
        My Experience Christmas Eve             
Christmasku kali ini berbeda dengan Christmas di tahun-tahun sebelumnya, karena masih 

dalam pandemik Covid-19 maka perayaan Christmas tahun ini di sekolahku dirayakan  secara 

viritual lewat layar zoom. Tanpa mengurangi rasa kekhusyukan acara ibadat perayaan natal diikuti 

oleh semua siswa–siswi SD Santa Maria Surabaya dari kelas I-V dan bersamaan dengan orangtua 

masing masing dari rumah. Sungguh luar biasa dan di luar expectasiku tidak terbayang bahwa 

walaupun lewat viritual tetapi rasa damai, rasa kebersamaan sebagai keluarga besar SD Santa 

Maria sangat kuat sekali. Saya  dapat berucap salam kepada teman-teman, guru, kepala sekolahku 

secara viritual seperti nyata sekali. Saya sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan 

kesehatan, dan mendampingku sampai saat ini.

Bagian yang paling mengesankan adalah biasanya kami selalu “Berbagi Kasih” dengan 

orang-orang yang berada di sekitar sekolah kami, tetapi karena masa pandemik ini maka “Berbagi 

Kasih” ini kami lakukan kepada orang orang yang berada dekat dengan kita mulai dari assisten 

rumah tangga, bapak, ibu penyapu jalan, tukang sampah, satpam kompleks perumahan dan masih 

banyak lagi yang lainnya. Semua itu kami lakukan dengan riang hati. Acara sesudah ibadat 

perayaan natal biasanya adalah makan bersama semua siswa siswi kelas I-VI dan berbagi kepada 

kelas yang lain serta guru, pegawai dan bapak bapak kebersihan, tetapi untuk tahun ini sukup 

makan bersama dari rumah masing-masing yang dilakukan secara daring. Walaupun demikian saya 

sangat senang karena bisa makan bersama secara viritual dengan rasa kebersamaan dari kelas 

VABC. 

Ada sesuatu yang berbeda pada saat istirahat makan secara viritual ini, dibandingkan 

dengan hari efektif pembelajaran. Ada seorang teman yang memiliki talenta dan bakatnya dia 

mempersembahkan sebuah nyanyian sambil jari-jemari tangannya menekan tuts piano secara 

lincah, dan tak kalah hebohnya ada yang menampilkan permainan drum layaknya pemukul drum 

seperti artis Indonesia. Sedangkan teman yang lain ada pula yang menampilkan pembacaan puisi 

dan video yang sekarang di kenal dengan video Tik-Tokan  yang bertema natal, wuuih luwes banget 

keren abis bagus videonya. Dan ada juga kumpulan persembahan video Berbagi Kasih gabungan 

dari kelas VABC yang dikemas secara apik oleh guru kelas V sebagai ucapan persembahan Berbagi 

Kasihnya yang telah dilakukan oleh siswa siswi SD Santa Maria. Selain itu saya juga diminta guru 

menampilkan sendiri di zoom untuk video yang saya buat. Saya sangat senang dan bahagia.



Tetapi sayang, saya harus leave meeting terlebih dahulu  sebelum doa penutup, karena saya 

akan pergi ke makam kakek saya. 

Semoga punya harapan agar di tahun yang akan datang dapat merayakan peristiwa seru 

seperti ini lagi secara offline bukan secara online. Bagaimanapun juga keseruan akan lebih seru 

bila dapat langusng bertatap muka dan mengucapkan langsung.Dan saya berharap semoga Corona 

cepat berlalu dan vaksin segera bisa diberikan juga kepada kita semua. Sekian pengalaman saya 

terimakasih
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