribadi sangat 
menyukainya bahkan hanya dengan membayangkannya, semuanya sangat indah dan 
menyenangkan. Namun hati-hati bila menjemur pakaian, pastikan pakaian Anda tidak tertiup angin 
dan jatuh ke laut. 
 Virtual tur kali ini adalah rekreasi yang seru untuk para siswa. Walaupun dilaksanakan 
secara virtual, tidak mengurangi keseruan dan keindahan alam dari tempat yang dikunjungi. 
Semoga ada kesempatan untuk berkunjung secara nyata.
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Kegiatan Sekolah

 Kemerdekaan Republik 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 
diperingati setiap tahun untuk 
membangkitkan kembali semangat 
kemerdekaan .  Semangat in i 
d i tuangkan  da lam berbaga i 
kegiatan pembangunan di segala 
b idang  menuju  pen ingkatan 
k e s e j a h t e r a a n  r a k y a t  d a n 
m e m p e r k u a t  d i r i  d a l a m 
menghadapi tantangan global. 
Generasi muda sebagai agen 
pembangunan sudah pasti menjadi 
bagian penting dari kemajuan 
sebuah bangsa, tanpa terkecuali 
bagi generasi alpha. 

Generasi alpha merupakan generasi yang akan menjadi calon-calon 
pemimpin masa depan yang perlu memiliki semangat yang sama dengan para 
pejuang dalam membangun Indonesia. Satu-satunya generasi yang sejak lahir 
sudah akrab dengan dunia digital tentu memiliki tantangan yang berbeda dengan 

OeL Got Talent 2021

 Tahun pelajaran 2021/2022 sudah dimulai. Untuk mengawali tahun pelajaran yang 
baru di SMPK ORA et LABORA BSD serta untuk mempererat komunikasi antara orang tua/ wali 
murid dengan pihak sekolah, maka diadakan pertemuan orang tua murid pada tanggal 17 Juli 
2021. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bapak/Ibu orang tua murid, para guru, perwakilan team 
e-learning YPK ORA et LABORA serta perwakilan dari team Pinnacle.
 Kegiatan diawali dengan doa dan renungan yang dibawakan oleh Bapak Naso. Dalam 
renungannya, Pak Naso menganalogikan bahwa tahun pelajaran ini seperti layaknya mendaki 
gunung, penuh dengan rintangan dan juga hambatan terutama karena kita masih harus 
berjuang dalam situasi pandemi seperti sekarang ini.Setelah renungan, Bu Kristin selaku 
Kepala SMPK ORA et LABORA BSD memberikan informasi tentang sekolah di antaranya 
perkenalan Bapak/Ibu guru serta karyawan,  visi dan misi, program, serta kesiapan sekolah 
untuk PTM. Acara dilanjutkan dengan pemaparan model pembelajaran serta informasi tentang 
kurikulum yang digunakan SMPK ORA et LABORA BSD di tahun pelajaran 2021/2022 oleh Ibu 
Dida. Setelah itu, Bapak Yohanes menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan selama satu tahun 
pelajaran, ekstrakurikuler serta tata tertib di tahun pelajaran 2021/2022.
 Selain pemaparan dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah baik di bidang 
kurikulum dan kesiswaan, pada pertemuan itu perwakilan team e-learning YPK ORA et 
LABORA, Bapak Yoga dan Ibu Karmi, turut memberikan informasi tentang LMS YPK ORA et 
LABORA. Pemaparan terakhir diberikan oleh Ibu Jessi sebagai perwakilan dari Pinnacle yang 
menjelaskan tentang Highlights Library, sebuah program baru yang diharapkan dapat 
menumbuhkan minat membaca para siswa dan guru di YPK ORA et LABORA. Setelah itu, para 
orang tua/wali murid diberikan kesempatan untuk bertanya seputar hal-hal yang telah 
disampaikan oleh pemateri. Di akhir pertemuan, kegiatan ditutup dengan doa oleh Bapak Ricky. 
Pertemuan orang tua menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan di awal tahun pelajaran, 
sekaligus wadah untuk memulai “perjalanan” bersama di tahun pelajaran yang baru.
 Semoga tahun pelajaran 2021/2022 dapat berlangsung dengan baik karena adanya 
dukungan serta kerjasama dari para orang tua/ wali murid. -Ibu Kandida Eka Selfiana-

Edisi XIII



62120 Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama

Kegiatan Sekolah

generasi sebelumnya. Mereka perlu mendapatkan keterampilan hidup yang mampu 
berdampingan mutu dengan AI (artificial intelligence/kecerdasan buatan) bahkan 
memanfaatkannya untuk membangun kehidupan yang berkualitas. Mempelajari segala 
sesuatu yang berkaitan dengan dunia digital tentu saja dimulai dari yang paling 
sederhana sampai yang paling kompleks. Generasi alpha telah memulainya sejak dini. 

OeL Got Talent merupakan acara pertama yang diadakan oleh SMP Kristen 
ORA et LABORA BSD pada bulan Agustus - September 2021. Acara ini diikuti seluruh 
peserta didik jenjang Sekolah Dasar. Antusiasme peserta sangat tinggi, terdapat 110 
peserta yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Terdapat 4 cabang lomba yaitu 
Lomba Gerak dan Lagu Kelas Kecil (1 - 3 SD), Lomba Gerak dan Lagu Gerak dan Lagu 
Kelas Besar (4 -5 SD), Lomba Digital Poster, dan Lomba Foto Kreatif. 
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 Pada tanggal 11 November 2021, SMPK ORA et LABORA Pamulang 
mengadakan acara Family Day dan Webinar Pembelajaran Ilmiah dengan tema 
Him We Proclaim. Acara ini dimulai pada pukul 9 pagi dan diikuti oleh seluruh guru, 
orang tua murid, dan siswa dari SMPK ORA et LABORA Pamulang. Acara ini 
dilaksanakan secara virtual melalui zoom dan ditayangkan di Youtube. 
 Bapak Yepta dan Ibu Sari menjadi MC pada acara ini. Acara dimulai 
dengan ibadah singkat yang dipimpin oleh Ibu Caroline. Dalam ibadah ini 
disampaikan bahwa sebagai keluarga, kita harus saling menerima, mengampuni 
dan mengasihi satu sama lain. Setelah ibadah, Ibu Dian selaku kepala sekolah 
menyampaikan kata sambutan untuk semua peserta acara. 
 Webinar dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi Urban Farming dan Budidaya 
Lele. Kedua webinar ini dibawakan oleh Bapak Ir. Andreas Hariyono, M.Th,. Sesi 
pertama yaitu Urban Farming. Urban farming adalah cara menggunakan lahan 
yang sempit untuk menjadi lahan yang produktif. Urban farming ada di daerah 
perkotaan dengan menggunakan lahan sempit dan dikelola oleh masyarakat 
awam di dunia pertanian. Untuk melakukan urban farming, perlu beberapa hal 
yang harus dipersiapkan yaitu lokasi yang baik, media tanam berupa tanah, 
kompos, dan sekam, serta tanaman yang disemai. Setelah sesi pertama selesai, sesi 
tanya jawab dibuka. 

Kegiatan Sekolah
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 Acara berlanjut ke tayangan video yang berisi karya dari peserta lomba 
poster digital, kemudian dilanjutkan dengan seminar sesi kedua. Sesi kedua 
berjudul Beternak Lele di Dalam Ember Besar. Untuk beternak lele, wadah yang 
diperlukan adalah ember besar dengan paralon berbentuk L. Kualitas air harus 
selalu dijaga, cara membersihkannya adalah dengan memiringkan paralon. Bibit 
lele yang akan dipelihara harus disortir dan tidak semua bisa dipanen bersamaan. 
Setelah sesi kedua selesai, sesi tanya jawab dibuka, kemudian dilanjutkan dengan 
penayangan dari peserta lomba video kegiatan bersama keluarga. 
 Kemudian, diumumkan pemenang dari kedua lomba yang disampaikan 
oleh Ibu Yanti. Pemenang dari lomba poster digital adalah Laura Putri kelas 7B, 
Christabel Serana 9B, dan Adamma Ife Kaia Odele 8B. Selanjutnya disampaikan 
pemenang dari lomba video keluarga, yaitu Christoper Fernando 8A, Greace 
Malatundu 7A, dan Florencia Devina Martin 9B. Selain itu, diumumkan juga 
pemenang giveaway dari sesi pertanyaan seminar. Acara pun ditutup dengan 
doa yang dipimpin Ibu Kristiana dan sesi foto. 

Kegiatan Sekolah

Edisi XIII



Create Stars In God’s Hand 123

Ekskul Editing
Pertama kali saya mendengar kalau akan 

ada ekskul editing video di sekolah ORA et 
LABORA, perasaan saya sangat senang, mengapa? 
karena sebelumnya saya sudah pernah les untuk 
editing foto di Adobe Photoshop dan kebetulan 
saya sudah pernah ingin les Adobe Premiere Pro. 

Tiba saat pertama kali ekskul editing 
video saya sangat semangat untuk mengikutinya 
karena akan belajar tentang mengedit video di 
Adobe Premiere Pro. Pada saat saya mengikuti 
kelasnya, saya merasa ada yang aneh karena 
pembelajaran yang tertulis beda dengan 
pembelajaran yang disampaikan. Pembelajaran 
yang sedang dilaksanakan adalah Adobe 
Photoshop, di saat itu saya agak kecewa atau 
sedih karena sangat berbeda dengan ekspektasi 
saya.

 
Seir ing  berja lannya waktu ,  saya 

mengikuti ekskul itu dengan senang karena saya suka dengan kegiatan mengedit, mau edit video 
atau foto. Di ekskul ini saya diajarkan untuk mengedit foto, membuat poster, dan masih banyak 
lagi. Terlebih ada tugas yang membuat saya bisa berlatih di rumah secara mandiri dan 
memunculkan imajinasi saya. Penyampaian materinya pun mudah untuk dimegerti karena sambil 
diterangkan atau dicontohkan secara langsung. Setelah saya masuk kelas 9 semester 2 baru 
editing video dimulai. Saya merasa sangat senang karena materi yang saya nantikan akan saya 
pelajari. Di awal diajarkan untuk mengedit video menggunakan HP terlebih dahulu yaitu VN 
atau Kinemaster. Lalu diterangkan tentang editing video lewat slide dan masih banyak lagi. Di 
pertemuan selanjutnya akan belajar untuk mengedit di Adobe Premiere Pro dan pembelajaran 
itu yang saya tunggu. (Giovan / 9 SMP)

Kegiatan Sekolah
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Jovan Eden Galih Isdarmadi/7A 
membuat alas kaki dengan bahan 
benang wool. Untuk menyelesaikan 
tugas Prakarya in i  bahan yang 
diperlukan adalah benang wool, kain 
anel, jarum jahit, lem UHU.

Laura Putri Madania Tarigan/7B 
membuat bunga dari bahan serat 
yaitu serat wool dan kain anel. Untuk 
menyelesaikan tugas Prakarya ini 
bahan yang diperlukan adalah kain 
anel, benang wol, pita, kawat, dan 
stik es krim. 

Meilisa Eka Halim/7B 
membuat bunga dari bahan serat 
yaitu serat wool dan kain anel. Untuk 
menyelesaikan tugas Prakarya ini 
bahan yang diperlukan adalah kain 
anel, benang wol, pita, kawat, dan 
stik es krim. 

Gavin Miracle Junior/7A 
membuat daùn dari kertas bungkus 
makanan. Untuk menyelesaikan tugas 
Prakarya ini bahan dan alat  yang 
diperlukan adalah kertas bungkus 
coklat makan, lem tembak, kawat 
lentur, gunting, dan tang potong.

Kegiatan Sekolah
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Babby Carrone Lim/7A 
membuat bunga dari plastik kresek 
warna merah.  Untuk menyelesaikan 
tugas Prakarya ini bahan dan alat  yang 
diperlukan adalah plastik kresek , kawat 
kecil,  korek api, lem tembak, gunting, 
sedotan, dan dobel tape.

Yemima Angger Panggayuh/8A 
membuat pohon natal dari koran bekas. 
Untuk menyelesaikan tugas Prakarya 
ini,  bahan dan alat  yang diperlukan 
adalah koran bekas, cat air, lem, dan 
gulungan tisu bekas.

Yemima Angger Panggayuh/8A 
membuat malaikat dari buku paket 
bekas. Untuk menyelesaikan tugas 
Prakarya ini,  bahan dan alat  yang 
diperlukan adalah buku paket bekas, 
pita, dan lem.

Halomoan Marturia/9A 
membuat replika Menara Eiffel dari stik 
korek api . Untuk menyelesaikan tugas 
Prakarya ini,  bahan dan alat  yang 
diperlukan adalah stik korek api dan 
lem.

Kegiatan Sekolah
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DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM
PEMERINTAHAN MENGIJINKAN

DAN MEMBERIKAN HAK,
KEBEBASAN KEPADA WARGA

NEGARANYA UNTUK
BERPENDAPAT SERTA TURUT

SERTA DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DI PEMERINTAHAN.

DEMOKRASI & AGAMA
Oleh Yuriska, Nazha, dan Matthew

XII MIPA 2

Hubungan agama dengan demokrasi sangatlah penting.
Tujuan agama dan demokrasi adalah satu,
kesejahteraan rakyat. Demokrasi bertujuan untuk
mewujudkan pendapat rakyat yang akan mendukung
cara mereka hidup bebas dan bahagia di negara mereka.
Agama juga merupakan arahan yang membimbing orang
tentang bagaimana hidup bahagia satu sama lain dalam
masyarakat. Salah satu prinsip dalam hidup beragama
dan bernegara adalah keadilan. Memperlakukan semua
orang dengan cara yang benar, memperlakukan semua
orang secara setara. Jika hubungan demokrasi dengan
agama dapat berjalan lancar, akan terbentuk
kesejahteraan rakyat dimana demokrasi menjadi wadah
perwujudan kasih Allah kepada manusia. Lalu,
bagaimana dengan hubungan demokrasi dengan agama
di Indonesia?

BAGAIMANA
HUBUNGAN DEMOKRASI
DENGAN AGAMA?
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DEMOKRASI DALAM
ALKITAB
Demokrasi mungkin tidak disebutkan di dalam
Alkitab, tetapi ada banyak sekali ayat dalam alkitab
yang mengarah ke praktik-praktik demokrasi pada
saat ini. Pada hari pertama manusia dijadikan,
manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan. Kejadian
1:26, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Tuhan
memberikan kita kebebasan untuk mengelola bumi.
Sudah dari Adam dan Hawa sebagai manusia
pertama ciptaan Tuhan, Tuhan sudah memberi
kebebasan kepada umat-Nya. Mungkin kita tanpa
sadar sudah melakukan praktik-praktik yang
ternyata sudah dilakukan sejak lama, bahkan sejak
adanya Adam dan Hawa, Tuhan pun sudah
menunjukan praktek dari demokrasi, yaitu
memberikan kebebasan untuk mengelola bumi.

Tapi, sebebas-bebasnya kita sebagai manusia untuk
mengungkapkan pendapat atau suaranya tetap harus
menjaga kebebasan dalam setiap kita atau
mempertanggung jawabkan apa yang telah kita
sampaikan. Dari Galatia 5:13 ini kita tahu bahwa
kita sudah merdeka, tetapi kita tidak boleh
menggunakan kemerdekaan itu dengan seenaknya,
kemerdekaan yang telah diberikan kita dapat
membawa kita hidup di dalam dosa. Kita harus
menggunakan kemerdekaan yang telah diberikan
tersebut untuk melayani dengan kasih yang telah
Tuhan berikan. Kita sebagai manusia memang telah
diberikan kebebasan tapi kita harus mempergunakan
kebebasan kita dengan baik dan kita juga harus
berani untuk bertanggung jawab dengan kebebasan
atau pilihan yang telah kita ambil dalam kehidupan
kita. Ini adalah salah satu praktek demokrasi yang
kita lakukan saat ini, bukan hanya berani untuk
memilih tapi kita juga bertanggung jawab dengan
pilihan kita.

Di dalam 1 Petrus 2:16 juga mengingatkan kita
bagaimana cara kita kita menggunakan kebebasan
kita, apakah kita pergunakan dengan baik atau kita
gunakan seenak kita saja. Di dalam ayat ini, kita
tahu bahwa, kemerdekaan kita jangan lah kita
gunakan untuk melakukan dosa atau menggunakan

kebebasan itu untuk melakukan dosa. Tetapi
kemerdekaan yang kita dapatkan haruslah kita
lakukan untuk melayani dan hidup sebagai hamba
Allah, biarlah kita terus bisa merdeka di dalam Allah
dan hidup menurut perintah-perintah Nya.

Kita sebagai manusia mempunyai hak dan kewajiban
yang sama yang perlu kita lakukan, tentunya hal
tersebut salah satu yang ada di dalam demokrasi.
Hak dan kewajiban yang ada di dalam Alkitab
merupakan hak untuk hidup dan kewajiban yang
dilakukan ialah melaksanakan perintah-perintah-
Nya. Di dalam Mazmur 146:5-9 menekankan kepada
kita bahwa Tuhan itu maha adil di kehidupan setiap
kita, Dialah orang yang selalu ada dan selalu
menjadi jalan keluar kita ketika ada masalah. Tetapi
Tuhan juga memberikan kita kebebasan yaitu hak
untuk hidup dan setiap kita memiliki hak tersebut.
Keadilan-Nya juga menyetarakan semua umat
manusia sebagai ciptaan-Nya, seperti yang
dijelaskan  dalam Amsal 22:2. Tuhan sudah
menyediakan dan merancang kehidupan kita
sedemikian rupa agar kita terus bisa dekat dan terus
berkembang di dalam-Nya, untuk menjadi pelaku
firman-Nya.

Tidak hanya itu, manusia juga memiliki hak dan
kewajiban sebagai warga negara. Dalam Ulangan
30:19 ditekankan bahwa pilihan kita menentukan
diri kita untuk hidup seperti apa, apakah kita
memilih kematian atau kehidupan. Pada ayat ini
merupakan contoh sebagai praktik di dalam
kehidupan kita yaitu hak memilih. Memilih apakah
kita akan mengambil kehidupan atau kematian,
tetapi di ayat ini juga Tuhan mengarahkan kita
untuk mengambil kehidupan, agar kita tetap hidup
dan hidup benar di dalam-Nya. Karena apa yang kita
pilih akan menentukan kehidupan kita dan anak
cucu kita seperti apa untuk kedepannya dan betapa
baik-Nya Tuhan dalam kehidupan kita.
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DEMOKRASI DALAM
ALKITAB
Kita memiliki hak untuk memilih, tetapi kita juga
memiliki kewajiban sebagai warga negara. Hal ini
disinggung di dalam Markus 12:13-17, dimana
beberapa orang Farisi dan orang Herodian
menanyakan kepada Yesus, mengenai apakah
pembayaran pajak itu wajib atau tidak. Mereka
menanyakan manakah kewajiban yang harus
diselenggarakan, kewajiban sebagai umat beragama
atau kewajiban sebagai warga negara. Dalam ayat ini
dijelaskan bahwa, kewajiban kita sebagai umat
beragama dan kewajiban kita sebagai warga negara
tidak dapat disatukan, tetapi hal ini bukan berarti
kita hanya melakukan salah satu. Kita harus bisa
melakukan kedua kewajiban tersebut selama kita
masih hidup dalam dunia ini.

Di dalam demokrasi penting sekali namanya
kebersamaan, membangun bersama, melakukan
bersama dan berkumpul untuk menentukan
kesepakatan untuk bersama juga. Pada Nehemia 2:17
membicarakan mengenai warga-warga yang ada di
Yerusalem untuk membangun kembali tembok
Yerusalem yang telah runtuh dan pintu-pintunya
telah terbakar. Pada Kisah Para Rasul 17:2-3 dan
pada Kisah Para Rasul 2:42, juga menyinggung
tentang perkumpulan.  Sama dengan saat ini manusia
harus dan wajib bersama berkumpul bersama bersatu
agar sesama manusia bisa saling membangun. Dalam
Kisah Para Rasul 2:42, di dalam ayat tersebut adanya
persekutuan dan berkumpul agar bisa menjadi satu
bagian dari tubuh Allah, oleh karena itu penting nya
juga dalam demokrasi.

Dari sini dijelaskan bahwa kita harus bersama-sama
membangun dan melakukan untuk mendapatkan
hasil yang untuk bersama juga, tidak hanya untuk
membangun bersama-sama tetapi juga melakukan
dan menentukan kesepakatan. Adanya kesepakatan-
kesepakatan untuk  membangun bersama dan
mencapai tujuan bersama juga. Oleh karena itu
manusia wajib untuk bersatu dalam membangun,
sehingga dapat menentukan suatu pilihan. Dapat
dilihat bahwa ayat ini mengarah ke aktivitas
musyawarah yang kita miliki saat ini, yang juga
merupakan suatu bentuk penerapan demokrasi.

Dari semua ini, pelaksanaan demokrasi dalam
Alkitab memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat tersebut
adalah bebas, terkontrol, adil, dan musyawarah.
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DEMOKRASI DI
INDONESIA
Berbicara mengenai pelaksanaan demokrasi di
Indonesia, masih banyak ketidak sempurnaannya.
Masih banyak sekali orang di Indonesia yang tidak
mengerti makna demokrasi sesungguhnya dan cara
melaksanakannya dengan baik dan benar.
Akibatnya, banyak pelanggaran demokrasi yang
terjadi. Berikut adalah beberapa kasus mengenai
pelanggaran-pelanggaran terhadap demokrasi yang
terjadi di Indonesia.

Pada Pilgub Maluku Utara tahun 2013 lalu. Ketua
DPRD Pulau Morotai disinyalir melakukan money
politic. Money politic adalah di saat seseorang
memberikan uang kepada warga untuk
memenangkan hati warga. Ketua DPRD membagikan
uang ke warga ditemani oleh Camat Morotai Selatan
beserta juga dua orang tim pemenangan pasangan
cagub dan cawagub. Kejadian ini disangkal dengan
alasan bahwa uang diberikan untuk membantu
operasional para relawan.

Meski sudah dijelaskan kasus tersebut, masih harus
dicurigai kebenarannya. Kejadian tersebut termasuk
tindak pidana menurut UU Nomor 32 Pasal 117 ayat
2. Dijelaskan bahwa dengan cara tersebut, surat
suara menjadi tidak sah dan pelaku diancam dengan
pidana penjara. Money politic juga termasuk aksi
yang menghilangkan hak seseorang untuk memilih
pasangan calon pilihan mereka. Kejadian seperti ini
dapat terjadi karena politik yang licik dan warga
yang tamak dan mudah terhasut dengan uang.
Ternyata ada benarnya bahwa cinta akan uang
adalah akar dari segala macam kejahatan.

Kasus pelanggara n lainnya adalah kasus
penggelembungan suara. 3 Orang Panitia Pemilihan
Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Bengkulu
ditangkap pada tanggal 13 Mei 2019 karena diduga
gelembungkan suara salah satu calon anggota
legislatif setempat. Dikatakan bahwa ketiganya
bekerjasama menggelembungkan perolehan suara
caleg sehingga terjadi penggelembungan sebanyak
952 suara dari 22 TPS di 13 Desa Kecamatan Ulu
Talo. Dari 5 orang anggota PPK Ulu Talo, hanya dua
yang berhasil dimintai keterangan. Mereka mengaku
bahwa tidak terlibat, karena tidak mengetahui bahwa
formulir DA1 diubah, sehingga tidak sama dengan
formulir C1.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 532, setiap
orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan
yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi
tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu
tertentu mendapat tambahan suara dapat dipidana
penjara. Kejadian seperti ini dapat terjadi karena
adanya keputusasaan tidak menang.
Menggelembungkan suara termasuk aksi yang
menghilangkan nilai suara orang lain untuk
kepentingan partai sendiri. Jika tidak tertangkap,
aksi tersebut dapat merupakan aksi yang tidak adil
hanya karena kalah suara.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan demokrasi di
Indonesia belum sempurna. Masih banyak yang
mementingkan posisi atau partai sendiri. Masih
banyak pula yang belum siap dalam menerima suatu
kesepakatan yang mengakibatkan perlakuan-
perlakuan yang dapat dipidanakan penjara dan yang
dapat membahayakan lingkungan masyarakat.
Semua ini dapat terjadi karena kurangnya pengertian
dari demokrasi.

https://regional.kompas.com/read/2013/07/01/1606324/Ketua.
DPRD.Bagi-
bagi.Uang.di.Hari.Pemungutan.Suara.Pilgub.Malut
https://www.suara.com/news/2019/05/15/123802/petugas-ppk-
ditangkap-polisi-karena-gelembungkan-suara-caleg-gerindra

Sumber:
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DEMOKRASI
MENURUT WARGA
NEGARA
Sebagai tambahan informasi kelompok kami
melakukan wawancara dengan Ibu Vivi Irine
Permatasari untuk mengetahui pandangan demokrasi
menurut seorang guru dan sebagai warga negara
mengenai demokrasi yang ada di Indonesia.

“Apakah Pancasila dan UUD 1945 sudah cukup
sebagai landasan demokrasi di Indonesia?
Mengapa?”, Tanya Yuriska. “Kalau buat saya sendiri
secara pribadi, jujur, iya, cukup. Sebabnya, kita kan
bicara soal dasar, jadi kita tidak menjabarkan
tentang detail masing-masing aspek hidup manusia
yang diatur oleh hukum dan juga perundang-
undangan. Istilahnya, bapak negara kita dan semua
unsur pemerintah pada saat itu, sudah merumuskan
dengan begitu baik demokrasi yang ideal di Indonesia
dengan kebebasan untuk berinterpretasi. Jadi kalau
menurut saya pribadi dengan yang ada sekarang ini,
baik Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945,
masih bisa mengakomodir semua itu. Bahkan di
tengah situasi pandemi seperti ini pun, masih bisa
diturunkan berbagai macam keputusan untuk
membantu masyarakat dalam menghadapi, biarpun
kita tahu sendiri pelaksanaannya, tergantung dari
manusianya itu sendiri. Baik dalam bidang
kesehatan kita sudah lihat, di bidang transportasi
juga bisa dilihat, demokrasi terutama di pemilihan,
kemarin yang kita jalani pemilihan umum, itu juga
makin berkembang dimana kita sekarang sudah
bisa…(tidak terdengar)…secara langsung pikiran kita.
Jadi untuk saya dibilang apakah sebagai dasar
cukup, ya. Alasanya kenapa ya itu tadi, bisa
mengakomodir perkembangan zaman sampai
sekarang”, Jawab Ibu Vivi.

“Bagaimana penilaian Miss Vivi, sebagai guru,
terhadap proses pelaksanaan demokrasi di
Indonesia? Misalnya pemilu dan lainnya.”, Tanya
Yuriska. “Kalau untuk pelaksanaannya sendiri,
sayangnya, masih perlu banyak belajar. Saya gak
akan sebut negara atau apa karena memang
kenyataannya di dunia ini belum ada yang bisa
menjalankan demokrasi dengan dibilang sangat baik.

 

Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan,
istilahnya kualitas dari hidup berdemokrasi ini,
memang sih kita banyak mengambil contoh juga dari
gaya politik liberal atau mungkin gaya politik yang
lainnya juga, tetapi untuk dibilang sebagai
pelaksanaannya sendiri, menurut saya dari setiap
lima tahun, itu selalu ada perkembangan. Yang
diharapkan, yang akan kalian rasakan juga nanti,
akan lebih baik lagi. Tapi kembali lagi, mungkin
lebih di kualitas dan mentalitas dari para calon
wakil rakyat dan juga dari partai-partai politik. Kita
gak bohong lah kalau udah urusannya DPR. Sampai
detik inipun kita masih sakit hati dengan keputusan
mereka yang menurut saya masih sibuk
mementingkan diri sendiri, yang tidak sesuai dengan
cerminan nama atau gelar yang mereka miliki
sebagai perwakilan dari rakyat. Tapi untuk
pelaksanaanya sendiri, manusia Indonesia sudah
mulai semakin…(tidak terdengar)…terutama kalian
generasi muda dan ruang-ruang untuk diskusi politik
semakin luas. Kalau dulu mungkin hanya orang-
orang tertentu saja tapi sekarang anak muda pun
bisa berpartisipasi dan secara sekolah pun, kalian
juga diberikan pendidikan itu biarpun masih belum
sempurna, masih perlu perbaikan, bagaimana bisa
berdemokrasi dengan baik dan juga berpolitik.
Sampai sekarang kita lihatnya kalau dalam
berpolitik orang takut semua. Ya, mungkin itu
seharusnya sudah mulai menjadi pertimbangan buat
pendidikan di Indonesia bahwa berpolitik itu harus
masuk dalam Pendidikan dan juga harus bisa
membuat orang menjadi gak takut lagi, hingga kita
semua mau berpolitik. Mau generasi yang sangat
muda maupun yang tua-tua apapun profesinya.”,
Jawab Ibu Vivi.

kami setuju dengan apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Vivi.
Penerapan demokrasi di Indonesia sudah cukup bagus, namun
pelaksanaannya masih kurang. Masalah dalam pelaksanaan adalah
adanya salah komunikasi atau masih adanya egoisme. Masih
banyak individu-individu dan partai yang masih mementingkan
diri mereka sendiri dibandingkan dengan kepentingan negara dan
masyarakat. Namun, Indonesia tetap berusa untuk meningkatkan
lagi pelaksanaannya dari tahun ke tahun. Diharapkan juga bagi
generasi selanjutnya untuk menjadi lebih baik lagi.

https://youtu.be/Hdh7m1B3OzITautan Video Wawancara:
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JADI, BAGAIMANA HUBUNGAN
DEMOKRASI DENGAN AGAMA DI
INDONESIA?
Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi
Pancasila, dalam pelaksanaanya menganut nilai-nilai
Pancasila. Dengan itu, salah satu prinsip demokrasi
Pancasila adalah Berketuhanan Yang Maha Esa.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus sesuai dengan
nilai-nilai dan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
Meskipun di dalam Alkitab tidak ada demokrasi, dapat
dilihat praktik-praktik yang dilakukan menunjukan
bentuk praktik demokrasi seperti sekarang ini.

Tidak hanya dari sisi agama, tentu demokrasi juga dilihat
dari sisi kewarganegaraanya. Demokrasi adalah kebebasan
yang diberi kepada setiap orang. Demokrasi berarti kita
semua memiliki hak dan juga kewajiban. Hak tersebut kita
miliki untuk bisa bebas mengambil keputusan dan
menentukan apa yang kita ambil dalam hidup ini. Selain
menikmati hak yang kita miliki, tentunya kita juga harus
menjalankan semua kewajiban yang kita miliki. Ini
berlaku untuk semua orang, tanpa memandang derajat.
Banyak orang, baik rakyat maupun pejabat yang lupa
dengan hal ini, sehingga bersikap sewenang-wenang
dengan kebebasannya dan melupakan kewajibannya.

 

Jadi, hubungan demokrasi dengan agama di Indonesia
cukup kuat. Demokrasi Pancasila tidak lepas dari nilai-
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sayangnya,
pelaksanaannya masih kurang. Jika seseorang tidak taat
dengan pelaksanaan demokrasi yang benar, bagaimana
mereka mau taat dengan kepercayaan mereka. Oleh
karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami
demokrasi dan hubungannya dengan agama, sehingga
demokrasi di Indonesia akan terus berkembang seiring
berjalannya waktu dan kita menjadi lebih baik dan lebih
demokratis di masa depan demi mencapai kesejahteraan
rakyat.

DEMOKRASI DAN AGAMA
MEMPUNYAI SATU

TUJUAN YANG SAMA,
KESEJAHTERAAN

BERSAMA
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Pemahaman dan Praktik Demokrasi

Berdasarkan Pandangan Iman Kristen dan Kenegaraan

Republik Indonesia

Kelompok 3 - Yohana Octavianni K.M., Made Indra Andyartha, Fernando Chandra

Jika berbicara tentang demokrasi, kita pasti setuju bahwa demokrasi sejak lama sudah

termasuk bagian dari kehidupan kita, sebab dalam demokrasi terkandung praktik-praktik serta ide

demokrasi yang sudah ada di dalam perjalanan kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Penerapan sistem demokrasi semakin populer di era modern ini meskipun sebenarnya

tidak ada yang bisa memberikan definisi dari teori dan praktik demokrasi yang sesungguhnya, sebab
demokrasi sifatnya sangat luas, terbuka, dan akan terus berkembang. Sehingga pasti ada perbedaan

penafsiran mengenai definisi dari demokrasi itu sendiri. Ada yang mendefinisikan demokrasi sebagai

keadilan dan kesamarataan, ada yang mengatakan bahwa demokrasi adalah musyawarah yang

dilaksanakan karena adanya suatu komitmen, ada juga yang mengaitkan demokrasi dengan istilah

"satu tujuan" tanpa adanya pihak oposisi yang merusak. Definisi-definisi yang diberikan tersebut

tetap memiliki keterbatasan dan kekurangan masing-masing apabila dihadapkan dengan pemikiran

dan gugatan-gugatan tentang praktik demokrasi dalam berbagai bidang. Namun jika dikaji dari sudut

pandang politik di negara Indonesia, demokrasi didefinisikan sebagai sistem kedaulatan rakyat, di

mana rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi untuk mengatur dan menentukan jalannya
kehidupan bangsa dan negara. Tetapi kembali lagi, “kedaulatan rakyat” memiliki arti yang banyak dan

tidak pasti.

Selain dari segi politik, demokrasi juga dilihat dan dipertimbangkan dari sudut pandang ilmu

keagamaan. Buktinya, demokrasi juga merupakan sistem yang didukung serta diimplementasikan

oleh umat Kristiani. Umat Kristen bahkan berpartisipasi dan berperan aktif untuk mendorong dan

memajukan demokrasi. Contohnya, setiap orang Kristen yang terlibat dalam berbagai kegiatan politik
pasti menyuarakan suara kenabian, yaitu suara yang sesuai dengan kehendak Allah. Suara kenabian

itu didasarkan pada nilai-nilai yang universal, yaitu: menegakkan keadilan, menyatakan kebenaran,

menghormati kebebasan yang bertanggung jawab, memperjuangkan kesejahteraan, dan

mempraktikkan kasih kepada semua orang. Namun hal tersebut menimbulkan pertanyaan baru, yaitu

sejauh manakah seharusnya umat Kristen terlibat dalam demokrasi, sehingga diperlukan kajian

mengenai hal tersebut. Kajian yang dilakukan adalah meliputi apakah arti dan prinsip-prinsip
demokrasi itu sebenarnya, bagaimanakah pandangan Alkitab sebagai sumber kebenaran bagi umat

Kristiani terhadap demokrasi, dan bagaimana juga pandangan tokoh-tokoh Kristen terhadap

demokrasi. Jika dikaitkan dengan Galatia 5:13, yang berbunyi “Saudara-saudara, memang kamu telah
dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai
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kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih”.

Dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa bebas bukan berarti bebas dalam melakukan semua hal

yang diinginkan, bebas yang sejati memiliki cara dan seninya tersendiri yang akan selalu terikat
dengan semua hal yang ada di kehidupan kita ke depannya.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang demokrasi, khususnya mengenai praktik demokrasi

yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, kami gali dan cari tahu melalui narasumber Pak Benjamin

Tibalan Manurung. Pak Benjamin merupakan seorang guru mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMAS
K ORA et  BSD. Menurutnya, Pancasila dan UUD 1945 dalam pembuatannya sudah melalui

sebuah pemikiran, diskusi, dan perdebatan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dalam sidang

BPUPKI.

Pemilu pada orde lama dan baru banyak yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

Menurut Pak Benjamin, Pemilu pada masa sekarang sudah berjalan dengan baik karena telah adanya

aturan Presiden dan wakil rakyat masih dapat dipilih oleh masyarakat sendiri setiap 5 Tahun. Namun,
di sisi lain menurut narasumber ongkos demokrasi secara finansial ataupun secara sosial yang mahal

berdampak pada para partisipan yang bersaing di pemilu, serta terkadang terjadinya perpecahan

yang merepotkan. Walaupun demikian, secara keseluruhan sebagai negara demokrasi terbesar,

Indonesia sudah melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan pemilu.

Dalam pelaksanaan demokrasi, Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Indonesia telah

berhasil membentuk UUD 1945, mendirikan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan lain-lain,

dan melaksanakan pemilu. Salah satu pemilu yang menjadi kebanggaan adalah Pemilu Serentak
Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2019. Pemilu tersebut telah menarik perhatian dan

diapresiasi oleh banyak negara karena tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, keamanan yang

baik, serta kedamaian yang terus dijunjung selama pelaksanaannya. Namun, telah terjadi juga

pelanggaran-pelanggaran. Contohnya, kasus politik uang untuk mempengaruhi pemilu Pilbub Cianjur

tahun 2020, kasus penyimpangan lembaga yudikatif pada tahun 2015, gerakan #2019GantiPresiden,

dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi demokrasi di Indonesia secara pemahaman orang

Kristen dan kenegaraan merupakan hal yang dijunjung tinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, dalam memahami dan mempraktikkan demokrasi pandangan kita harus lebih terbuka

karena demokrasi tidak bisa ditinjau hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan harus dari sudut

pandang hukum dan ajaran iman Kristen, supaya saling melengkapi dan tidak menyimpang dari

tujuan demokrasi yang sebenarnya.
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langsung pertama kali pada masa orde lama. Di tahun berikutnya,

 

terjadi perubahan menjadi orde baru 

yang direformasi, dan di situlah sebenarnya demokrasi yang kita harapkan sudah mulai ada dibandingkan 

dengan yang sebelumnya yang hanya berpusat pada otoriter satu orang. Sehingga yang ada sekarang, 

meskipun tidak seideal yang diharapkan banyak orang, tetapi dari yang B

saat berumur 17 tahun, beliau

 

sudah mulai merasakan adanya demokrasi di bangsa Indonesia. Bu 
Agustin mengatakan bahwa kita harus tetap menghargai apa yang sudah terjadi, meskipun keadilan 

terkadang bisa runcing di bawah, sehingga yang namanya keadilan jika berada di level atas menjadi sulit, 

itu juga yang harus disadari. Jadi sebagai rakyat biasa, terkadang kita hanya bisa untuk menerima, 

karena keadilan dan demokrasi akan menjadi lebih sulit. Terkadang keadilan hanya berlaku untuk orang-

orang di kalangan atas yang bisa bebas dan leluasa menjalankan apa yang menjadi keinginan mereka. 

Maka dari itu, terkadang secara kenyataan demokrasi yang seharusnya dari rakyat, untuk rakyat, dan 

kepada rakyat itu tidak bisa dijalankan dengan benar-benar adil dan langsung seperti akses yang 

dilakukan dalam pemilu (umum, bebas, dan rahasia). Pada kenyataannya tidak begitu bebas, tetap ada 
oknum-oknum yang bermain di dalamnya sehingga kita tidak bisa leluasa menentukan pilihan kita.

 

Jika dikaitkan dengan ayat Alkitab

 

Hakim-Hakim 11:1-11, para hakim yang memimpin Israel sebelum 

adanya kerajaan juga dipilih langsung oleh Allah. Pengangkatan Yefta sebagai hakim di Israel oleh para 

tua- . Hal 

itu karena hanya berlangsung secara tidak tentu,

 

bukan karena memang ada sistem pemilu, dan juga 

tidak ada pemilu secara terbuka yang melibatkan beberapa kandidat. Meskipun begitu, bukan berarti 

bahkan memberikan ruang bagi kemungkinan pemilihan raja yang akan dilakukan oleh orang Israel. 
Ulangan 17:14-15 memberikan peluang kepada

 
bangsa Israel

 
agar kelak

 
dapat mengangkat seorang 

raja, dengan persyaratan harus berasal dari bangsa Israel sendiri dan bukan merupakan orang asing. 

Artinya bahwa Perjanjian Lama tidak anti terhadap aspirasi rakyat dalam memilih pemimpin.  Di mana 

rakyat tidak salah apabila menentukan pilihannya bagi seorang pemimpin selama tidak menyimpang dari 

ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Taurat dan menyadari bahwa pilihan final berada di 

tangan Allah.

 Perjanjian Baru juga memberikan bukti-bukti adanya pemilihan 

sebelumnya melalui proses usulan kandidat dari 120 orang yang hadir di suatu tempat di Yerusalem. 

Mereka

 

mengusulkan dua nama yang kemudian setelah berdoa dan membuang undi, maka terpilihlah 

Matias (Kis.

 

1:15-26). Demikian juga dengan pemilihan tujuh orang diaken untuk melakukan pelayanan 

meja juga melalui penyaluran aspirasi jemaat yang memilih para diaken tersebut sesuai dengan 

-6). Setelah terpilih ketujuh orang yang memenuhi 

persyaratan, kemudian para rasul berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka sebagai tanda 

pelantikan mereka untuk mulai bekerja.

 

Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa seiring dengan 

mulai munculnya ide demokrasi, maka gereja mula-mula juga mulai memakai

 

sistem tersebut. Jemaat 

diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan mereka dengan tetap menempatkan Roh Kudus sebagai 
penentu

 

akhir kebenaran pilihan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Roh Kudus dapat memakai 

sistem demokrasi untuk menetapkan seseorang yang dipilih.

 

Menilik kasus yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir,

 

terutama jika dilihat dari sisi 

demokrasi,

 

maka

 

bangsa Indonesia

 

masih dalam taraf belajar berdemokrasi dan

 

harus

 

melakukan 

pembenahan di segala bidang.

 

P

sistem demokrasi yang merupakan ciri utama masyarakat Indonesia.

 

Hal ini tergambar dari

 

kasus tentang

 

oblos surat suara lebih dari 10 kali, kasus Meiliana

  

mengutamakan musyawarah mufakat dalam tafsir perbedaan, dan demo 

 

dan buruh

 

untuk

 

kembali

 

menolak Omnibus Law. 

 

Edisi XIII



62136 Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama

Kegiatan Sekolah

Pada saat pemungutan suara pemilu 17 April 2019, Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan 

pemungutan suara ulang (PSU) di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Boyolali, 

Jawa Tengah. PSU direkomendasikan karena diduga anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara (KPPS) setempat mencoblos surat suara di bilik TPS. Bawaslu telah mengusut temuan salah 

seorang anggota KPPS yang mencoblos surat suara di bilik TPS di Boyolali. Temuan anggota KPPS 
mencoblosi surat suara diduga terjadi di TPS 8 Desa Karangjati, Dukuh Winong, Kecamatan Wonosegoro, 

Kabupaten Boyolali. Kejadian itu sempat terekam kamera hingga ramai di media sosial.

 

Bawaslu lalu melakukan klarifikasi atas temuan itu. Hasilnya,

 

anggota KPPS tersebut ternyata tidak 

hanya ikut mencoblos satu kali, melainkan telah lebih dari 10 kali. Surat suara yang dicoblos

 

juga tidak 

hanya surat suara presiden, tetapi juga surat suara pemilu legislatif. Kasus di Boyolali

 

ini

 

masuk 

pelanggaran prosedur terhadap pemungutan suara karena tidak sesuai dengan asas dan prinsip 

pemilihan umum. Pemilu harus digelar dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

 

Bawaslu meminta KPU menggelar pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Hal itu sesuai dengan Pasal 
372 Ayat (2) UU Pemilu. Pasal itu menegaskan, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil 

penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti ada keadaan yang salah satunya adalah pembukaan 

kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara 

yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Berbeda dengan kecurangan dalam pemilu tahun 2019, kasus kali ini adalah tentang adanya 

ketidakadilan dalam hukum yang ada di Indonesia. kim 

Pengadilan Negeri Medan yang memvonis terdakwa Meiliana penjara 18 bulan atas tuduhan penodaan 

agama menyusul komplain atas suara azan di sekitar rumahnya. Putusan tersebut dinilai tidak adil dan 
cenderung diambil karena tekanan massa.

 
Menanggapi putusan tersebut, Satuan Tugas Khusus 

(Satgasus) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai, perlu kearifan berbagai pihak dalam 

menyelesaikan persoalan tafsir perbedaan.
 

Bangsa Indonesia harus
 

belajar kembali kearifan bapak 

bangsa yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam masalah tafsir perbedaan demi terwujudnya 

keadaban Pancasila. Indonesia merupakan negara dengan aneka ragam suku, bahasa, etnis dan agama. 

Bahkan keanekaragaman tersebut merupakan anugerah yang perlu dilestarikan. Maka perbedaan harus
 

diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Jadi, masalah perbedaan perlu ditangani 

dengan cara musyawarah mufakat agar kasus Meiliana di Tanjung Balai tidak terulang lagi.

 Musyawarah mufakat akan mengutamakan persaudaraan, saling menghargai, kebersamaan dan 

kegotongroyongan. Dalam musyawarah mufakat, masalah tafsir perbedaan tidak akan dilihat hitam putih 

atau salah benar seperti penyelesaian di ranah hukum. Jika penodaan agama diselesaikan semata-mata 

di ranah hukum, maka berpotensi terjadinya politisasi politik identitas. Belum lagi

 

persoalan kapasitas 

hakim dan jaksa dalam memahami secara benar roh UU No.

 

1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama.

 

Oleh karena itu, penting sekali

 

untuk mengedepankan asas musyawarah mufakat dengan membangun 

sinergi tokoh agama, tokoh adat, dan pemuka masyarakat dalam mengatasi masalah terkait kasus 

perbedaan agama dan etnis.

  

Kasus terakhir adalah tentang demo yang sempat dilakukan oleh buruh dan mahasiswa. Lebih dari 
1.000 orang yang terdiri dari kelompok mahasiswa dan buruh menggelar unjuk rasa dan pawai di 

Jakarta, Selasa 20 Oktober 2020, menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menuntut agar 

pemerintah membatalkan Omnibus Law dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU. Unjuk 

rasa ini digelar bertepatan satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sekitar 

10.000 aparat polisi dan TNI telah diturunkan untuk mengamankan unjuk rasa di wilayah Jakarta dan 

sekitarnya. Sebagian mereka menggelar demonstrasi di dekat patung kuda dan pengunjuk rasa lainnya 

mengawalinya dengan menggelar pawai di Jalan Salemba, Jakarta. 
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dimulai pada Selasa (20/10) siang. Sampai pukul 14.00 WIB, Selasa (20/10), sekelom

yang menyebut dirinya sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) dilaporkan 

patung kuda sehingga para demonstran tidak dapat mendekati kompleks Istana Merdeka.

 

Dalam aksinya, 

dalam menanggapi tuntutan pengunjuk

 

rasa yang digelar sejak pengesahan UU Cipta Kerja. 

 

,

 

Mahfud mengeluarkan pernyataan tentang adanya aktor intelektual di balik unjuk rasa 

pada 8 Oktober lalu yang sebagian berakhir ricuh.

 

t HAM dan pengunjuk

 

rasa. Mereka meminta Mahfud MD menyebutkan bukti-buktinya.

 

Tidak lama setelah tudingan Mahfud MD 

ini, polisi menangkap sembilan orang pegiat KAMI dan menyatakannya sebagai tersangka melakukan 

penghasutan dan kebencian yang berakibat pada kerusuhan dalam unjuk rasa tersebut.

 

Dari kasus 
tersebut dapat dilihat terdapat beberapa nilai yang bisa diambil,

 

yaitu setiap orang memiliki hak untuk 

menyampaikan pendapatnya dan kritikan namun dengan menyampaikan kritikan juga harus memberikan 

solusi terbaiknya. Dalam melaksanakan demonstrasi harus menghapuskan rasa kebencian satu sama lain 

melainkan rasa kepentingan bersama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan NKRI.

 

Maka

 

dapat disimpulkan mokrasi sudah diterapkan dari zaman perjanjian lama sampai 

sekarang

 

ini.

 

Walaupun dengan cara penerapannya

 

yang berbeda-beda, namun demokrasi masih 

memiliki arti yang sama,

 
di

 
mana semua orang dapat berpartisipasi untuk menentukan pilihannya 

masing-masing. Akan tetapi, masih banyak juga penyimpangan yang terjadi dalam penerapan demokrasi 
itu sendiri, terutama yang terjadi di Indonesia, seperti pemalsuan suara dalam pemilu, ketidakadilan 

karena adanya perbedaan, perubahan undang-undang secara tiba-tiba, dan masih banyak lagi.  
Berdasarkan hal itu,  bangsa Indonesia yang masih dalam taraf belajar berdemokrasi,  harus 

selalu belajar dan melakukan pembenahan di segala bidang. Kelemahan yang terjadi selama ini  
ik demokrasi untuk kesejahteraan

 

  
dan damai, tanpa melalui kekerasan.

 

Kita sebagai warga negara memang berhak merasa hal tersebut 
tidak adil, kemudian melakukan demonstrasi, mengkritik, dan sebagainya. Tapi

 

juga harus diingat,

 

bahwa 

kita harus tetap mendukung negara ini menjadi lebih baik untuk ke

 

depannya, karena masa depan 

negara Indonesia ada di tangan kita sendiri.

 

Maka dari itu, yang dapat kita lakukan sekarang ini adalah 

terus berdoa untuk kebaikan negara

 

dan menjadikan kesalahan di masa lalu

 

sebagai pembelajaran. 

Dengan begitu, pasti

 

Indonesia

 

bisa

 

menjadi negara

  

lebih

 

baik dan sukses di masa depan.

 

Oleh: Yosia Naftali Stevanie, Yeftania Tjan, dan Andrew Sebastian Aruan kelas XII MIPA 1

 

:

 

https://drive.google.com/file/d/12VvD8xB-

SvYw94IzwAIDBlcatw6_l6Vb/view?usp=sharing
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-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194/7684

  

http://repository.radenintan.ac.id/9414/1/PERPUS.pdf

  

-journal/index.php/antusias/article/download/9/8

 

 

https://media.neliti.com/media/publications/140373-ID-konsepsi-dan-implementasi-demokrasi-panc.pdf

 

nload/5363/pdf

 

 

https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/download/23419/15419

 

65021/kpps-di- -coblos-surat-suara-lebih-

dari-10-kali-bawaslu-minta-psu

 

https://www.beritasatu.com/nasional/507137/kasus-meiliana-utamakan- - -dalam-

tafsir-perbedaan

 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54611952
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Demokrasi

 

Menurut

 

Pancasila

 

Dan

 

Menurut

 

Pandangan

 

Kristen,

 

Sama

 
Atau

 
Berbeda?

  

Oleh:

 

Agung

 

Prabha

 

,

  

Benedict

 

Tampi,

 

Bryan

 

Setiaputra,

 

Mikhail

 

Grant

 

Karnadi

 

  

Sumber:  alegoridergi.com   
  

Kata  begitu sering kita dengar ketika  tentang  sistem  pemerintahan  

Indonesia. Tak    dikaitkan dengan , kebebasan  berpendapat,  serta  
pemilihan umum. Walaupun begitu, semakin kita menelaah tentang  sistem    

 sendiri telah melewati berbagai pandangan dan perspektif manusia  hingga   menjadi  
salah satu sistem pemerintahan yang paling  digunakan di seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia.  
Lalu, Bagaimana  sistem demokrasi ini berjalan? Dan bagaimana   dalam  
sudut pandang Kristen maupun di Indonesia? Yuk mari kita simak  
 

  
dari

 
bahasa

 
Yunani,

   
merupakan

 
gabungan

 
dari

 
dua

 
kata

 
yaitu

 
demos
 

yang
 

bermakna
  

dan
  

yang
 

bermakna
 
kekuasaan

 
atau

 
pemerintahan.

 
 

sendiri
 

merupakan
 

suatu
 

sistem
 

pemerintahan
 

di
 

mana
 
semua

 
warga

  
memiliki

 hak
 

setara
 

dalam
 

pengambilan
 

keputusan
 

yang
 

dapat
 

mengubah
 
hidup

  
Menurut

 
pandangan

 
 

Lincoln,
  

merupakan
 

sistem
 

pemerintahan
 

yang
  

dari
  

oleh
 

 
dan

 
untuk

   
mencakup

 
kondisi

 
sosial,

 
ekonomi,

 
dan

  
yang

 memungkinkan

   
kebebasan

 
politik

 
yang

 
setara.

  
 Pemerintahan

 

yang

   

pertama

 

kali

  

di

 

Atena

  

Yunani,

 

di

 mana

  

berpartisipasi

 

langsung

 

dalam

 

pemerintahan.

 

Negara

 

Indonesia

 

sendiri

 

menganut

 

sistem

 
 

Pancasila.

 

Penerapan

  

di

 

Indonesia

 

didasari

 

oleh

 

sila

 

keempat,

 

yaitu

  yang

 

dipimpin

 

oleh

 

hikmat

 

kebijaksanaan

 

dalam

  

,

 

yang

  

oleh

 

sila

 
Ketuhanan

 

Yang

 

Maha

 

Esa,

 

Kemanusiaan

 

yang

 

adil

 

dan

 

b,

 

Persatuan

 

Indonesia,

 

serta

 

menjiwai

 
sila

 

Keadilan

 

sosial

 

bagi

 

seluruh

  

Indonesia.

  

Pancasila

 

mengandung

 

tiga
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utama,

 

yaitu

 

kerakyatan,

 

permusyawaratan,

 

dan

 

hikmat

 

kebijaksanaan.

 

Tiga

 

karakter

 

tersebut

 

berkedudukan

 

sebagai

 

cita-cita

 

luhur

 

penerapan

 

demokrasi

 

di

 

Indonesia.

 
 

Di

 

samping

 

pengertian

 

dan

 

implementasi

 

demokrasi

 

di

 

Indonesia,

 

demokrasi

 

dalam

 

Alkitab

 

tidak

 

dapat

 

ditemukan

 

secara

 

eksplisit.

 

Hal

 

tersebut

 

karena

 

ide

 

mengenai

 

demokrasi

 

yang

 

diaplikasikan

 

secara

 

modern

 

pada

 

saat

 

ini

 

baru

 

dikenal

 

pada

 

abad

 

ke-5

 

SM

 

dan

 

baru

 

diaplikasikan

 

dalam

 

pemerintahan

 

modern

 

sekitar

 

abad

 

ke-19

 

M.

 

“Namun

 

demikian,

 

bukan

 

berarti

 

Alkitab

 

anti

 

terhadap

 

kebudayaan.

 

Alkitab

 

bahkan

 

memberikan

 

kesaksian-kesaksian

 

bagaimana

 

Allah

 

juga

 

mempergunakan

 

kebudayaan

 

dalam

 

karya-Nya.

 

Budaya

 

adalah

 

hasil

 

dari

 

budi

 

dan

 

daya

 

manusia,

 

dan

 

sistem

 

demokrasi

 

adalah

 

juga

 

merupakan

 

kebudayaan

 

dari

 

suatu

 

peradaban

 

manusia”

 

(Soesilo,

 

2014,

 

p.21).

 

Suatu

 

sistem

 

demokrasi

 
tidak

 
dapat

 
dilepaskan

 
dari

 
hukum

 
yang

 
menempatkan

 
manusia

 
pada

 
posisi

 
yang

 
sama.

 

William

 
Dryness

 
menunjukkan

 
bahwa

 
hukum

 
Taurat

 
yang

 
dibuat

 
Tuhan

 
menempatkan

 
semua

 
orang

 

sederajad
 

dalam
 

hubungan
 
perjanjian

 
dengan

 
Tuhan,

 
dan

 
tidak

 
terdapat

 
perbedaan

 
kelas.

 
Setiap

 
orang,

 

baik
 

raja,
 

imam,
 

nabi,
 

maupun
 
rakyat

 
biasa

 
di

 
Israel

 
tidak

 
ada

 
yang

 
mendapat

 
perlakuan

 
khusus

 
di

 

hadapan
 

hukum.
 

Berikut
 

adalah
 
beberapa

 
peristiwa

 
dalam

 
Alkitab

 
yang

 
memberikan

 
gambaran

 
tentang

 

demokrasi
 

yang
 

benar .
 

  

Peristiwa
 

dalam
 
Alkitab

 
yang

 
Berbicara

 
tentang

 
Praktik

 
Demokrasi

 

Praktik
 

Demokrasi
 

dalam
 
Perjanjian

 
Lama

  

1)
 

Kebun
 

Anggur
 

Nabot
 

Ketika
 

Nabot
 
memiliki

 
sebidang

 
tanah

 
di

 
lereng

 
timur

 
bukit

 
Yizreel,

 
di

 
sebelah

 
barat

 

daya
 

Danau
 

Galilea.
 
Tempat

 
itu

 
digambarkan

 
sebagai

 
"sebidang

 
tanah"

 
kecil,

 
kebun

 
anggur

 
itu

 

tampaknya adalah seluruh  harta  miliknya  yang  terletak  dekat  dengan  istana  Raja  Ahab  yang  

ingin mendapatkannya untuk  dijadikan  kebun  sayur .  Raja  menjanjikan  kompensasi  

berdasarkan pada asumsi  bahwa  Nabot  memiliki  kebun  anggur  atas  dasar  hak  guna  tanah.  

Namun, Nabot telah mewarisi  tanah  itu  dari  nenek  moyangnya,  dan  menurut  hukum  Yahudi  

tidak bisa memindahkan hak  miliknya.  Dengan  demikian,  ia  menolak  untuk  menjualnya  kepada  

raja. Ahab kesal dan kemudian  datang  ke  istrinya,  Izebel.  Izebel  berkata  akan  mendapatkan  

kebun anggur Nabot dan memberikannya  kepada  Ahab.  Tetapi  datanglah  firman  Tuhan  kepada  
nabi Elia yang kemudian mengunjungi  Ahab  saat  ia  berada  di  kebun  anggur  untuk  membela  
Nabot. Ia mengucapkan kutukan  dan  Allah  menubuatkan  kehancuran  pada  putranya,  Yoram.  
Pembelaan Elia bukan semata-mata  atas  kepentingan  dirinya  sendiri,  melainkan  didasari  
pada komitmen terhadap hukum-hukum  Allah.    
“Tetapi datanglah firman TUHAN  kepada  Elia,  orang  Tisbe  itu,  bunyinya:  Bangunlah,  pergilah  
menemui Ahab, raja Israel  yang  di  Samaria.  Ia  telah  pergi  ke  kebun  anggur  Nabot  untuk  
mengambil kebun itu menjadi  miliknya.  Katakanlah  kepadanya,  demikian:  Beginilah  firman  
TUHAN: Engkau telah membunuh  serta  merampas  juga!  Katakan  pula  kepadanya:  Beginilah  
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firman

 

TUHAN:

 

Di

 

tempat

 

anjing

 

telah

 

menjilat

  

Nabot,

 

di

 

situ

 

jugalah

 

anjing

 

akan

 

menjilat

 
 

(1

 

Raj.

 

21:17-19)

 
 

  

2)

 

m

  

lik

 

m

 

elahian .

 

Agar 
terhindar dari pertikaian,

 

m

 

yang rendah hati memberi Lot kebebasan untuk menjadi orang 

pertama yang menentukan

 

wilayah yang ia inginkan. Cerita ini berakhir dengan Abraham dan  

yang

 

berbeda di tanah

 

tersebut.

 

“Maka berkatalah Abram kepada Lot: Janganlah

 
kiranya ada perkelahian

 

engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah 
seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu dari padaku; jika engkau ke 
kiri, maka aku akan ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku

 
. 13:8-9)

 

3)
  

Nehemia yang memimpin pembangunan tembok Yerusalem dapat membangun dan 
memulihkan negerinya, atas dasar kedudukan yang sama, menikmati kasih dan keadilan, serta 

memiliki kebebasan untuk memilih dan berpendapat.  Nehemia juga memperhatikan keluhan 
sesama orang Yahudi untuk mencari keputusan yang tepat atas dasar hukum Allah.  Nehemia  
juga tidak pernah mencari keuntungan sepeser pun dari pembagian yang menjadi hak   
“…Namun, dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, 

Neh. 5: 18)  
 

Praktik Demokrasi dalam Perjanjian Baru 
1)

 
Markus 12:13-17

 
Herodian kepada Yesus untuk menjerat Dia 

dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepada-Nya: "Guru, kami tahu, 
Engkau adalah seorang yang jujur, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab 
Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala 
kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami 

"Mengapa kamu mencobai Aku? Bawal
bawa. Maka Ia bertanya kepada mereka: "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka: 
"Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa 
yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada 

 

 
Arti dari ayat di atas mengenai demokrasi adalah negara demokrasi pasti memiliki hak dan 
kewajiban rakyat yang sama rata dan kekuasaan tertinggi ada
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disebutkan kata “pajak” yang berarti salah satu kewajiban sebagai rakyat untuk membayarnya. 
Yesus menegaskan bahwa apa yang seharusnya diberikan dan dipersembahkan kepada Allah 
maka perbuatlah demikian, apa yang seharusnya diberikan kepada Negara seperti pajak 
hendaklah kita juga taat untuk melakukannya seperti halnya

  

yang selalu 
menaati keinginan Bapa uk rakyat juga. 

 
 

2)

 

Galatia 5:13-15

 

Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu 

ah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup 
dalam satu firman ini, yaitu: "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!" Tetapi 
jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling 
membinasakan.

 
 

Arti dari ayat di atas adalah di negara demokrasi memang rakyat dibebaskan untuk 
mengemukakan pendapat dan lain sebagainya, namun bebas bukan berarti bebas melakukan 
hal apa saja tanpa melihat dari sudut pandang yang lain. Saat berpendapat, perlu juga bagi 
kita untuk menghargai orang lain yang memiliki pendapat yang lain. Nilai kesopanan dan saling 
menghormati tidak boleh lepas. Seperti ada istilah  bebas bukan berarti bebas dalam melakukan 
semua hal yang di inginkan, bebas yang sejati 
selalu terikat dengan semua hal yang ada dikehidupan kita ke depannya.  

apa yang diperlukan oleh 

 
 Praktik demokrasi yang dijelaskan dalam Alkitab 

Taurat yang menempatkan setiap orang saat itu dengan set Makna demokrasi, baik 

 
dalam pandangan Kristen adalah bentuk kasih Allah 

. Praktik demokrasi digambarkan sebagai bentuk kedaulatan di mana 

 

mendapatkan hak suara

 

untuk

 

dapat ikut berpartisipasi menentukan keputusan. Sifat-sifat yang 
tercermin di dalam pemerintahan

 

serta tokoh-tokoh seperti Abram dan Nehemia yang mendengarkan 
dan memberikan kesempatan orang lain untuk menentukan keputusan juga merupakan cerminan dari 

Selain pengambilan suara -kewajiban rakyat sebagai warga negara seperti 

membayar pajak pun tercermin di dalam ayat Alkitab. i

 

yang identik 
dengan

 

musyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak belum tentu

 

membawa

 
bagi masa . Setiap keputusan

 

yang diambil tentunya harus berdasarkan 
perintah dan nilai-
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Lampiran

 

Hasil Wawancara dengan Guru Terkait

 

Praktik Demokrasi

 

Hari, tanggal

 

: Rabu, 25 Agustus 2021

 

Waktu

  

: 17.10

 

–

 

17.25

 

WIB

 

Tempat

  

: Zoom

 

Meeting

  
 

Narasumber

  

: Jean Christy

 

Sihotang, S.Pd., M.I.Kom.

 

Guru Mapel

  

: PKN

 

Anggota Kelompok 1

 

: Agung Prabha Maheswari

 
     

Abraham Benedict Tampi

 

     

Bryan Setiaputra

 
     

Mikhail Grant Karnadi

 
 

1.

 

Apakah Pancasila dan UUD 1945 sudah cukup

 

sebagai landasan demokrasi di 
Indonesia? Mengapa?

 

Jawaban narasumber: Sudah cukup, karena setiap butir Pancasila berisi tentang pedoman

 

dan 
sumber

 

hukum

 

bangsa

 

sebuah negara demokrasi. Di Indonesia sendiri sudah banyak melewati 
masa demokrasi, dimulai dari demokrasi parlementer , demokrasi terpimpin, demokrasi 
reformasi, sampai demokrasi Pancasila

 

saat ini.

 

Setiap sila dalam Pancasila adalah 

weltanschauung,

 

atau setiap sila terbentuk dari

 

kebiasaan

 

hidup

 

sehari-hari

 

bangsa Indonesia.

 

Nilai-nilai keberagaman di Indonesia terkandung di dalam setiap sila Pancasila dan

 

 juga

 

pembukaan UUD 1945.

 
 

2.
 

Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap proses pelaksanaan demokrasi di 
Indonesia, misalnya pemilu?

 

Jawaban narasumber: Demokrasi
 

dimaknai sebagai bentuk partisipasi setiap rakyat dalam
 

memberikan pendapat dan khususnya pada saat
 
pemilihan

 
umum

 
yang

 
meliputi

 
pemilihan

 

eksekutif dan legislatif. Menurut saya, pelaksanaan demokrasi
 

di Indonesia sudah cukup baik 
dari segi kampanye, gerakan-gerakan organisasi yang menggantikan

 
golongan putih (golput), 

kesadaran masyarakat
 

untuk memilih, sampai
 
transparansi

 
dalam pemilu. Diadakannya pemilu 

menjadi bukti nyata
 

pelaksanaan demokrasi sesuai amanat
 

Pancasila dan UUD 1945.
 

Walaupun 
sudah banyak contoh nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia, masih terdapat

 
kekurangan 

dalam sistem demokrasi di negara kita yaitu aksesibilitas, khususnya bagi masyarakat di luar 
daerah ataupun daerah-daerah terpencil.

 
Selain itu kasus suap dan

 
“amplop tengah malam”

 

untuk para calon legislatif
 

yang melenceng dari amanat Pancasila dan tentunya melanggar 
hukum. Dan yang terakhir, bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif mampu 
menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pemilu.
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Link Google Drive Hasil Wawancara: 
-rl4S/view?usp=drivesdk

 
 
 

Contoh Pelaksanaan Praktik Demokrasi yang Bersifat Positif  dan Negatif  
A. Praktik Demokrasi Positif 

Demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dapat dikatakan adalah demokrasi 
langsung contohnya hasil mufakat dari adanya musyawarah. Bisa dikatakan Demokrasi yang 

berjalan di Indonesia adalah Demokrasi Liberal. Dalam sistem pemilu mengindikasi sistem 

 
 
1.

 
anggota DPD ini nyaris tidak ada guna dan kerjanya, hal itu juga mencontoh sistem di Amerika 

 
 2.

 
Pemilihan Presiden secara langsung sejak 2004. Bukan hanya sosok presiden, tetapi juga wakil 
presidennya. Untuk Pilpres ini, mekanisme nyaris serupa dengan pemilu partai, hanya obyek 
yang dipilih berupa pasangan calon. Kadang, kalau dalam sekali Pilpres tidak diperoleh 

pemenang mutlak, dilakukan pemilu putaran kedua, untuk mendapatkan legitimasi suara yang 
kuat.

 
 

3.

 

Pemilihan pejabat-pejabat birokrasi secara langsung (Pilkada), yaitu pilkada gubernur, walikota, 
dan bupati. Lagi-lagi polanya persis seperti pemilu Partai atau pemilu Presiden. Hanya sosok 
yang dipilih dan level jabatannya berbeda. Disana ada penjaringan calon, kampanye, proses 
pemilihan, dsb.
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4.

 

Adany
pengawas proses pemilu. Belum lagi tim pengamat independen yang dibentuk secara swadaya. 
Disini dibutuhkan birokrasi tersendiri untuk menyelenggarakan Pemilu, meskipun pada 

 

 

5.

 

Adanya lembaga survei, lembaga pooling, lembaga riset,  yang aktif melakukan riset seputar 
perilaku pemilih atau calon pemilih dalam Pemilu. Termasuk adanya media -media yang aktif 
melakukan pemantauan proses pemilu, pra pelaksanaan, saat pelaksanaan, maupun pasca 
pelaksanaan.

 
 

Mengapa dari paparan 
pemilu ini dikatakan sebagai contoh  

adalah karena ini merupakan wujud 

dari partisipasi publik secara luas dan 
juga menjamin kebebasan warga 
dalam memilih calon pemimpin dan 
pemilu juga menjadi sarana untuk 
membentuk kekuasaan berdasarkan 

kedaulatan rakyat yang sesuai dengan demokrasi yang dianut oleh Indonesia yaitu demokrasi 

merupakan opini publik atau opini seluruh masyarakat, yaitu dengan diracik dari sejumlah 
lasi.

 

 
B.

 
Kasus Praktik Demokrasi Negatif

 Tragedi Trisakti
 Tragedi Trisakti merupakan penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap 

mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut Soeharto untuk mengundurkan diri sebagai presiden. 
Kejadian ini bahkan membunuh 4 maha

 

Mereka yang tewas adalah 
Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Hendriawan Sie.

 

4 orang itu tewas tertembak di 
dalam kampus.

  
 

Secara simpul, Soeharto pada saat itu bukanlah presiden yang baik, ia hampir 

menenggelamkan ekonomi Indonesia. Karena itu mahasiswa-mahasiswa melakukan demonstrasi 
besar- -mahasiswa tersebut adalah mahasiswa Universitas Trisakti. 
Walaupun mereka melakukan demonstrasi besar-

i secara damai, mereka dihambat oleh Polri dan TNI, akhirnya 
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mahasiswa-mahasiswa tersebut didorong mundur, dan akhirnya aparat keamanan mulai menembaki 
mahasiswa.

 

Hal ini mungkin bisa dimengerti jika mereka hanya ingin membubarkan aksi demonstrasi 
tersebut, tetapi saat mahasiswa-mahasiswa pun mulai kabur, mereka tetap mengejar untuk 

  
 

Sumber: kompas.com  

 

Mengapa kejadian ini merupakan praktik demokrasi negatif? Karena ini penutupan suara 
bangsa. Sudah jelas bahwa aparat keamanan tidak hanya ingin membubarkan demonstrasi yang 
mungkin menghalang jalan, tetapi untuk menutup pendapat dan opini dari para mahasiswa yang 

yang seharusnya memegang kuasa, rakyat seharusnya bebas berpendapat untuk menahan pemerintah 

 

 
 Kesimpulan

 Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi. Di Indonesia sendiri, demokrasi telah melalui beberapa

 

tahap dan perkembangan,

 mulai dari demokrasi

 

parlementer (1950-1959), demokrasi

 

terpimpin

 

(1959-196 Pancasila 
pada masa Orde Baru (1965-1998) yang kita pakai sekarang. 
Implementasi demokrasi

 

Pancasila merupakan cerminan dari konstitusi negara kita yaitu Undang-

 

Tahun 1945. Demokrasi menempatkan kedaulatan penuh di tangan 
rakyat, namun tidak berarti setiap rakyat mendapatkan kebebasan mutlak. Kebebasan yang dimiliki 
rakyat tetap diatur oleh lembaga kekuasaan yang juga berasal dari rakyat sehingga tidak bertabrakan 

dasar pelaksanaan 
yang tersurat, istilah

 

demokrasi menurut Alkitab tidak dijelaskan

 

secara tertulis. Namun, 
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pelaksanaan dari contoh demokrasi yang benar dikisahkan secara tersirat baik di dalam Perjanjian Lama 
maupun Perjanjian Baru. Demokrasi menurut pandangan Kristen adalah demokrasi yang dilaksanakan 
sebagai wujud kasih Allah kepada setiap manusia. Hukum Taurat  menempatkan semua orang sederajad 
dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Walaupun  bukan merupakan sistem yang  disebutkan  dalam  
Alkitab, tidak berarti . Demokrasi yang 

didasarkan pada kebenaran dan kebaikan kepada seluruh umatnya tentunya tidak akan melenceng dari 
nilai-nilai di dalam Alkitab. Sebagai remaja Kristen, kita perlu menumbuhkan sikap kritis untuk dapat 
membedakan makna demokrasi yang membawa kesejahteraan masyarakat dengan demokrasi yang 
dimanfaatkan penguasa untuk bertindak sesuka hatinya. Dan sebagai rakyat Indonesia, kita  patut  
mengimplementasikan demokrasi yang benar di Indonesia menurut  pedoman iman Kristen. 
Kesimpulannya, baik demokrasi Pancasila maupun demokrasi menurut pandangan Kristen sama-sama 
mempunyai tujuan untuk

 
membawa kesejahteraan setiap manusia dengan memberikan kesempatan 

bagi semua orang untuk menjalankan haknya. 
 

“Tiap-tiap
 

orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, 
yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintahan yang ada, ditetapkan oleh Allah.” (Roma 

13:1).
 

 Daftar Pustaka
 https://brainly.co.id/tugas/2407702

 
pada 30 Agustus 2021 pukul 09:56

 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
 

pada 30 Agustus 2021 pukul 09:50
 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014

 
pada 30 Agustus 2021 pukul 

09:54

 https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Trisakti

 

pada 30 Agustus 2021 pukul 09:55

 http://sman25jkt.sch.id/assets/E-book/Siswa/e-book%20PPKN%20kelas%20XI.pdf

 

pada 30 Agustus 
2021 pukul 10:20

 https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/antusias/article/download/9/8

 

pada 30 Agustus

 

2021

 pukul 10:20

 https://tirto.id/hasil-survei-lipi-40-persen-suara-di-pemilu-didominasi-milenial-dbGF

 

pada 30 Agustus 

2021 pukul 09:50

 
https://www.kompasiana.com/bambangherut0m0b711/5bf5868712ae9472b10cf207/nilai-nilai-
pancasila-tidak-bertentangan-dengan-iman-kristen?page=3&page_images=1

 

pada

 

30 Agustus 2021 
pukul 09:48

 
https://www.jw.org/id/perpustakaan/buku/cerita-alkitab/5/tembok-yerusalem/

 

pada 30 Agustus 2021 
pukul 09:49

 
http://www.kpu-baubaukota.go.id/pemilu-2014.html

 

pada 30 Agustus 2021 pukul 09:52

 
https://www.yukristen.com/2020/10/ayat-alkitab-tentang-demokrasi.html?m=1

 

pada 30 Agustus 2021 
pukul 10:29
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Kelas Bahasa Inggris Ms. Suzie
BAGIAN 1

h�ps://learningapps.org/view22535957

h�ps://learningapps.org/view22091626

h�ps://learningapps.org/view22527003
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 SMK ORA et LABORA sebagai institusi pendidikan vokasi diharapkan dapat 
mencetak lulusan penerus generasi bangsa yang sanggup menguasai ilmu 
pengetahuan secara teoritis, praktis, dan aplikatif. Untuk menciptakan tenaga kerja 
yang unggul dan memiliki kemampuan serta keahlian yang mumpuni, SMK ORA et 
LABORA berusaha membentuk dan melatih lulusan-lulusan yang ada untuk siap terjun 
ke dunia kerja. Praktik Kerja Industri merupakan salah satu kegiatan akademik yang 
berfokus untuk mengembangkan keahlian praktik dan menerapkan ilmu yang telah 
dipelajari di sekolah. Kegiatan ini bermanfaat untuk menambah pengalaman siswa 
khususnya terkait pembangkit listrik dan memberikan wawasan mendalam terkait 
dunia kerja sebelum lulus dari bangku sekolah kelak. 
 Salah satu tempat kegiatan prakerin adalah di PT. Makmur Sejahtera Wisesa 
(MSW) yang berlokasi di Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada empat siswa SMK ORA et 
LABORA melakukan kegiatan prakerin selama 6 bulan di PT. MSW dari bulan April 
hingga Oktober 2021. Kegiatan utama bisnis perusahaan ini adalah menyediakan listrik 
untuk industri pertambangan batubara milik PT. Adaro. Dan selain itu PT. MSW 

merupakan anak perusahaan milik PT Adaro. 
Selama praktik kerja industri, fasilitas diberikan 
kepada siswa SMK ORA et LABORA yaitu 
akomodasi, transportasi dan konsumsi yang 
memadai agar siswa dapat melaksanakan 
kegiatan prakerin dengan maksimal. 
 Aktivitas siswa-siswa selama prakerin 
yaitu mempelajari sistem pembangkit listrik 
dengan melihat langsung dan turut serta 
dalam aktivitas pekerjaan operasional dan 
perawatan yang dilaksanakan oleh PT. MSW. 
Dengan demikian siswa SMK ORA et LABORA 
dapat menyerap ilmu dari industri secara 
langsung dan memiliki pengalaman praktik di 
lapangan serta melihat kondisi asli dengan 
t u j u a n  d a p a t  m e n g e m b a n g k a n 
kecerdasannya dari sisi kognitif, afektif, dan 
psikomotorik.
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 AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum adalah program penilaian mutu 
setiap sekolah pada jenjang dasar dan menengah. Asesmen ini bertujuan untuk 
melihat dampak dari proses pembelajaran di setiap sekolah, untuk itu penilaian 
mutu ini dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang paling mendasar yaitu 
Literasi, Numerasi, dan Karakter. Tidak semua materi pada kurikulum diujikan pada 
Asesmen ini karena sifatnya yang minimum sehingga materi yang diujikan pun 
adalah materi-materi yang mendasar bagi jenjang tersebut. 
 Kemampuan literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang 
dibutuhkan oleh setiap peserta didik di Indonesia karena kompetensi ini diapat 
dikembangkan pada setiap mata pelajaran dan bukan hanya melalui pelajaran 
Bahasa Indonesia dan Matematika. Hal ini juga bertujuan khusus untuk mengasah 
kemampuan peserta didik untuk membaca dan berpikir logis-sistematis dalam 
menghadapi suatu peristiwa-peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-
hari. 
 Pelaksanaan AKM ini juga membantu peserta didik untuk meningkatkan 
kemampuan literasi dan numerasi, mengembangkan potensi, mengembangkan 
sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan Pelajar Pancasila Indonesia. Hasil dari 
pelaksanaan AKM ini nantinya akan digunakan oleh Kemendikbud untuk diagnosis 
masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, 
dan dinas Pendidikan. Adapun pelaksanaan AKM ini berlangsung selama 2 hari di 
bulan September 2021 dengan melibatkan siswa kelas XI dan dilakukan secara 
online di sekolah. 

KEGIATAN 
ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM 

SMK 2021
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 Bagus Nurcahyo adalah alumni 
peserta didik SMK ORA et LABORA BSD 
Angkatan pertama yang saat ini telah 
bekerja di PT. Shandong Licun Power 
Plant Technology dengan posisi Senior 
Operator of Coal Handling. Sebagai 
Senior Operator of Coal Handling, 
Bagus bertugas mengoperasikan 
sistem pemasok batubara ke ruang 
bakar di pembangkit listrik. Menurut 
Bagus, pekerjaan yang ia jalani saat ini 
sangat sesuai dengan apa yang telah 

dipelajarinya selama 4 tahun belajar di SMK ORA et LABORA BSD, salah 
satunya adalah pembelajaran tentang pengujian motor listrik 3 phase, 
katup pneumatic,  dan transformator.
 Pesan dari Bagus Nurcahyo kepada peserta didik SMK ORA et 
LABORA yang saat ini masih belajar di tahun pertama sampai tahun 
keempat yaitu agar dapat belajar 
dengan baik, khususnya dalam belajar 
mengoperasikan alat dan perangkat, 
belajar cara penanganan yang tepat 
untuk mesin yang rusak atau dalam 
perbaikan, serta belajar melakukan 
perawatan untuk sistem permesinan. 
Bagus juga berharap agar peserta 
didik SMK ORA et LABORA yang telah 
lulus dapat menjadi pribadi yang 
cerdas ,  berpengetahuan luas , 
mendapat bekal ilmu kerja yang lebih 
banyak, serta dapat menjadi anak 
bangsa yang baik. Hal ini adalah salah 
satu bukti nyata bahwa lulusan SMK 
ORA et LABORA memiliki kompetensi 
keterampilan dan keahlian yang baik, 
serta membuktikan bahwa SMK ORA et 
LABORA mampu menciptakan sumber 
daya manusia yang siap kerja.

Edisi XIII



62152 Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama

Kegiatan Sekolah

 SMK ORA et LABORA  bersama PT Xurya Daya Indonesia menandatangani 
nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk mengadakan kerjasama program-
program pendidikan di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) serta peluang praktik 
kerja kepada siswa dan siswi SMK ORA et LABORA. Kerjasama ini diharapkan akan 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik mengenai teknologi 
EBT terutama PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Atap serta mencetak tenaga 
kerja yang siap terjun di industri energi terbarukan. Kerjasama ini merupakan upaya 
bersama untuk mempercepat implementasi penggunaan Energi Baru & Terbarukan 
khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia di bidang ini. 
 PT Xurya Daya Indonesia merupakan salah satu perusahaan terkemuka di 
Indonesia yang bergerak sbagai penyedia energi listrik tenaga surya untuk skala 
industri. Perusahaan ini memiliki jumlah konsumen yang terus bertambah setiap 
tahunnya. Hal ini seiring dengan dorongan pemerintah untuk meningkatkan bauran 
energi dari EBT supaya Indonesia dapat menurunkan emisi karbon yang dihasilkan 
oleh pembangkit listrik berbahan energi fosil. Oleh karena itu, peningkatan 
pengguna energi surya ini perlu diiringi oleh jumlah SDM di bidang ini dan kerjasama 
dengan SMK ORA et LABORA merupakan bentuk nyata dari komitmen PT Xurya 
Daya Indonesia untuk mengembangkan energi surya di Indonesia.
 Kerjasama ini akan diteruskan dengan beberapa kegiatan seperti 
sinkronisasi kurikulum, pelatihan guru dan siswa, serta instalasi miniatur pembangkit 
listrik tenaga surya di lokasi gedung SMK ORA et LABORA.   Selain itu, siswa-siswi SMK 
ORA et LABORA dapat melakukan Praktik Kerja Industri dan Magang di PT Xurya 
Daya Indonesia untuk belajar secara langsung di lapangan.

Penandatanganan MoU SMK ORA et LABORA 
dengan

 PT Xurya Daya Indonesia
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 Bapa Pemelihara (Ulangan 2:7) 
demikianlah apa yang menjadi tema dari 
kebaktian awal tahun yang dilaksanakan 
pada hari jumat 7 Januari 2022 di aula 
kampus BSD yang di organisir bersama 
gabungan unit TK-SD-SMP dan SMA BSD. 
Berbeda dengan sebelumnya Tuhan 
menjawab dan memperkenankan kita, 
para guru dan karyawan dari seluruh 
kampus untuk bertemu secara langsung 
dalam Ibadah yang dipimpin oleh Bapak 
Pendeta Pdt. Elias Nainggolan dengan 
prokes yang ketat. Sungguh sebuah 
kerinduan yang luar biasa.
 Dari banyak kekhawatiran dan 
ketakutan kita, kita harus yakin dalam 
Iman bahwa Tuhan Yesus yang akan 
menjaga kita, diri kita, sekolah kita, tempat 
kita bekerja dan mencari nafkah ini. 
Marilah kita terus berdoa memohon 
perlindungan dan pemelihaan dari Tuhan 
Yesus serta berusaha memberikan diri 
yang terbaik bagi YPK ORA et LABORA. 
Sampai jumpa pada Ibadah selanjutnya.
Tuhan Yesus Memberkati.  (myh)

Ibadah Pembukaan Semester 2
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Melatih Otak Kiri dan Otak Kanan
 Kegiatan Webinar dari SD dan SMP Kristen ORA et LABORA dilaksanakan 
pada hari Sabtu, 13 November 2022 yang dibawakan oleh Ibu Shinta S.S., M.M. 
selaku Direktur akademik YPK. ORA et LABORA dengan judul Teknik Belajar 
Untuk Anak – Anak.

 Materi yang dibawakan bertema bagaimana kegunaan otak kanan dan kiri 
pada anak – anak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap manusia terlahir 
dengan bakat dan potensi yang berbeda-beda, termasuk dalam otak dominan, yakni 
antara otak kanan dan kiri. Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan bagi orang tua 
untuk tidak melatih kemampuan kedua otak kanan dan kiri pada anak. Melatih kedua 
bagian otak merupakan latihan penting dan dibutuhkan bagi anak dalam 
perkembangannya.
 Menurut ahli neuropsikolog asal Amerika Serikat, Roger Sperry, kedua belah 
otak manusia memiliki dua fungsi berbeda. Otak kiri lebih dominan dalam fungsi 
bahasa verbal, logika, dan angka. Sehingga bisa disebut sebagai bagian intelligent 
quotient (IQ). Sementara otak kanan lebih cenderung didominasi oleh kemampuan 
seni, perasaan, kreativitas, dan pengendalian ekspresi manusia. Kemampuan tersebut 
mencirikan bagian otak kanan lebih berfungsi sebagai emotional quotient (EQ). 
Mengembangkan potensi dari kedua belah otak tersebut merupakan hal penting 
dalam komunikasi dan belajar anak.
 Lebih lanjut, penelitian di PLOS Biology menunjukkan bahwa terhadap otak 
bagian kiri memegang kendali atas pusat bahasa manusia, sementara otak kanan 
merupakan bagian komunikasi emosi dan non verbal. Secara garis besar, dapat 
dipahami bahwa melatih otak kiri dan kanan merupakan faktor penting untuk 
meningkatkan kualitas komunikasi antara orang tua dan anak. Pembicaraan menjadi 
lebih intens dan mendalam ketika anak melatih kemampuan otak kiri dan kanan.
 Sementara pada kegiatan pembelajaran, anak membutuhkan latihan otak kiri 
dan kanan untuk lebih memahami bagian otak yang dominan untuk menentukan cara 
dan strategi belajar yang paling efektif dan efisien. Sesuai dengan karakteristik kedua 
belah otak tersebut, otak kiri lebih cenderung untuk belajar secara visual. Di lain sisi, 
otak kanan lebih sesuai dengan pembelajaran secara auditori atau mendengarkan.
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Pentingnya latihan otak kiri dan kanan perlu menjadi agenda khusus bagi orang tua. 
Secara sederhana, berbagai teknik melatih otak kiri dan kanan dapat dilakukan 
dengan mudah di rumah, seperti membiasakan anak untuk membaca dan menulis, 
terus mendorong kegiatan belajar anak, menyelesaikan teka-teki, bermain 
permainan yang berkaitan dengan memori, dan melakukan hobi baru. Dengan 
melatih kedua belah otak, daya pikir anak akan semakin terasah dan bisa mencapai 
proses komunikasi yang lancar antara orang tua dan anak 
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Musyawarah Guru Mata Pelajaran adalah wadah berkumpulnya guru-guru yang 
mengampu mata pelajaran yang sama pada jenjang tertentu di sekolah, seperti TK dengan nama 
Musyawarah Guru Taman Kanak-Kanak (MGTK), SD  dengan nama Kelompok Kerja Guru (KKG), 
BK dengan Nama Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK), SMP dan SMA dengan Nama 
Musyawara Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mapel Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, 
IPA, IPS, PPKn, Sosiologi, Ekonomi, Geografi, Agama, Fisika, Kimia, Biologi, Informatika, PJOK, 
Prakarya, Seni Budaya. 

Kegiatan musyawarah guru  mata pelajaran selama semester ganjil, pada bulan Juli dan 
Agustus dilaksanakan secara daring/online karena sekolah masih menerapkan pembelajaran 
jarak jauh (PJJ). Masa PPKM. 

Pada awal tahun pelajaran Koordinator sudah membuat program kerja musyawarah guru 
untuk kegiatan 1 tahun pelajaran. Program kerja tersebut dibahas bersama anggota pada 
pertemuan bulan pertama, dimana program kerja dibuat untuk mempermudah dalam pembahasan 
setiap pertemuan bulanan. Pertemuan bulanan musyawarah guru tersebut untuk:
1. Menyatukan Visi dan Misi melayani dalam kegiatan Belajar Mengajar.
2. Membahas KI dan KD yang akan diajarkan
3. Membahas tentang metode pembelajaran
4. Membahas tentang metode penilaian
5. Sharing tentang kendala dalam kegiatan KBM dan mendapatkan solusi
6. Membahas hal-hal terbaru terkait dengan kegiatan KBM khususnya selama PJJ.
7. Kegiatan positif untuk pengembangan kreatifitas guru. 

Musyawarah guru secara onsite atau langsung mulai dilaksanakan pada bulan 
September, Oktober, dan November. Kegiatan ini di kampus BSD dan kampus Pamulang. Dimulai 
pada 1 dan 3 September 2021 di kampus BSD,  4 Oktober 2021 di kampus Pamulang untuk KKG, 
MGMP, dan MGBK. Dan tanggal 5 Oktober 2021 di kampus BSD untuk kegiatan MGTK. Kegiatan 
tanggal 1 November 2021 di kampus BSD.

Dokumentasi kegiatan MGTK, KKG, MGMP, MGBK, 

1.    Kegiatan tanggal 1 dan 3 September 2021
Kegiatan bulan September, dilaksanan di kampus BSD, dengan pembagian waktu, untuk KKG, 
MGMP, dan MGBK dilaksanakan tanggal 1 September 2021, dan Kegiatan MGTK 
dilaksanakan pada tanggal 3 September 2021. Dibawah ini dokumentasi kegiatan tersebut. 

a. Kegiatan MGTK
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Pojok guru dan Karyawan
b.  Kegiatan KKG Kelas Kecil

c.  Kegiatan KKG Kelas Besar 

d.  Kegiatan MGMP Bahasa Inggris  

e.  Kegiatan MGMP Bahasa Indonesia 

f.  Kegiatan MGMP IPA dan Prakarya
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SeminarPojok Guru dan Karyawan
g.  Kegiatan MGMP Matematika

h.  Kegiatan MGMP PAK dan Seni Budaya  

I.  Kegiatan MGMP PPKn, IPS, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Informatika, PJOK   

j.  Kegiatan MGBK 

2.   Kegiatan tanggal 4 dan 5 Oktober 2021
Pada tanggal 4 Oktober 2021 di Kampus Pamulang telah dilaksanakan kegiatan 
KKKG, MGMP, dan MGBK. Sedangkan untuk kegiatan MGTK dilaksanakan pada 
tanggal 5 Oktober 2021 di Kampus BSD. Dalam kegiatan itu, seluruh anggota MGTK 
mengikuti workshop tentang penggunaan aplikasi pembelajaran I Can Do untuk 
anak KB dan TK khususnya di masa pandemi. Di bawah ini foto kegiatannya. 
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a.  Kegiatan KKG Kelas Kecil

b.  Kegiatan KKG Kelas Besar 

c.  Kegiatan MGMP Bahasa Inggris  

d.  Kegiatan MGMP Bahasa Indonesia 

e.  Kegiatan MGMP IPA dan Prakarya

Pojok guru dan Karyawan
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SeminarPojok Guru dan Karyawan
f.  Kegiatan MGTK

g.  Kegiatan MGMP Matematika 

h.  Kegiatan MGMP PAK dan Seni Budaya  

I.  Kegiatan MGMP PPKn, IPS, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Informatika, PJOK 

j.  Kegiatan MGBK
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Pojok guru dan Karyawan

a.  Kegiatan KKG Kelas Kecil

b.  Kegiatan KKG Kelas Besar 

c.  Kegiatan MGMP Bahasa Inggris  

d.  Kegiatan MGMP Bahasa Indonesia 

e.  Kegiatan MGMP IPA dan Prakarya

3.    Kegiatan tanggal 1 dan 5 November 2021
Kegiatan Musyawarah Guru TK (MGTUK) dilaksanakan pada tanggal 1 November 
2021. Kegiatan ini melanjutkan workshop pemantapan aplikasi pembelajaran di 
TK, yaitu I Can Do. Sementara pada tanggal 5 November 2021 di kampus BSD 
dilaksanakan kegiatan KKG, MGMP, dan MGBK. Berikut foto kegiatannya.
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SeminarPojok Guru dan Karyawan
f.  Kegiatan MGTK

g.  Kegiatan MGMP Matematika 

h.  Kegiatan MGMP PAK dan Seni Budaya   

I.  Kegiatan MGMP PPKn, IPS, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Informatika, PJOK 

j.  Kegiatan MGBK

Bersyukur kepada Tuhan, selama semester ganjil kegiatan MGTK, KKG, MGMP, MGBK 
berjalan lancar, semua karena kebaikan Tuhan, dan semua guru menjalan prokes 
dengan baik. Tetap semangat, senantiasa bersyukur, karena itu, saudara-saudaraku 
yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan 
Tuhan! Sebab kamu tau, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak 
sia-sia, Tuhan Sumber segala berkat akan memberkati kita senantiasa. Amin. (ys.2-2-22)
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Serba-serbi

Diurainya rangkaian aksara dalam kata.
Memberi makna pada semua yang semula tampak biasa dan ku tak bisa.
Tak hen� bertanya, apakah aku menger�?
Tanpa maksud menguji dan tak pelit memuji.

Jiwa yang sabar tanpa keluh.
Pribadi pantang jatuh walau berpeluh.
Nalar yang awalnya sejengkal tergan� pemikiran panjang.
Ujar yg tak pernah kupaham menemukan ��k terang.

Terang  Tuhan hadir dalam gelap kehidupan.
Tanpa kenal redup bahkan padam.
Menjadi suluh langkah kecilku mempersiapkan masa depan.
Untuk menjadi satu bintang  penerang.

Mengulas lembaran kisah panjang.
Tertata dan bermakna bukan karya sekejap mata.
Bintang - bintang terang bermunculan di kegelapan.
Sebagai karya agung Tuhan.

Syukur terucap dalam doa, terima kasih Engkau hadirkan mereka.
Yang tulus membuka jalan meraih asa dengan penuh cinta.
Mengubah  gelap menjadi gemerlap penuh warna.
Mereka pelita yang tak pernah berhen� bercahaya.
� � � � � Tri Nurhayati

Pelita

Valerie 3B

RINDU SEKOLAH
Seperti baru kemarin baru saja berlalu
Kulihat gerbang OeL sekolahku yang biru
Senyum manis Bapak Ibu guru menyambutku
Manisnya seperti semangat belajarku

� Baju Biru
� Dipundak tasku
� Pensilku

Rinduku

Rindu sekolah, rindu teman
Rindu canda ria bersama teman
Bahkan teguran bu gurupun sekarang impian

� Tuhan pulihkan Indonesia
� Dari pandemi berkepanjangan
� Supaya aku bisa ke sekolah lagi
� Bertemu teman dan bapak ibu guru
� Belajar tatap muka lagi

Aku rindu sekolah lagi
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Serba-serbi

Oleh Christopher Allen Gunawan
Tugas: Bahasa Indonesia

Pada suatu pagi yang cerah, seorang ayah duduk bersama disebelah anak perempuan di depan rumah. Beliau 
sedang membaca koran didepan rumah sambil berbicara dengan anaknya tersebut. Tidak lama kemudian, anak 
perempuan tersebut tiba-tiba gugup dan bertanya kepada ayahnya. 
Anak perempuan: “Pi, papi punya keinginan gak?” 
Ayah: “Keinginan apa?” dia bertanya balik.
Anak perempuan: “Keinginan kalau sudah besar, papi ingin aku jadi apa gitu?” 
Ayah: “Kamu sukanya apa?” 
Anak perempuan: “Ngegambar.” 
Ayah: “Ya udah, lakukan apa yang kamu suka. Selama itu positif, papi akan dukung.” 
Anak perempuan: “Tetapi, orang tua lain kan ingin anaknya mengejar cita-cita yang sama seperti mereka.”
Ayah: “Mengapa harus punya cita-cita yang dengan orang tua?”
Anak perempuan: “Kan orang tua itu sudah hidup lebih lama, jadi mereka pasti punya pengalaman lebih banyak 

dan tahu mana yang terbaik untuk anaknya.”
Ayah: “Seringkali, merasa paling tahu masa depan anak, malah bisa membunuh cita-cita anak. Menawarkan sih 

boleh saja, memaksa tidak. Kamu berhak jadi apapun yang kamu mau.”
Anak perempuan tersebut bersenyum dan berdiri dengan sebuah pose.
Anak perempuan:  “Kalau aku mau jadi Kamen rider boleh gak, pi? Henshin!” 
Ayah: “Bodo amat.”

“Permintaan Maaf Sang Pohon Pisang”
Seorang pria tiba-tiba datang ke pohon pisang sambil memukul pohon 
pisang dengan kasar, “DUK! DUK! DUK!”. Pria tersebut melakukan hal 
tersebut sambil merekam perbuatannya yang setelah itu diunggah di 
sosial media, kemudian video tersebut pun viral dan para netizen pun 
memberikan banyak reaksi. “Kasihan, tiba-tiba pohonnya dipukulin, 
ditunggu klarifikasinya!” Ucap salah satu netizen. Pada malam hari 
akhirnya muncul video klarifikasi dari sang pohon, “Selamat malam, 
saya mau minta maaf semua ini murni kesalahan saya”.

Teks oleh : Rebekah Cenza Nathasya Rista

Nama   : Louisa. A
Kelas/No urut : X IPS/20

Dukun Penipu
Suatu hari, seorang pemuda bernama Jatmiko pergi ke tempat dukun untuk 

memintanya meramal dirinya dan masa depannya. Sampai disana, dia langsung masuk dan 
duduk disamping dukun tersebut dan dukun itu pun mulai berbicara. 

Sebelum mulai berbicara, dukun itu menyiapkan bunga dan sesajian lainnya. 
Kemudian, ia pun menutup mata dan mulai berbicara, “Nama kamu, 'Jatmiko' ya?” tanya 
dukun itu. Jatmiko menjawab sambil terbata, “I.. iya mbah” Lalu dukun itu membuka mata, 
kemudian melanjutkan perkataannya, “Tempat tanggal lahir… Mbantul, 16 Agustus 1972?” 

Mendengar itu, Jatmiko merasa takjub dan menjawab, “Ho'o 
mbah.. betul, betul..” Mendengar jawaban Jatmiko, dukun itu pun 
kembali menutup mata, “Status.. belum kawin. Pekerjaan wiraswasta.. 
tapi aslinya nganggur!” katanya.

Jatmiko sangat terkejut, “Wih.. kok bisa tau semua mbah? 
Pasti sakti ini!” tanya dia heran karena dukun nya tahu informasi 
pribadinya tentang dia.

Sesaat Jatmiko berkata dukun itu sakti, dukun itupun 
membuka mata lalu menunjukkan fotocopy ktp Jatmiko yang sudah 
dia pegang sambil tertawa, “Lha wong aku baca fotocopy ktp mu, 
hehe..” ucap dukun tersebut. 
Merasa dibodohi, Jatmiko pun berteriak dan terbaring di lantai, 
“Tobat!!” teriak Jatmiko.
Komik asli = https://www.instagram.com/p/CUCZm9jpALN/?utm_source=ig_web_copy_link
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Serba-serbi
Segelas Kopi Starbucks

Doni awalnya tidak berencana untuk membeli minuman di Starbucks, namun rasa penasarannya 
telah membawa dia menuju baris antrian di gerai itu. Tak terasa, tiba saatnya Doni untuk memesan.

“Selamat datang di Starbucks, ada yang bisa dibantu?” ucap seorang pelayan.
“Iya, saya mau pesan,” balas Doni.

“Silahkan, ingin menu coffee atau non coffee?” tanya pelayan tersebut.
“Yang kopi, yang kopi,” ucap Doni.

Tahu bahwa Doni mulai kebingungan, si pelayan tentu ingin membantu, “Untuk menu kopinya 
kami ada espresso, brewed coffee, sama frappuccino.” 

Melihat antrian di belakangnya, Doni harus berpikir cepat, dengan rasa percaya diri ia ucapkan, 
“Eee, yang kerapuccino.” 

Si pelayan hanya dapat berlanjut ke tahap berikutnya “Baik, untuk ukurannya? Ada tall, grande, 
sama venti.”

“Yang sedang saja,” dengan spontan Doni membalas.
“Baik pak, semuanya jadi Rp58.000,00,” ucap pelayan 

sambil membaca mesin kasir di depannya.
Terkejut, Doni berkata “Hah? Segitu dapat berapa liter?”

“Sesuai ukuran, kurang lebih 450ml,” jawab pelayan.
“Aduh! Lama saya ngantri sampai sini malah diperas,” 

keluhnya.
Seakan-akan Doni tak ada, si pelayan langsung beralih ke 

pelanggan berikutnya “Berikutnya, selamat datang di Starbucks ada 
yang bisa dibantu?”

Masih kesal, siang itu Doni mengunggah cuitan di media 
sosial, “Mau bagaimanapun saya tetap setia dengan kopi 3 ribuan di Warung Bu Inem!”

Disusun Oleh : Michelle Lai
Kelas  : X MIPA 1
Nomor Urut : 19

Satu Centi Meter
Terlihat seorang murid SMA mengeluh saat nilainya 

dikurangi karena ia salah menghitung. Ia lalu berkata 
dengan muka yang datar, “Yaelah beda satu centi doang, 
masa disalahin. Lebih satu centi kan ngga ngaruh apa-
apa.” Ia terlihat sangat menyepelekan satu centi meter 
tersebut seakan tidak akan berpengaruh apa-apa. 

Seorang mahasiswa Jurusan Tehnik mendengarnya 
dan tidak terima bahwa perbedaan satu centi meter tidak 
berpengaruh. Ia murka dan berkata, “Oi, mulut siapa itu 
yang ngomong hah?” Mahasiswa tersebut menahan 
marah seakan ingin memukul murid SMA. 

Nama: Aurelia Beatrice Goni
Kelas/No: X MIPA 2 / 01

Seorang pria hendak membayar barang belanjaannya di suatu swalayan. 
Ketika petugas kasir memberitahu total belanjaannya, pria itu memberikan uang 
sambil memperhatikan pada ponselnya.
“Uangnya 100.000,- ya. Yang 90.000,- boleh didonasikan kak?” tanya sang kasir.
“Boleh” setuju sang pria tanpa beralih dari ponselnya.
“Eh tadi yang didonasikan berapa, mbak?” panik pria itu karena baru tersadar.
“Maaf sudah tak masukan ke sistem mas. Jadi kembaliannya 400,-” jawab mbak kasir.
Inilah pentingnya memperhatikan sekitar kita dan tidak terus berfokus pada ponsel.



Terima Kasih Kepada:
- Polres Tangerang Selatan
- Kepala Puskesmas Rawa Buntu (BSD)
- Kepala Puskesmas Pamulang (Pamulang)
- Klinik Lentera Pamulang
- Polsek Pamulang
- Seluruh Petugas dan Tim Vaksinator
- Seluruh Para Orang Tua/Wali Siswa Peserta Vaksin
- Seluruh Tim Pendamping dari Guru dan Karyawan 
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SeminarKegiatan Sekolah
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