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Buletin TurningPoint kali ini mengambil tema "Be Adaptable 

to Change and Growth" mengingat berbagai perubahan terjadi di 
sekitar kita, baik perubahan akibat pandemi Covid-19, perubahan era 
distruption 4.0, maupun perubahan menuju society 5.0. Terna kali ini 
mengajak kita sebagai orang tua untuk menjadi teladan yang 
menginspirasi, memotivasi, sekaligus memfasilitasi anak-anak dalam 
proses beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. 

Melalui sambutannya dalam "Paras", Dewan Pengurus 
mengingatkan kita akan perubahan yang terjadi sekaligus 
mendesak, bahkan memaksa kita, untuk lebih cepat beradaptasi 
menjadi serupa dengan karakter Kristus agar kita bisa tetap survive. 

Dalam "Lentera': yang ditulis oleh Pdt. Timotius Wibowo 
Santoso, M.K., tersurat bahwa tiap perubahan yang terjadi adalah 
bagian penting dalam sejarah manusia yang mana Tuhan turut 
campur tangan dalam tiap perubahan yang terjadi, bahkan 
Tuhan mau kita berperan secara aktif di dalamnya khususnya 
dalam memotivasi dan memfasilitasi perkembangan jati diri, 
karakter, dan potensi anak-anak. Sedangkan melalui "Jendela': 
Rieka lntansari, M.Psi., Psikolog, menyinggung adanya tekanan 
yang dialami oleh anak, guru, ataupun orang tua ketika menghadapi 
berbagai perubahan yang terjadi. Di situlah penting dan perlunya 
membentuk ketahanan serta ketangguhan menghadapi berbagai 
perubahan yang telah, sedang, dan akan terus terjadi. 

"Kiprah" ka li ini menyajikan berbagai kegiatan Kompas 
Generasi Baru mela lui foto-foto kegiatan dan kesan ataupun pesan 
siswa TK Kristen Petra 11 , SD Kristen Petra 1, SMP Kristen Petra Acitya, 
dan SMK Kristen Petra yang diungkapkan dalam bahasa khas mereka. 

Semoga buletin ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
So/i Deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. 

LENTERA-------------- 3 
Changes and Growth Need Self Adaptation 
(Pdt. Timotius Wibowo Santoso, M.K.) 

POROS------------- 5 
Be Adaptable to Change and Growth 
(Ir. lskandar ltamurti) 

JENDELA --------------- 6 
Growing, Adaptive, and Resilience in the Changing World 
(Rieka lntansari, M.Psi., Psikolog) 

KIPRAH 
Bermain Sesuai Aturan 
TK Kristen Petra 11--------------- 9 
Yuk, Menjaga Kebersihan Diri! 
SD Kristen Petra 1 --------------• 10 
How to Use Social Media Wisely l l 
SMP Kristen Petra Acitya------------

Karakter Seorang Pemimpin "Mendapatkan Kepercayaan" 
SMK Kristen Petra-------------- 12 
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P andemi Covid-19 yang melanda 
dunia sejak akhir tahun 2019 telah 
membawa banyak perubahan. Ber
bagai kegiatan penting seperti 
bekerja, berbelanja, beribadah, dan 
bersekolah harus kita lakukan secara 
daring (dalam jaringan atau online), 
dengan bantuan teknologi internet. 
Namun, sesungguhnya perubahan
perubahan itu terjadi bukan hanya 
karena pandemi. Sebelum pandemi, 
sudah banyak kegiatan yang dilakukan 
secara online, dan akan semakin 
meningkat meskipun tidak terjadi 
pandemi. Pandemi memang memaksa 
kita untuk lebih cepat beradaptasi 
dengan perubahan-perubahan terse
but, namu perubahan-perubahan itu 
sendiri meru kan konsekuensi yang 
tak terhindarkan d ri berbagai bentuk 
kemajuan di l::lerbagai bidang ke
hidupan. engan atau tanpa pandemi, 
kita narus mampu beradaptasi 
~· aptable) dengan setiap bentuk 
perubahan (change) dan kemajuan 
(growth) yang terjadi, baik secara 
global maupun secara nasional. 

Beradaptasi dengan Kemajuan 
Teknologi 

Sebagian dari kita mungkin sudah 
cukup akrab dengan istilah industri 4.0. 
lstilah ini semakin sering dibicarakan 

sejak diangkat sebagai salah satu tema 
dalam Debat Pilpres pada awal tahun 
2019. lndustri 4.0 diperkenalkan secara 
publik untuk pertama kali pada tahun 
2011 dalam sebuah pameran per
dagangan di Kata Hanover, Jerman. 
lndustri 4.0 adalah nama untuk tahap 
yang paling mutakhir dari em pat tahap 
revolusi industri yang telah terjadi dalam 
sejarah. Revolusi industri pertama (dise
but industri 1.0) terjadi pada akhir abad 
ke-18 ketika manusia mampu meman
faatkan tenaga uap untuk menggerak
kan mesin. Revolusi industri tahap kedua, 
(industri 2.0) terjadi pada awal abad 
ke-20 ketika energi listrik menggantikan 
peran tenaga uap. Revolusi industri 
tahap ke-3 (industri 3.0) terjadi pada 
akhir abad ke-20 ketika komputer dan 
robot digunakan dalam otomatisasi 
proses produksi. 

Sekarang ini kita telah masuk revolusi 
industri tahap ke-4 (industri 4.0), yang 
mana teknologi internet digunakan 
dalam otomatisasi proses produksi. 
Dengan kemajuan teknologi internet, 
proses pengiriman data digital dapat 
dilakukan dengan kecepatan sangat 
tinggi. Kemajuan teknologi internet ini 
membuka jalan bagi cloud computing 
yang mana data dari suatu tempat dapat 
dikirimkan ke sebuah server (komputer 
sentral) yang berada di lokasi yang ber-

beda untuk diolah dan dikirimkan 
kembali secara real-time (pada waktu itu 
juga, seakan-akan tanpa jeda waktu). 
Kemajuan teknologi internet juga 
memunculkan konsep Internet of 
Things (loT) yang mana benda-benda di 
tempat yang berbeda dapat saling 
terhubung melalui internet, dan dapat 
saling mengirim atau menerima data 
secara otomatis. Penerapan teknologi 
ini dapat kitajumpai dalam aplikasi peta 
digital (misalnya Google Map), dan 
aplikasi transportasi online (Gojek, Grab, 
dan sebagainya). Tentu saja, pada masa 
yang akan datang kita akan lebih sering 
melihat penerapan industri 4.0 ini 
dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Bagaimana kita harus bersikap 
terhadap kemajuan teknologi? Di 
dalam Kejadian 4:20-22, terdapat 
catatan yang menarik mengenai 
perkembangan teknologi. Di situ 
disebutkan tokoh-tokoh perintis atau 
penemu (disebut dengan istilah 
"bapa'; yang secara harfiah berarti 
sumber atau cikal-bakal), yang mem
bawa kemajuan di berbagai bidang 
kehidupan manusia. Yabal disebut 
sebagai perintis industri perkemahan 

Edisi 21/22_01 3 



INDUSTRY 4.0 

= c@~ ~ 1w,-~1 ~ ~ ,, , L L!:..!. I 

~ 

(pada masa kini, real estate) dan peter
nakan, Yubal sebagai penemu alat-alat 
musik (kecapi dan suling), dan Tubal
Kain sebagai perintis teknologi 
peralatan logam (tembaga dan besi). 
Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa 
setelah Adam jatuh dalam dosa, Tuhan 
masih tetap mengizinkan manusia 
menggunakan kecerdasannya dan 
menghasilkan penemuan-penemuan 
baru di berbagai bidang. Tuhan 
mengizinkan keturunan Adam untuk 
melanjutkan kehidupan mereka di 
bumi dan mengembangkan teknologi 
untuk kesejahteraan hidup mereka. 
Alkitab menempatkan kemajuan 
teknologi sebagai bagian penting 
dalam sejarah kehidupan manusia dan 
kita harus secara aktif berperan di 
dalamnya. 

Beradaptasi dengan Perubahan 
Paradigma 

Setelah berkenalan dengan industri 4.0, 
kita juga perlu berkenalan dengan 
masyarakat 5.0 (society 5.0). Keduanya 
memang berhubungan, namun memili
ki fokus kajian yang berbeda. lndustri 
4.0 berfokus pada perkembangan di 
bidang industri, sedangkan masyarakat 
5.0 pada kesejahteraan umat manusia. 
Seperti kita tahu, kemajuan di bidang 
teknologi dan industri berdampak posi
tif bagi kemajuan di bidang ekonomi. 
Namun, kemajuan ekonomi ternyata 
juga menimbulkan berbagai persoalan 
yang justru mengancam kesejahteraan 

at manusia, seperti peningkatan 
kebutuhan energi dan pangan, jumlah 
masyaral<at usia lanjut yang semakin 
besar, persaing di dunia internasional 
yang semakin tajam, dan kesenjangan 
ekonomi yang emakin lebar. lnilah 
yang menjad, latar belakang muncul
nya ,agasan mengenai masyarakat 5.0. 

agasan mengenai masyarakat 5.0 
diperkenalkan pertama kali pada 
tanggal 22 Januari 2016, di Tokyo, 
Jepang, sebagai kelanjutan dari empat 
model masyarakat sebelumnya, yaitu 
masyarakat berburu (masyarakat 1.0), 
masyarakat agraris (masyarakat 2.0), 
masyarakat industri (masyarakat 3.0), 
dan masyarakat informasi (masyarakat 

4 ~ 

4.0). Masyarakat 5.0 disebut sebagai 
human-centered society karena kese
jahteraan umat manusia ditempatkan 
sebagai prioritas. Visi masyarakat 5.0 
adalah super smart society (masyarakat 
super cerdas), yang mampu mengatasi 
berbagai persoalan sosial melalui 
sistem yang mengintegrasikan dunia 
maya dan ruang fisik. Visi masyarakat 
5.0 ini sangat relevan dengan dunia 
pendidikan. Untuk membangun super 
smart society, mutlak diperlukan sumber 
daya manusia (SDM) unggul, yang harus 
dipersiapkan melalui sistem pendidikan 
yang baik. 

Untuk mewujudkan visi masyarakat 5.0, 
Kementerian Pendidikan dan Kebu
dayaan Republik Indonesia, meluncur
kan program "Merdeka Belajar" (untuk 
pendidikan dasar dan menengah) dan 
"Kampus Merdeka" (untuk pendidikan 
tinggi) . Program "Merdeka Belajar, 
Kampus Merdeka" menerapkan para
digma baru, yang mana siswa ditempat
kan sebagai "pusat" dan diberi kebe
basan untuk mengembangkan dirinya 
sesuai dengan minat dan bakatnya. 
Peran para guru pun berubah. Guru 
bukan lagi sebagai penyedia bahan ajar 
(learning material provider), melainkan 
sebagai mentor yang menginspirasi, 
memotivasi, dan memfasilitasi proses 
belajar para siswa. 

Tentu, tidak mudah bagi para guru di 
sekolah dan para orang tua di rumah 
untuk mengubah paradigma, menem
patkan siswa atau anak-anak sebagai 
"pusat" dalam proses belajar, dan 
menempatkan diri sendiri sebagai 
mentor. Namun, kita bisa belajar dari 
Yesus. Dalam Matius 20:25-27, Yesus 
memanggil para murid-Nya dan ber
kata: "Kamu tahu, bahwa pemerintah
pemerintah bangsa-bangsa memerintah 
rakyatnya dengan tangan besi dan pem
besar-pembesar menjalankan kuasanya 
dengan keras atas mereka. Tidaklah 
demikian di antara kamu. Barangsiapa 
ingin menjadi besar di antara kamu, 
hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan 
barangsiapa ingin menjadi terkemuka 
di antara kamu, hendaklah ia menjadi 
hambamu:' Berbeda dengan paradigma 

yang pada umumnya berlaku, Yesus 
justru mengajarkan para pemimpin (pe
merintah dan para pembesar) untuk 
menempatkan diri sebagai pelayan dan 
menggunakan otoritasnya untuk 
melayani orang lain. Yesus juga menem
patkan diri-Nya sebagai teladan dalam 
hal ini. la menggunakan otoritas-Nya 
bukan untuk mendominasi para murid
Nya, melainkan memotivasi dan mem
fasilitasi mereka untuk melakukan hal
hal yang lebih besar daripada apa yang 
dilakukan-Nya (Yoh. 14:12a). Sebagai 
guru di sekolah dan orang tua di ru a , 
kita juga harus menempatka airi se
bagai "pelayan" (bukan sebagai pusat) 
bagi siswa dan anak-anak yang u an 
percayakan kepada kita, dan menggu
nakan otoritas kita untuk memotivasi 
dan memfasilitasi perkembangan jati 
diri, karakter, dan potensi mereka. 

Penutup 

Pada masa lalu, otoritas kekristenan 
pernah memiliki pengalaman buruk 
dengan kemajuan teknologi. Pada 
waktu itu, tahun 1633, gereja melaku
kan pengadilan terhadap Galileo Galilei, 
seorang ilmuwan. Galileo diadili setelah 
menyampaikan hasil penelitiannya dan 
berkesimpulan bahwa bumi bergerak 
mengelilingi matahari. Kesimpulan 
Galileo bertentangan dengan keya
kinan gereja bahwa mataharilah yang 
bergerak mengelilingi bumi. Gereja 
bersikukuh bahwa bumi tidak bergerak 
karena bumi adalah pusat alam 
semesta. Galileo divonis sebagai bidah 
dan diancam hukuman mati. Untuk 
menyelamatkan nyawanya, Galileo 
dipaksa untuk menarik kembali kesim
pulannya, dan harus menjalani sisa 
hidupnya sebagai tahanan rumah. 
Barulah pada tahun 1992, atau 359 
tahun kemudian, pada sebuah upacara 
di Roma, di hadapan Akademi llmu 
Pengetahuan Kepausan, Paus Yohanes 
Paulus II secara resmi menyatakan 
bahwa Galileo benar. Tentu, kita tidak 
ingin pengalaman buruk seperti itu 
terulang lagi. 

Pdt. Timotius Wibowo Santoso, M.K. 
(Pendeta GK/ Ressud) 



Tanpa terasa, setahun lebih sudah kita 
berhasil bertahan menghadapi pandemi ini. 
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang 
senantiasa menyertai kita dalam meng
hadapi pandemi ini sehingga kita tidak 
menjadi kehilangan harapan dan ada 
sebagaimana saat ini. 

Mungkin kita jg masih ingat Charles Darwin 
pernah memaparkan sebuah pemikiran: 
"It is not the strongest of the species that 
survives, nor the most intelligent, it is the 
one that is most adaptable to change." 

Pandemi ini membukakan mata kita untuk 
menyadari ada banyak perubahan yang 
harus kita lakukan, hal yg bisa kita lakukan 
lebih efisien tetapi tidak pernah kita lakukan 
karena kita enggan mengganti kebiasaan 
kita dan tidak mau beradaptasi dengan hal 
hal yang baru. Di sisi lainnya, ada yang juga 
bisa memanfaatkan peluang yang ada 
karena "diuntungkan" dengan kondisi 
pandemi ini, seperti produk suplemen, 
obat-obatan, sektor teknologi, dan lain-lain. 

Karena keadaan yang mendesak ini, kita 
dipaksa untuk lebih cepat beradaptasi 
dengan kebiasaan baru (teknologi) yang 
ada dan memanfaatkan dengan sebaik 
mungkin. Saat ini ada juga yg mengatakan 
kita ini mengalami percepatan perubahan 
ke era yang dulunya masih rencana menjadi 
sebuah realitas yang harus dihidupi. 

Dari pengalaman sejarah, kita tahu pertum
buhan masyarakat dunia juga beradaptasi 
seiring dengan kebutuhan zaman dari era 
perburuan (society 7.0) ke era agraris (society 
2.0) lalu era industrial (society 3.0) dan era 
informasi (society 4.0) yang mana saat ini 
kita hidup. 

Di Jepang, karena jumlah orang lansia akan 
menjadi lebih banyak dari orang yang 
produktif, menjadikan mereka membuat 
konsep society 5.0 (super smart) yang akan 
membuat mereka mulai beradaptasi dengan 
Al (artificial intelligence) untuk bisa membantu 
mereka menangani masalah yang dihadapinya. 
Manusia akan berkomunikasi dengan robot 
dan komputer dengan cara yang sama ber
komunikasi dengan sesama manusia. Hal 
mana yang akan membuat canggung ketika 
dilakukan pertama kalinya. Tetapi dengan 
beradaptasi, manusia akan terbiasa. 

Menyikapi keadaan pandemi ini, banyak 
pengusaha yang juga segera berganti 
haluan dan memilih suatu konsep online 
untuk bisnis mereka supaya bisa survive 
pada era ini. Beberapa motivator juga sudah 
melakukan sesi motivasi mereka secara 
online. Sebelumnya tidak pernah terbayang
kan karena paradigma saat itu perlu 
pertemuan langsung untuk bisa membuat 
peserta termotivasi. Tetapi keadaan ini 
membuat paradigma itu berubah, dan 
banyak dari client mereka malah tersadar 
bahwa cara ini lebih efisien dan hemat. 

Hal yang sama juga terjadi di gereja-gereja 
kita, tidak pernah ada sebelumnya siaran live 
dari kebaktian mingguan dari banyak gereja 
(mungkin hanya ada beberapa gereja besar 
saja yang menggunakannya). Saat ini kita 
sudah bisa mengikuti kebaktian mingguan 
live mulai dari gereja kita sampai gereja di 
seluruh dunia, atau setidaknya sadar kalau 
ada hal seperti itu. Kita dapat mengikuti 
ibadah mingguan online dari pembicara 
tenar seperti Pdt. Stephen Tong atau Pdt. 
Gilbert Lumoindong. Ada juga Ps. Joseph 
Prince di Singapura sampai Ps. Joel Osteen 
di Amerika. Pdt. Joas Adiprasetya pernah 
mengatakan dalam salah satu seminar 
online-nya kalau gereja saat ini memasuki 
era reformasi ke-2, suatu keadaan yang akan 
mengubah cara kita bergereja selama ini. 
Jika ketika era prareformasi kebanyakan 
Alkitab dibacakan di gereja dan kaum awam 
hanya mendengarkan sembari mendapat
kan penjelasannya dari khotbah mingguan, 
maka setelah reformasi, Alkitab menjadi 
bacaan sehari-hari di rumah dan menjadi 
bahan renungan pribadi harian. Sekarang 
lnjil akan dapat diberitakan secara lebih 
meluas dan lebih jelas dari sebelumnya, 
berkat perkembangan teknologi dan gaya 
hidup yang baru. Banyak pengajaran diberi
takan kepada banyak orang yang dahulu 
rindu untuk belajar tetapi terhalang oleh 
waktu, tempat, dan biaya. Seka rang, mereka 
bisa mencari banyak bahasan dan seminar 
tentang berbagai pengajaran dan apolo
getika secara online bebas biaya, waktu, 
dan tempat. 

Sebagai orang Kristen, sebenarnya kita juga 
harus beradaptasi untuk menjadi serupa 
dengan karakter Kristus dari kebiasaan 
duniawi yang kebanyakan dilakukan oleh 
orang-orang. 

"namun aku hidup, tetapi bukan lagi 
aku sendiri yang hidup, melainkan 
Kristus yang hidup di dalam aku. Dan 
hidupku yang kuhidupi sekarang di 
dalam daging, adalah hidup oleh 
iman dalam Anak Allah yang telah 
mengasihi aku dan menyerahkan diri
Nya untuk aku" (Galatia 2:20). 

Pastor Rick Warren dari Saddelback Church, 
Amerika (pengarang buku Purpose Driven 
Life) mengatakan kehidupan kita saat ini 
adalah latihan dari kehidupan kita kelak 
ketika bersama Kristus yang merupakan 
tujuan akhir kita sebagai orang Kristen. 

Kita tidak pernah tahu sampai kapan 
pandemi ini akan berakhir, tetapi yang pasti 
kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan 
ini supaya kita bisa tetap survive dan Kristus 
akan tetap bersama kita mengerjakan 
rencana yang indah. 

Ir. lskandar ltamurti 
Sekretaris II Dewan Pengurus PPPK Petra 
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◄ 
Growing, Adaptive, and 

Resilience in the Changing World 
Perubahan yang Sangat Tiba-Tiba Dalam 
KemunculanCovid-19 -----------

Setiap orang tidak pernah menyangka bahwa pada bulan 
Desember 2019, virus corona atau yang disebut Covid-19 
mulai meluluhlantakkan peradaban manusia di dunia. 
Perubahan dalam seluruh bidang menjadi tidak terelakkan. 
Sektor pendidikan, teknologi, sosial, ekonomi mengalami 
perubahan yang sangat signifikan. 

WHO (2020) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai bencana 
pandemik yang artinya bencana bagi seluruh negara di 
penjuru dunia. Hingga tanggal 26 Juli 2021, tercatat 
194.080.019 kasus yang terkonfirmasi Covid-19, tercatat 
4.162.304 kasus kematian akibat Covid-19 (WHO, 2021, 
covid19.who.int). Dalam menekan laju perkembangan 
virus ini, WHO juga menyarankan cara pencegahan, yaitu 
menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, 
mengurangi pertemuan, menghindari kerumunan dan 
ruangan tertutup. Bahkan dalam penanganannya di 
Indonesia perlu dilakukan pembatasan gerak secara massal 
mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada 
tahun 2020 dan kemudian saat ini diberlakukannya PPKM 
(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), yang 
ternyata dirasakan sangat ampuh untuk mengurangi laju 
perkembangan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. 

Manusia seakan ditarik secara paksa untuk masuk dalam 
dunia yang terisolasi. Manusia menjadi terbatas dalam gerak 
fisik, dan terbatas dalam proses pengembangan diri. Keter
batasan itu menimbulkan banyak tekanan, stress, dan keta
kutan yang pada ujungnya akan berdampak pada kesehatan 
mental manusia. Perubahan yang terlalu cepat dan besar 
menjadikan manusia tertekan. Banyak dari kita yang terbiasa 
dengan dunia yang stabil, ada dalam kontrol, dan dapat 
diprediksi dengan akal sehat. Namun, semuanya itu runtuh 
dan kita ditelanjangi oleh kekuatan-kekuatan yang berada di 
luar, kendali. (Lennox, 2020). Perencanaan baik dalam sektor 
bisnis, e didikan, maupun pariwisata yang sudah disusun 
dalam wal<ta jangka pendek ataupun jangka panjang, 
semuanya harus berubah seketika. Tidak ada yang bisa 
terwujud. Penelitian ya g dilakukan oleh Feng, dkk. (2020) 
dalam Susilowati (2021) menemukan bahwa Covid-19 
menyebabka istress bagi masyarakat umum. Bahkan 
dalam situasi yang berat ini, dalam ketakutannya, manusia 
mu .ai kehilangan minat sosial, dan rasa individualistis juga 
semakin meningkat. Bahkan tidak sedikit yang bersikap 
egosentris dan hanya memikirkan diri sendiri. Dalam hal ini 
muncul suatu kejahatan moral (Lennox, 2020). Kejahatan itu 
terjadi dalam bentuk kepanikan berbelanja yang egois, 
penimbunan bahan makanan berlebih, pembelian obat
obatan, vitamin, masker, ataupun tabung oksigen yang 
tidak banyak dibutuhkan. Bahkan dalam memanfaatkan ini 
setelah barang menjadi langka, mereka menjual dengan 
harga yang fantastis dan di luar nilai kemanusiaan. Dalih 
yang muncul adalah suatu bentuk kebertahanan hidup 
dalam situasi keuangan yang sulit, namun menjadikan suatu 
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sisi ketidakpedulian sosial yang besar. Suatu perilaku 
adaptasi yang secara nyata bukan pada tempatnya. 

Tantangan akan perubahan yang sangat cepat ini memaksa 
semua pihak baik orang dewasa maupun anak-anak perlu 
dengan cepat melakukan suatu perubahan sikap dan per
tumbuhan diri untuk menyesuaikan diri. Manusia dapat 
memilih akankah berjuang dengan cara yang tepat dalam 
berhadapan dengan tantangan yang ada ataukah berhenti, 
menyesali, diam, dan menjadi kaum rebahan. Waktu terus 
berjalan, usia terus bertambah, kesempatan semakin ter
batas. Duduk, diam, dan menunggu situasi akan berakhir 
lalu kita akan kembali pada rencana awal tentu saja akan 
membuat kita kehilangan kesempatan. Anak hingga remaja 
menjadi kehilangan masa emasnya untuk bertumbuh. Saat
nya situasi yang baru. Gerakan yang baru dan kebiasaan 
yang baru harus disusun dalam suatu perilaku "New Normal" 
sebagai bentuk upaya dalam proses adaptasi manusia yang 
tentu saja tepat, tidak hanya sekadar bagi "saya" tetapi juga 
bagi "kita" bersama. 

Perubahan Era lndustri (Digital) 4.0 Menjadi Era 
Society 5.0----------------
Perubahan yang cepat dalam kondisi zaman dan perbedaan 
perilaku antargenerasi juga menjadi satu hal yang perlu 
disadari dan dicermati oleh setiap kita, termasuk di dalam
nya orang tua selain tantangan pandemic. Dunia telah 
berubah, perubahan zaman teknologi yang juga memaksa 
individu untuk mengubah cara dalam bekerja, berelasi, dan 
melakukan pemecahan masalah. Perubahan ini terus terjadi 
dimulai dari era industry 1.0 yang dilakukan secara manual 
hingga saat ini dalam era digital 4.0. Semua dilakukan secara 
digital dan berbasiskan teknologi, baik itu pendidikan, 
pekerjaan, bisnis, sosial, maupun gaya hidup. Bahkan saat 
pandemic ini, semua dipaksa untuk masuk dalam dunia 
teknologi/digital. Tidak hanya berhenti dalam industri 
digital. Saat ini dunia sudah memasuki era society 5.0. Society 
5.0 pun muncul sebagai bentuk upaya agar teknologi 
bisa berdampingan secara damai dengan manusia . 
Teknologi bisa memanusiakan manusia dan meletakkan 
manusia sebagai fokus utama. (Kresnoadi, 2021). Era digital 
4.0 dirasakan tidak dapat menjawab kebutuhan manusia 
secara sosial. Kecepatan berubahnya zaman ini harus segera 
dibarengi dengan perilaku yang beradaptasi. Perilaku yang 
terus berdampingan untuk bisa tangguh menghadapi 
zaman yang terus berubah. Sebagai guru dan orang tua, kita 
tidak bisa menghalangi anak-anak untuk bersentuhan 
dengan gadget atau menolak teknologi dan membiarkan 
anak-anak saja yang mempelajari bagian ini. Kita semua 
harus berlatih untuk terbuka dalam literasi digital. Anak
anak pun perlu mempelajari bahasa coding disamping 
belajar bahasa lnggris atau Mandarin. Bidang yang dahulu
nya tidak terlalu dibutuhkan, sekarang menjadi sangat 
penting. Terlebih lagi masa pandemi menarik anak-anak 
untuk terus berkecimpung dalam bidang teknologi. 
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Bahkan ke depan tentu tidak mudah untuk kita prediksi 
dengan perkembangan keilmuan yang sangat pesat. 

Resiliensi Diri Menghadapi Tekanan -----

Perubahan akibat pandemi tekanan tersendiri, baik bagi 
anak, guru, maupun orangtua. Secara global, pandemi 
Covid-19 ini disebut dengan bencana nonalam. Kesulitan 
dan hambatan menjadi problem yang tidak bisa dihindari 
bagi semuanya. Setiap orang memiliki cara masing-masing 
dalam menghadapi tekanan/stressor yang ada. Mereka yang 
merupakan pribadi yang resilient cenderung lebih mudah 
cepat bangkit dan bertahan dalam kehidupan. Resilience 
adalah kapasitas untuk mempertahankan kemampuan 
untuk berfungsi secara kompeten dalam menghadapi 
berbagai stressor (Kaplan, dkk., 1996; Egeland dkk, 1993 
dalam Hendriani, 2018). Resilience diibaratkan seperti bola 
karet yang sebisa mungkin akan memantul jika mendapat 
tekanan (bounce back). llustrasi ini menggambarkan bahwa 
individu yang resilient akan tangguh menghadapi tekanan. 
Bahkan dia tidak terjatuh dan tersingkir, tetapi akan 
berupaya untuk bangkit. lndividu yang mampu resilient 
tentu saja tidak terjadi begitu saja. Pembentukan akan 
berjalan sepanjang kehidupan individu tersebut yang tentu 
saja tidak lepas dari pola pengasuhan dan juga kondisi 
lingkungan. 

Grotberg (1999) dalam Hendriani (2018) menyebutkan ada 
tiga sumber resilience, yaitu: I have, I am, dan I can. Sumber 
resilience ini saling berkaitan dan juga berkembang karena 
dukungan yang besar dalam perkembangan hidupnya. 
Seseorang yang memiliki I have, dia akan merasakan adanya 
kepercayaan yang besar akan lingkungannya, ia merasakan 
mendapatkan akses fasilitas yang memadai serta ada 
dukungan dari lingkungan untuk mendorong kemandirian 
dalam diri. Sedangkan sumber resilience I am bersumber 
pada kekuatan diri individu. Mereka merasa bahwa diri 
mereka penuh cinta, bangga, dan puas akan diri sendiri, 
memiliki empati dan tanggung jawab besar serta mampu 
menerima konsekuensi akan tindakan dirinya. Sumber 
resilience I can adalah sumber yang menyatakan adanya 
kemampuan dalam diri suatu kepercayaan untuk mampu, 
yaitu kemampuan dalam berkomunikasi, memecahkan 
masalah, mengelola perasaan, dan kemampuan untuk 
menjalin hubungan secara positif. 

Ketiga sumber di atas akan dapat dicapai oleh individu jika 
dalam perkembangan sosialnya dilalui dengan tahap yang 
positif. Faktor pembentukan resilience ini dimulai dari masa 
bayi hingga masa remaja. Dalam awal perkembangannya, ia 
mendapatkan kepedulian yang besar sehingga ia percaya 
(trust) dengan lingkungannya. Sedangkan dalam fase 18 
bulan hingga 3 tahun, anak-anak diberi kesempatan untuk 
otonom/mandiri dan memiliki kesempatan dalam meng
eksplorasi dunianyajuga mulai belajar akan adanya batasan
batasan perilaku. Fase prasekolah juga penting bagi anak
anak untuk mampu dan sedia dalam melakukan sesuatu. 
Mereka dapat terlibat secara aktif dalam kelompok sosial 
yang ada. Anak-anak yang memasuki masa sekolah (6-12 

tahun) diharapkan mendapat kesempatan berkarya 
(industry). Mereka diharapkan dapat terampil dalam 
mengembangkan diri dan memunculkan solusi akan 
pemecahan masalah secara kreatif. Dalam fase ini juga, 
anak-anak dapat dirangsang untuk berpikir cerdas (smart). 
Mereka perlu diberi kesempatan dalam menyelesaikan 
problem mereka sendiri dengan dukungan stimulasi 
pemikiran dari orang tua. Contoh: anak yang bermasalah 
dengan teman/guru, beri kesempatan mereka untuk meng
hadapi secara langsung yang sebelumnya dapat dipersiap
kan bagaimana alternatif pemecahan masalah yang ada. 
Anak juga dilatih untuk membuat perencanaan ganda. Hal 
ini juga memunculkan adanya kemampuan dalam berpikir 
fleksibel. Fase yang terakhir yang tidak kalah penting adalah 
masa remaja, yang mana anak-anak sedang membangun 
identitas diri mereka. Kehadiran figure yang positif akan 
menolong mereka mengenali bagaimana mereka mem
bangun identitas diri yang positif. Bila individu memiliki 
lingkungan yang senantiasa memberikan dukungan, kasih 
sayang, dan berbagai pengalaman positif (I have), maka 
individu tersebut akan menerima keadaan diri dan orang 
lain di sekitarnya (I am) (Hendriani, 2018). Hal ini yang akan 
memunculkan konsep identitas diri yang tepat, menumbuh
kan perasaan mampu untuk mengendalikan, mengarahkan, 
dan mengatur diri dengan baik. 

Resilience dalam menghadapi tantangan pandemi menjadi 
bagian yang penting yang mana secara nyata dapat 
dimunculkan dalam sikap keberfungsian diri. Setiap pribadi 
perlu merasa yakin dan percaya (I have) bahwa diri mereka 
memiliki sumber daya lingkungan yang bisa dioptimalkan. 
Anak-anak dapat melihat bahwa institusi sekolah, guru, 
orang tua, internet, buku, teman-teman, adalah akses untuk 
mereka dapat memanfaatkan semuanya dalam menghadapi 
kesulitan. Demikian juga orang tua. Di tengah keterbatasan 
akses anak-anak untuk bertemu langsung guru-guru 
mereka, orang tua dapat menggunakan akses dan sumber
sumber yang ada secara maksimal. Orang tua juga dapat 
memaksimalkan peran orang tua yang terbesar, yaitu 
mendidik dan mengasuh anak-anak secara langsung. Orang 
tua dan guru juga dapat memaksimalkan akses dan kemam
puan yang dimiliki untuk bisa mengatasi kesulitan yang ada. 
Keyakinan yang terbesar dalam diri juga diawali dengan 
adanya sosok Gembala Agung yang selalu ada menolong 
memberi kekuatan (Mazmur 23). 

Kita yakin dan percaya bahwa kita memiliki Allah yang terus 
memberi kekuatan dan kemampuan. Dalam hal ini, individu 
dapat mengembangkan optimisme dalam diri (I am). 
Optimisme yang didapatkan dari pertolongan ilahi, seperti 
yang tertulis dalam Yesaya 40:31. 

"tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN 
mendapat kekuatan baru: mereka seumpama 
rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayap
Nya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka 
berjalan dan tidak menjadi le/ah." 

Anak, guru, ataupun orang tua, juga perlu memiliki keya
kinan bahwa segala sesuatu bisa dilalui dengan kekuatan 
baru. Perubahan diri yang tidak terelakkan, namun tentu 
perubahan dengan cara positif yang kita harapkan. Kita 
dapat mengembangkan cinta dalam diri, kepedulian ter
hadap keluarga, murid didik ataupun kepada masyarakat 
sekitar. Kita dapat menyadari bahwa individu dapat 
menerima kondisi yang ada dengan cara menghadapi peran 
dan tanggung jawab masing-masing serta tidak memuncul
kan sikap menyalahkan kondisi, pemerintah, atau oknum 
tertentu. Saat kesadaran dan kepercayaan diri ini dirasakan, 
langkah kaki dalam menghadapi dampak pandemi dan 
perubahan zaman, menjadi lebih ringan dan mantap. 
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► lndividu pun diharapkan memiliki keyakinan akan kemam
puan dalam diri (I can). Hal ini dilakukan dengan membuat 
suatu perencanaan baru dengan diawali oleh analisis diri 
dan lingkungan, kemudian mencari solusi kreatif dalam 
menghadapi kesulitan yang ada. Perubahan sikap dan 
perencanaan awal tentu harus dilakukan. Diskusi-diskusi 
kecil dalam keluarga perlu lebih sering dilakukan sehingga 
mengasah keterampilan berpikir yang cerdas menghadapi 
kesulitan yang ada. Pengelolaan emosi juga tidak kalah 
penting. Setiap pribadi dirasakan perlu untuk bisa tenang 
serta meminimalkan kecemasan yang ada. Langkah-langkah 
yang dimunculkan tentu saja tidak lepas dari hikmat yang 
dari Tuhan. Orang berhikmat akan memiliki akal budi seperti 
yang tercatat dalam Mazmur 111 :10. 

"Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, 
semua orang yang melakukannya berakal budi yang 
baik. Puji-pujian kepadaNya tetap untuk selamanya." 
Resilience terus bertumbuh dan berkembang. Ketika individu 
menghadapi tantangan baru dan mereka menjadi resilient, 
itu artinya pertumbuhan diri sedang terjadi. la memiliki kotak 
alat perbaikan diri dan pemecahan masalah yang lebih 
lengkap dari sebelumnya. Seseorang yang bangkit dari 
keterpurukan dan mampu menghadapi problem dengan 
penyelesaian yang tepat akan mengembangkan kemam
puan dalam diri yang lebih baik. Syukur kepada Allah! 

Perubahan Era, Adaptasi Diri, dan Pertumbuhan Diri 

Perubahan zaman terus terjadi. Kegerakan dalam perubahan 
ini pun tidak dapat dicegah. Proses ini memberi tantangan 
tersendiri bagi manusia. Dahulu kita hanya melihat televisi 
selepas dari pukul 4, sedangkan akses saat ini pada dunia 
pertelevisian atau juga internet tanpa batas waktu. 
Memperhatikan hal ini, orang tua harus bertumbuh dan 
terus berproses untuk menjadi ahli. Kita semua harus 
melakukan proses penyesuaian diri/adaptasi. Adaptasi 
merupakan kemampuan menyesuaikan terhadap peru
bahan, tantangan, dan kendala. Proses adaptasi membutuh
kan adanya keterbukaan pikiran (growth mindset). Pikiran 
yang bertumbuh adalah suatu kondisi yang mana kita terus 
berupaya mengembangkan diri dan berpadanan dengan 
kemajuan era. Pikiran yang bertumbuh ini tentu saja diikuti 
oleh tindakan nyata, yaitu suatu keterbukaan untuk terus 
belajar. Pola berpikir juga tercapai dengan adanya pemikiran 
yang fleksibel. Perlu ada bagi manusia untuk membuat suatu 
perencanaan yang variatif dan juga cara mengatasi problem 
yang dihadapi. Perilaku yang bertumbuh ditandai dengan 
adanya keterampilan yang juga meningkat. Ada suatu 
proses berlatih dan berusaha, namun tentu saja kita perlu 
bijak dan berhikmat dalam mencermati perubahan zaman 
dan sikap kita dalam menghadapinya. Misalnya, sebagai 
orang tua yang lahir pada era baby boomers yang mana saat 
itu belum ada perkembangan digital, membuat orang tua 
akan sulit untuk mengerti kemajuan teknologi digital saat 
ini. Banyak dari mereka yang akhirnya berpendapat bahwa 
interaksi dengan dunia digital menimbulkan dampak yang 
buruk, padahal di sisi lain, juga sangat banyak keuntungan 
yang didapat oleh manusia dari perkembangan dunia digital 
yang ada. Orang tua tidak boleh berhenti dan menyerah 
dalam kesulitan menghadapi tantangan zaman ini, namun 
berubah, berproses, dan berupaya untuk menghadapi dan 
berpadanan dengannya. Pertanyaan yang esensi adalah 
sejauh mana kita berupaya untuk berpadanan? 
Firman-Nya dalam Roma 12:2 menyatakan bahwa: 

"Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia m,, 
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga 
dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang 
baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." 
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Firman-Nya menyatakan bahwa kita tidak boleh terseret arus 
dunia yang jahat, tetapi kita juga berupaya dengan pertum
buhan dan perubahan yang mana semuanya dikembalikan 
kepada Tuhan, dan mana yang sesuai dengan kehen
dak-Nya. Dalam mengatasi perubahan kondisi akibat 
Covid-19 dalam era new normal ini, apakah kita memilih 
untuk tinggal dalam kebiasaan lama atau mau berproses 
dengan kondisi new normal? Tentu saja kita perlu masuk 
beradaptasi dalam dunia yang baru dengan kebiasaan yang 
baru secara patuh. Kita bisa memilih untuk ikut arus dengan 
melakukan panic buying, memikirkan diri sendiri, atau justru 
bergerak menolong orang lain yang mengalami kesulitan 
besar dalam era pandemi ini. Kita sebagai umat pilihan Allah 
perlu menyadari adanya kekuatan ilahi yang sangat besar 
dan menguasai bumi ini. Allah yang menciptakan bumi ini. 
la juga tentu menjadi Allah yang mengizinkan manusia 
untuk terus berupaya mengusahakan yang terbaik untuk 
bumi ini yang tentu saja ada dalam situasi hati yang terus 
digerakkan dalam upaya untuk kemuliaan Tuhan. Seperti 
dalam firman-Nya bahwa: 

"Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam 
Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang 
dipersiapkan Allah sebelumnya. la mau supaya kita 
hidup di dalamnya." (Efesus 2:10) 

Perintah Allah tentu masih sama walaupun zaman berubah 
sangat besar dan cepat. Tugas kita sebagai guru, orang tua, 
dan anak, adalah kita bisa bertumbuh dalam pemikiran 
dengan bersikap terbuka atas perubahan yang ada. 
Pemikiran yang terbuka akan menghasilkan tindakan yang 
nyata untuk berhadapan dengan perubahan yang ada dan 
berusaha untuk mengubah perilaku serta belajar hal 
baru terus-menerus. Na mun, semuanya itu tentu didasarkan 
pada perubahan yang sesuai dengan hikmat-Nya dan ber
padanan akan kehendak-Nya. Terus berdoa dan memohon 
Tuhan menolong menguasai kita dengan hikmat-Nya. 
Soli Deo gloria ! 
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TK KRISTEN PETRA 11 

PENDIDIKAN KARAKTER KRISTIAN! 

Sela ma masa pandemi Covid-19, anak-anak masih harus 
belajar di rumah. Meskipun pembelajaran dilakukan 
secara daring, kegiatan penanaman karakter tetap dapat 
dilakukan. Seperti dialami oleh anak-anak TK Kristen 
Petra 11, mereka mengikuti kegiatan Pendidikan Karakter 
Kristiani (PKK) dengan tema "Bermain Sesuai Aturan''. 

Kegiatan PKK dengan tema "Bermain Sesuai Aturan" 
dilaksanakan dua kali pertemuan. Pada pertemuan 
pertama, anak-anak diajak untuk bermain mendengar
kan dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. 
Guru menjelaskan peraturan bahwa microphone Zoom 
siswa akan dimatikan, dan siswa harus mengangkat 
tangan terlebih dahulu ketika akan berbicara. 

Guru mengajak siswa bermain mematikan dan meng
hidupkan microphone Zoom. Guru memberikan arahan 
kapan menghidupkan dan mematikannya microphone 
kembali, dan anak-anak harus mengikuti instruksi 
tersebut. Melalui permainan ini, anak-anak diajarkan 
untuk dapat bermain sesuai dengan aturan dan tidak 
melakukan pelanggaran saat bermain. 

Pada pertemuan pertama, anak-anak sangat antusias 
dalam bermain. Mereka dengan hati-hati memperhatikan 
dan mendengarkan instruksi dari guru, meskipun ada 
beberapa anak yang tidak sesuai dengan instruksi. 
Permainan ini membuat kegiatan PKK pertemuan perta
ma lebih hidup. 

Pada pertemuan kedua, anak-anak diajak oleh guru 
untuk melakukan kegiatan mewarnai sesuai dengan 
aturan. Hal ini tak kalah serunya dengan pertemuan yang 
pertama. Anak-anak dapat mengikuti instruksi guru 
dengan baik. Mereka mewarnai gambar pesawat sesuai 
dengan instruksi guru. 

Melalui kegiatan Bermain Sesuai Aturan, anak-anak 
belajar bahwa dalam setiap permainan atau perlombaan 
ada aturan yang harus ditaati, bahkan meskipun 
permainan itu dilakukan secara daring. Anak-anak juga 
dapat memahami akibat yang ditimbulkan apabila 
melakukan pelanggaran dalam peraturan, yaitu mem
buat kekacauan dan bisa mengganggu peserta lainnya. 

Semoga pelajaran baik ini dapat diingat para siswa 
TK Kristen Petra 11 kapan saja dan di mana saja. 
Anak-anak TK Kristen Petra 11 bisa menjadi anak yang 
taat aturan, tidak hanya ketika melakukan perlombaan 
ataupun mengikuti pendidikan, tetapi juga dalam hidup 
sehari-harinya. 

"Haruslah en 

dan melakukan den an setia kewa"ibanmu 

terhada~ Dia den an senantiasa ber~egang 

~ada segala keteta~aan-N~a, ~eraturan-N~a 

dan perintah-N a:' 

(Ulangan 11 :1) 

~•::. ,.-~, o ~ . ,o -1<•- , o -·- , o 
, o _,,._. 
, o 

- , o _,.,. , o -· , o 
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SD KRISTEN PETRA 1 

~~ 

¥ui, Menjaga Resehatan IDir.i,! 
Tidak tahukah kamu, 

bahwa kamu adalah bait Allah dan 
bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 

1 Korintus 3:16 

1 0 ~ 

P ada tanggal 26 Februari 2021, saya dan 
teman-teman kelas I SD Kristen Petra 1 
mengikuti kegiatan Kompas Generasi Baru 
dengan tema "Saya Dapat Menjaga Kebersih
an Diri''. Dalam kegiatan tersebut, kami di
jelaskan bagaimana cara mencuci tangan 
yang benar, dan kami mempraktikkannya di 
rumah akan cara mencuci tangan yang benar 
dan pastinya menggunakan sabun supaya 
bersih dan terhindar dari virus atau kuman 
yang bisa membuat diri kita terjangkit 
penyakit. Tidak hanya cara mencuci tangan 
saja /ho, dalam kegiatan KGB tersebut, kami 
juga dijelaskan bagaimana cara menjaga 
kebersihkan diri, yaitu dengan mandi, kera
mas, menggunting kuku, sikat gigi, tiduryang 
cukup, mencuci tangan dan kaki setelah 
bepergian, membuang sampah pada 
tempatnya, membersihkan lingkungan 
sekitar rumah, dan masih banyak lagi. 

Kegiatan KGB ini semakin menarik ketika ibu 
guru mengajak kami untuk mendengarkan 
cerita The Incompetent Genie. Ceritanya bag us 
sekali, yaitu tentang pentingnya kita belajar 
menata dan menjaga kebersihan barang 
yang kita miliki. Dalam cerita tersebut di
kisahkan ada seorang anak laki-laki yang 
mengajak jin untuk merapikan dan mem
bersihkan barangnya, karena sebelumnya jin 
tidak pernah membersihkan barang-barang 
yang dimilikinya sehingga tampak lusuh 

berdebu. Orang-orang menjadi tidak tertarik 
meminta keinginannya pada jin tersebut. 
Jin merasa sedih dan tidak berguna. Namun 
setelah anak laki-laki tadi mengajak jin untuk 
merapikan dan membersihkan barang
barang milik jin yang ada di dalam lampu 
ajaib, orang-orang mulai memperhatikan 
dan membutuhkannya lagi. Jin menyadari 
bahwa sangat penting untuk menjaga 
kerapian dan kebersihan. Berkat bantuan 
anak laki-laki tersebut, sekarang lampu jin 
berubah menjadi bersih dan berguna. Cerita 
ini mengingatkan kami untuk selalu menata 
dan membersihkan barang-barang yang 
kami miliki. 

Pada akhir kegiatan KGB, ibu guru mengajak 
kami semua membaca ayat firman Tuhan 
dari 1 Korintus 3:16 yang berbunyi: "Tidak 
tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah 
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?:' 
Artinya, tubuh kita itu adalah bait Allah, 
maka kita harus selalu menjaga kebersihan 
dan kesehatan diri sendiri. Jadi tetap jaga 
kebersihan diri ya, teman-teman, dan semoga 
kita semua selalu sehat. Tuhan Yesus 
memberkati. 
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HASIL KARYA SISWA DALAM MATERI HOW TO USE SOCIAL MEDIA WISELY 

How to Use 
Social Media Wisely 
Media sosial merupakan media 
komunikasi secara virtual. Tanpa 
disadari, media sosial merupakan 
sebuah kebutuhan dalam kehidupan 
masa kini. Banyak sekali keuntungan 
dari penggunaan media sosial. 
Diantaranya, kita dapat menjalin komu
nikasi dengan berbagai macam orang 
di berbagai belahan dunia, kita lebih 
bisa cepat menerima informasi, dan kita 
juga dapat menggunakan media sosial 
sebagai sarana promosi. Kehidupan 
remaja saat ini juga tidak bisa lepas dari 
penggunaan media sosial. Beberapa 
media sosial yang sering digunakan 
oleh remaja di antaranya adalah 
WbatsApp, lnstagram, LINE, YouTube, 
Wa pad, dan lain-lain. Di balik ke
untungan dari penggunaan media 
sosial, ternyata ·uga ada beberapa 
kelemahan. Banya kasus-kasus yang 
menimpa pen .g na media sosial khu
susnya para remaja. lsu-isu negatif yang 
terjad· t rkait penggunaan media sosial, 
ntara lain kesulitan bergaul karena 

remaja nyaman berteman di dunia 
maya, para remaja terbiasa menggu
nakan bahasa yang kurang sopan, 
cyberbullying ataupun pornografi. 

Media sosial menjadi sesuatu yang 
dilematis yang dihadapi pada masa 
sekarang ini. Perkembangan teknologi 
seharusnya membawa remaja untuk 
dapat melihat dunia secara luas, tetapi 
tentu saja remaja membutuhkan pen-

dampingan orang yang sudah dewasa 
saat menggunakannya. Sehingga, 
remaja dapat dituntut saat mengambil 
keputusan saat mereka menerima 
pertemanan atau untuk mengunggah 
status atau story tentang kehidupan 
mereka sehari-hari. Akan tetapi, orang 
dewasa di sekitar para remaja kurang 
dapat memberi pendampingan. Hal itu 
terjadi karena kesibukan orang tua atau 
ketidakpahaman orang tua di sekitar 
para remaja tentang media sosial. 
Sehingga, remaja perlu dibantu untuk 
dapat membawa dirinya saat mereka 
menggunakan media sosial. 

Kurangnya pendampingan orang 
dewasa dalam penggunaan media 
sosial dapat diatasi dengan memberi 
pengertian dan pemahaman tentang 
bagaimana menggunakan media sosial 
secara bijak. Siswa diajak untuk 
mengenal etika dalam menggunakan 
media sosial. Selain itu, remaja butuh 
disadarkan untuk melihat dampak 
buruk dari penggunaan media sosial. 
Remaja perlu memperhitungkan 
dampak-dampak mulai dari status 
yang mereka buat, foto yang akan 
mereka unggah, akun yang mereka 
ikuti, sampai dengan data pribadi yang 
dituliskan. Saat berinteraksi dengan 
orang lain menggunakan media sosial, 
mereka juga harus pandai dalam 
menanggapi. Remaja juga harus berani 
mengambil tindakan saat hal-hal buruk 

menimpa mereka saat m nggunakan 
media sosial. Mereka har s berani 
melaporkan kepada orang yang le ih 
dewasa, atau mereka juga diharapkan 
berani untuk memblokir akun yang 
menganggu mereka di media sosial. 

SMP Kristen Petra Acitya mengambil 
bagian dalam membimbing para 
siswanya dalam menggunakan media 
sosial secara bijak, melalui pelajaran 
Character Building and Christian Living. 
Eunike Shallomita mengungkapkan 
pengalaman belajar menggunakan 
media sosial secara bijak. Eunike 
mengatakan pelajaran ini sangat pen
ting untuk dipelajari karena siswa baru 
belajar menggunakan handphone dan 
mengenal media sosial. Melalui pelajar
an ini, Mita memiliki panduan agar 
tidak salah arah dalam menggunakan 
media sosial, dan waspada dalam ber
sosialisasi di dunia maya. 

Melissa Aimee juga merasakan hal 
yang sama. Melissa menyoroti banyak 
permasalahan yang terjadi seperti 
cyberbullying dan berita hoax. Sehingga 
belajar tentang bagaimana cara meng
gunakan media sosial dengan baik 
dapat membuat kita berhati-hati 
menggunakan media sosial. Kasus 
cyberbullying contohnya, dapat menye
babkan seseorang merasa kehilangan 
jati dirinya, baik di dunia maya maupun 
dunia nyata. Bahkan, sampai ada yang 
mengalami depresi hingga bunuh diri. 
Belajar bijak menggunakan media sosial 
mengajarkan kita untuk bisa memben
tengi diri dari hal-hal buruk yang terjadi. 
Mari menjadi remaja yang adaptif, 
dengan tetap memiliki integritas diri. 

Ursulani Bonatiur Nainggolan 
School Counselor of Petra Acitya JHS 

Edisi 21/22_01 11 



Mendapatl<an 
Kepercava~ 

Kompas Generasi Baru (KGB) adalah 
sarana bagi siswa-siswi yang berada 
di lingkup sekolah PPPK Petra untuk 
dapat mengembangkan serta mem
bentuk karakter kristiani para siswa. 
Oleh karena itu, SMK Kristen Petra yang 
merupakan bagian dari lingkungan 
sekolah yang berada di bawah naungan 
PPPK Petra, juga selalu melaksanakan 
kegiatan KGB dengan baik kepada 
setiap siswa, sehingga setiap materi 
yang disampaikan kepada siswa
siswinya diharapkan bisa membuahkan 
hasil yang baik ke depannya bagi 
siswa itu sendiri, maupun bagi sesama. 
Selain itu juga, sekolah memiliki tang
gung jawab serta peran agar dapat 
menyiapkan siswa-siswinya menjadi pe
mimpin yang berhasil pada masa depan. 

Salah satu ciri seorang pemimpin yang 
baik dan dalam berhasil memimpin 
orang adalah pemimpin yang bisa 
mendapatkan kepercayaan dari orang
orang yang berada di sekitarnya. 
Kepercayaan erat kaitannya dengan 
kelebihan seseorang dan reputasinya. 
Mendapatkan kepercayaan banyak orang 
merupakan sesuatu yang penting dalam 
hidup seseorang, apalagi sebagai 
seorang pemimpin. Apabila seorang 
pemimpin tidak mendapatkan keper
cayaan dari orang lain atau orang 
yang di bawah pimpinannya, maka 
pemimpin tersebut akan sulit untuk 
menjalankan kepemimpinannya. 
Perlunya komunikasi danjuga integritas 
untuk membangun suatu kepercayaan 
dengan orang lain. 

Penyampaian materi KGB dilakukan 
secara online via Zoom. Para siswa 
diajak untuk belajar serta meneladani 
dari kisah hidup Yusuf. Yusuf adalah 
seorang yang mendapatkan keper
cayaan ketika ia bekerja untuk Potifar. 
Selain itu juga, Yusuf mendapatkan 
kepercayaan dari ayahnya, Yakub. 
Na mun perjalanan hidup Yusuf tidaklah 
mudah, dikarenakan kepercayaan yang 
ia dapatkan membuat saudara-saudara 
Yusuf menjadi iri dan sampai mem
buangnya ke dalam sumur dan men-
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jualnya kepada saudagar di Midian. 
Walaupun Yusuf telah menghadapi 
banyak kesusahan dalam hidupnya, 
tetapi pekerjaan dan kemuliaan Allah 
sangat jelas dinyatakan dalam dirinya, 
sehingga Yusuf dapat melewati kesulit
annya tersebut. Agar para siswa bisa 
lebih aktif dan bisa saling berbagi 
tentang mendapatkan kepercayaan, 
para siswa diajak untuk berdiskusi 
bersama melalui aplikasi Mentimeter. 
Di dalam aplikasi Mentimeter, setiap 
siswa diminta untuk memberikan 
pendapatnya tentang mendapat
ka n kepercayaan. 

Salah seorang siswa bernama Hansen 
dari kelas XI TKJ-2 memberikan penda
patnya tentang "Mendapatkan Keper
cayaan", yang mana menurutnya 
materi tersebut sangat melengkapi 
siswa untuk menjadi pemimpin
pemimpin karena kepercayaan ber
hubungan dengan kehidupan kita 
sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kita 
merupakan perkara kecil. Jika kita setia, 
maka perkara besar akan diberikan, 
yaitu kepercayaan dari seseorang. 
Reputasi kita juga menentukan ke
beruntungan kita dalam segala hal. 
Contoh saja dalam pekerjaan, bila kita 
dipandang benar oleh masyarakat, kita 
akan dengan mudah mendapatkan 

pekerjaan dan kenaikanjabatan. Namun, 
diperlukan kelebihan-kelebihan pula 
dalam mendapatkan kepercayaan 
sehingga tidak hanya reputasi yang 
terlihat, tetapi juga kelebihan. 

Selain itu, seorang siswi bernama Lidya 
dari kelas XI TKJ-2 juga tu rut memberi
kan pendapatnya, bahwa topik yang 
dibahas kali ini memberikan siswa 
gambaran betapa berharganya sebuah 
kepercayaan. Kepercayaan menjadi 
landasan manusia untuk tetap dalam 
perlindungan dan kasih Tuhan . 
"Kegiatan tersebut juga membantu saya 
dan teman-teman lebih mengenal diri 
sendiri dan melihat sekitar, bagaimana 
kepercayaan akan terbangun antara 
satu dan yang lain. Menjadikan saya dan 
teman-teman menghargai kepercayaan 
yang diberikan dan memberikan keper
cayaa n kepada orang ya g tepat 
ujarnya." Dengan demikia , dari per
temuan KGB tersebut, harapannxa para 
siswa dapat belajar untuk menge -
bangkan kelebihan yang dimilikinya, 
serta karakter kepemimpinan dalam diri 
siswa semakin terbentuk dan setiap 
siswa bisa mendapatkan kepercayaan 
dari orang lain. Selain itu juga, para 
siswa diajak untuk tidak lupa selalu 
menyertakan Tuhan dalam perjalanan 
kehidupannya sehari-hari. 

Tanggung jawab tunggal terhadap 
seseorang 

Sebuah Hubungan tidak ada kecurigaan satu orang 
dengan yang lain 

Tanggung jawab kepada 
seseorang 

Sebuah tanggung jawab yang 
harus dijaga 

Keyakinan seseorang terhadap 
seseorang 

Kepercayaan adalah sikap 
memercayai suatu hal dengan 
memberikan tanggung jawab 
kepada hal tersebut. 

Sudah percaya/yakin kepada 
seseorang 

Sebuah tanggung jawab yang 
diberikan kepada seseorang yang 
harus di jaga 
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