
1



2

PIMPINAN UMUM
Drs. I Gusti Putu Darmawan, 

M.M

DEWAN REDAKSI
Kepala Sekolah di Yayasan
Perguruan Kristen Harapan

PIMPINAN REDAKSI
Ni Luh Putu Yuni Wardani, 

S.Pd

SEKRETARIS REDAKSI
Ni Putu Nuratni, M.Pd

Dra. Kadek Yudiasih, M.Pd

ADMINISTRASI KEUANGAN
Ni Luh Yunita Kurniati, S.E

SIRKULASI & DISTRIBUSI
Putu Hizkia Cahya, S.E
Adi Rahmadi, S.Kom

TATA LETAK/ DESIGN
I Gusti Putu Christyaditama, 

S.Pd.Kom., M.Kom

REDAKSI PELAKSANA
Ni Made Dwi Aryastini, M.Pd

I Kadek Benny Adi Putra, 
S.Pd

C. Hartana, M.Pd
I Made Sandi, M.Pd

I Gusti Putu Eka Puji, S.Pd
Ni Made Elis Parilasanti, 

M.Pd
KANTOR REDAKSI
GEMA HARAPAN

Jalan Raya Sesetan no 62
Denpasar, Bali

TELEPON
(0362) 224538
(0362) 262820

FAX
(0362) 224538

Pribahasa tak kenal maka tak sayang ( do not know, then 
do not love ) sudah sangat  lazim kita dengar, dalam 
setiap tatap muka dengan audience yang baru sering kali 

seseorang memulainya dengan pribahasa tak kenal maka tak 
sayang. Kami pengurus Yayasan Perguruan Kristen Harapan yang 
baru melaksanakan tugas sejak pertengahan bulan September 
ingin menyapa civitas Perguruan Kristen Harapan dan  Bapak Ibu 
Wali/Orang Tua Siswa lewat sarana komunikasi Majalah Gema 
Harapan ini.

Dalam kesempatan yang baik ini, kami pengurus Yayasan 
Perguruan Kristen Harapan periode 2020 – 2024, Gusti Putu 
Suarjana,M.Th. ( Ketua ), Drs. I Gusti Putu Darmawan,M.M. ( 
Sekretaris ) dan Ni Putu Rut Juniari, S.E.( Bendahara ), sebagai 
rekan kerja dan teman sharing yang baru untuk semua warga 
sekolah yang ada di Yayasan Perguruan Kristen Harapan 
termasuk para orang tua siswa. Sebagai tim kerja baru di Yayasan 
Perguruan Kristen Harapan, kami mengucapkan terima kasih 
atas kepercayaan yang Bapak/Ibu berikan kepada kami karena 
sudah menyekolahkan putra putri Bapak/Ibu pada lembaga yang 
kami kelola mulai dari jenjang PG/TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. 

Visi kami dalam upaya menata kelola Pendidikan di Yayasan 
Perguruan Kristen Harapan ke depannya, masih tetap berpegang 
pada visi “Unggul dalam Mutu dan Pelayanan, Teguh 
dalam Iman, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan“. 
Yang menjadi fokus kami untuk empat tahun ke depan adalah 
Menjadikan Perguruan Kristen Harapan Memiliki Kualitas 
di Semua Sisi. Untuk mencapai hal tersebut kami terus berbenah 
dalam menyiapkan pendidikan yang berkualitas dengan 
melakukan peningkatan di semua sisi. Antara lain peningkatan 
kenyamanan dan keamanan, peningkatan kemampuan belajar 
siswa melalui guru yang kreatif dan inovatif, peningkatan sarana 
dan prasarana yang memadai, peningkatan monitoring yang 
terukur dan terencana, dan terus membina hubungan baik atau 
bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah.

Bapak/Ibu orang tua siswa dan seluruh siswa yang telah 
tergabung menjadi bagian Yayasan Perguruan Harapan yang 
kami banggakan, pandemi COVID-19 tidak dapat kita hindari 
sehingga kegiatan pembelajaran terpaksa harus dilakukan 
dengan PJJ ( Pembelajaran  Jarak Jauh ).  Tentu kegiatan PJJ 
ini  membuat para siswa dan Bapak/Ibu orang tua siswa merasa 
kurang nyaman, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan 
itu dan semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu  sehingga 
pembelajaran tatap muka segera bisa dilakukan. Bagaimanapun 
situasi yang terjadi, kami terus berusaha agar pelayanan kami 
tetap maksimal. Segala sesuatu yang berhubungan dengan 
proses pembelajaran di masa pandemi seperti guru yang lebih 
kreatif, inovatif dan menyenangkan serta mengacu pada konsep 
merdeka belajar adalah prioritas kami. Tetap semangat dalam 
meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Salam Sehat.

DO NOT KNOW, 
THEN DO NOT LOVE

Sapaan

Kabid Yayasan Perguruan Kristen Harapan 
Drs. I Gusti Putu Darmawan, M.M
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“ Komitmen semua warga sekolah dan stake 
holder merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari lahirnya sekolah yang berkualitas,” ungkap 
Drs. I Gusti Putu Darmawan, M.M selaku Sekretaris 
Yayasan yang baru  (periode 2020-2024). Bapak yang 
sering dipanggil dengan sebutan Pak Dar ini sangat 
mengharapkan semua kepala sekolah dan guru-
guru memiliki komitmen dan perhatian yang tinggi 
terhadap perbaikan mutu pengajaran dan seluruh 
proses pembelajaran. Beliau mengharapkan  semua 
guru mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah 
untuk mencapai tujuan pendidikan  yang maksimal. 
Dengan komitmen ini diharapkan akan menjamin 
kemajuan prestasi siswa secara terus menerus 
meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19.  

 
Menyikapi pandemi COVID-19 pengurus Yayasan 

Perguruan Kristen Harapan  berharap Belajar Dari 
Rumah (BDR) melalui Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ)  tetap menjaga mutu pendidikan. Karena 
Perguruan Kristen Harapan sudah terus  bersiaga 
memfasilitasi perubahan apapun yang menyangkut 
proses pembelajaran di dalamnya. Pendidikan 
tingkah laku terutama disiplin  yang menjadi prioritas 
utama  Perguruan Kristen Harapan dapat dijadikan 
sebagai pijakan kuat  di tengah perkembangan 
teknologi dan arus percepatan informasi. Pengurus 
Perguruan Kristen Harapan  mengharapkan semua 
program pendidikan yang dilakukan sekolah harus 
benar-benar  sampai pada siswa terlebih dengan 
media daring. Penekanan belajar dari rumah harus 
benar-benar  mendapatkan kawalan guru-guru yang 

Sekolah yang berkualitas memang tidaklah lahir begitu saja, juga tidak lahir semata-
mata karena fasilitas yang sudah lengkap, tapi sekolah yang berkualitas adalah 
sekolah  yang sudah dibentuk dan direncanakan dengan baik serta dikelola dengan 

kesungguhan hati. Yayasan Perguruan Kristen Harapan memiliki Visi  “ Unggul dalam 
Mutu dan Pelayanan, Teguh dalam Iman, Berbudaya, serta Berwawasan Lingkungan “. Visi 
tersebut sangat mendukung  untuk mengembangkan persekolahan di lingkungan Yayasan 
Perguruan Kristen Harapan menjadi sekolah yang memiliki kualitas di semua sisi.

mengajar melelalui media daring dan tetap fokus 
dan cerdas dalam menyampaikan materi yang wajib 
dipahami siswa sehingga sekolah berkualitas di masa 
pandemic COVID-19 dapat terwujud.

“Guru-guru harus terus berinovasi dalam 
melaksanakan PJJ agar pembelajaran tetap mudah, 
berkualitas dan menyenangkan, dan yang paling 
penting melakukan pembelajaran kontektual praktis, 
seta memberi pelayanan dengan sentuhan kasih 
kekeluargaan,” imbuhnya. Kepala sekolah dan atau 
Waka Kurikulum diharapkan secara terus menerus 
melakukan pembinan-pembinaan kepada tenaga 
pendidik dalam pembelajaran online dengan konsep 
merdeka belajar.

Kedepannya pengurus Yayasan Perguruan Kristen 
Harapan berharap lembaga-lembaga yang ada di 
Perguruan Kristen Harapan menjadi sekolah pilihan 
utama, dengan konsep pikir para orang tua  dan atau 
masyarakat bahwa sekolah yang bernaung di bawah 
Yayasan Perguruan Kristen Harapan adalah sekolah 
yang berkualitas, memiliki disiplin yang tinggi, 
berkarakter dan  ditunjang oleh sarana prasarana 
yang lengkap serta guru yang terampil di bidangnya. 
Guru yang kreatif, inovatif dan menyenangkan serta 
mengacu pada konsep merdeka belajar adalah 
prioritas Harapan memberi pelayanan dalam 
Pendidikan yang berkualitas. Pandemi COVID-19 
bukanlah penghalang bagi Pengurus Yayasan  
Perguruan Kristen Harapan untuk wujudkan sekolah 
yang berkualitas. (red)

Pandemi COVID-19 Bukan Penghalang 
Wujudkan Sekolah Berkualitas

Laput
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Merebaknya pandemi Covid-19, seluruh dunia 
merasakan dampaknya. Nyaris akan menuju 
bulan.Desember tahun 2020 dunia masih 

dilanda pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19). 
Memang tidak dipungkiri telah menjelajah ke semua 
sisi yakni kesehatan, tatanan ekonomi, pendidikan, 
keamanan, kenyamanan, bahkan hingga menggoyang 
sendi-sendi kehidupan masyarakat diberbagai bidang: 
sosial, adat, budaya dan agama. Kondisi dan situasi 
sebelumnya dijalani dengan suasana kehidupan yang 
bebas (baca: sesuai norma), kini menjadi terbalik 360o  
pada saat situasi pandemi. Semuanya harus ketat 
mengikuti protokol kesehatan. 

Informasi mengenai pandemi merebak bagai jamur 
di musim hujan, baik melalui medsos maupun media 
cetak. Pro dan kontra terjadilah. Ada pro karena 
membenarkan adanya virus yang mematikan sedangan 
yang kontra karena informasi itu tidak dipercaya atau 
ditolak. Bagaimana faktanya? Nyata, data dan fakta di 
Bali (baca:Positif Covid-19 Bertambah 83, Meninggal 4 
orang, Bali Post 6 Oktober 2020,hal.2). Apakah sumber 
resmi ini tidak dipercaya. Terus, kepada siapa yang 
harus dipercaya? 

Edukasi terkait protokol kesehatan selama pandemi 
Covid-19 harus gencar dilakukan. Terlebih lagi akan 
masuk ke masa kehidupan baru (new normal). Disiplin 
budayakan konsep 4 M sangat penting selama pandemi 
Covid -19, bahkan menjadi mutlak penerapan prokes. 
Konsep 4 M yakni memakai masker, mencuci tangan, 
menjaga jarak dan makan makanan bergizi wajib 
dibudayakan dengan disiplin dalam menghadapi 
pandemi Covid-19. Mengedukasi masyarakat akan 
diawali dari keluarga, yang kemudian dilanjutkan di 
lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan Yayasan 

DISIPLIN BUDAYAKAN 4 M HADAPI COVID 19

Perguruan Kristen Harapan tentu sudah menerapkan 
prokes di masing-masing unit. Hal ini dibuktikan dengan 
terbentuknya pengurus satgas Covid-19 dan sudah 
melaksanakan tugasnya mulai bulan April tahun 2020 
sampai kini. 

Menjaga Jarak 
Bahasa kerennya physical distancing. Membatasi 

intraksi fisik minimal 1 meter, kecuali sektor Pendidikan 
minimal 1,5 meter, tidak beraktivitas di tempat umum/
keramaian jika mengalami gejala klinis, seperti demam/
batuk/pilek/nyeri tenggorokan. (baca:Pergub Nomor 46 
tahun 2020).

 Memakai Masker 
Menurut para pakar, pemakaian masker dapat 

menurunkan risiko penularan Covid-19 hingga 85 
– 90%, jika dipakai secara benar (baca: Bali Post, 19 
September 2020, hal.7). Hal ini juga didukung adanya 
Pergub Nomor 46 Tahun 2020 bahwa menggunakan 
alat pelindung diri berupa masker yang menutupi 
hidung, mulut, hingga dagu, jika harus keluar rumah 
atau berintraksi dengan orang lain yang tidak diketahui 
status kesehatannya. 

Mencuci Tangan 

Budayakan mencuci tangan dengan sabun pada 
air mengalir atau dengan handsanitizer. Hal ini akan 
mendukung program Prilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) yaitu prilaku yang dipraktikan oleh peserta 
didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas 
dasar kesadaran sehingga secara mandiri mampu 
mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya serta 
berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat.
(www.bulelengkab.go.id).

 Makan Makanan Bergizi 
Menurut id.m.wikipedia.org , sistem imun atau 

kekebalan tubuh adalah sel-sel dan banyak struktur 
biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, 
yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi 
tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali 
dan membunuh pathogen. Salah satu cara agar 
system kekebalan tubuh tetap prima sangat penting 
menerapkan pola hidup sehat. Menu makanan diproses 
dengan bersih, dan disarankan untuk memperbanyak 
konsumsi sayur dan buah. Penelitian menunjukkan 
kalau sayur dan buah itu, banyak dikonsumsi maka 
cendrung tidak mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan 
mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu 
memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan 
virus dan bakteri penyebab penyakit.

Artikel

Sri In | SMAK Harapan
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Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang 
dilanda penyakit pandemik, yaitu Covid 19. Virus 
Covid 19 ini membuat dampak yang sangat 

berpengaruh di segala aspek kehidupan. Terutama 
dalam bidang pendidikan tetapi hal tersebut tidak 
mematahkan semangat pada para pelajar untuk 
tetap mengemban pendidikan. Contoh perwujudan 
dari semangat tersebut adalah dengan pembelajaran 
daring. Walaupun para siswa dan para guru tidak dapat 
bertatap muka secara langsung tetapi dengan adanya 
pelajaran daring ini pembelajaran tetap dapat dilakukan 
melalui media – media yang telah disediakan. Namun, 
pembelajaran daring ini tidak hanya menimbulkan sisi 
positif tetapi juga memiliki sisi negatif walaupun tidak 
terlalu besar.

Sisi positif yang 
dimiliki oleh 

pembelajaran daring
1. Pembelajaran dengan waktu yang lebih sedikit.

Waktu pembelajaran yang sedikit ini dapat meringankan kinerja 
siswa agar tidak terlalu lelah dalam belajar daripada ketika bertatap 
muka secara langsung di dalam kelas dan tidak menyita waktu yang 
lama tetapi lebih efisien.

2. Menjaga rutinitas anak tetap terjaga.
Selain belajar anak anak juga memiliki rutinitas nya setiap hari seperti waktu belajar, bermain, istirahat, makan, 
dll. Dengan adanya pembelajaran daring ini, kita dapat lebih mengatur rutinitas kita di rumah.

3. Siswa lebih cepat mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan.
Siswa dapat mengumpulkan tugas lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, karena dalam pembelajaran 
daring online guru sudah menyiapkan jangka waktu bagi muridnya untuk melaksanakan pembelajaran.

4. Memperkecil kemungkinan tersebarnya virus.
Dengan diberlakukannya daring, siswa tetap dapat melindungi dirinya dari covid 19 dan juga dapat memperkecil 
kemungkinan virus ini tersebar di kalangan masyarakan saat ini 

5. Menjaga otak tetap berkembang.
Walaupun ditahun ini merupakan tahun yang paling tidak produktif bagi para siswa. Namun, mereka tetap 
dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta daya pikir mereka dengan melakukan pembelajaran daring 
di rumah. Sehingga orang tua tidak perlu takut lagi jika pandemic ini menjadi masalah untuk anak dalam 
mengembangkan pikiranya.

Sisi negatif yang 
dimiliki oleh 

pembelajaran daring

1. Adanya kecurangan dalam pembelajaran.
Dikarenakan proses pembelajaran daring ini tidak melakukan tatap 
muka secara langsung, siswa menjadi lebih leluasa dalam mencari 
info di internet dan juga dari teman mereka, sehingga akan terjadi 
kesamaan dalam menjawab tugas yang telah diberikan oleh guru 
mereka.

2. Persediaan internet atau koneksi yang kurang.
Dalam proses pembelajaran daring, siswa memerlukan adanya jaringan 
internet yang memadai untuk memantau sistem pembelajaran yang 
sedang berlangsung. Namun, tidak semua siswa mendapatkan fasilitas 
yang memadai ini. Hal ini dikarenakan sisi ekonomi dan juga jangkuan 
sistem internet yang tidak cukup luas.

Walaupun, pelaksanaan ini masih memiliki sisi negative namun pemerintah dan sekolah terus melakukan 
pengembangan agar pelaksanaan ini tidak lagi memiliki kelemahan, kekurangan, dan sisi negative.

 Seperti yang telah kita sebutkan diatas, semoga pembelajaran daring ini tidak mengurangi semangat 
kalian dalam belajar di masa pandemi ini. Tetap semangat meraih tujuan, jangan lupa tetap masker 

Corona Tidak 
Mematahkan 

Semangat

Tim junalistik SMK Harapan

Info
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Masa Pandemi Covid-19 bukan jadi penghalang bagi siswa untuk meraih prestasi. Beberapa ajang 
perlombaan juga digelar untuk memacu siswa tetap menunjukkan bakatnya meskipun perlombaan 
tersebut dilakukan secara online. SMPK 2 Harapan juga memiliki siswa yang tetap memiliki semangat 

tersebut, diantaranya adalah Regina Alexandra Changgadireja (Alexa) dan Theresia Ardine Nidya Gantar (Ardine)
Kedua siswa ini baru saja memenangkan sebuah Speech Contest yang diadakan oleh Penerbit Buku Erlangga 

dengan tema “The Impact of COVID 19 on the Country's Economy”. Alexa berhasil mejadi pemenang dan maju ke 
babak final tingkat Nasional sedangkan  Ardine cukup puas berada di posisi Runner Up. Ada yang berbeda dalam 
Speech Contest tahun ini, dimana perlombaan tingkat Provinsi Bali ini diadakan secara online. “Pertama waktu itu 
saya diberitahu oleh guru pembina bahwa akan ada lomba sewaktu pandemi ini, lalu waktu itu di Erlangga, kita 
tinggal membuat rekaman kita saat speech dan diupload ke platform entah itu instagram atau youtube, dan setelah 
diupload kita buka website nya dan registrasi serta mengcopy link hasil video kita,” tutur Alexa menceritakan 
pengalamannya mengikuti lomba tersebut.

Sebelum adanya pandemi covid-19, kedua siswa berprestasi ini sudah 
mengikuti berbagai perlombaan. Alexa yang merupakan siswa kelas 9A 
ini pernah meraih juara 1 dalam Speech contest di SMA Abiansemal, juara 
3 dalam Erlangga Speech Contest 2019, juara 1 Speech contest di SMK 
Triatmajaya, juara 1 Speech contest di SMK Pariwisata Harapan, juara 1 dalam 
Badung speech contest, dan beberapa speech contest lainnya. Selain Speech 
contest, siswa yang memiliki hobby menonton Film ini juga masuk dalam Tim 
Inti Basket Putri SMPK 2 Harapan yang juga meraih prestasi dalam beberapa 
pertandingan. Sedangkan Ardine juga tidak kalah semangat untuk berprestasi, 
“Di SMP sebelum masa Covid-19, saya cukup aktif mengikuti lomba seperti lomba 
pidato bahasa inggris di SMK Pariwisata Harapan, dan di SMAN 7 Denpasar yang 
sempat meraih juara 1. Kemudian ada juga lomba-lomba lainnya bersama teman-
teman seperti lomba debat, LOKABHARA, lomba paduan suara yang meraih juara 3, 
dan lomba paduan suara PKTP yang mana saat itu sekolah kami mendapat juara 2.” Tutur 
Ardine yang juga pandai bermain piano. 

Saat ditanya mengenai PJJ keduanya mengaku orang tua mereka sangat mendukung 
fasilitas yang mereka perlukan untuk belajar dirumah, seperti gadget (laptop dan 
smartphonr) serta akses internet yang berupa wi-fi. Hal ini tentu saja merupakan upaya dari 
orang tua untuk membuat mereka nyaman dan tetap bisa belajar selama dirumah. “Sebenarnya 
pada awal masa PJJ saya merasa sangat sulit untuk menyesuaikan diri karena saya memang bukan 
tipe yang cocok untuk belajar di rumah, apalagi belajar tanpa tatap muka terasa agak aneh untuk saya. 
Tapi lama-kelamaan dengan keadaan seperti ini, mau tidak mau semua orang harus bisa beradaptasi, jadi 
saya mulai membaca tips-tips agar bisa tetap produktif di rumah, dan cara tersebut membantu saya untuk tetap 
fokus belajar” ujar Ardine. 

Saat belajar dirumah tentu saja ada rasa bosan dan jenuh, sedangkan untuk meningkatkan imunitas tubuh 
sangat diperlukan hati yang gembira. “Saya selalu melakukan refreshing setelah belajar online agar tidak jenuh , 
misalnya seperti bermain hp atau menonton TV di sela-sela waktu belajar. Di sore hari biasanya saya juga sedikit 
jalan-jalan agar tidak merasa jenuh setelah lama berdiam di rumah..” ujar Ardine. Sedangkan Alexa memilih untuk 
mengajak adiknya  jalan-jalan disekitar komplek rumahnya atau menikmati senja sore di atas rumah yang penuh 
dengan awan dan layangan sambil mendengarkan lagu dan melukis sebagai moodbooster nya.

Mereka berdua juga memiliki tips untuk teman-temannya agar tetap berprestasi walaupun saat ini sedang 
melakukan Pembelajaran Jarak, Pertama, tetap meluangkan waktu untuk relax dalam proses belajar, namun tetap 
mengontrol diri agar tugas tidak dilupakan. Kedua, Tetap jaga kesehatan dengan melakukan pola hidup bersih dan 
sehat. Ketiga, Cobalah untuk menggali minat bakat dan mendalami hal yang mungkin di waktu sebelumnya ingin 
dipelajari. Keempat,  gunakan kesempatan ini untuk mengasah kemampuan baru sehingga ketika masuk sekolah 
kembali bisa memiliki keterampilan lain. Dan yang kelima, jika ada kesempatan untuk menunjukkan prestasi 
janganlah ragu, jika memang ada lomba, coba ikuti saja, lakukan sebaik mungkin, menang kalah itu proses. “Tetap 
semangat, jangan kehilangan motivasi belajar dikala semua serba instan dan mudah.” Ujar Alexa.

Sebagai penutup mereka berdua sangat berharap kedepannya ada inovasi baru di masa pandemi sehingga 
banyak sektor khususnya pendidikan yang bisa terbantu. Selain itu harapan terbesar tentunya agar pandemi 

Covid-19 ini segera berlalu dan bisa kembali lagi belajar bersama teman-teman dan guru-guru di sekolah yang 
sangat mereka rindukan

Tim Jurnalistik SMPK 2 Harapan

Berprestasi di Masa PandemiPrestasi
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PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SMK WIRA HARAPAN

“Unggul dalam Mutu dan Pelayanan, Teguh dalam Iman, 
Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan”

VISI

KEUNGGULAN
Keunggulan SMK Wira Harapan:

1. Mendidik siswa untuk memiliki disiplin yang tinggi dan berkarakter baik
2. Memberikan pelayanan pendidikan yang menyenangkan
3. Memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang berprestasi akademik maupun non-akademik
4. Memiliki program pertukaran pelajar dengan JSR Australia 

FASILITAS
Fasilitas SMK Wira Harapan:

1. Ruang belajar menggunakan AC + LCD
2. Perpustakaan yang nyaman
3. Fasilitas praktik sangat lengkap
4. Parkir berlantai lima
5. Aula dengan kapasitas 800 orang dengan akses lift

• MULTIMEDIA
• TEKNIK KOMPUTER JARINGAN
• REKAYASA PERANGKAT LUNAK
• JASA BOGA
• AKOMODASI PERHOTELAN
• USAHA PERJALANAN WISATA

PROGRAM KEAHLIAN

SYARAT PENDAFTARAN
1. Membawa map berwarna merah berisikan fotocopy rapot SMP kelas VII dan 
VIII (semester 1 dan 2), IX (Semester 1)
2. Melakukan proses pendaftaran dengan mengisi formulir yang disediakan
3. Membayar uang pendaftaran 
4. Mengumpulkan satu lembar Fotokopi KK dan Akta Kelahiran.

Alur pendaftaran secara online
1. Siswa mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap
2. Dari data yang telah diisi, SMK Wira Harapan akan menghubungi no.HP yang tercantum untuk memberi informasi 

selanjutnya (mohon no.HP orang tua/siswa yang aktif agar panitia dapat menghubungi).
3. Jika siswa yang sudah dinyatakan diterima/ lulus, bisa membawa persyaratan di bawah ini

• Membawa map berwarna merah berisikan fotokopi rapot SMP kelas VII dan VIII 
(semester 1 dan 2), dan IX (Semester 1)

• Melakukan proses pendaftaran dengan mengisi formulir yang disediakan
• Mengumpulkan satu lembar Fotokopi KK dan Akta Kelahiran

KETENTUAN KELULUSAN/PENERIMAAN
1. Calon siswa baru saat mendaftar akan dikenakan penelusuran minat dan bakat dengan model wawancara.
2. Kelulusan hasil seleksi ditentukan oleh hasil wawancara dan nilai rapot.
3. Jurusan ditentukan pada saat wawancara.
4. Siswa yang telah lulus seleksi wajib mendaftar kembali, dengan melunasi pembayaran yang sudah ditetapkan.
5. Pendaftaran kembali akan ditutup sewaktu-waktu jika kuota sudah penuh.

PPDB ONLINE SMK WIRA HARAPAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022
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Menilik Pelaksanaan
PJJ di Masa Pandemi

Sudah tujuh bulan kita berada di situasi pandemi 
Covid-19, selama itu juga pelaksanaan 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilakukan di 

seluruh sekolah di Indonesia. Pembelajaran Jarak 
Jauh merupakan sistem yang baru di dunia pendidikan 
Indonesia dan memberikan warna baru di dalam dunia 

pendidikan. Walaupun dalam kondisi pandemi, akibat 
kemajuan teknologi dan informasi yang pesat, PJJ ini 

dapat menciptakan suatu kegiatan pembelajaran 
yang baru walaupun antara siswa dan guru 
terpisah oleh ruang dan waktu.

Di SMK Wira Harapan pembelajaran jarak jauh sudah dilakukan dari bulan Maret, dengan menggunakan 
platform Google Classroom dan apabila diperlukan, sewaktu-waktu juga akan menggunakan platform Zoom. 
Sejauh ini PJJ di SMK Wira Harapan cukup baik, koordinasi guru dengan guru yang lain maupun antara siswa 
dan guru terjalin amat baik. Awalnya, siswa SMK cukup was-was dengan pembelajaran jarak jauh, karena 
bagi siswa SMK pembelajaran teori saja tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan pembelajaran praktik. 
Untungnya di SMK Wira Harapan sudah diterapkan pembelajaran praktik tatap muka yang dilakukan secara 
bergelombang yang dimulai pada 24 Agustus 2020 dan tentunya  dengan mematuhi protokol kesehatan yang 
ada.

Metode pembelajaran praktik di SMK Wira Harapan ternyata cukup efektif untuk para siswa. Pembelajaran 
praktik dibagi menjadi 3 sesi. Di setiap sesinya dilakukan sekitar 3 jam pelajaran dan juga setiap kelasnya 
hanya dapat diisi 8-10 siswa yang tentunya sudah mematuhi standar protokol kesehatan.

Lantas, bagaimana pendapat dari para guru, orang tua siswa, dan siswa SMK Wira Harapan mengenai PJJ? 
Pada kesempatan ini, saya sudah mewawancarai beberapa guru, orang tua siswa, dan siswa SMK Wira Harapan 
mengenai PJJ. Ingin tahu pendapat dari mereka? Berikut merupakan pendapat dari mereka tentang PJJ.

Yang pertama, kita simak pendapat dari para orang tua siswa, I Nyoman Diantha memberikan pendapat, 
"Kalau memang sistem ini demi kebaikan anak didik dan mendukung program pemerintah dalam mencegah 
penyebaran covid 19, maka sistem ini saya rasa cukup efektif. Walaupun mungkin anak-anak merasa bosan 
dan harus mencari hiburannya sendiri", ujar Nyoman Diantha. Pendapat lainnya dari salah seorang orang 
tua siswa, Made Arya Parta, juga memberikan pendapat, "Pembelajaran jarak jauh ini memberikan dampak 
yang positif bagi para siswa, antara lain siswa menjadi lebih tahu tentang teknologi, dan dapat memunculkan 
kreativitas para siswa di masa pandemi, jadi tidak ada opsi selain melanjutkan PJJ di masa pandemi ini" ujarnya.

Lalu, bagaimanakah pendapat para guru mengenai pembelajaran jarak jauh? Ni Kadek Parina Dewi, salah 
seorang guru yang mengajar di bidang studi IPA Terapan dan juga wali kelas dari XIAP3 memberikan pendapat, 
"Ini adalah sistem yang baru, tentunya butuh adaptasi untuk bisa menjalankan dan menguasainya. PJJ ini 
terdapat sisi negatif dan positifnya. Sisi negatifnya karena masih terpaku pada sistem tatap muka, jadi materi 
yang disampaikan sulit sekali sampai ke siswa. Sisi positifnya kita mempunyai pandangan baru bahwa ada 
sistem pembelajaran lain yang harus bisa kita jalankan dan kuasai yaitu sistem daring". Pendapat yang hampir 
sama juga disampaikan oleh Ni Luh Inri Suprapani, salah seorang guru yang mengajar di bidang studi Bahasa 
Indonesia. "PJJ merupakan pengalaman pertama bagi guru dan siswa, tentunya memberikan warna baru 
dalam dunia pendidikan, namun PJJ ini terdapat sisi positif dan negatifnya. Salah satu sisi positifnya guru 
ditantang untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi untuk mempersiapkan materi dan melakukan 
proses pembelajaran daring. Lalu di sisi negatifnya penyampaian materi tidak bisa maksimal karena siswa tidak 
mendengarkan penjelasan langsung dan interaksi dari teman yang lain", ujar Bu Inri.

Siswa pun memiliki pendapat tentang pelaksanaan PJJ ini. Ni Kadek Tia Puspita, siswa kelas XIAP3 memberikan 
pendapat, "Pembelajaran jarak jauh tidak begitu efektif karena guru dan siswa tidak dapat bertemu secara 
langsung dan juga pembelajaran jarak jauh dapat membuat siswa semakin malas untuk belajar", ucapnya. Saya 
pun berpendapat bahwa PJJ dapat meningkatkan kreativitas guru dan siswa, walaupun dalam pembelajaran 
jarak jauh saya sedikit susah dalam mengerti materi yang diberikan oleh guru. Di masa pandemi ini tidak ada 
opsi lain selain PJJ. Jadi, mau tidak mau harus tetap semangat dan siap melaksanakannya.

Pembelajaran jarak jauh sebenarnya memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung sudut pandang 
kita terhadap PJJ ini. Kendala dalam PJJ ini pasti ada, karena bagaimanapun PJJ merupakan sistem baru dalam 
dunia pendidikan Indonesia. Walaupun banyak kendala yang menghambat kita, tetapi ini tidak begitu saja 
mematahkan dan menyurutkan semangat belajar kita. Tetaplah berkarya dan berinovasi walau hanya di rumah 
saja. (Kadek Dwi Sume Artana/XI AP 3/SMK Wira Harapan)

Lapsus



9

PERAN TEKNOLOGI DALAM 
PEMBELAJARAN JARAK 

JAUH (PJJ) 
Trifosa Devi Natalia S.I.Kom | Tk Kristen Harapan

Pwandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 tak ayal membawa 
dampak yang sangat signifikan pada segala sektor kehidupan, tanpa terkecuali di bidang pendidikan. 
Metode konvensional yang digunakan dalam proses belajar mengajar selama ini pun mengalami 

pergeseran dari tatap muka secara langsung menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Pusat yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Walikota 
Denpasar No. 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) salah satunya mengamanatkan 
kepada lembaga/institusi pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar jarak jauh, atau yang 
kemudian dikenal dengan sebutan 'Belajar dari Rumah'. Hal inilah yang menjadi dasar bagi TK Kristen 
Harapan untuk segera berinovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi agar tetap dapat 
menjalankan aktivitas pembelajaran. 

Dewasa ini, teknologi memang telah mengalami perkembangan yang pesat, terutama sejak 
ditemukannya ponsel pintar yang dikombinasikan dengan hadirnya koneksi internet. Namun siapa 
sangka, pada akhirnya kita semua harus benar-benar menggantungkan kehidupan 
kita pada perkembangan teknologi ini. Dahulu, mungkin kita hanya menggunakan 
gadget kita sebatas keperluan berkomunikasi saja. Tetapi saat ini, bahkan profesi 
sebagai tenaga pendidik pun tidak luput dari keharusan untuk mampu 
memaksimalkan teknologi yang tersedia dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
'Belajar dari Rumah'. Kegiatan ini meliputi tatap muka secara daring (online) 
maupun penyediaan materi pembelajaran dengan memanfaatkan platform 
aplikasi berbasis teknologi tertentu semisal WhatsApp videocall, dan aplikasi 
editor video seperti Kine Master atau Video Maker. Untuk itulah, penguasaan 
terhadap teknologi ini mutlak dibutuhkan. 

Peran kita sebagai tenaga pengajar saat ini tidak hanya bertumpu pada tugas 
pokok ideal seorang guru yakni mendidik, mengajar, dan melatih (Usman, 
1992), namun juga dituntut untuk bisa menghadirkan materi pembelajaran 
bagi siswa sesuai dengan kurikulum yang telah dicanangkan, utamanya dalam 
konteks situasi dan kondisi pandemi. Oleh karenanya, kita tidak hanya harus 
peka terhadap perkembangan teknologi, namun juga bisa mengoperasikan p l a t f o r m 
aplikasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Momentum pandemi ini jika dilihat secara lebih 
luas, tidak saja soal bagaimana memaksimalkan teknologi dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), namun juga 
melatih kita sebagai guru untuk bertransformasi menjadi tenaga didik yang jauh lebih profesional, modern, 
dan inovatif, dalam rangka menyiapkan peserta didik kita untuk menyongsong masa depan. 

Opini
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Pelaksanaan Praktik Tatap Muka 
di Masa Pandemi

Masa pandemi Covid-19 ini 
berdampak pada berbagai 
bidang. Salah satunya di bidang 

pendidikan yang membuat terhambatnya 
proses belajar-mengajar di dalam kelas. 
SMK Wira Harapan tidak luput dalam 
kondisi ini sehingga mengakibatkan proses 
belajar-mengajar dilakukan secara daring, 
baik pembelajaran teori maupun praktik.

Namun, kini di SMK Wira Harapan 
sudah dilakukan pembelajaran praktik 
tatap muka di sekolah. Pembelajaran 
praktik secara tatap muka di sekolah 
dimulai pada tanggal 24 Agustus 2020 
dan tentunya berjalan sesuai dengan 
protokol kesehatan yang disampaikan 
oleh Pemerintah Pusat dan siswa SMK 
Wira Harapan sadar dengan hal itu. Dan 
bila ada yang melanggar tentunya akan 
ditangani oleh tim satgas  yang ada di 
SMK Wira Harapan.

“Yang menjadi dasar kami melakukan 
pembelajaran praktik tatap muka adalah   
SKB 4 Menteri yaitu Surat Keputusan 
Bersama 4 Menteri yang isinya yaitu 
membolehkan melaksanakan praktik 
dengan memperhatikan protokol 
kesehatan dan itu boleh dilakukan oleh 
seluruh SMK tanpa melihat zona, hanya 
harus diatur kapasitas 50%”, terang Kepala 
SMK Wira Harapan, Drs. Andriyas, M.Pd.

Setiap Kepala Program (Kaprog) memiliki cara di setiap 
pelaksanaan praktiknya. Tata tertib dan jadwal praktik dibuat untuk 
mengatur pelaksanaan praktik tatap muka. Dalam jadwal tersebuat 
hanya ada 50% siswa yang diizinkan mengikuti praktik dalam satu 
ruangan. Contohnya dalam satu ruangan ada 20 orang namun 
dibatasi hanya 10 orang karena sesuai dengan arahan Kepala 
Sekolah yang membatasi 50% siswa setiap ruangan. “Selain itu, 
dilakukan juga penyiapan perencanaan kerja sesuai materi praktik 
yang diberikan dan sterilisasi alat yang digunakan untuk praktik”, 
jelas Kaprog Pariwisata, Ibu Any Sutraningrum.

Pembelajaran praktik tatap muka ini juga direspons positif 
oleh para siswa. Salah seorang siswa memberikan pendapatnya  
mengenai diadakannya praktik secara tatap muka. “Ya menurut saya 
dengan adanya praktik kembali membuat saya dan teman-teman 
menjadi lebih bersemangat dalam pelajaran, karena sudah lama 
tidak melakukan praktik, dan tentunya kita juga bosan bila terus PJJ. 
Dengan adanya praktik diperbolehkan untuk dilakukan, membuat 
kita seperti kembali bersekolah seperti dulu sebelum ada pandemi.  
Walaupun sekarang harus mengikuti protokol kesehatan yang 
sangat ketat dan semua dibatasi, kami tetap semangat mengikuti 
setiap proses pembelajaran. Kuncinya kita harus mematuhi protokol 
kesehatan”, ujar Rani Pratiwi, salah satu siswi kelas XI JB 3.  

(I Nyoman Budiarta/XI JB 3/SMK Wira Harapan)

Laput
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Sekolah merupakan sarana anak dapat bersosialisasi dan dapat 
melatih perkembangan kognitif. Di awal tahun 2020, tepatnya 
pada bulan Maret sesuatu hal yang besar terjadi. Ya, sesuatu yang 

besar tersebut yaitu corona virus disease 2019 (covid-19). Di seluruh 
dunia, anak-anak berhenti pergi ke sekolah. Pemerintah mengambil  
kebijakan agar anak-anak dapat belajar dari rumah. 

Daring menjadi solusi dalam dunia pendidikan. Sistem pembelajaran 
daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara 
langsung antara guru dan siswa yang dilakukan secara online dimana 
menggunakan jaringan internet.  Sistem pembelajaran daring tentunya 
dapat memberikan kelebihan dan kekurangan, terutama bagi anak usia 
dini. Dalam mendidik Anak usia dini, mereka harus di bimbing, dituntun 
dan diarahkan oleh orang tua/orang dewasa. Anak usia dini pasti akan 
sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan sistem 
daring. Sistem pembelajaran daring tidak serta merta memberikan 
kekurangan bagi anak, guru dan orang tua tetapi juga memberikan 
kelebihan. Sebetulnya sistem pembelajaran daring dapat membuat anak 
merasa punya lebih banyak waktu bersama keluarga, kreatif, mandiri, 
mengenal tekhnologi yang begitu pesat, bahkan proses pembelajaran 
bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Seperti di TK Kristen Harapan, guru tetap mempersiapkan materi, 
bahan ajar, video pembelajaran dan lembar kerja anak, agar anak dapat 
melakukan proses pembelajaran dari rumah. Video pembelajaran di 
kirim setiap hari efektif pembelajaran dan guru melakukan follow up 
tugas atau kegiatan anak dengan voice message. Hal ini dilakukan, agar 
anak merasa memiliki dukungan dari guru dan merasa dibimbing. Tak 
ketinggalan pula setiap minggunya, yakni di hari Jumat guru melakukan 
VC (Video Call) dengan anak-anak. Dengan di lakukannya video call 
membuat anak merasa dekat, lebih semangat lagi dalam belajar, lebih 
akrab dengan teman maupun guru dan dapat melepas rindu, sehingga, 
ketika pembelajaran tatap muka dilakukan, anak-anak tidak canggung 
untuk belajar dan bermain bersama teman dan guru. Sistem pembelajaran 
daring tidak menyurutkan semangat dan kreativitas dalam belajar. Guru 
dapat tetap melatih motorik kasar dan halus anak, dan orang tua yang 
selalu bersemangat mendampingi anak dalam pembelajaran daring. 

SENANG BELAJAR
ONLINE
Sophiarini Putu Yulia, S.Pd
TK Kristen Harapan Denpasar

Bahasaku kebangsaanku
Wahai para pemuda pendahulu
Gema Janji sumpahmu tetap masih meraung
Meraung keras di seluruh penjuru sudut bangsa ini

Kita berdiri teguh
Dalam lisan bahasa persatuan
Kebangsaan yang satu

Satu dalam tumpah darah Indonesia
Namun di balik kerudung banggaku
Aku masih menyimpan segenggam duka
Serbuan - serbuan kosakata dari bahasa adikuasa
Makin mencabik-cabik bahasaku

Jaman memang tak bisa dihalang
Kapankah kita menganggap Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan?
Itu yang patut dipertanyakan pada setiap anak bangsa
Anak bangsa yang merasa dirinya bangsa Indonesia

Janganlah meninggalkan Bahasa Indonesia
Jangan karena ego bangsa kita terpecah belah

Puisi/vaniesa adnyani

Opini
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PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SMP KRISTEN 2 HARAPAN

SMPK 2 HARAPAN adalah sekolah swasta berkarakter yang menerapkan asas cinta 
kasih dalam kehidupan sehari-hari dan memprioritaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) serta life skill (kecakapan hidup)

“Unggul dalam Mutu dan Pelayanan, Teguh dalam Iman, 
Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan”

VISI

1. Menyajikan pendidikan yang berkualitas, berfikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
2. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
3. Mewujudkan sikap dan perilaku yang beriman dan berkarakter.
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
5. Memberikan pelayanan yang prima.

MISI

1. Layanan Bimbingan dan Konseling
2. Gedung representatif/fasilitas lengkap dengan:

a. Ruang kelas dilengkapi LCD,AC, dan Speaker
b. Wi-Fi
c. Aula 
d. UKS
e. Perpustakaan
f. Laboratorium Komputer
g. Laboratorium IPA
h. Lapangan Olah Raga
i. Kantin Sehat

FASILITAS
1. Petukaran Siswa

“Students Exchange” ke Australia
2. Petukaran Siswa 

“Students Exchange” ke Jerman
3. Bahasa Jepang
4. Bahasa Jerman
5. Bahasa Mandarin
6. Beasiswa Prestasi
7. Excursion

PROGRAM UNGGULAN

Menyerahkan Map (merah) yang berisi:
1. Fotocopy nilai rapot kelas 4,5 (smt 1&2) dan kelas 6 (smt 1) masing-masing 1 lembar
2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Terkoordinasi Provinsi (SKHUTP) dan ijazah SD yang 

sudah dilegalisir masing-masing 2 lembar
3. Fotocopy akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) 3 lembar
4. Pas Foto hitam putih ukuran 3x4 (2 lembar)
5. Fotocopy Nomor Induk Siswa Nasional NISN (2 lembar)

SYARAT PENDAFTARAN
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SMAK Harapan yang dinakhodai oleh Drs. I Gst. 
Putu Karibawa, M.Pd. , yang akrab disapa Pak 
Gusti, hari Jumat, 2 – 3 Oktober 2020 mendapat 
kunjungan daring oleh Tim Asesor Badan Akreditasi 
Nasional Sekolah/Madrasah Propinsi Bali. Tim ini 
merupakan gabungan dari Dinas Pendidikan dan 
BAN-S/M Provinsi Bali, yang terdiri dari 2 orang 
yakni I Putu Suardipa (Asesor) dan Dr. I Made Alit 
Mariana (anggota BAN-S/M Provinsi Bali).

Kunjungan daring ini merupakan Uji Coba 
Instrument Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 
2020 dengan pola yang baru. “Banyak perubahan 
dalam instrument yang baru. Kalau instrument 
yang lama menggunakan 8 standar penilaian, 
sedangkan dalam IASP yang baru ini menggunakan 
4 Mutu, yaitu: 1. Mutu Kelulusan (11 butir inti). 2. 
Mutu Pembelajaran (7 butir inti). 3. Mutu Guru (4 
butir inti).dan 4. Mutu Manajemen (13 butir inti). 
Uji Coba IASP 2020 merupakan instrument terbaru 
untuk Akreditasi 
Sekolah dan Madrasah 
yang merupakan 
revisi dari instrument 
akreditasi tahun 
2017. Ujar Pak Gusti 
wakstu diwawancarai 
saat selesai Uji Coba 
IASP 2020, Sabtu,3 
Oktober 2020.

Lebih lanjut Pak Gusti 
mengatakan bahwa 
sangat bersyukur ada daring Uji Coba IASP 2020, 
karena dengan adanya daring berarti mendapat 
gambaran hal-hal yang harus dipersiapkan untuk 
menghadapi Akreditasi IASP tahun 2020. Kami 
mendapat ilmu baru yang akan digunakan tahun 
2021, pungkasnya.”

Teknis pelaksanaan Uji Coba IASP 2020, digelar 
secara daring (virtual conference) mengingat 
protocol Kesehatan pandemi covid-19. Teknisnya, 
BAN S/M Propinsi Bali mengundang seluruh sekolah 

yang akan di ujicobakan melalui link yang telah 
dibagikan. Setelah acara pembukaan, room di bagi 
berdasarkan sekolah masing-masing didampingi 
oleh asesor yang telah ditugaskan.   Daring yang 
pertama diawali hari Jumat, 2 Oktober 2020, 
pk.08.00 WITA pembukaan kegiatan uji coba, berikut 
sesi wawancara dengan unsur pimpinan sekolah 
(rencana pengembangan, sistem tata pamong, 
system pengelolaan, dan capaian sekolah. Berikut 
sesi manajemen sekolah dan tenaga kependidikan 
(administrasi sekolah, perpustakaan, laboratorium, 
bursa kerja). Berikut sesi dengan guru (penggalian 
data butir IASP yang terkait dengan guru). Terakhir 
sesi dengan orang tua, alumni dan pengguna 
eksternal (penggalian data IASP terkait ortu, alumni 
dan pengguna eksternal). Pada hari kedua, Sabtu,3 
Oktober 2020, mulai pk. 08.00 sesi dengan guru 
dan siswa (observasi pada 2 kelas daring secara 
paralel dan proses pembelajaran). Selanjutnya sesi 
dengan siswa (penggalian data IASP yang terkait 

dengan siswa, seperti 
prosess pembelajaran 
internal dan eksternal, 
sarpras serta visi 
sekolah).

Pelaksanaan uji coba 
berjalan lancar dan 
terima kasih kepada 
asesor, karena sekolah 
(baca: SMAK Harapan) 
akan mempersiapkan 
dan melengkapi 

dokumen yang masih tim kurang lengkap sesuai 
catatan yang akan disampaikan oleh tim asesor. 
Dengan kegiatan ini, sekolah mengetahui tingkat 
kesiapan dan tingkat ketercapaian dari komponen 
yang diminta. Sekolah dapat melengkapi, 
menyiapkan dan menyususn dokumen yang 
diperlukan saat dilaksanakan akreditasi yang 
sebenarnya pada tahun 2021, tutur Pak Gusti 
mengakhiri wawancaranya.

TIM ASESOR DARING UJI COBA 
IASP 2020 DI SMAK HARAPAN

Berita

Dewi Astuti | SMAK Harapan
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Pandemi COVID-19 yang melanda di sebagian 
wilayah Indonesia sangat berdampak besar di 
berbagai sektor, di antaranya bidang pendidikan 

dan perekonomian. Sebagai seorang siswa, saya dapat 
merasakan dampaknya. Guru-gurupun pastinya dapat 
merasakan hal ini. Para tenaga pendidik diimbau agar 
senantiasa memastikan proses belajar-mengajar tetap 
berjalan walaupun siswa dan guru-guru tetap berada di 
rumah. Lalu apa yang mereka lakukan? Jawaban adalah, 
Pembelajaran Online atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

PJJ adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan 
secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media 
komunikasi. PJJ telah diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi. Pembelajaran ini 
dapat dilakukan dengan menggunakan handphone 
ataupun PC yang berakseskan internet. Tenaga pendidik 
biasanya menggunakan aplikasi penunjang kelancaran 
pembelajaran, seperti ZOOM Meeting, WhatsApp Group, 
Google Classroom, Line Group, dan lain sebagainya. Oleh 
sebab itu, sebagai tenaga pendidik mereka pun dituntut 
untuk dapat menggunakan segala fasilitas yang berkaitan 
dengan pembelajaran online. Lalu, bagaimana dengan 
guru yang belum cukup tahu akan teknologi? Apakah ia 
juga dituntut untuk melakukan semua ini? Jawabannya ya, 
hanya itulah jalan keluarnya. 

Lalu, bagaimana PJJ  menurut pandangan para siswa? 
Apakah mereka setuju akan hal ini? Sebagian dari mereka 
pastinya terkejut akan system ini. Sebagian dari mereka juga 
pastinya tidak senang dengan keputusan ini. Namun apa 
boleh buat? Ini juga untuk kepentingan dan keselamatan 
bersama untuk mencegah COVID-19. 

Pembelajaran online tidak seefektif seperti 
pembelajaran offline. Siswa  hanya kejar-
kejaran dengan nilai, tidak peduli apakah 
materi itu masuk ke otak mereka atau 
tidak, tugas pun hanya dikerjakan semata 
untuk dikumpulkan saja. Mereka juga 
terkadang menjadi bosan dengan proses 
pembelajaran yang itu-itu saja (Google 

Classroom - Pemberian Materi dan 
Tugas - Pengumpulan Tugas, dan 
berlanjut dengan pola itu terus). Inilah 
tugas tambahan bagi seorang guru 

dengan memastikan apakah muridnya 
telah benar-benar paham akan materi yang 
diberikan atau tidak. Saya melihat sendiri, 

bagaimana kewalahannya guru-guru dalam 
menangani hal ini. Walaupun kelihatan PJJ lebih 
mudah ketimbang Pembelajaran Tatap Muka (PTM), 
namun kenyataannya tak seperti yang terlihat. PJJ 
lebih rumit dari PTM.

PJJ memberikan dampak yang menguntungkan 
dan merugikan, baik dari pihak guru maupun siswa. 
Menguntungkan karena siswa tak perlu lagi ke 
sekolah, dapat mengerjakan tugas dengan mudah 
karena materi juga sudah diberikan, dan guru juga 
lebih gampang dalam memberikan materi. Sebagian 
berpendapat PJJ sangat merugikan karena  siswa 
tidak memahami materi yang diberikan secara utuh 
seperti halnya bertatap muka.

Pembelajaran Jarak Jauh di masa pandemi ini 
juga sangat berdampak pada kondisi ekonomi 
keluarga. Kalau kita lihat, banyak pekerja, termasuk 
orang tua siswa, yang dirumahkan, diberikan 
cuti, dipotong gaji, dan lain sebagainya. Namun, 
kebutuhan sehari-hari harus tetap tetrpenuhi. 
Beruntung, pemerintah dapat mengerti akan hal 
ini dengan memberikan fasilitas atau bantuan yang 
dapat meringankan beban para orang tua yang 
telah diistirahatkan dari tempat kerjanya. Bantuan-
bantuan dari pemerintah tersebut juga diteruskan 
oleh pihak sekolah  untuk meringankan beban 
orang tua demi kelancaran pendidikan putra-putri 
mereka. Seperti pemberian insentif kepada pemilik 
kartu pra-kerja, pemberian Bantuan Langsung Tunai 
(BLT), pemotongan biaya SPP, pemberian kuota 
gratis kepada para siswa, dan lain sebagainya.

Masih banyak lagi dampak yang  disebabkan oleh 
pandemi COVID-19. Pandemi ini telah merenggut 
semuanya, semua plan yang telah direncanakan 
semua menjadi berantakan. Oleh karena itu siswa, 
guru dan orang tua harus menjalin hati dalam 
setiap permasalahan yang menjadi kendala porses 
pembelajaran. Guru harus membuat strategi atau 
metode yang lebih kreatif dan inovatif agar siswa 
lebih mudah memahami materi. Di sisi lain siswa 
dan orang tua harus menjalin kerjasama yang baik 
dalam memfasilitasi anak belajar. Siswa harus lebih 
aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah dalam 
pembelajaran hingga materi yang disampaikan bisa 
dipahami serta proses pembelajaran dapat lebih 
menyenangkan. Semoga saja pandemi ini cepat 
berlalu dan semuanya dapat kembali normal.

Opini

I Gusti Ayu Made Putri Natalia/ XI UPW 2/ SMK Wira Harapan
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Munculnya virus covid -19 sekitar bulan Februari-
Maret tahun 2020 memberikan dampak yang luar 
biasa buruk khususnya bagi perekonomian bangsa 

Indonesia dan juga bagi dunia pendidikan Indonesia.Bagi 
Dunia pendidikan Indonesia adanya Covid -19 ini membuat 
proses pembelajaran tatap muka menjadi online atau lebih 
dikenal  dengan pembelajaran jarak jauh atau daring (dalam 
jaringan). Walaupun dalam keadaan darurat seperti ini 
seorang guru harus sudah siap menghadapi kenyataan untuk 
melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar.Dimanapun 
dan kapanpun seorang guru wajib memastikan siswanya 
dapat memperoleh informasi/ilmu pengetahuan untuk 
diberikan kepada siswa.

 
Pembelajaran Daring  di SD Kristen Harapan   berjalan 

dengan lancar .  SD Kristen Harapan memulai belajar online 
sejak awal Maret 2020, awalnya memang kaget karena 
sebelumnya belum pernah belajar online, karena berdasarkan 
surat edaran dari pemerintah dan semangat serta motivasi 
dari Yayasan, Kepala Sekolah serta seluruh karyawan dan 
guru kita semua sangat antusias belajar dan belajar untuk 
melayani siswa SD Kristen Harapan secara online, Puji Tuhan 

kami bisa melewati dengan sangat baik.
 

Seluruh guru SD Kristen Harapan harus terus 
melakukan inovasi pembelajaran dengan 

menguasai pengetahuan dan ilmu 
teknologi , semua sangat berguna 

agar pembelajaran jarak jauh 
tetap efektif. Pada awal 

pembelajaran online 
guru-guru melakukan 

p e m b e l a j a r a n 
lewat media  

o n l i n e 

seperti Whatsapp,google form,atau 
google meet. 

Pada bulan Juli –Agustus SD Kristen 
Harapan kedatangan mahasiswa dari 
UNUD jurusan Informasi dan Teknologi 
yang melakukan praktik kerja lapangan, 
mereka terdiri dari 3 orang. Ketiga 
Mahasiswa tersebut  sangat membantu 
guru-guru dalam penyelenggaraan 
pembelajaran online. Selain itu SD 
Kristen Harapan yang dipimpin oleh 
Dra.Ni Made Wirasmini,M.Pd juga 
sering mengadakan workshop yang 
berkaitan dengan pembelajaran online. 
Kami menetapkan pembelajaran online 
dengan menggunakan Google Class 
Room , menurut kami Google Class Room 
adalah pembelajaran online yang paling 
efektif, karena semua yang kita perlukan 
semua ada disana. Diantaranya absen 
harian,tugas latihan /PR, Ulangan, PTS, 
PAS dan lain –lain. Semua bisa dikerjakan 
oleh siswa dari rumah kemudian siswa 
tinggal upload di tugas itu dan kita bisa 
periksa secara online lalu pekerjaan 
bisa dikembalikan secara online juga, 
sehingga siswa/orangtua tidk perlu ke 
sekolah untuk pengumpulan tugas .Hal 
tersebut bisa menghambat penularan 
Covid -19 .

Dalam pelaksanaan pembelajaran 
daring tentu saja ada hambatan-
hambatan yang dikeluhkan oleh guru 
maupun siswa, diantaranya ketersediaan 
HP android, Jaringan internet, Lap 
Top yang memadai,Tenggang waktu 
pengumpulan tugas dan juga bisa 
berdampak bagi kesehatan mata anak-

Inovasi Belajar di Tengah 
Pandemi Covid - 19

Oleh Hartana,M.Pd

anak ataupun guru.Selain itu pemerintah 
melalui Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menfasilitasi program pembelajaran 
yang diselenggarakan pemerintah melalui TVRI, 

ini sangat membantu khususnya bagi siswa yang tidak 
memiliki HP android maupun jaringan internet. Program ini 

ditujukan mulai dari PAUD s.d.  SMA/SMK.
Dimasa pandemi ini mari kita tetap semangat  belajar dan 

terus belajar serta berdoa semoga pandemi segera berlalu dan 
kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti sedia 
kala.

Artikel
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Denyut Nadiku
Mulai Berdetak

Di SMK
Wira Harapan

SMK Wira Harapan yang berlokasi di Jalan Raya 
Padang Luwih, Kuta Utara, Badung ini merupakan 
sekolah menengah kejuruan yang telah memperoleh 
akreditasi A sebagai sekolah kejuruan di Bali. Di 
samping banyak peminatnya, SMK Wira Harapan juga 
mendidik siswa-siswinya untuk memiliki jiwa Hospitality 
yang tinggi, disiplin diri, berbudi luhur yang baik, dan 
mengedapankan pada 3S (Senyum, Sapa, dan Salam). 
Kenyamanan dalam proses belajar-mengajar juga 
menjadi satu dari sekian banyak keunggulan yang 
terdapat di sekolah ini. 

Sekolah yang megah ini juga selalu meningkatkan 
fasilitasnya dengan standardisasi hotel yang dapat 
menimbulkan efek nyaman bagi para siswanya. Fasilitas 
yang tersedia, seperti ruang kelas yang dilengkapi 
dengan AC, LCD proyektor, dan papan tulis. Lab praktik 
yang tidak kalah dengan hotel berbintang lainnya, ruang 
perpustakaan yang tertata rapi dan dilengkapi dengan 
AC. UKS dengan AC yang nyaman dan dilengkapi dengan 
P3K. Basemant, lift, toilet yang bersih dan berstandar 
hotel berbintang. Kantin sehat dan bersih serta gedung 
parkir hingga lantai tiga. Sungguh menarik bukan?

Kesan saya selama bersekolah di SMK Wira Harapan, 
sangat menyenangkan, mulai dari gurunya yang ramah 
tamah, mudah berbaur dengan para siswanya, dan juga 
banyak banget event perlombaan yang sangat menarik, 
khususnya pada bulan Oktober, saya juga pernah 
mengikuti berbagai ajang perlombaan seperti membaca 
puisi, story telling contest, lomba menulis essay sumpah 
pemuda, dan lomba catur. Dengan adanya ajang-ajang 
lomba tersebut dapat memberikan kesempatan untuk 
melihat potensi yang ada pada diri siswanya. Fasilitas 
yang lengkap dan pengajar yang tidak kaku, membuat 
siswanya mampu mengolah materi dengan mudah dan 
cepat.

Seperti kata kebanyakan orang, “SMA/SMK adalah 
masa-masa yang paling indah” ya itu memang benar 
adanya… karena di SMK Wira Harapanlah saya mulai 
mengenal manis dan pekiknya cinta untuk pertama 
kalinya, melihat dia yang pergi meninggalkan, tanpa 
sebuah alasan yang jelas. Aku merasakan bahwa 
denyut nadiku mulai mengenal cinta berdetak di sini. 
Kisah yang tak terlupakan, kisah yang tak kan terulang 
lagi. Itu hanya sebagian dari pengalamanku sebagai 
remaja yang sedang jatuh cinta. Yang paling berkesan 
ketika guru memberikan  pelajaran yang  menantang 
dan harus memecahkan masalah dengan berdiskusi 
(seru banget… karena debat yang sengit pasti terselip 
didalamnya) dan sahabat yang lengkap dengan cerita 
menarik lainnya. Denyut nadi untuk semangat belajarku 
pun kurasakan mulai berkembang disini. Aku menjadi 
lebih semangat belajar untuk menggapai cita-citaku.

Pesan saya untuk sekolah tercinta, tetaplah menjadi 
yang terbaik dengan melakukan pembaharuan-
pembaharuan yang terbarukan, mulai dari pelayanan 
dan fasilitasnya, sehingga SMK Wira Harapan dapat 
tetap menjadi sekolah swasta yang paling dicari  di 
Bali yang menghasilkan lulusan yang kompetitif dan 
berdaya saing tinggi, sukses terus WIRA HARAPAN. 
Terimakasih atas berjuta pelajaran dan kisah cinta 
yang sangat membekas di hati. Sampai jumpa di masa 
depan, semoga kita bertemu kembali dan membuka 
album manis itu lagi menjadi sebuah tangis tawa yang 
haru, dariku siswamu.

 Tri Wahyuni Surya Atmaja, 

Alumni SMK Wira Harapan Tamatan 2019

Alumni Bicara
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PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

TK KRISTEN HARAPAN DENPASAR

“Unggul dalam Mutu dan Pelayanan, Teguh dalam Iman, 
Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan”

VISI

Menyerahkan Map (merah) yang berisi:
1 Mengumpulkan dua lembar Fotokopi KK dan Akta Kelahiran 
2. Melakukan proses pendaftaran dengan mengisi formulir yang disediakan
3. Membayar uang pendaftaran dan biaya Awal Siswa Baru Tahun Pelajaran

SYARAT PENDAFTARAN

KEUNGGULAN
Keunggulan TK Kristen Harapan:

1. Memiliki guru-guru  TK yang  berpengalaman 
puluhan tahun dan sudah bersertifikat pendidik. 

2. Anak mendapat Pelajaran Bahasa Inggris 
3. Anak mendapat Pelajaran Bahasa mandarin
4. Memiliki Guru Tari Bali dan Modern.

FASILITAS
Fasilitas TK Kristen Harapan:

1. Ruang belajar menggunakan AC + LCD 
2. Perpustakaan mini tiap kelas
3. Parkir yang memadai
4. Aula yang luas 
5. Dapur yang cukup luas untuk kegiatan cooking class 
6. WC dan Kamar Mandi yang bersih
7. UKS yang nyaman
8. Ruang komputer anak
9. Halaman bermain yang rindang dan menyenangkan
10. Kebun yang luas untuk kegiatan sentra alam
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Semenjak wabah Covid-19 mulai merebah 
di Indonesia, maka disaat itu pula banyak 
perubahan yang terjadi. Salah satunya dalam 

dunia pendidikan. Pada masa pandemi ini, sistem 
pembelajaran yang awalnya  tatap muka di sekolah 
menjadi  Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). PJJ ada dua 
jenis yaitu pembelajaran luar jaringan (luring) dan 
pembelajaran dalam jaringan (daring). PJJ ini tidak lagi 
menjadi pilihan melainkan sebuah kewajiban yang tak 
terelakan. Seperti yang  diketahui bahwa kasus positif di 
Indonesia sangatlah terus melambung tinggi. Salah satu 
cara untuk menekan jumlah kasus positif Corona yaitu 
dengan tidak berkumpul dikeramaian. Itulah sebabnya 
proses pembelajaranpun harus Belajar Dari Rumah (BDR) 
masing-masing dengan sistem PJJ.

Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) RI, sempat mengatakan bahwa “PJJ bukan 
kebijakan pemerintah. PJJ itu terpaksa digunakan sebagai alat 
untuk anak-anak masih ada pembelajaran. Bukan berarti tidak 
belajar sama sekali selama Covid-19 terjadi. Jadi idealnya 
sebenarnya tidak PJJ, jadi tatap muka.” (cnbcindonesia.com). 
Hal ini tentu menjadi tantangan baru bagi setiap pelaku 
pendidikan di Indonesia. Kewajiban PJJ ini telah menambah 
kompleksnya permasalahan pendidikan nasional yang 
memang sebelumnya sudah kompleks di Indonesia. Maka dari 
itu diperlukan peran penting sekolah, guru maupun para siswa 
serta orang tua untuk ikut mendukung dan menciptakan sistem 

pembelajaran tetap produktif.

PENDIDIKAN 
DITENGAH 
PANDEMI 
COVID-19

Untuk mendukung sistem PJJ di Indonesia, semua 
sekolah baik dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, 
dan Perguruan Tinggi bersama-sama berupaya untuk 
menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan 
menarik. Di SMA Kristen Harapan sendiri menggunakan 
sistem pembelajaran kombinasi daring dan luring karena 
dianggap lebih efektif. Berbagai upaya baik dari sekolah 
maupun dari guru terus dilakukan untuk mendukung 
pembelajaran daring-luring ini. Upaya sekolah 
dalam pembelajaran daring-luring ini, yaitu dengan 
memfasilitasi para guru dengan memberikan   kuota/
pulsa   selama  Belajar Dari Rumah (BDR),   menyediakan   
wifi di sekolah bagi guru yang mengajar dari sekolah. 
Disamping itu juga mengadakan webinardengan nara 
sumber dari LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) 
Bali.

Selain itu, para gurupun berupaya untuk aktif dan terus 
meningkatkan diri untuk memberikan pembelajaran yang 
lebih inovatif dengan menggali informasi dan membuat 
konten pembelajaran terkait dengan kurikulum.

Selama dilaksanakannya pembelajaran daring-luring 
di SMAK Harapan, tak luput menimbulkan dampak yang 
positif bagi para siswa dan juga guru. Selain aman dari 
wabah virus Covid-19 juga meningkatkan munculnya 
kreativitas tanpa batas bagi siswa dalam mengerjakan 

tugas dan mencari materi pembelajaran serta bagi 
para guru dalam menyajikan pembelajaran yang 
bermakna. Pembelajaran daring-luring ini juga 
berdampak positif bagi pembentukan karakter 
siswa. Menurut Ni Made Dewi Astuti, S.Si, Wakil 
Kepala Sekolah bagian Kurikulum SMAK Harapan, 
mengatakan bahwa “Pembelajaran daring-
luring ditengah wabah Covid-19 ini membuat 
terbentuknya karakter siswa untuk berpikir 
kritis dan peduli terhadap lingkungan sekitar.” 
Selain menimbulkan dampak positif, hal ini juga 
menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti 
kurang efektif dalam penyampaian materi, karena 
tidak semua siswa memiliki peralatan teknologi 
yang menunjang, kemampuan siswa yang beragam, 
sehingga guru harus mencari berbagai macam 
metode pembelajaran, agar siswa dapat paham 
dengan materi yg disampaikan, serta pengawasan 
yang kurang terhadap siswa dalam melakukan 
penilaian pengetahuan dan keterampilan. Pastilah 
terbentur dengan kelemahan, maklumlah BDR 
dengan system PJJ merupakan hal yang baru dan 
pastinya dapat diatasi dengan berkomunikasi 
antara guru- siswa- ortu/wali siswa,“ ujarnya.

Bagi siswa ternyata pembelajaran daring-luring 
ini menimbulkan suka dukanya tersendiri.  

Pembelajaran daring-luring ini menimbulkan 
kebanggaan tersendiri bagi siswa, karena bisa 
memulai memanfaatkan teknologi dan tanpa 
mengeluh khususnya dalam pembelajaran, sehingga 
dinilai mampu meningkatkan kompetensi siswa 
untuk dapat bersaing secara global kedepannya. 
Sangat bersyukur  masih  bisa BDR  untuk  terus  
mengembangkan  proses  pembelajaran yang 
efektif disaat situasi ini.. Pendidikan di Indonesia 
pada umumnya, khususnya di SMAK Harapan tentu 
sudah sangat maju,” ujar Victor Moses, Ketua Osis 
SMAK Harapan.

(Tim Vanetri SMA)

Laput
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Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan jumlah 
kasus positif  Covid-19 yang semakin meningkat dari 
hari ke hari. Bayangkan saja, dalam satu hari ada lebih 
dari 500 penambahan kasus Covid-19, belum ditambah 
dengan pasien yang meninggal akibat virus tersebut. 
Di tengah pandemi seperti ini pastinya setiap orang 
sudah mengenal Satuan Tugas Penanganan Covid-19 
(Satgas Covid-19). Satgas Covid-19 sendiri bertugas 
untuk melaksanakan dan mengendalikan implementasi 
kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan 
Covid-19. Singkatnya, Satgas Covid-19 adalah sebuah 
satuan tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk 
mengkoordinasikan kegiatan antarlembaga dalam 
upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit 
Corona virus baru.             

            Dalam situasi darurat yang dialami oleh Indonesia 
karena virus itu, bisa dikatakan bahwa sekolah menjadi 
salah satu tempat berisiko tinggi penularan Covid-19, 
terutama bagi sekolah yang terdiri dari Paud, SD, SMP, dan 
SMA/SMK. Hal ini disampaikan oleh Satgas Covid-19, 
bahwa  anak merupakan salah satu kelompok rentan 
penularan Covid-19 di Indonesia. Dibandingkan negara 
lain, kasus Covid-19 pada anak dari Indonesia termasuk 
tertinggi di dunia. Saat ini, tercatat 2.712 kasus positif 
Covid-19 pada anak, dan 51 di antaranya meninggal 
dunia. Ada beberapa alasan mengapa sekolah menjadi 
lokasi yang beresiko tinggi penyebaran Covid-19 nya, 
yaitu karena sulitnya menjaga jarak di sekolah yang 
termasuk jumlah siswanya banyak, terutama bagi anak 
didik di jenjang sekolah dasar. Selain itu, sulit untuk 
mengajak anak yang bandel menggunakan masker 
selama pelajaran berlangsung juga menjadi penyebab 
penularan Covid-19 di  klaster sekolah. 

Perlu kita ketahui bahwa kemunculan klaster 
penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah sudah 
terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Penularan 
Covid-19 ini muncul usai pemerintah beberapa waktu 
lalu memutuskan mengizinkan pembelajaran tatap 
muka di sekolah yang berada di zona hijau serta kuning. 

Pada akhir tahun 2019 tepatnya bulan Desember, 
muka bumi dihebohkan dengan kemunculan virus 
baru yang mematikan. Virus ini tak lain Severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau 
yang lebih viral dengan nama Covid – 19. Virus jenis 
baru yang menular ke manusia sehingga menyerang 
sistem pernafasan dan dapat mengakibatkan  infeksi 
paru-paru berat serta menyebabkan kematian. Virus 
ini dapat menyerang siapa saja, seperti lansia, orang 
dewasa, anak-anak, bayi bahkan termasuk ibu hamil 
dan ibu menyusui. Dalam beberapa bulan, virus ini 
telah menyebar hampir ke seluruh negara termasuk 

Indonesia.  

Setidaknya ada 9 klaster sekolah yang dilaporkan, 
yakni Lumajang, Kalimantan Barat, Tulungagung, 
Tegal, Cilegon, Sumedang, Pati, Balikpapan, dan 
Rembang. Berdasarkan dari data tersebut sudah 
tercatat 54 guru dan 138 siswa di sejumlah sekolah 
terkonfirmasi positif Covid-19. 

Maka, seharusnya dibutuhkan kehati-hatian 
saat membuka sekolah ditengah pandemi seperti 
sekarang. Untuk itulah, diperlukan Satgas Covid 
sekolah untuk antisipasi Covid-19 yang masih 
merajalela. Contohnya saja SMAK Harapan 
Denpasar yang menyiapkan Satgas Covid-19 
saat pengembaliaan dan pengambilan buku 
pada tanggal 18-21 Juli 2020. Saat itu SMAK 
menerapkan pembejaran secara daring atau  
belajar dari rumah, tetapi saat pengembalian dan 
pengambilan buku paket siswa dilaksanakan di 
sekolah dengan tetap memperhatikan protokol 
kesehatan.   

 Saat kegiatan pengembalian dan pengambilan 
buku oleh para siswa SMAK Harapan 
dilaksanankan dengan protokol kesehatan 
yang ketat oleh Satgas Covid sekolah. Sebelum 
memasuki wilayah perspustakaan, para siswa 
yang baru datang haruslah memakai masker, 
dilanjutkan dengan cuci tangan terlebih dahulu, 
lalu dicek suhu tubuhnya. Jikalau sudah melewati 
tes suhu tubuh, maka diperbolehkan masuk, tetapi 
jumlah yang masuk keruangan dibatasi sampai 
3 orang saja, agar terhindar dari kerumunan 
dan bisa tetap menjaga jarak satu dengan yang 
lain. Setelah selesai mengembalikan buku di 
ruang perpustakaan, selanjutnya diarahkan untuk 
mengambil buku baru yang ada di salah satu 
ruang kelas, lebih tepatnya ruang kelas XII MIPA 
1. Para guru, yang bertugas  membatasi jumlah 
siswa yang masuk , mengingatkan  seluruh siswa 
untuk tetap menjaga jarak saat kegiatan sedang 
berlangsung. Selesai mengambil buku para siswa 
harus langsung pulang agar mencegah terjadinya 
kerumunan berlebihan. 

 Itulah protokol kesehatan yang disiapkan  
Satgas Covid-19  SMAK Harapan sampai saat 
ini. Diharapkan kepada seluruh siswa dan semua 
warga sekolah dan warga masyarakat yang 
berkepentingan ke Yayasan Perguruan Kristen 
Harapan agar mentaati protokol kesehatan, yaitu 
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, 
dan penyemprotan disinfektan setiap hari sabtu 
ke seluruh ruang guru . ruang kepsek, ruang TU, 
ruang perpus, dan ruang kelas, sehingga  terbebas 
dari ganasnya Covid-19, ujar Ketua Satgas Covid 
– 19 SMAK Harapan, Putu Daniel W.S., S.Pd. 
mengakhiri wawancaranya. (Tim Gia SMA)

SMAK Harapan Siapkan 
Satgas Covid-19 

Lapsus
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Pandemi Covid-19 telah mengubah seluruh 
tatanan kehidupan. Masyarakat diharuskan 
bekerja, belajar, dan beribadah yang 

dilakukan di rumah. Hal ini tentunya berpengarah 
pada dunia pendidikan. Seluruh kegiatan 
persekolahan dilakukan dengan sistem daring. 
Siswa belajar dari rumah dan guru pun mengajar 
dari rumah. Walaupun dilakukan secara daring 
atau jarak jauh dan tidak ada tatap muka, segala 
kegiatan persekolahan tetap dilakukan dan 
berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah 
lomba-lomba yang melibatkan keikutsertaan 
para siswa. Walaupun di tengah situasi pandemi, 
ternyata beberapa orang siswa SMK Wira Harapan 
tetap bisa berprestasi dalam beberapa ajang 
perlombaan. Siapa saja mereka? Yuk lanjut 
bacanya….

Komang Putra Sridana siswa kelas XI JB 4 meraih 
Juara II dalam lomba Stand Up Comedy dalam 
rangka acara TaxEdu 2020 kanwil DJP Bali pada 
bulan Juli 2020. Pelaksanaan lomba dilakukan 

secara online dikarenakan masa pandemi 
Covid-19. Meski terhalang covid tetapi tidak 
menyurutkan semangat dan tekad dari Komang 
Putra Sridana untuk berkarya. Lomba Stand Up 
Comedy yang bertemakan pajak ini disiapkan 
dengan baik. Latihan dan pemilihan materi ia 
lakukan secara mandiri dengan dukungan wali 
kelas, teman-teman, dan tentunya bimbingan 
guru pembimbing yang membuat Komang Putra 
semangat mengikuti lomba ini.

Penilaian dilakukan dengan cara mengirimkan 
video stand up comedy yang telah dipersiapkan 

dengan matang oleh Komang Putra 
kepada pihak penyelenggara untuk 
penilaian. Setelah menunggu 
beberapa hari, rasa semangat 
Komang Putra pun berbuahkan 
hasil ia menduduki peringkat kedua 
dalam ajang lomba ini. Penyerahan 
hadiah lomba kepada Komang Putra 
dikirim melalui salah satu ojek online. I a 
memperoleh sertifikat penghargaan, 
e-money, botol minuman, dompet serta 
hadiah menarik yang lainnya.

Prestasi yang tidak kalah kerennya 
adalah prestasi yang diukir oleh I 
Nyoman Budiarta. Siswa kelas XI JB 3 
ini mengikuti Ajang PemilihanTeruna-
Teruni Bali 2021 yang diselenggarakan 
oleh Yayasan Teruna-Teruni Bali. Salah 
satu alasan Budi mengikuti Truna-Truni 
Bali ini adalah karena ingin memajukan 
dunia pariwisata yang sedang sulit 
di masa pandemi ini. Saat ini, Budi 
telah masuk pada babak 9 besar. 
Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang 
Teruna-Teruni diawali dengan mengikuti kegiatan 
workshop yang dilaksanakan pada tanggal 22 
Agustus 2020 di Kantor DPD RI. Dalam  workshop tersebut, 
ia mendapatkan pembekalan tentang public speaking, 
catwalk, dan beberapa hal mengenai Truna-Truni Bali. 
Setelah mengikuti workshop dan mendapat pembekalan 
tersebut, Budi mengikuti audisi pemilihan Truna-Truni Bali 
pada tanggal 12 september 2020 yang di selenggarakan di 
Dharma Negara Alaya. Dan Budi menjadi salah satu finalis 
putra yang terpilih. Tahap berikutnya Budi akan mengikuti 
karantina pemilihan Truna-Truni Bali yang akan diadakan 
pada tanggal 1 s.d. 4 Januari 2021 mendatang. Budi 
meminta dukungan agar bisa mengikuti ajang ini dengan 
baik. 

Saat pandemi ini ini justru Budi memiliki banyak kegiatan 
yang harus dilakukan sebagai finalis Teruna Bali 2021. 
Tentu Budi harus pandai mengatur waktu karena selain 
menjalankan tugas di Truna Truni Bali, Budi juga seorang 
Ketua OSIS SMK Wira Harapan yang harus menjalankan 
tugasnya di sekolah. Tapi baginya itu bukanlah hal 
sulit karena ia membagi waktu dengan cara mengatur 
jadwal untuk kegiatan OSIS dan Truna Truni Bali tanpa 
meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ketua OSIS 
dan seorang siswa. "Tekad saya, dengan memiliki prinsip 
optimis sehingga itu lebih membuat saya berkomitmen 
dalam tugas-tugas yang diberikan kepada saya" ujarnya.

Wah….. keren-keren ya prestasi siswa SMK Wira Harapan. 
Walaupun di tengah pandemi covid-19, semangat 
berprestasi dan berkarya tetap membara. 

(Satria/XI JB 4 dan Rani/XI JB 5/ SMK Wira Harapan) 

Prestasi dan Karya Tetap 
Membara di Tengah Pandemi

Prestasi
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Memperkaya diri dengan pengetahuan baru, melatih kemampuan 
khusus, menonton video pembelajaran secara daring (online), 
ternyata merupakan sebuah kegiatan unik yang justru kita 

temukan saat ini. Seruan pemerintah untuk di rumah saja dapat kita lihat 
di berbagai media massa. Belajar, bekerja, beribadah, dan beberapa aktifitas 
lainnya, dilaksanakan dari rumah..Pandemi Coronavirus Disease atau disingkat 
Covid-19 yang di seluruh dunia, Sedikit demi sedikit telah mengubah cara pandang 
kita. Setiap aspek kehidupan telah terdampak dan proses adaptasi terhadap pandemi 
ini tentu sangat penting.

Salah satu dampak dalam dunia pendidikan  yaitu pembelajaran secara daring ,memang bukan suatu hal yang 
baru, karena sesekali pernah diadakan di kelas. Namun, jika dijalani dalam jangka waktu yang lama, apakah 
pembelajaran online akan maksimal? Sebagai salah satu bidang yang terdampak, dalam hal ini adalah sekolah, 
dihadapkan oleh situasi yang memerlukan proses adaptasi yang cepat. Cara mengajar, penyampaian materi, daftar 
hadir kelas untuk pelajar. Beruntungnya, dengan adanya kemajuan teknologi yang mumpuni, situasi pandemi ini 
justru yang memunculkan konsep kegiatan belajar mengajar daring dengan memanfaatkan beberapa platform 
online yang mendukung dan sejalan dengan konsep pembelajaran di instansi pendidikan tertentu. Sangat menarik? 
Tentu saja. Apalagi jika didukung dengan informasi-informasi terkini dan penting bagi para pelajar.

Sekolah Dasar Kristen  Harapan merupakan salah satu instansi pendidikan yang juga merasakan dampak dari 
batasan kegiatan belajar mengajar akibat pandemi. Namun hal itu bukan menjadi hambatan untuk proses kegiatan 
belajar mengajar, bagi bapak dan ibu guru, para orang tua, dan siswa siswi SDK Harapan . Saat dimulainya 
pandemi,  SDK Harapan sudah mematangkan konsep pembelajaran online yang dapat mendukung kegiatan 
belajar mengajar daring agar berjalan dengan maksimal. 

Guru-guru di SDK Harapan dengan sepenuh hati mempersiapkan materi ajaran untuk siswanya. Membuat 
video pengajaran, memberikan tugas secara online, meminta partisipasi orang tua atau wali untuk membantu 
proses belajar siswa, semuanya dilakukan dengan penuh kesungguhan. Proses pembelajaran secara daring 
atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bukanlah suatu kegiatan yang mudah, namun karena adanya semangat dan 
beradaptasi dengan situasi ini, maka SDK Harapan dapat memaksimalkan kegiatan pengajarannya. Kepercayaan 
orang tua maupun wali beserta anak-anak terhadap sekolah pun menjadi sebuah kekuatan yang sangat berarti 
bagi SDK Harapan.

Mari kita berdamai dengan Covid-19. Memang masih belum diketahui kapan pandemi ini akan berakhir, namun 
sebagai warga negara.yang baik dan bertanggung jawab, kita dapat membantu pencegahan penularannya. Tetap 
ikuti dan jalani protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Batasi aktivitas di luar rumah yang mempunyai 
kemungkinan untuk bertemu dengan orang banyak. Menjaga gaya hidup sehat dan selalu berpikir positif. Terima 
kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu guru kepada kami, yang berada di balik layar sebagai pendukung program 
pembelajaran daring ini. Semoga pandemi Covid-19 dapat segera berlalu, semua kembali sehat dan kita dapat 
bertemu kembali di sekolah. Rindu itu pasti. Sekarang yang terpenting, jagalah kesehatanmu dan peduli dengan 
orang-orang di sekitarmu yang kamu cintai.

Kepercayaan Masyarakat Terhadap  
SDK Harapan Menjadi Kekuatan 
Dalam PJJ
Oleh Prima Camaradana Pangestu

Pertanyaannya, sudah siapkah kita menyesuaikan diri dengan kondisi 
ini? Bagaimana cara kita tetap produktif dan tetap menjalani kegiatan 

seperti biasa? 

Artikel
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“Unggul dalam Mutu dan Pelayanan, Teguh dalam Iman, 
Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan”

VISI

KEUNGGULAN
Keunggulan SMK Pariwisata Harapan:

1. Mendidik siswa untuk memiliki disiplin yang tinggi dan berkarakter baik
2. Memberikan pelayanan pendidikan yang menyenangkan
3. Memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang berprestasi akademik maupun non-akademik
4. Memiliki program pertukaran pelajar dengan JSR Australia dan Kuansai Gakuin Jepang

FASILITAS
Fasilitas SMK Pariwisata Harapan:

1. Ruang belajar menggunakan AC + LCD
2. Perpustakaan yang nyaman
3. Fasilitas praktik sangat lengkap
4. Parkir yang memadai
5. Aula yang luas
6. UKS yang nyaman

• MULTIMEDIA
• JASA BOGA
• AKOMODASI PERHOTELAN
• USAHA PERJALANAN WISATA

PROGRAM KEAHLIAN

SYARAT PENDAFTARAN
1. Fotokopi rapot SMP kelas VII dan VIII (semester 1 dan 2), IX (Semester 1)
2. Fotokopi KK dan Akta Kelahiran
3. Fotokopi NISN
4. Mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti wawancara
5. Membayar uang pendaftaran 

Alur pendaftaran secara online
1. Membayar biaya pendaftaran 

Bukti pembayaran difoto dan harus diupload saat pengisian form pendaftaran
2. Siswa mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap pada link yang terdapat pada website SMK Pariwisata Harapan 
3. Dari data yang telah diisi, SMK Pariwisata Harapan akan menghubungi no.HP yang tercantum untuk memberi 
informasi 

selanjutnya (mohon no.HP orang tua/siswa yang aktif agar panitia dapat menghubungi).
4. Jika siswa yang sudah dinyatakan diterima/ lulus, bisa membawa persyaratan di bawah ini:

• Membawa map berwarna merah berisikan fotokopi rapot SMP kelas VII dan VIII 
(semester 1 dan 2), dan IX (Semester 1)

• Melakukan proses pendaftaran dengan mengisi formulir yang disediakan
• Membayar uang pendaftaran dan Biaya Awal Siswa Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 

(Jika siswa diterima/ dinyatakan lulus)
• Mengumpulkan satu lembar Fotokopi NISN, KK dan Akta Kelahiran

KETENTUAN KELULUSAN/PENERIMAAN
1. Calon siswa baru saat mendaftar akan dikenakan penelusuran minat dan bakat dengan model wawancara.
2. Kelulusan hasil seleksi ditentukan oleh hasil wawancara dan nilai rapot.
3. Jurusan ditentukan pada saat wawancara.
4. Siswa yang telah lulus seleksi wajib mendaftar kembali, dengan melunasi pembayaran yang sudah ditetapkan.
5. Pendaftaran kembali akan ditutup sewaktu-waktu jika kuota sudah penuh.

PPDB ONLINE SMK PARIWISATA HARAPAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SMK PARIWISATA HARAPAN
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Pada hari senin tanggal 16 maret 2020 lalu, 
adalah hari bersejarah bagi kami siswa-siswi, 
karena hari itulah dimulainya belajar daring 

dari rumah masing-masing dan Indonesia dilanda 
pandemi covid-19 yang sudah masuk ke negara 
ini. Dengan adanya virus covid-19 ini membuat 
proses belajar mengajar menjadi berubah 
dari yang tatap muka menjadi pembelajaran 
jarak jauh. Penyebaran virus corona yang 
begitu cepat dan bahkan telah merenggut 
korban jiwa, jelas sangat mengkhawatirkan 
bagi Pemerintah dan khususnya kementrian 
Pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) 
juga dari kalangan siswa dan orangtua. 
Karena itulah mentri Pendidikan dan 
kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, 
akhirnya mewajibkan Lembaga Pendidikan untuk 
memberlakukan pembelajaran secara online. Sudah 
8 bulan lamanya kita Belajar Daring dari rumah, 
bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. 
Tetapi dalam keadaan seperti ini pun kita harus tetap 
semangat dalam mengejar ilmu dan terus berjuang 
untuk meraih cita-cita.

Guru harus melakukan inovasi dalam pembelajaran 
diantaranya dengan memanfaatkan teknologi dalam 
pembelajaran. Guru masih tetap harus melaksanakan 
kewajibannya sebagai pengajar, dimana guru 
harus memastikan siswa dapat memperoleh ilmu 
pengetahuan untuk diberikan kepada siswa. Banyak 
suka dan duka yang sudah dijalani, untuk setiap 
perjuangan dan semangat dalam meraih ilmu serta 
cita-cita. Terdapat hambatan yang ditemukan saat 
dilakukan belajar daring seperti, belum meratanya 
internet dan teknologi, fasilitas seperti laptop dan 
handphone yang belum memadai. Keluhan dari para 
Orangtua yang masih memiliki anak-anak yang masih 
bersekolah umumnya permasalahannya pada kuota 
internet. Akhir-akhir ini pemerintah memberikan 
kuota belajar kepada para siswa dan siswi. Setiap 
siswa mendapatkan kuota internet dari pemerintah. 
Nah, kuota internet dari pemerintah tersebut adalah 
kuota belajar yang dikirimkam pemerintah 30GB 
setiap bulan yang digunakan dalam applikasi belajar 
mengajar seperti Classroom. Namun terdapat siswa 
yang belum sampai akhir bulan kuota internetnya 
sudah habis dan menyebabkan para orangtua 
menjadi terbebani. 

Perjuangan

Dalam proses pembelajaran daring, banyak siswa-
siswi yang masih belum mengerti dan memahami materi 
pembelajaran tersebut. Karena tugas yang diberikan secara 
online lebih banyak daripada sekolah pada biasanya. 
Adapun beberapa  kesulitan dalam belajar daring adalah 
pada saat mengaksen jaringan internet yang buruk 
dan tidak adanya kuota internet sehingga tidak dapat 
menggerjakan tugas sekolah dengan baik. Namun, SMK 
Pariwisata Harapan memberikan bantuan kuota internet 
Telkomsel sebanyak 12GB setiap bulannya setidaknya 
sangat membantu siswa dalam belajar daring tersebut. 

Pada pandemi covid-19 ini telah memberikan kita begitu 
banyak pelajaran tidak hanya tentang upaya memutuskan 
rantai penularan, tapi juga bagaimana kita tetap belajar 
dan bagaimana sekolah-sekolah bereaksi memanfaatkan 
teknologi dalam proses belajar mengajar. Kita harus tetap 
semangat dan optimis bahwa pandemic Covid-19 ini akan 
cepat berakhir agar kita bisa melaksanakan belajar tatap 
muka di sekolah seperti dahulu kala. Tetapi dengan cara 
selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak 
agar kita dapat memutus mata rantai penularan dan dapat 
melindungi diri dari virus Covid-19 ini. Jangan lupa jaga 
Kesehatan selalu, tetap kuat dan semangat selalu yahh:’)

Belajar Daring Dirumah

CHRISTOPHORA SEDHO SONA RATU/XII MULTIMEDIA
(Tim Jurnalis SMK Pariwisata Harapan)

Opini
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Kata Alumni
SDK Harapan

Menjadi bagian dari keluarga besar SDK Harapan adalah salah satu kebahagiaan 
terbesar bagi saya. Saya, Indiana Kusuma Putri (Indy) lulus tahun 2009. Bercengkrama 
dengan teman-teman yang asyik, bertemu dan menjadi murid dari bapak dan ibu 

guru yang luar biasa, mengukir cerita tidak terlupakan--semuanya dari sekolah. SDK Harapan 
memberikan semua murid kesempatan yang sama untuk berkembang, sukses dan maju. Tidak 
hanya di bidang akademik saja, namun salam bidang non akademik juga. 

Singkat cerita, saya dulu aktif di bina vocalia, catur, dan berbagai aktivitas lainnya sehingga 
masa-masa sekolah sangat berkesan. Saya pun menamatkan SD, SMP dan SMA di Harapan 
dan puji Tuhan, sudah menyelesaikan studi Bahasa dan Kebudayaan Korea dengan predikat 
cum laude di Universitas Indonesia tahun 2019 lalu. Setelah lulus, saya langsung diterima di 
suatu perusahaan Korea di Jakarta. 

Sebagai alumni Harapan, saya sangat berterima kasih kepada keluarga besar Harapan dan 
semoga semakin banyak murid dengan prestasi gemilang. Semoga kita semua juga selalu 
sehat dan bahagia. Tuhan memberkati. 

Indiana Kusuma Putri Angkatan 2009

Perkenalkan saya Dandy Gunarsa, lulusan tahun 2011. Begitu banyak pengalaman yang 
dapat saya ceritakan selama saya bersekolah di SDK Harapan. Enam tahun menimba 
ilmu bersama teman-teman dengan bimbingan bapak dan ibu guru tercinta selalu 

menjadi pengalaman yang sangat saya hargai sampai saat ini, karena selama itu saya dapat 
mengembangkan diri dan juga meng-explore diri saya. Hal tersebut yang menjadi bekal saya 
untuk melanjutkan ke jenjang pembelajaran yang lebih tinggi, yang sampai sekarang ini saya 
sedang menempuh Pendidikan S1 Jurusan Teknologi Informasi di Universitas Udayana.

 Terima kasih juga tak lupa ingin saya ucapkan kepada setiap pihak yang telah mengabdi 
di SDK Harapan yang telah memberikan saya pengalaman yang begitu berarti, semoga hal 
baik selalu diberikan bagi SDK Harapan dan dikedepannya selalu jaya. 

Dandy Nugraha GunarsaAngkatan 2011

Terimakasih, satu kata yang tidak jemu-jemu nya saya ungkapkan untuk SDK Harapan. 
Satu kata yang rasanya tidak cukup untuk menggambarkan ungkapan syukur saya 
kepada SDK Harapan karena begitu berarti bagi saya dalam menopang dan menjadi 

suatu pondasi untuk diri saya saat ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Prima, lulus tahun 
2011 dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S1 Jurusan Teknologi Informasi di Universitas 
Udayana.

Menempuh sekolah dasar di SDK Harapan merupakan pilihan yang sangat tepat untuk saya 
karena dari segala sisi, baik itu tenaga pengajar, fasilitas, dan teman-teman yang sangat 
membantu perkembangan saya sampai dengan sekarang. Sebagai seorang alumni, Kembali 
saya ingin berterimakasih kepada seluruh pihak di SDK Harapan, dan semoga kedepannya SDK 
Harapan bisa selalu melahirkan generasi penerus bangsa yang gemilang dan berintegritas.

Prima Camaradana Pangestu Angkatan 2011

Tentang 

Alumni Bicara
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Pandemi Corona atau 
coronavirus disease 2019 
(covid 19) memberikan banyak 

pelajaran berharga dalam setiap sendi 
kehidupan. Sebagian besar karyawan 

melaksanakan work from home (WFH) dan 
para siswa juga “memindahkan’ belajar di 

rumah, secara online. Ini semua sejalan dengan 
upaya pemerintah dalam mengurangi dampak 

penyebaran virus corona. Dan seperti yang telah 
ditetapkan, kegiatan belajar dari rumah ini pun 

masih akan berlangsung hingga 29 Mei mendatang.
Pemindahan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah 

ini, sebagai upaya untuk menjaga jarak sosial, Mau tak 
mau membuat para orang tua mempunyai peran yang 
baru, yakni sebagai guru dadakan. Itu artinya, para orang 
tua lah yang menjadi garda terdepan untuk membimbing 
proses kegiatan belajar hingga pandemi ini berakhir.

Dengan segala keterbatasan yang ada, tidak 
mengherankan jika para orang tua menemui banyak 
kendala dalam pelaksanaannya. Tengok saja, hampir 
sebagian besar laman sosial media mengunggah suka 
dan duka para orang tua yang menjadi guru dadakan 
untuk membimbing anak-anaknya belajar di rumahnya 
masing-masing.

Tidak hanya jeritan hati atau duka yang dirasakan 
orang tua yang menjadi guru dadakan di rumah, namun 
tidak sedikit juga yang bersuka hati menjadi guru 
dadakan membimbing anak-anaknya belajar dari rumah. 
Nah, mau tahu apa saja suka duka belajar online saat 
pandemi corona?

Para orang tua memang tidak semuanya memiliki 
kesiapan untuk menjadi pembimbing belajar online 
untuk anak-anaknya. Tanggapan positif banyak 
dikemukakan, mulai dari kedekatan secara psikologis 
dengan anak lantaran membimbing secara langsung 
proses belajar online; mengetahui perkembangan 
akademis anak dan menumbuhkan kebersamaan 
serta membangun komunikasi yang baik dalam 

lingkungan rumah.
Bagi orang tua yang biasanya 
menganggarkan katering untuk 

bekal sekolah anak, saat ini bisa 
menghemat anggaran untuk 

dialokasikan kepada 
kebutuhan lainnya. 

Meski begitu, 
tidak sedikit 

juga yang 

mengalami beberapa kendala 
sepanjang menjadi pembimbing 
pelakasanaan belajar online di rumah, 
mulai dari kendala eksternal maupun 
internal.

Kendala eksternal lebih banyak didominasi 
oleh jaringan internet yang tidak mendukung 
ataupun kondisinya yang lemot. Bahkan di 
beberapa daerah banyak yang belum memiliki 
alat pendukungnya, seperti gadget, sehingga 
terpaksa mengandalkan warung internet untuk 
melaksanakan belajar secara online. Nah, tidak 
sedikit pula yang kemudian berakhir dengan bermain 
game online.

Kendala internal juga tak kalah banyak, mulai dari 
para orang tua yang mengaku kesulitan karena tidak 
memiliki penguasaan materi-materi pelajaran sekolah 
hingga anak yang kurang disiplin, karena mereka 
menganggap di rumah berarti libur.

Selain itu, perubahan suasana hati atau mood anak 
dalam belajar online juga menjadi hal penting lainnya 
yang perlu dijaga. Lantaran, tugas sekolah yang terlalu 
banyak sehingga menimbulkan rasa bosan anak. 
Sedangkan, belajar dengan metode ini membutuhkan 
daya tangkap yang cepat.

Disamping itu, dari sisi tenaga pendidik misalnya, 
dengan memberikan materi belajar online dianggap 
lebih sulit daripada tatap muka di kelas. Guru merasa 
kesulitan mengajak para siswanya untuk aktif, 
komunikatif bahkan di ruang diskusi yang sengaja 
diadakan.

Terutama siswa SMK yang mengalami kendala 
dengan diundurnya masa trainning dan ditiadakannya 
praktek-praktek pelajaran secara langsung yang 
membuat para siswa menjadi bosan dengan teori 
saja dan mengurangi skill siswa untuk bekerja di 
industry.

Nah, bagaimana dengan 
kalian? Enak mana, belajar 
di sekolah atau belajar di 

rumah secara online?

Suka Duka 
Belajar Online

Alfa Marcellino XIIJB1 
SMK Pariwisata Harapan

Opini
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Tanpa terasa berjalannya waktu, tujuh bulan telah dilalui  SMP K 1 Harapan menjalankan kegiatan 
pembelajaran dalam jaringan (daring) atau sebutan kerennya “online class (kelas online)”. Meskipun 
hampir setengah tahun lebih telah lewat, masih saja ada hal-hal baru yang selalu dipelajari dalam proses 

online class ini. Proses beradaptasi yang harus dilakukan secara terus menerus sehingga mampu menghadirkan 
kelas online yang inovatif dan mampu menjadi wadah efektif bagi peserta didik yang belajar di rumah saja. 

Tidaklah mudah memang untuk memasuki kelas online ini. Bagaimana SMP K 1 Harapan beriringan dengan 
waktu untuk mempersiapkan segala sumber daya yang dimiliki untuk dengan sigap memulai online class ditengah 
keadaan pandemi Covid 19. Banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar, terlebih 
yang belum terbiasa bersinggungan dengan teknologi kelas online. Bagaimana para guru meyeleraskan diri 
dengan cepat dan sigap sehingga mampu untuk menyusun kegiatan pembelajaran secara online, belajar 
dengan teknologi kelas online dan mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran s e t i a p 
waktunya.

Ada banyak cara yang ditempuh untuk mempersiapkan kelas online, dimulai 
dari persiapan mental guru itu sendiri, sehingga gagap teknologi bisa diatasi 
dan diubah menjadi kreativitas. Serangkaian pembekalan, pelatihan 
mandiri dilakukan dengan cepat oleh pimpinan, supaya kesiapan 
guru menyusun perangkat pembelajaran online class tercipta 
dengan efektif, terlebih lagi penguasaan terhadap aplikasi 
pembelajaran online yang digunakan. Adanya kegiatan tutor 
sebaya diantara guru-guru, sehingga adanya transfer keahlian 
sekaligus transfer teknologi. Kegiatan tutor sebaya ini terasa 
efektif dan terserap dengan baik sehingga guru-guru menjadi 
lebih kreatif dalam mengunakan aplikasi pembelajaran online. 
Sehingga cara guru merangkai materi pembelajaran dalam 
kelas online menjadi tidak monoton dan membosankan. Terlihat 
dari bagaimana cara guru membuat video-video pembelajaran 
yang menarik, bagaimana guru belajar proses pembuatan video, 
editing video sampai dengan upload video yang berisikan materi 
pembelajaran. Semua dilakukan dengan belajar mandiri dan juga 
dengan sitem tutor sebaya. Bahkan sudah sampai pada proses 
pembelajaran dilakukan melalui siaran langsung (live). Kelas online 
yang dijalankan menggunakan media pembelajaran online 
seperti google classroom, zoom meeting class, youtube, quiziz, 
schoology, dan juga melalui live streaming (siaran langsung) 
yang menggunakan media youtube. Walau masih adanya 
kekurangan, akan tetapi prinsip merdeka belajar terasa 
pada saat bagiaman guru belajar secara mandiri untuk 
mengaplikasikan kemampuan yang mereka miliki, bahkan 
mendorong mereka untuk menguasai hal-hal baru sehingga 
tujuan utama untuk mengajar peserta didik dengan optimal 
ditengah masa pandemi bisa terjalan secara dua arah dan seimbang. 

Persiapan kelas online tidak semudah yang dibayangkan, memerlukan ketelitian terutama 
mempersiapkan peserta didik dan orang tua. Meskipun pada masa sekarang peserta didik jauh lebih melek 
dengan teknologi, akan tetapi mereka telah terbiasa dengan pembelajaran konvensional, terbiasa diarahkan 
secara langsung, mendapatkan tuntunan langsung, lalu mereka diperhadapkan dengan situasi harus belajar 
mandiri di rumah. Peserta didik harus memulai kemandirian dalam menyusun semua kegiatan mereka, tugas-

Serba Serbi “Online Class”

princes

Opini

di SMP K 1 Harapan Denpasar
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tugas belajar, dan juga kesiapan mereka dalam masuk kelas online. Tidak mudah, akan tetapi teknologi bisa 
menjadi fasilitas sebagai jembatan penghubung dengan peserta didik saat kelas online dengan memanfaatkan 
pendekatan melalui group melalui sosial media, paling banyak dan sangat mudah dilakukan dengan whatsapp 
messanger. Group dengan peserta didik setidaknya menjadi wadah yang efektif interaksi tidak langsung antara 
guru dan murid. Sebagai tempat menuntun dan membimbing peserta didik sehingga mereka bisa mengikuti arus 
kelas online yang mereka ikuti. Sekaligus menjadi self reminder bagi peserta didika akan tanggun jawab mereka 

untuk mengikuti kelas online secara aktif, sekali lagi tidaklah mudah karena tidak semua peserta 
didik memiliki kepekaan yang sama untuk aktif dan kreatif belajar mandiri. Inilah 

tantangan yang masih terus dihadapi oleh guru dan selalu mencoba strategi 
baru setiap saat untuk menghadapi situasi tak terduga dengan peserta didik 

dalam kelas online. 

Di samping itu, pihak sekolah, pimpinan dan wali kelas juga turut harus 
mendampingi kesiapan orang tua/wali peserta didik dalam menghadapi 
kelas online ini. Dikarenakan SMP K 1 Harapan telah memiliki paguyuban 
orang tua/wali peserta didik beberapa tahun terakhir sehingga sosialisasi 
mengenai kelas online bisa terjalin dengan baik,hanya memerlukan 
penekanan kembali bagaimana pendampingan anak-anak belajar 
di rumah. Dan itu memerlukan komunikasi yang baik antara sekolah, 
pimpinan, wali kelas, guru pengajar dengan orang tua sehingga 
harmonisasi itu bisa terjalin. 

Tetapi, tak ada gading yang retak. Itupun terjadi dalam pelaksanaan 
kelas online di SMP K 1 Harapan Denpasar. Hampir sama dengan 

pembelajaran konvensional, tatap muka, akan muncul beberapa 
hal yang perlu ditekankan, diperbaiki, begitupula dengan 
kelas online. Tantangan datang dari peserta didik itu. Adanya 
kecenderungan dari peserta didik yang teledor dengan waktu-
waktu kelas online mereka. Terkadang juga kemampuan 

penyediaan fasilitas yang berhubungan dengan alat-alat yang 
diperlukan dalam kelas online seperti handphone, jaringan 

internet, begitupula dengan pihak orang tua yang tidak selalu bisa 
mendampingi anak-anak belajar dirumah saja dikarenakan urusan 

pekerjaan dan lain sebagainya. Tantangan ini berusaha dijawab oleh 
sekolah bersama dengan pimpinan dengan serangkaian bantuan 
kepada peserta didik, seperti bantuan kuota belajar, pendekatan 
dengan orang tua dan juga anak itu sendiri dengan memanfaatkan 
bimbingan konseling secara online oleh guru bimbingan konseling 
(BK). Peran guru BK sangat diperlukan karena mereka bisa menjadi 
fasilitator keadaan anak dengan sekolah, sekolah dengan orang 

tua, setidaknya guru BK bisa menjadi advisor, dan anak-anak merasa 
perhatian sama seperti mereka bersekolah secara konvensional. Dan kembali lagi 

kepada keharmonisan hubungan antara pihak sekolah dengan orang tua yang sudah terjalin dimanfaatkan lebih 
lagi dengan memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki sekolah. Inilah tantangan yang sebenarnya dalam 
generasi milineal, generasi yang menghadapi era industry 4.0, generasi yang bergerak cepat dengan teknologi 
bahkan sampai tingkat pendidikan. Untuk itu tantangan ini perlu dijawab dengan mari belajar bersama, maju 
bersama, merdeka belajar bersama sehingga baik dalam keadaan kelas online maupun konvensional tetap 
dirasakan sama mutu dan kualitasnya
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Belajar Masa Kini

Hai teman Hopers kali ini aku akan berbagi cerita 
tentang pengalaman para guru selama Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ).  Wah kedengarannya seru nih,  ohhh 
iya perkenalkan namaku Martha dari kelas 6D. Selain 
PJJ ini pengalaman baru untuk kita, begitu juga untuk 
para guru kita. Aku mewawancarai Pak Guru Hartana, 
sebagai wakil dari salah satu guru di sekolahku.   
Kalian pasti sudah kenal kan? 

Pak Hartana adalah Wakasek Kesiswaan SD kita lho,  
sekaligus wali kelas ku yaitu kelas 6D wow,  hebat ya…. 
Menurut Pak Guru Hartana (panggilan kami muridnya)  
PJJ merupakan hal yang baru, ada pengalaman suka 
maupun dukanya. Selama PJJ ini kita jadi memiliki 
banyak pengalaman tentang penggunaan teknologi, 
para guru juga lebih tertantang untuk mengadakan 
pembelajaran yang inovatif dan menarik sehingga 
para guru dituntut harus selalu belajar dan belajar. 
Jadi bukan kita aja nie yang belajar ya …teman 
Hopers hehe..

“Para Guru bisa berbagi ilmu dengan para guru 
lainnya serta muridnya. Banyak hal yang sebelumnya 
belum kita ketahui, tapi dalam  PJJ ini kita jadi tahu 
cara  menggunakan aplikasi pembelajaran daring 
seperti Google Classroom, Google Meet ataupun 
Zoom, “ kata Pak Hartana. Selain pengalaman suka 
yang tadi, ada juga pengalaman dukanya lho teman 
Hopers.Salah satunya tidak bisa bertemu langsung 
dengan murid-murid, HP cepat panas dan baterai juga 
cepat habis. Bagi sebagian guru ada yang terkendala 

di jaringan internet karena jaringan di sekitar tempat 
tinggal mereka kurang begitu bagus. Jadi terkadang 
untuk meng-upload tugas, mereka harus pergi ke tempat 
yang jaringan internetnya bagus. Wah perjuangan 
sekali ya..salut untuk Ibu Bapak Guru. Terus ada lagi 
ini teman….karena PJJ ini banyak menggunakan HP 
atau Laptop, penglihatan jadi terganggu karena mata 
banyak terkena radiasi cahaya. Nah pastinya kalian 
mengalaminya juga kan? Atau malah ada yang senang 
karena bisa pegang HP lama-lama ya haha..

Meskipun PJJ merupakan hal yang baru, sekolah 
kita sudah siap dalam pelaksanaan PJJ ini lho 
teman Hopers. Hak itu bisa kita lihat dalam metode 
pembelajaran yang selama ini kita terima selama PJJ. 
Contohnya ya pembelajaran oleh Pak Guruku ini teman 
Hopers....Selama PJJ Pak Guruku suka membuat video 
pembelajaran yang sangat menarik untuk ditonton  dan 
juga sangat  inovatif itulah yang membuat muridnya 
semangat dalam PJJ. Nah, teman Hopers, kalau Bapak Ibu 
Guru saja tetap semangat untuk mengajar kita, kita juga 
harus lebih 
s e m a n g a t 
b e l a j a r n y a 
y a . . Te r i m a 
kasih Bapak 
Ibu Guru, 
kalian adalah 
p a h l a w a n 
tanpa tanda 
jasa…..yang 
tidak akan 
kami lupakan. 

Oleh Martha Rhianna Elseba Monny/VID

PPJ Membuat Guruku 
Jadi Kreatif

Dini Laili Wulandari (SMK Pariwisata Harapan Denpasar)

dialihkan agar melakukan aktifitas tersebut didalam rumah, termasuk sekolah.  Mendengar sekolah online, 
hampir semua orang bahkan orang tua sempat berfikir apakah bisa belajar dengan efektif? Apalagi dengan jarak 
jauh dan tidak tatap muka secara langsung oleh guru di sekolah. Ketakukan seperti ini sangat lah wajar dirasakan, 
karena ini baru pertama kali dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Selain itu beberapa orang tua harus 
mengawasi anaknya dirumah, mencukupi kuota internet agar tetap bisa mengikuti online class yang diadakan, 
beberapa murid pun memiliki ketakutan jika seandainya materi yang dijelaskan oleh guru tidak tersampaikan 
dengan baik kepada siswa. Namun, kenyataannya saat ini orangtua dan murid pun merasa senang karena dari 
pihak sekolah khususnya di SMK PARIWISATA HARAPAN, memberikan fasilitas seperti mendapatkan internet atau 
kuota gratis dari pihak sekolah, selain itu pihak sekolah pun memberikan keringanan membayar uang  sekolah, 
online class yang dilakukan sungguh memiliki banyak manfaat yang positif, seperti anak lebih memiliki waktu 
bersama dengan kedua orangtuanya, pengalaman belajar yang menyenangkan, selain itu membuat kita lebih 
siap untuk menghadapi revolusi di era 4.0 ini, dimana kemajuan teknologi lebih unggul. 

Belajar masa kini? Bagaimana maksudnya? Mungkin kebanyakan 
orang berfikir bahwa belajar masa kini hanya mengikuti 
kurikulum yang ada saat ini. Nyatanya selain mengikuti kurikulum 

yang ada, kita juga melakukan pembelajaran daring atau lebih dikenal  
dengan “online class”. Secara umum online class atau kelas  daring 
adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan 
menggunakan media berbasis komputer serta menggunakan jaringan 
untuk mengakses sebuah media yang ingin disampaikan. Iya, ini 
dikarenakan adanya pandemi yang berawal di kota Wuhan, China. 
Hingga virus ini menyebar ke beberapa negara dengan cepat, termasuk 
di Indonesia, beberapa kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan di luar 
rumah seperti bersekolah, bekerja dan yang lainnya, sekarang sudah 

Info
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PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SMA KRISTEN HARAPAN

“Unggul dalam Mutu dan Pelayanan, Teguh dalam Iman, 
Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan”

VISI

KEUNGGULAN
Keunggulan SMA Kristen Harapan:

1. Mendidik siswa memiliki disiplin yang tinggi
2. Mendidik siswa berkarakter baik
3. Mendidik siswa menjadi peneliti belia
4. Memberikan pelayanan pendidikan yang menyenangkan
5. Memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi akademik maupun non-akademik
6. Memiliki program pertukaran pelajar dengan JSR Australia

FASILITAS
Fasilitas SMA Kristen Harapan:

1. Ruang belajar menggunakan AC + LCD
2. Perpustakaan yang nyaman
3. Ruang Lab yang memadai

SYARAT PENDAFTARAN
1. Membawa map berisikan fotocopy rapot SMP kelas VIII (semester 1 dan 2), IX

(Semester 1)
2. Melakukan proses pendaftaran dengan mengisi formulir yang disediakan
3. Membayar uang pendaftaran

KETENTUAN KELULUSAN/PENERIMAAN
1. Calon siswa baru saat mendaftar akan dilakukan wawancara
2. Kelulusan hasil seleksi ditentukan oleh hasil wawancara dan nilai rapot
3. Siswa yang telah lulus seleksi wajib mendaftar kembali, dengan melunasi pembayaran

yang sudah ditetapkan.
4. Pendaftaran kembali akan ditutup sewaktu-waktu jika kuota sudah penuh

Alur pendaftaran secara online
1. Membayar biaya pendaftaran

Bukti pembayaran difoto dan harus diupload saat pengisian form pendaftaran
2. Siswa mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap
3. Dari data yang telah diisi, SMA Kristen Harapan akan menghubungi no.HP yang

tercantum untuk memberi informasi selanjutnya (mohon no.HP orang tua/peserta didik
yang aktif agar panitia dapat menghubungi).

4. Jika siswa yang sudah dinyatakan diterima/ lulus, bisa membawa persyaratan di bawah ini:
• Membawa map berwarna merah berisikan fotokopi rapot SMP kelas VIII 

(semester 1 dan 2), dan IX (Semester 1)
• Membayar uang pendaftaran dan Biaya Awal Siswa Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 

(Jika siswa diterima/ dinyatakan lulus)
• Mengumpulkan satu lembar Fotokopi KK dan Akta Kelahiran

PPDB ONLINE SMA KRISTEN HARAPAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022
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Pada waktu itu, tepat nya pada Senin, 16 Maret 2020 hari dimana 
mulai di berlakukannya pembelajaran daring yang di sebabkan 
oleh Covid 19 yang telah menyebar di kawasan Indonesia. Mulai 

dari hari itu, aku merasakan aktifitas pembelajaran beserta keseharian 
ku terasa sangat tidak produktif. Mengapa tidak? Karena aku tidak bisa 
keluar rumah untuk mengasah kemampuan akademik ku, tidak bisa 
datang langsung ke sekolah, tidak bisa bertemu dengan guru, teman, 
dan yang lainnya. Bukan cuma itu, aku juga merasakan kesulitan di saat 
melakukan pembelajaran, mulai dari jaringan dan perlengkapan yang 
tidak memadai, dan juga proses pembelajar yang tidak berhadapan 
langsung dengan guru tentunya membuat aku susah untuk melakukan 
pengembangan produktifitas ku dalam sehari-hari. 

Hingga tepat di saat aku berada pada situasi yang cukup rumit, yaitu 
tempat ayah ku bekerja ternyata sudah mulai bangkrut akibat dari dampak 
Covid 19. Hal ini tentunya memberikan dampak yang cukup kuat juga 
bagi keuangan keluarga ku. Bahkan untuk membayar SPP bulan sekolah 
ku saja cukup kurang. Aku sedih melihat betapa susahnya kedua orang 
tua ku mencari uang tambahan untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah 
dan biaya SPP sekolah ku. Aku merasa telah membebani kedua orang tua 
ku dengan biaya yang sebesar itu. 

Pada Rabu, 15 April 2020 aku melihat di sosial media, banyak teman-
teman ku dapat mengembangkan bakat mereka seperti belajar memasak, 
olahraga, mengikuti lomba, dan bahkan ada yang membuka online shop. 
Sejenak aku berpikir, mengapa mereka bisa sedangkan aku tidak? Hal itu 
terus saja menjadi pertanyaan dalam diri ku.

Hingga disaat aku tidak sengaja mendapatkan sebuah quotes yang 
berbunyi 

"Tidak masalah seberapa lambat kamu melakukannya, asalkan kamu 
tidak berhenti" - Confucius.

Sesudah membaca nya, aku bertekad kepada diri ku sendiri untuk terus 
mencoba sesuatu tanpa pernah berpikir untuk berhenti mencoba. Demi 
membantu orang tua ku dalam keadaan saat ini.

Aku memulainya dengan mencari potensi apa yang dapat aku 
kembangkan untuk menghasilkan uang. Beruntung aku sekolah dengan  
jurusan Multimedia, aku pun mulai belajar mendesain sesuatu di layar 
laptopku. Ku asah sedikit demi sedikit potensi itu dengan sesekali belajar 
melihat tutorial.  

Hingga tiba disaat kakak ku tidak sengaja melihat desain ku di balik 
layar laptop. 

"Wah, bagus sekali, itu kamu bikin sendiri?" Ujar nya yang ku jawab 
dengan anggukan saja karena masih fokus berkutat dengan laptop.

"Bisa nihh bakat mu, kebetulan kakak punya temen yang lagi nyari 
seseorang buat bantu dia buat desain untuk di jual. Kamu tertarik tidak?" 
Ku toleh kan pandangan ku langsung ke arah kakak ku "Mau! Mau 
banget!" Jawab ku lantang, karena kapan lagi punya kesempatan emas 

Tetap Produktif di Masa Pandemi? 

Tentu, Mengapa Tidak?

Cerpen
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ini untuk menghasilkan uang.
Ku lihat kakak ku mulai memfoto desain ku, lalu berkutat dengan hp 

nya. Sejam lebih kakak ku langsung menerima telpon yang kemungkinan 
adalah temannya itu. Lalu dia menoleh ke arah ku,

"Temen nya kakak minta ketemuan nih besok, dia minta kamu bawa 
langsung desain mu sekalian mau liat seberapa besar skill mu, bisa?" 
Tanya kakak ku yang segera aku angguki "Bisa bisa,"

Malam nya, aku terus belajar dengan menonton tutorial di YouTube agar 
besok aku bisa memantapkan diri menunjukkan skill yang aku punya. Aku 
sangat senang sampai aku tidak dapat tidur dengan tenang pada malam 
itu.

Keesokan harinya, setiba nya aku dan kakak di kantor tempat dimana 
teman kakak ku itu berada.

Kami disapa dengan hangat dan di persilahkan masuk ke dalam 
ruangannya. Aku mulai berkenalan dan menunjukkan hasil karya desain 
yang telah aku buat.

"Wah, menarik sekali karya mu," ujar kak Satya alias teman kakak ku itu.
"Terimakasih kak," jawab ku gembira
"Tapi apakah kamu bisa membuat desain baru langsung di sinii? Saya 

ingin tahu seberapa besar skill mu dalam mendesain, boleh?" Tanya nya
"Boleh kak," antusias ku.

Ku buat desain itu dengan pengetahuan yang telah aku pelajari. Berkat 
pengetahuan dan juga pemahaman yang aku dapatkan, akhirnya desain 
itu berhasil aku selesaikan dalam kurung waktu 3 jam lebih. Kak Satya 
pun mulai melihat desain ku dengan teliti. Aku takut sekaligus cemas 
jikalau nanti desain ku tidak diterima. Ku lirik kak Satya sejenak, ku lihat 
ekspresi yang susah aku artikan.

Kak Satya kemudian melihat ku
"Kamu belajar mendesain dari mana?," Tanya nya
"Saya mempelajarinya sebagian dari sekolah dan sebagiannya lagi liat 

tutorial di YouTube kak," jawab ku.
"Wah, pantas saja kamu sudah bisa mendesain sebagus ini, kamu sudah 

mulai bisa kerja besok, tapi karena keadaan lagi seperti ini jadi kamu 
bisa mengerjakan nya di rumah," ujarnya yang membuat ku langsung 
tersenyum senang sekaligus bersyukur,

"Terimakasih kak" jawab ku langsung.

Semenjak hari itu, aku pun mulai memenuhi keseharian ku dengan 
belajar dan bekerja. Disaat itu juga aku baru mengetahui bahwa pandemi 
tidak dapat mematahkan semangat produktifitas dalam belajar dan juga 
dalam mengembangkan pengetahuan dengan seluas-luasnya. Kini aku 
pun bisa membantu keuangan keluarga ku dan juga mengembangkan 
kemampuan ku dalam belajar. 

Tetap produktif di masa pandemi? Tentu, mengapa tidak?

Nur Azizah Jurnalis SMK Harapan
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Dunia pendidikan Indonesia kini harus menekuni kenyataan baru selama pandemi Covid-19 masih 
berlangsung. Aktivitas belajar dan mengajar harus dilakukan secara virtual mengingat institusi 
pendidikan seperti SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi meliburkan aktivitas tersebut. Seluruh 

siswa di Indonesia harus belajar di rumahnya masing-masing. Di sisi lain, para guru harus memutar otak 
agar kegiatan belajar dan mengajar berjalan secara efektif. 

Sejatinya, pendidikan merupakan satu usaha untuk membebaskan manusia. Lebih luas lagi, mengutip 
pernyataan Paulo Freire, pendidikan adalah usaha untuk "memanusiakan manusia" alias melawan 
bentuk dehumanisasi. Konsep Freire berpijak pada usaha penghargaan terhadap manusia. Pendidikan 
harus menempatkan pendidik dan peserta didik sebagai subyek. Keduanya sejajar, dalam proses 
pembelajarannya.

Dalam situasi seperti sekarang, ada hal yang hilang, yakni dialog secara langsung antara pendidik dan 
peserta didik. Dialog secara langsung kini berubah dari 'yang nyata' menjadi 'yang maya'. Artinya, baik 
pendidik dan peserta didik menjadi pihak yang terdampak dari sistem pendidikan yang masih sedang 
berjuang untuk menghadapi pandemi ini.  

Guru-guru di SMPK 1 Harapan Denpasar merasakan ada hal yang hilang dalam kesehariannya.  
Pembelajaran normal seorang guru mata pelajaran  biasa mengajar dengan menampilkan 
gambar serta diskusi aktif di kelas. Namun saat pandemi  guru merasakan hilangnya senyum 
siswa yang bahagia dalam pembelajaran. “Model pembelajaran yang inovatif dapat dilakukan 
seperti problem based learning, discovery learning. Metode pembelajaran yang variatif seperti  
diskusi pemecahan masalah, presentasi hasil analisis, dan tanya jawab. Hal ini  biasanya 
menghadirkan canda tawa peserta didik di kelas. Sosialisasi antar siswa sejawat dan guru-
guru di sekolah perlu ” ujar  I Kadek Benny Adi Putra S.Pd.

Kadek Benny Ady Putra, yang akrab dipanggil BAP mengatakan bahwa ;” dalam kelas 
pembelajaran Bahasa Indonesia, biasa membuka ruang dialog dengan para murid, 
khususnya materi cerita imajinasi, cerpen, dan iklan harus disampaikan dengan cara 
bercerita dan memberikan gambaran tentang sebuah cerita pendek. Ada proses 
membayangkan. Ada  proses menelisik masa lampau dengan memberi gambaran 
secara lisan. Untuk membantu pemahaman siswa, BAP  menyiasat dengan 
membuat video pembelajaran sendiri. Demikian juga dengan guru-guru di 
SMPK 1 Harapan biasanya membuat video pembelajaran sendiri sehingga 
apa yang ingin disampaikan dalam pembelajaran  dapat dipahami siswa. 
Disamping sistem daring juga menggunakan system luring, hanya saja 
guru perlu mengarahkan  dalam petunjuk di goegel classnroom. Biasanya 
setelah anak-anak menonton video pembelajaran yang kita buat, tak 
jarang kami disini melakukan kegiatan diskusi melalui aplikasi Zoom 
ataupun memberi kesempatan kepada siswa menghubungi guru 
secara pribadi melalui pesan singkat bahkan sampai panggilan 
video. Hal tersebut semata-mata kami lakukan untuk menjaga 
agar tetap ada interaksi antara guru dan siswa ataupun antara 
siswa dengan siswa lainnya.’’

Bagi guru, pendidikan bukan hanya sekedar menyampaikan 
materi saja. Namun guru harus paham betul keadaan siswa 
yang diajarnya. Terlebih saat pandemi yang suka, tidak suka 
harus seorang guru paham betul akan kendala yang sering dialami siswa. Dengan sistem daring tidaklah 
dipungkiri akan jaringan internet yang bermasalah. Proses belajar dan mengajar secara virtual sering kali 
terputus akibat jaringan internet yang buruk. Situasi semacam itu kerap membuat siswa kesulitan dalam 
menangkap materi. Guru harus memutar otak untuk mengatasi hal tersebut. Beruntung guru-guru biasanya 
menggunggah video pembelajarannya di YouTube atau google Classroom. Dengan demikian, siswa yang 
ketinggalan materi karena kendala internet dapat menonton video tersebut di YouTube ataupun di Google 
Classroom setelah jaringan internetnya stabil. “Kalau kita berbicara masalah internet dan alat-alat untuk 

Mengajar di Masa Pandemi
Putu Gede Surya Hartaning/Guru SMPK 1 Harapan

Laput
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melakukan pembelajaran jarak jauh ini memang banyak kendala. Guru-guru menyadari kemampuan 
anak-anak berbeda-beda untuk hal tersebut. Oleh karena itu, sekolah selaku penyelenggara pendidikan 
juga sudah sempat memberikan kuota internet kepada setiap siswa untuk mendukung kelancaran proses 
belajar mengajar di SMPK 1 Harapan. Bahkan ada salah satu guru yang rela memberikan handphone 
bekas miliknya kepada salah satu siswa yang tidak memiliki handphone untuk PJJ ini” terang BAP saat 
ditemui di ruang Guru SMPK 1 Harapan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, proses pembelajaran sekarang mengharapkan agar guru harus 
terbiasa dengan kenyataan semacam itu. Dalam kondisi saat ini  guru juga dituntut harus menguasai 
teknologi dan aplikasi yang menunjang pelajaran seperti Google Classroom, Quiziz, dan Zoom Meeting, 
karena guru-guru di SMPK 1 Harapan Denpasar  tidak lelah mencoba hal baru dan terus belajar demi 
kesejahtraan siswa. Perubahan itu mutlak dan sebagai pendidik haruslah berani bereksperimen dengan 
sesuatu yang baru. 

Meskipun banyak kendala yang dihadapi saat proses belajar secara virtual, beruntung sebagian besar 
guru di SMPK 1 Harapan sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus untuk kelas online jauh sebelum 
pandemi ini berlangsung. Dengan pelatihan itu tentu saja memudahkan guru di SMPK 1 Harapan untuk 
beradaptasi dengan situasi saat ini. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Kepala 
Sekolah bahwa:”sebelum pandemi ini ada,  di SMPK 1 Harapan sempat beberapa kali mendapatkan 
pelatihan-pelatihan untuk kelas online. Waktu pelatihan diajarkan untuk membuat materi dan soal-soal 
online. Hal tersebut tentu saja sangat membantu kita dalam proses belajar mengajar saat ini.”  ujar Ir. 
Nyoman Serayawati,MM.

Kepala Sekolah SMPK 1 Harapan juga mengatakan:“sebagai tenaga pendidik, seorang guru juga harus 
mematuhi aturan yang dibuat oleh sekolah. Pertama, mengajar tepat waktu. Kegiatan 
belajar dan mengajar selama masa pandemi mulai seperti hari-hari biasanya. Kedua, 
memberikan materi sesuai porsi. Ketiga, dilarang memberi materi yang terlalu berat 
Selain itu, porsi tugas bagi para siswa harus dikurangi” ujarnya. 

H u b u n g a n antara wali kelas dan orang tua siswa juga tidak kalah penting. 
Setiap wali kelas di SMPK 1 Harapan sudah memiliki grup di media 
sosial bersama paguyuban orang tua siswa kelasnya masing-
masing. Hal ini sudah berlangsung kurang lebih 6 tahun. Saat 
situasi seperti sekarang, grup tersebut sangat berguna untuk 
komunikasi guru dengan orang tua siswa. Disana guru dapat 
memberi tahu perkembangan anak-anak secara umum. Dengan 

adanya grup seperti itu, akan memudahkan guru untuk mengontrol 
siswa-siswanya dalam proses belajar secara virtual. Guru juga dapat memberikan 

informasi-informasi tentang proses belajar secara virtual ini kepada orang tua siswa. 
Tidak hanya itu, siswa ataupun orang tua yang akan menanyakan sesuatu atau 
berpendapat dimudahkan dengan adannya grup tersebut.

Mengajar di masa pandemic dengan system PJJ atau belajar online memiliki 
tantangan dalam proses pembelajaran  virtual.  SMPK 1 Harapan Denpasar 

sudah mampu mengatasi kendala-kendala tersebut dengan selalu berusaha untuk menyempurnakan 
proses belajar secara virtual ini. Guru dituntut punya keahlian baru untuk mengelola kelas dan gadget 
yang diperlukan. Semua tentunya senantiasa berdoa agar masa pandemi ini segera berakhir, karena 
bagaimanapun diperlukan kerjasama secara menyeluruh dari semua pihak untuk memastikan setiap 
anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat di masa pandemi ini.
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Pada suatu hari, di hari Jumat, Indisha 
bergegas cepat-cepat berangkat ke 
sekolahnya walau di luar sedang hujan deras 

karena jam telah menunjuk angka 07.20 sementara 
pelajaran akan dimulai pukul 07.30. Indisha bahkan 
hanya menggosok gigi dan mencuci mukanya saja guna 
mempersingkat waktu mengingat rumah Indisha lumayan jauh 
dari sekolah. Sesampainya di sekolah, ia langsung diberi ceramah 
oleh guru piket karena terlambat 20 menit. 

“Ah untunglah hanya diberi ceramah saja, lain kali aku enggak bakal mau 
begadang gara-gara nonton film lagi deh. Kapok!”, ucap Indisha dalam hati. 

Tapi ternyata kesialan Indisha tidak hanya berakhir di sana. Ternyata karena 
saking terburu-burunya ke sekolah, Indisha lupa mengganti buku yang ia bawa di 
tas sehingga buku-buku yang ia bawa adalah buku untuk mata pelajaran kemarin. 
Kemudian, guru mata pelajarannya yang pertama, yaitu guru matematika, tiba-tiba 
mengadakan ulangan dadakan sementara Indisha saja tidak pernah mencatat dan menyentuh 
buku matematika.

“Astaga, sial banget aku hari ini. Udah telat terus diceramahin hampir setengah jam, salah bawa 
buku, terus sekarang ada ulangan matematika lagi. Mana tiap pelajarannya Bu Tejo aku enggak 
pernah merhatiin lagi. Perfect combo banget deh hari ini.” gerutunya dalam hati.

Indisha yang merasa putus asa saat mengerjakan soal matematika akhirnya memilih untuk kerja sama 
dengan Tsania sang ranking dua di kelasnya. Tapi naasnya, mereka berdua tertangkap basah saling oper 
jawaban oleh Bu Tejo. Melihat hal itu Bu Tejo langsung merobek kertas ulangan mereka berdua dan mereka 
berdua akan mengikuti ulangan susulan di ruang guru secara eksklusif.

“Astaga dosa apa sih aku, sampai sial banget hari ini. Emangnya hari Jumat ada kutukan apa sih. Tadi udah 
ketiban sial berkali-kali, terus sekarang waktu jam istirahat semua makanan pada habis tinggal sisa snack-snack 
doang. Ah, males banget ke sekolah kalau gini caranya. Pengen banget deh, libur berbulan-bulan terus enggak 
usah ke sekolah. Pokoknya diam di rumah aja. Pasti enak banget kalau bisa kayak begitu, deh.” curhatnya 
kepada Zeva, salah satu sahabat terbaiknya.

“Salah sendiri, sih. Udah dibilangin jangan begadang kemarin juga, masih ngeyel. Udah sial setengah mampus 
gini malah nyalahin hari. Tapi yang libur berbulan-bulan itu aku juga setuju sih, males banget presentasi setiap 
hari, kerja kelompok terus, udah gitu tugas numpuk, habis itu ulangan tiap hari. Kapan ya, bisa libur berbulan-
bulan gitu?”, ucap Zeva.

“Yaudahlah, Va. Mending kita balik ke kelas. Jangan sampai telat ke kelas, udah cukup semua kesialan hari 
ini. Enggak mau nambah lagi.” ujar Indisha.

“Inget, Sha. Syukuri, jalani, ikhlasi!” ucap Zeva dengan nada mengejek sembari berlari ke kelas duluan.
Indisha merasa bahwa ia sedang beruntung kali ini, guru yang mengajar mata pelajaran yang kedua ternyata 

sedang cuti melahirkan dan tidak ada tugas. Hal yang membuat Indisha berteriak kegirangan adalah mata 
pelajaran kedua itu adalah mata pelajaran terakhirnya di hari Jumat yang melelahkan ini. Ia pun mengisi 
waktu jam kosong tersebut dengan bercerita bersama sahabat-sahabar dekatnya. Tak terasa bel pulang telah 
berbunyi, tanpa ba-bi-bu Indisha langsung bergegas pulang. Ia ingin cepat-cepat rebahan di kasurnya yang 
empuk dan melupakan segala kesialan yang ia alami. Sesampainya di rumah, ia pun langsung rebahan di 
kasurnya sepanjang hari. Saat ini, Indisha sedang membaca berita mengenai virus corona yang ternyata telah 
masuk ke Indonesia dan ada kabar yang menyatakan bahwa seluruh siswa di Indonesia akan diliburkan selama 
dua  minggu dan belajar di rumah. 

Online
Sekolah 

Cerpen
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“Astaga, ini yang aku tunggu-tunggu. Dari kemarin kek, liburnya. Ah tapi syukurlah, jadinya 
sekarang aku ada waktu dua minggu buat rebahan seharian” ungkap Indisha dengan nada gembira.

Indisha menjalani minggu pertama pembelajaran jarak jauhnya dengan gembira dan penuh 
semangat. Lalu beralih ke minggu kedua, Indisha mulai mengeluh karena tugas datang silih-berganti 
tiada henti. Indisha sudah berharap bahwa masa pembelajaran jarak jauhnya itu akan segera 
berakhir, namun dikarenakan kasus corona yang kian hari kian bertambah membuat pembelajaran 
jarak jauh diperpanjang. Di minggu ketiga, Indisha mulai merasa kesal karena guru-gurunya malah 
memberi tugas yang menurutnya sulit dilakukan seperti membuat video eksperimen, dan lain-lain. 
Di minggu keempat, Indisha merasa sangat kesal karena absennya ternyata banyak yang tidak terisi 
padahal ia jelas-jelas sudah absen di Google Classroom. Di bulan kedua, Indisha marah-marah 
sendiri di kamarnya karena ia merasa terbebani dengan begitu menumpuknya tugas-tugas sekolah. 
Hingga sampailah Indisha pada bulan ketiga pembelajaran jarak jauh dimana di bulan tersebut, 
sekolahnya mengadakan Penilaian Akhir Semester (PAS) secara online.

“Astaga, ternyata udah tiga bulan aja aku belajar online kayak gini. Tugas numpuk kayak gunung, 
materi enggak ada satu pun yang masuk, ditambah lagi kalo kuota habis. Terus sekarang udah mau 
PAS aja. Kok aku enggak yakin banget ya sama ulangan kali ini. Astaga, kapan sekolah kayak biasa 
lagi. Aku mending diceramahin guru piket gara-gara telat daripada sekolah online terus” omelnya 
sembari mengerjakan tugas.

Hari pertama PAS Online pun sudah tiba, Indisha mampu melewatinya dengan baik karena ia 
sudah belajar semalaman sehari sebelunya. Hal yang sama pun terjadi, sampai pada hari terakhir 
PAS Online. Mata pelajaran yang diujikan pada hari itu merupakan tiga mata pelajaran utama yang 
sama sekali tidak ia sukai.

“Fisika, matematika, dan kimia. Astaga triple combo ini namanya. Pasrah sudah aku. Mana ketiga 
mapel itu aku sama sekali enggak ngerti lagi, belajar enggak belajar juga percuma. Aku jamin 
ujung-ujungnya pasti remidi. Harusnya, hari terakhir itu mapelnya yang paling gampang. Lah, ini? 
Udahlah hari Jumat emang hari kutukan kali ya, sial terus bawaannya” gerutunya sambil melihat 
layar komputernya

Saat Indisha telah mengerjakan hampir semua soal ujian fisikanya, tiba-tiba lisrik di rumahnya 
padam sehingga komputernya juga ikut mati. Melihat hal itu, Indisha panik sekali karena waktunya 
sudah tinggal 10 menit lagi dan sekarang komputernya mati. Ia pun segera bergegas mengambil 
handphone-nya dan mulai mengerjakan ujian fisika di handphone tersebut. Indisha mengerjakan 
ujiannya itu dengan penuh kepanikan, tangannya gemetaran, ia pun mengerjakannya sembari 
menangis. Karena setahu Indisha, jika ia terlambat satu menit saja mengumpulkan jawabannya. 
Maka otomatis jawabannya tidak akan terdeteksi oleh sistem dan mengharuskannya untuk ikut 
susulan. Indisha sangat tidak mau hal itu terjadi sehingga ia berusaha mengerjakan soal fisikanya 
secepat yang ia bisa. Ia terus melihat jam di handphone-nya dengan perasaan dag-dig-dug. Dan 
ia pun akhirnya berhasil mengerjakan soal fisika beserta dengan esai nya via handphone tepat satu 
menit sebelum tenggat waktunya berakhir.

“Akhirnya selesai juga. Gila sih tadi, kemampuan mengetikku diuji banget. Ngapain juga sih pakai 
ada acara mati lampu segala. Coba aja PAS nya enggak online pasti enggak bakal seheboh dan 

sepanik tadi” ujarnya.
Aliran listrik di rumah Indisha sudah hidup kembali 15 menit setelah Indisha menyelesaikan 
ulangan fisikanya. Namun, ia lebih memilih untuk mengerjakan 2 ulangan terakhir 

dengan menggunakan handphone karena ia takut hal yang serupa akan terjadi. 
Indisha  mengerjakan ujian matematika dan kimianya tanpa ada insiden-insiden 

serupa lagi. Meski begitu, ia tetap saja menggunakan metode cap-cip-cup 
selama menjawab soal-soal tersebut. 

“Selesai juga ujiannya. Yang ujian fisika tadi parah sih, untung aja 
tadi enggak telat, kalau enggak. Duh enggak kebayang deh. Semoga 

corona bisa cepat pergi, kalau setiap ulangan kayak tadi lama-lama 
bisa depresi aku.” Ucap Indisha dengan nada lega.

Setelah PAS Online berakhir, ia pun juga mengerjakan 
beberapa remidi dengan sangat baik. Dan akhirnya Indisha 

dapat bersantai-santai selama satu bulan tanpa tugas. 
Ia menghabiskan liburannya di rumah saja karena 

corona masih belum berakhir.

Kelly/XI UPW 1/SMK Wira Harapan
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RASANYA PEMBELAJARAN
 JARAK JAUH (PJJ) 2020

1 semester lebih sudah siswa siswi SMK Pariwisata Harapan belajar jarak jauh atau online 
#dirumahaja. Hal tersebut dikarenakan wabah virus corona yang masih menyebar dan 
merajalela diberbagai pelosok negeri saat ini. Selama 6 bulan terakhir, banyak kesan-kesan 
yang dirasakan oleh siswa siswi saat belajar jarah jauh atau PJJ. Menurut pengalaman dari 
banyak siswa, "selama PJJ proses belajar mereka tidak se- efektif 
belajar langsung di sekolah (tatap muka)." Walaupun demikian, 
hal tersebut tak mematahkan semangat siswa siswi untuk terus 
belajar dan memahami materi pembelajaran sekolah. 

Sebagai langkah terbaik, Guru SMK Pariwisata Harapan 
memberikan tugas ataupun materi kepada murid sebagian kecil 
dari tugas- tugas saat sekolah dan waktu belajar siswa pun 
disingkat atau dikurangi dari waktu belajar saat disekolah pada 
umumnya. Selain itu, Guru juga memberikan sistem belajar online 
dengan aplikasi untuk menunjang proses pembelajaran, seperti 
Google Class Room, Email, Google Meet, hingga WhatsApp. 
Untuk biaya kuota internet pun, semua ditanggung oleh pihak 

sekolah untuk semua murid SMK Pariwisata Harapan sebagai cara mudah berkomunikasi 
jarak jauh antara guru dengan murid. Dan jika ada murid yang kurang paham pada 
m a t e r i pembelajaran, siswa siswi dapat dengan mudah langsung menghubungi 
G u r u secara pribadi agar diberikan solusi atau cara mengerjakan tugas 

dengan mudah. Dengan cara ini, Guru berharap dapat membuat 
p a r a murid tidak stress dan berharap para murid mampu memanfaatkan 

kondisi pandemi ini dengan melakukan hal-hal yang positif dan 
berguna. Disamping itu, adapun peran orangtua mengawasi 
siswa siswi saat belajar #dirumahaja yaitu, para murid lebih dapat 

berkumpul dengan orangtua mereka dan orangtua juga dapat 
lebih mengetahui proses belajar adak didik mereka serta dapat 

mensupport anak didik agar mereka bisa terus rajin belajar.

Sebagai penutup, harapan penulis semoga kita semua dapat menjadikan PJJ 
sebagai new normal untuk tetap belajar #dirumahaja dan selalu produktif selama 

pandemi. 
Salam hangat NI PUTU NIKA PURWITA/XII UPW 2.

Q 
 "Bagaimana peran 
guru dalam proses 
belajar dan peran 

dari orangtua dalam  
mendampingi murid 

selama PJJ ?"

Delapan bulan yang lalu

Delapan bulan yang lalu kita masih merasakan
Hangatnya pelukan

Tangan yang bersentuhan 
Tidak adanya jarak 

Mulut yangg tidak dihalangi
Itu masih kita rasakan

Tapi kenapa....
Kenapa engkau datang tiba tiba
untuk Menghancurkan semuanya

Yang dulunya ramai
Sekarang hanya angin lalu 

Yang dulunya terencana 
Sekarang tertunda

Tolong pergilah 
Jangan lama lama
Karena kami disini

Merindukan delapan bulan yang lalu

Rehuella Desta Christy XII MM 

Opini



37

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SD KRISTEN HARAPAN

“Unggul dalam Mutu dan Pelayanan, Teguh dalam Iman, 
Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan”

VISI

MISI
1. Menyajikan pendidikan yang berkualitas ; berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif
2. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan
3. Mewujudkan sikap dan perilaku yang beriman dan berkarakter
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Memberikan pelayanan yang prima
6. Membangun jejaring dalam lingkup nasional dan internasional sebagai implementasi kasih
7. Melaksanakan pendidikan yang berbudaya dan berwawasan lingkungan

KEUNGGULAN
Keunggulan SD Kristen Harapan :

1. Pembiasaan dengan bahasa inggris sehari-hari di kelas
2. Adanya Club MIPA, Club Komputer, Club Bahasa Inggris
3. Pelajaran Math Sains dalam bahasa inggris 
4. Pembelajaran Bahasa Mandarin
5. Memiliki website sekolah

FASILITAS
Fasilitas penunjang SD Kristen Harapan :

1. Gedung permanen dan dilewati angkutan umum
2. Halaman kebun yang indah, sejuk dan nyaman
3. Lapangan olah raga dan Tempat Upacara Bendera sebagai tempat pembinaan mental dan disiplin siswa
4. Ruang Kelas menggunakan AC
5. Perpustakaan
6. Laboratorium Informatika
7. Ruang UKS terpadu, perawat yang siap melayani
8. Layanan Bimbingan dan Konseling yang membantu mengatasi masalah siswa dan menjalin hubungan 

dengan orang tua/wali siswa
9. Kegiatan pengembangan diri :

Club Matematika - IPA, Club Komputer, Club Bahasa Inggris, Pramuka, Bina Vokalia, Seni Tari, Sepak Bola, 
Basket, Taekwondo, Atletik, Renang, Karate, Marching Band, Jurnalistik

10. Tenaga pendidik yang sudah berpengalaman dibidangnya dan berdedikasi tinggi

SYARAT PENDAFTARAN
1. Menyerahkan foto copy akta kelahiran (umur 6 tahun)
2. Menyerahkan foto copy Ijasah TK Besar (bisa menyusul)
3. Menyerahkan 1 lembar foto copy kartu KK
4. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan
5. Mengisi surat pernyataan
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Prestasi KIR (Kelompok Ilmiah Remaja) SMA Kristen Harapan Denpasar, bukan lagi merupakan 
hal yang baru bagi SMA Kristen Harapan Denpasar. Dalam perjalanannya, berbagai prestasi 
telah diraih oleh beberapa anggota KIR Harapan baik dari tingkat Kota Denpasar, Propinsi Bali, 

Nasional, bahkan Internasional. Ini tidak terlepas dari dukungan sekolah, yayasan, dan tentu saja 
semangat peneliti-peneliti muda anggota KIR Harapan.

Di tengah Pandemi Covid-19, dimana telah terjadi beberapa penyesuaian di berbagai bidang, 
tidak menyurutkan anggota KIR Harapan dalam mendulang prestasi. Dari ajang 
Lomba Peneliti Belia (LPB) Bali 2020 yang diselenggarakan oleh Center for Young 
Scientists, Ni Kadek Suras Febriyani Cawis dan I Kadek Suryaputra 
Santosa dengan dibimbing oleh Ibu Ni Ketut Yuli Santosa, S.Si, 
kembali berhasil menorehkan prestasi untuk bidang Psikologi. Setelah 
tahun lalu mereka berhasil mendapatkan Juara II untuk bidang yang 
sama, meraih 6 besar di tingkat nasional dan sebagai satu-satunya 
perwakilan Bali yang berhasil menduduki posisi 6 besar di ajang 
LPB tingkat nasional, tahun ini untuk bidang yang sama, yaitu 
Psikologi, berhasil mendapatkan Juara 1 LPB Bali. 

Memanfaatkan kondisi Pandemi Covid-19, dengan 
perubahan sistem UTBK, Febri dan Surya mengambil 
judul penelitian “Tingkat Kecemasan Siswa dalam 
Menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 
di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SMA 
Kristen Harapan Denpasar).” Penelitian ini, berangkat 
dari sebuah latar belakang yang sederhana yaitu sistem 
UTBK yang berubah-ubah di tengah Pandemi Covid-19 
yang menimbulkan kecemasan bagi siswa yang lulus 
tahun ini. Dengan sampel siswa kelas XII MIPA SMA Kristen 
Harapan Denpasar Tahun Ajaran 2019/2020, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat kecemasan siswa kelas 
XII MIPA SMA Kristen Harapan Denpasar dalam menghadapi 
UTBK 2020. Tidak disangka, di tengah persaingan yang 
ketat, penelitian ini mampu melenggang sebagai Juara 1 
LPB Bali untuk kategori Psikologi.Tentu saja pencapaian 
ini tidak didapatkan dengan mudah, ada doa, usaha, 
dan kerja keras, apalagi di tengah Pandemi Covid-19 ini, 
di tengah berbagai keterbatasan, dan diperlukan berbagai 
penyesuaian agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. 
Meskipun demikian, dengan bimbingan yang intensif melalui 
daring dengan platform zoom meeting, WhatsApp Group, 
dan Line Group dan hanya sesekali dilakukan bimbingan 
secara langsung, tidak menyurutkan semangat peneliti muda 
ini untuk menyelesaikan penelitiannya.

Karena Pandemi Covid-19, sistem penilaian LPB juga dilakukan 
secara daring dan seleksi di tingkat Propinsi hanya sampai pada Proposal 
Penelitian. Kemudahan ini yang kemudian membuat membludaknya peserta 
LPB Bali, sehingga sempat menimbulkan kekhawatiran, apakah bisa menjadi pemenang atau tidak, 

Juara I Lomba Peneliti Belia Bali bidang Psikologi 2020

Prestasi

KIR SMA KRISTEN HARAPAN DENPASAR
TETAP BERPRESTASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19
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karena video presentasi setiap peserta dapat disaksikan secara terbuka di channel youtube masing-
masing peserta yang disetting secara publik. Namun, judul penelitian yang dibuat oleh Febri dan Surya, 
berdasarkan komentar dari Juri merupakan penelitian yang up to date, ada keselarasan antara rumusan 
masalah, metodologi penelitian, serta hasil yang diharapkan, semuanya jelas dipaparkan dalam 

proposal penelitian, sehingga layak mendapatkan Juara 1 LPB Bali.

Kini, karena telah berhasil sebagai Juara LPB Bali, maka Febri dan Surya berhak 
mewakili Propinsi Bali dalam ajang LPB Nasional yang juga dilakukan secara 
daring. Penelitian pun dilanjutkan dengan mendistribusikan kuesioner secara 
daring kepada siswa kelas XII MIPA SMA Kristen Harapan Denpasar Tahun 
Ajaran 2019/2020. Setelah pendistribusian kuesioner, dilanjutkan dengan 
pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, sehingga menjadi sebuah 

Laporan Penelitian yang utuh. Untuk LPB tingkat nasional, baik Laporan 
Hasil Penelitian maupun Video Presentasi, menggunakan Bahasa Inggris, 
tanpa merubah Judul Penelitian, sehingga judul penelitian di LPB Nasional 
menjadi “Student’s Anxiety Levels in Participating in the Computer-Based 
Written Test (UTBK) During the Covid-19 Pandemic (Case Study in SMA 
Kristen Harapan Denpasar).” Proses menuju Lomba Peneliti Belia 
tingkat nasional tahap ke-1 telah dilewati, dan kini sedang menunggu 
pengumuman untuk lanjut ke tahapan berikutnya. Mari kita doakan 
bersama-sama agar perwakilan SMA Kristen Harapan Denpasar ini 
kembali mampu menjadi Sang Juara di tingkat nasional.

Selain dari ajang Lomba Peneliti Belia, anggota KIR Harapan juga sedang 
berjuang di ajang “Africa OCIIP Expo” yang final presentasinya akan 
dilaksanakan secara daring pada tanggal 17-19 Nopember 2020 dan telah 
melewati “First Round” pada ajang Business Plan pada International Young 
Inventors Award 2020. Keduanya merupakan lomba tingkat internasional 
dan semoga perwakilan dari SMA Kristen Harapan Denpasar ini dapat 
mempersembahkan yang terbaik. Tiada perjuangan yang sia-sia, semua 
doa, usaha, dan kerja keras pasti akan berbuah manis, setidaknya ada 
sebuah kebanggaan karena berhasil membawa nama SMA Kristen 
Harapan Denpasar di tingkat propinsi, nasional, dan internasional.

Capaian tersebut, tentu saja tidak didapatkan dengan mudah, 
ada doa, usaha, dan kerja keras tiada henti, serta dukungan penuh 
dari pihak sekolah dan yayasan. Ini bukanlah akhir, namun langkah 
menuju prestasi-prestasi berikutnya. 

(Ni Ketut Yuli Santosa, S.Si)

AYO SISWA-SISWI SMA KRISTEN HARAPAN 
DENPASAR, RAIH PRESTASI DI BERBAGAI BIDANG, 

BERKARYA UNTUK NEGERI! 

Juara I Lomba Peneliti Belia Bali bidang Psikologi 2020
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Kak Andy, begitulah aku memanggilnya, ia adalah sosok kakak yang bisa dipercaya dan 
sangat menyayangi keluarga termasuk aku, adik kesayangannya. Kak Andy merupakan 
seorang yang pekerja keras, dia bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam karena 
tuntutan dari kedua orang tuaku, yang bisa dibilang papa dan mamaku adalah orang 
yang cukup tegas, ehh.. bukan cukup tapi sangat tegas. Saat aku mendengar kabar itu 
perasaanku terasa tak karuan, ada rasa cemas, rasa takut serta tak ikhlas bercampur aduk 
seperti bubur membuat hatiku tersayat pilu. “Andy belum bisa pulang, di sini masih banyak 
pasien yang terjangkit Covid-19, aku harus sembuhkan mereka. Doakan saja agar pandemi 
ini segera berakhir, supaya aku bisa cepat pulang dan makan bersama dengan kalian” 
katanya pada mama, dan langsung menutup telepon. Tutttt….itu suara yang terakhir kali 
aku dengar sejak beberapa minggu lalu. Sampai sekarang kak Andy belum menghubungi 
kami sekalipun.

Keesokan harinya, tiba-tiba rasa cemas dan gundah telah menggerogoti perasaanku, 
membentur-bentur dinding hati serta ragaku ini. Entah kenapa, ada perasaan yang tidak 
enak di dalam hatiku. Menangis, ialah kata yang cocok mengungkapkan perasaanku saat 
ini. Ya, mungkin menangis bukanlah suatu jawaban yang bisa menyelesaikan masalah, 
tapi menangis bisa membuatku lega untuk beberapa saat, rasa marah yang ada dalam 
dirikupun juga ikut terbuai dalam tangisanku. Ingin marah dan berteriak, tapi pada siapa? 
Aku mulai meradang, delusi serta paranoidku membuat tubuhku mulai bergetar. Aku ingin 
agar kak Andy bisa cepat pulang, agar dapat menghabiskan waktu bersama-sama dengan 
keluarganya. Harapku sembari duduk diruang tamu tatkala nada dering telepon rumah 
berbunyi.

Saat ini bulan September 2020, melalui 
suasana yang tak karuan sedang gencar- 
gencarnya mengintai bahkan menghantam 
tubuh dan psikis masyarakat. Akupun 

ikut cemas, terkadang berhalusinasi tidak karuan. 
Meskipun sudah ada himbauan, aku disini tetap 
tenang, berdiam diri di rumah agar aman. Dari 
jendela kamar, aku menatap keatas langit  yang gelap 
dengan bintang-bintang bertaburan mengelilingi 
angkasa raya. Tak ada rasa kecemasan di sana, 
hanya ada sinar kecil yang membuat orang lain 
merasa tenang jikalau melihatnya. Ketenangan itu 
berbanding terbalik dengan apa yang aku rasakan 
saat ini. Mendengar kabar bahwa kakakku Andy yang 
tiba-tiba tak bisa pulang, karena kehadiran tamu 
yang tak terduga dan bisa dibilang tak terhormat, 
namanya Virus Corona.

Cerpen Selamat Tinggal
Kak...
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Mama yang datang dari dapur segera mengangkatnya. Aneh, mungkin itulah 
ungkapan yang aku lihat di raut wajah mama, seketika berubah menjadi kaget 
dan mamaku mulai menangis sejadi-jadinya. Aku bingung, kenapa mama tiba-tiba 
menangis tanpa alasan yang jelas. Semakin menangis akupun terus bertanya kenapa 
dan kenapa, hingga papa datang karena mendengar mama menangis tak karuan 
seperti orang tak waras. “Ma, mama kenapa?” ujarnya. “Pa, Andy pa..Andy meninggal 
pa, ia kelelahan bekerja dan tiba-tiba pingsan saat bertugas, lalu..lalu Andy tak bisa 
diselamatkan pa…” Teriak mamaku sembari menangis memeluk papa.

Aku yang mendengar hal itu tak bisa berkata apa-apa, aku mulai menangis rasanya 
seperti tersambar petir yang membuat perasaanku membuncah tak karuan. Sesuatu 
yang tak pernah aku bayangkan tiba-tiba terjadi dan menghancurkanku dalam sekejap. 
Terus menangis itulah yang aku lakukan saat ini, air mata yang terus bercucuran tak 
henti-henti membanjiri wajahku. Aku seketika teringat kenangan bersama kak Andy, 
saat kami bertengkar, saat kami jalan-jalan bersama dan piknik di halaman rumah. 
Semua itu adalah kenangan yang indah, namun dalam sekejap kenangan itu tak bisa 
aku buat lagi bersamanya. Dia sudah tiada, pergi keatas langit yang jauh disana, 
sudah tak bisa kugapai lagi, aku bisa katakan ia hilang selamanya.

Menerima kenyataan memang sulit, akupun menyadari hal itu tapi aku akan tetap 
mendoakan kak Andy disana. “Mama, ayo kita pergi ke pemakaman” ajak papa 
sembari mengambil kunci mobil. Ya, hari ini adalah hari pemakaman kak Andy, 
memang sedikit yang datang karena mengingat situasi masih di tengah pandemi 
seperti ini. Di sampingku, aku bisa mendengar suara tangis kakak iparku yang saat 
ini sedang mengandung anak  kak Andy. Sungguh malang nasib 
keponakanku, ia tak bisa melihat wajah dari ayahnya 
setelah lahir ke dunia ini. Aku cuma bisa menatap 
keatas langit yang biru menghiasi bumi 
sembari mengucapkan di dalam hati, 
“Selamat tinggal kak..”.

Ni Putu Alit Sudiari 
XI MIPA 1
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   Dulunya kita hidup dengan lebih bebas. Bebas bepergian, bebas untuk berliburan, bahkan 
bebas untuk bersekolah. Tetapi sekarang? Semua berubah karena suatu pandemi. Pandemi 
ini tidak hanya berlangsung selama satu atau dua bulan, tetapi berbulan-bulan bahkan 
sudah hampir satu tahun lamanya. Kita pun tak tahu kapan pandemi ini akan berakhir.  
   Mau tidak mau kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan situasi. Dan dari sinilah 
kehidupan New Normal di mulai. Yang dulunya kita setiap pagi pergi ke sekolah untuk 
belajar, tetapi saat ini kita belajar melalui smartphone atau yang biasa kita sebut dengan HP. 
Dan tentu saja itu semua di lakukan di rumah.  
   Ekspetasi memang tidak seindah realita, dan juga tidak selalu berjalan mulus. Seperti 
contohnya yang di alami oleh Ani pagi ini.  
Ani : “Hari ini sama saja seperti kemarin, cuma bangun, mandi, makan, kelas online, buat 
tugas, lalu tidur. Sangattt membosankan, apalagi hari ini ada kelas Matematika, arghh... 
Aku tidak mengerti.” 
   Ya walaupun begitu Ani tetap mengikuti kelas Matematika nya. 
Ani : “Huwaaa... Kenapa guru² hanya memberikan materi saja tanpa contoh soal!? Kalau 
begini bagaimana bisa mengerti pelajaran?” 

   Kalian pasti pernah mengalami hal yang sama seperti Ani bukan? Tetapi perlu kalian 
ketahui semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Seperti yang di lakukan Ani.  

Ani : “Mungkin aku bisa bertanya kepada guru tentang semua materi yang tidak aku mengerti 
ini. Baiklah akan aku chat guruku sekarang.”  

Untuk Belajar 
Pandemi Bukan Halangan 

Cerpen
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  WhatsApp 

Ani : “Selamat pagi bu guru, saya Ani ingin bertanya seputar materi yang ibu beri. Ada 
beberapa yang saya tidak mengerti. Bisa tolong di jelaskan?” 
Bu guru : “Selamat pagi juga Ani. Baik akan ibu jelaskan ulang agar kamu mengerti.” 
 
  Lalu bu guru pun menjelaskan materi ke Ani sampai Ani mengerti 

Bu guru : “Bagaimana Ani? Sudah paham kan?”  
Ani : “Sudah bu, terima kasih banyak bu.” 
Bu guru : “Iya sama-sama Ani, kalau ada apa² Ani bisa chat ibu.” 
Ani : “Okey bu... Kalau boleh saya mau kasih saran tentang kelas online bu.” 
Bu guru : “Saran apa ya Ani?” 
Ani : “Bagaimana jika pembelajaran dikelas online di tambah dengan materi dalam bentuk 
video dan jika suatu materi menggunakan / ada rumusnya di isi dengan contoh soal dan 
tahap-tahap pengerjaannya.” 
Bu guru : “Saranmu sangat bagus Ani. Ibu sangat setuju. Kalau begitu akan coba ibu 
sampaikan ke pihak sekolah. Terimakasih atas saranmu Ani.” 
Ani : “Iya bu, sama-sama. Mungkin kalau ada video penjelasan saya dan teman-teman bisa 
lebih mengerti.” 

   Percakapan Ani dan gurunya itupun berakhir. Guru itupun menyampaikan saran Ani 
ke pihak sekolah dan ternyata pihak sekolah juga setuju dengan saran Ani dan mulai 
mempersiapkan hal-hal yang di perlukan.  
   Di minggu selanjutnya kelas online Ani mulai menggunakan video untuk menjelaskan 
materi dan juga ada beberapa contoh soal dan penjelasannya. Dengan begitu Ani bisa lebih 
mengerti materi pembelajaran. 
   Jika kalian memiliki kendala ataupun masalah janganlah menyerah dan jangan takut 
mencoba! Bertanyalah kepada gurumu atau orang yang lebih tau darimu! Jangan takut atau 
malu bertanya, karena keberhasilan dan kesuksesan mu berawal dan berasal dari dirimu 
sendiri.  

(Witariani,SMPK 2 HARAPAN) 

Kelly/XI UPW 1/SMK Wira Harapan

Google Classroom dan gadget bak teman hidup
sementara buku pelajaran usang tak tersentuh

Pelan tapi pasti virus ini
bukannya musnah malah kian merajalela

Wahai kawanku…
Berdoalah dengan segenap kalbumu
Berharap agar bumi ini lekas pulih

Supaya kelak kau dan aku
dapat menikmati gurauan lucu sembari 

menulis setumpuk teori di catatan

Corona hadir menyapa sang buana
Seisi dunia gempar dibuatnya

S’luruh aktivitas terluntang-lantung tak karuan
Sekolahku pun diliburkan berbulan-bulan

Digantikan dengan pembelajaran jarak jauh
Pembelajaran jarak jauh…

Segudang teori memang tersampaikan
Tapi moral dan etika s’makin minus

Literasi kian terbengkalai
Menulis tak lagi digalakkan

Karena Corona 
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BELAJAR 
DARI 
RUMAH  
DIMASA PANDEMI COVID 19 

( BDR )

Oleh I Made Sandi

Pandemi Covid 19 sudah melanda dunia sejak beberapa bulan yang lalu. Pembelajaran tidak 
seperti biasanya, daring menjadi solusi di musim pandemic Covid-19 ini.  Pemerintah 
mengeluarkan kebijakan tertulis melalaui  Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09/Satgas covid 

19/III/2020 Tahun 2020 yang menginstruksikan  agar sekolah meminta siswanya  belajar di rumah 
dengan  menerapkan metode pembelajaran  jarak jauh daring online.  

Sistem pembelajaran daring merupakan system pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antarguru 
dengan siswa tetapi di lakukan secara online yang menggunakan jaringan internet. Dalam pembelajaran online 
guru dituntut untuk dapat mendesain atau membuat vidio pembelajaran  sebagai inovasi dalam memberikan 
materi.  Sekolah Dasar Harapan Denpasar  bekerjasama dengan mahasiswa praktik  Universitas Udayana  dalam 
mengakses aplikasi  Google Classroom.  Berbagai hambatan  terjadi, salah satunya  adalah faktor gaptek ( gagap 
iptek ) tapi dengan semangat yang tinggi dan pantang menyerah akhirnya semua guru dapat mengirim tugas dan 
menilai hasil karya siswa dengan baik melalui aplikasi google classroom.

Hambatan  dalam menggunakan  google classroom tidak hanya  dialami oleh guru saja melainkan juga dialami 
oleh siswa dan orang tua. Berdasarkan pengalaman  yang disampaikan  oleh beberapa orang tua dan siswa  pada 
permulaan penggunaan aplikasi google classroom  juga mengalami  hambatan karena  minimnya pengetahuan 
tentang  penggunaan aplikasi tersebut.  Sebagai solusi  pihak sekolah memberikan video tutorial atau langkah-
langkah untuk mengakses  google classroom yang dikirim melalui  group peguyuban orang tua, selain itu bagi 
yang kurang  paham dalam mengakses juga dilayani  oleh guru di sekolah.

Hambatan lain sering dijumpai selama belajar daring yaitu anak-anak tingkat Sekolah Dasar belum diijinkan 
membawa atau memiliki handphone, oleh karena itu siswa mengerjakan tugas menggunakan  handphone orang 
tuanya. Dalam kesehariannya beberapa orang tua ada yang bekerja sehingga anak tidak dapat mengumpulkan 
tugasnya tepat waktu. Sebagai solusi guru memberikan perpanjangan waktu dalam mengumpulkan tugas anak. 

Kelebihan yang kami dapatkan dengan  menggunakan  metode pembelajaran jarak jauh / belajar dari rumah 
dengan  aplikasi Google Classroom :

1. Peserta didik dapat belajartanpa dibatasi waktu,tempat dan jarak  anak didik bias belajar dengan bebas.
2. Peserta didik menjadi lebih aktif dan lebih mandiri dalam proses belajar mengajar
3. Dalam era digital ini, interaksi antara peserta didik dan pengajar dapat dilakukan sesuai dengan ketersediaan 
waktu mereka
4. Peserta didik dapat mengakses atau mereview bahan pembelajaran  setiap saat  
5. Penyelesaia materi disesuaiakan dengan kemampuan dan waktu peserta didik. Jika peserta didik memiliki 
semangat dan kemampuan menyelesaikan modul lebih cepat, maka ia bias menyelesaikan lebih cepat.
6. Untuk pendidik mendapatkan ilmu  menggunakan aplikasi google classroom 

Walaupun banyak kelebihan yang dijumpai dalam pembelajaran jarak jauh, namun pembelajaran tatap muka 
sangat penting dilakuka. Teknologi hanya alat tapi kehadiran guru secara tatapmuka tetap tak bisa dilepaskan 
dalam proses pembelajaran.  Semoga pandemic Covid-19 cepat berlalu, hingga proses pembelajaran tatap muka 
segera bisa dilakukan.

Guru mengikuti  pelatihan  aplikasi google classroom

Opini
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PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SMP KRISTEN 1 HARAPAN

“Unggul dalam Mutu dan Pelayanan, Teguh dalam Iman, 
Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan”

VISI

FASILITAS
Fasilitas penunjang SMP Kristen 1 Harapan :

1. Laboratorium IPA
2. Lab. Komputer
3. Perpustakaan
4. Ruang UKS
5. Ruang kelas ber-AC lengkap dengan audio dan lcd

Waktu pendaftaran PPDB SMPK 1 Harapan 
1. pendaftaran tgl 1 Pebruari 2021

Syarat pendaftaran :
1. Mengisi formulir yg sudah disediakan
2. Mengikuti wawancara pada saat pendaftaran

informasi selengkapnya akan disampaikan awal Januari 2021 lewat website sekolah smpk1harapan.sch.id

Ekstrakurikuler pilihan
Bidang seni 
1. Tari Bali 
2. Teater / sastra
3. Jurnalistik
4. Paduan suara
5. Ensambel music
6. Modeling
7. Baleganjur

Ekstrakurikuler pilihan
Bidang akademik
1. Club biologi
2. Club IPS
3. Club fisika
4. Club kimia
5. Club matematika
6. Bahasa inggri
7. Bahasa Bali
8. Bahasa Jepang
9. Komputer
10. Elektro 

Ekstrakurikuler pilihan
Bidang akademik
1. Sepak bola
2. Volly
3. Basket
4. Renang
5. Catur
6. Futsal
7. Pencak silat
8. KarateBidang lainnya

1. KSPAN
2. PMR
3. Marching band
4. Paskibra
5. PIK R
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Dalam dunia pendidikan Pembelajaran Jarak 
Jauh (PJJ) bukanlah  metode baru dalam 
proses belajar-mengajar. Metode PJJ atau juga 

sering di sebut dengan konsep e-learning. Pada konsep 
ini siswa dapat belajar sendiri menggunakan laptop, 
komputer atau ponselnya. Konsep e-learning atau 
pembelajaran secara elektronk sudah lama digunakan 
di dunia Pendidikan, namun belum dilaksanakan secara 
menyeluruh di semua jenjang pendidikan. Pandemi 
Covid-19  membuat berbagai kegiatan pembelajaran 
yang tadinya tatap muka kini dipaksa berubah menjadi 
pembelajaran jarak-jauh (PJJ) memanfaatkan media 
dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan(luring).

Agar bisa menjalankan PJJ dengan baik perlu 
kesiapan sumber daya manusia, peralatan media yang 
digunakan sebagai sarana belajar jarak jauh baik guru 
sebagai pengajar dan peserta didik sebagai siswa yang 
mendapat materi pembelajaran. Selama Pandemi 
COVID-19, tenaga pendidik  harus bisa berinovasi 
dalam  kegiatan belajar-mengajar dari rumah agar 
tetap menyenangkan, tidak membosankan  serta 
tidak memberatkan siswa dalam menerima materi 
pembelajaran dengan cara meningkatkan kreativitas 
guru.  Kreativitas bisa ditingkatkan dengan cara 
membuat vidio pembelajaran sendiri, menggunakan 
lingkungan rumah anak sebagai media pembelajaran, 
menggunakan orang sekitar rumah anak sebagai 
sumber belajar yang disesuaikan dengan  materi 
pembelajaran. Yang jelas materi pembelajaran yang 
kita berikan adalah materi yang berhubungan dengan 
kehidupan mereka sehari-hari sehingga anak-anak 
dapat merasakan manfaat pelajaran yang diberikan 
oleh guru.

Menurut UU no.14 tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen, seorang guru professional harus memiliki 
empat kompetensi dasar dalam pendidikan, empat 
kompetensi dasar ini diantaranya adalah kompetensi 
professional, pedagogik, sosial dan kompetensi 
kepribadian. Salah satu dari kompetensi diatas 
adalah kompetensi pedagodik yang berkaitan erat 
dengan kemampuan guru dalam memahami proses 
pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas (tatap 
muka) dan melalui daring yang bersifat dinamis. 

Kecakapan atau ketrampilan guru dalam mengajar 
setidaknya  berpegang pada ketrampilan 4C yaitu 
communication(komunikasi), collaboration(kolaborasi), 
critical thinking(berpikir kritis) dan creativity (kreativitas).
oleh karena itu selama masa pandemi COVID-19 
berbagai cara kreatif telah dilakukan oleh para guru 
dengan mengikuti berbagai webinar, Ikut bergabung 
dalam  guruberbagi.kemendikbud.go.id, serta 
pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebijakan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Melalui berbagai pelathan yang diikuti guru  
diharapkan dapat meningkatkan diri dengan 
kreativitas dan inovasi dalam memberikan materi 
pelajaran kepada siswa. Banyak jenis teknologi yang 
bisa digunakan antara lain : aplikasi WhatsApp, 
Viritual meeting (Google meet/zoom meeting, Google 
App ( google class room, google drive, You tube, 
Google calendar,membuat video pembelajaran editing 
video spt (kine master, camtasia). Selain mengunakan 
teknologi dalam  PJJ bagi yang bermasalah dalam 
sinyal atau kendala dengan jaringan internet bisa 
dengan alternatif lain yaitu home visit.

Guru dalam Mengajar
PJJ Meningkatkan Kreativitas 

Emaria Pelawi,SE.,MA. | SMPK 2 Harapan
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Mewarnai gambar kelinci

Pendidikan New Normal

Kini pendidikan telah berubah....
Dulu...buku selalu adalah temanku belajar...
Namun...sekarang media digital adalah temanku belajar...
Dulu kuingat masa-masa aku pergi bersekolah...
Belajar....bermain....dan bertemu teman...
Namun...kini semua telah berubah...
Ku hanya dirumah saja....
Belajar dan bermain hanya kulakukan dirumah saja....
Kenanganku tentang bersekolah seakan memudar hilang...
Ku ingin kembali ke masa dimana aku dapat pergi bersekolah...
Aku ingin belajar dan bermain di sekolah...
Andai aku bisa...
Aku ingin melakukannya....

Manogar Hutasoit XII MM SMK Pariwisata Harapan

Belajar di tengah COVID-19 

Kami... 
Yang dahulu setiap pagi pergi ke sekolah untuk belajar 
Kini tidak
yang dulu selalu berkumpul, mengobrol, 
bahkan bercanda dengan teman-teman, kini tidak lagi 

Kini...
Hari-hari kami lalui dengan menatap layar ponsel
Mengerjakan tugas daring dari bapak ibu guru 
Dan belajar tanpa bertatap muka 

Kami...
Rindu Teman... 
Rindu Guru...
Rindu Suasana Sekolah... 
Semoga wabah ini cepat berlalu 
Agar semuanya membaik seperti semula

Yemima Melanie Malo 
XII MM 
SMK PARIWISATA HARAPAN 

Download Gambar

https://drive.google.com/file/d/1aEWLc7P4LiQYMvmulHRs4k83EGaPD6cE/view?usp=sharing
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Hitung banyak benda dan lingkari bilangan yang tepat

Tebalkan bilangan dan pasangkan banyak buah 
dengan bilangan yang tepat

Download Gambar

Download Gambar

https://drive.google.com/file/d/1aBu20D_9KNcmRhjG73X7YCbTdDB27WY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OjHXHkS3Fz0SaPIlilHNPKZzjApJnxZe/view?usp=sharing
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