
Setetes Air Penyejuk Dahaga 
Kepedulian terhadap Sesama di Tengah Pandemi 

 
Paket Sembako 
 Selama masa Paskah ini, SD Santa Maria kembali mengadakan kegiatan Baksos “Kepedulian terhadap 
Sesama” yang dikemas dalam bentuk sembako. Sembako terdiri atas lima kg beras, dua liter minyak goreng, 
satu kg gula pasir, dan sepuluh bungkus mi instan setiap paketnya. Keluarga besar SD Santa Maria berencana 
membagikan kepada orang-orang yang mebutuhkan, seperti pemulung, penyapu jalan, penarik becak, 
pemungut sampah, dan lain-lain. 
 
 Ada yang berbeda dengan Baksos tahun ini. Mengingat masih masa pandemi COVID-19, maka 
pengumpulan sembako dilaksanakan dengan cara drive thru ketika pengambilan rapor sisipan di sekolah. 
Orangtua dan siswa sangat antusias dalam pengumpulan sembako ini. Hasil dari pengumpulan paket 
sembako ini terkumpul 2600 kg beras, 600kg gula pasir, 1000 liter minyak goreng, dan 83 dus mi instan. 
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Pemberkatan Sembako oleh RD. Yuventius Fusi 
Nusantoro, Sabtu (10/4) 

Gotong royong mengemas sembako Semangat: Pengumpulan sembako dari siswa dan 

orangtua kepada sekolah (4) 

Suka cita: Pengumpulan sembako dari siswa dan 

orangtua kepada sekolah (1) 

Kepedulian: Pengumpulan sembako dari siswa 

dan orangtua kepada sekolah (2) 

Kerja sama: Pengumpulan sembako dari siswa 

dan orangtua kepada sekolah (3) 



Duta kepedulian 
 Sembako yang terkumpul dikemas dalam bentuk paketan. Suster Yuli, Bapak dan ibu guru, TU 
maupun tenaga penunjang bekerja sama dalam pengemasan paket sembako. Anak-anak yang menyediakan 
diri dan terpilih menjadi Duta Kepedulian bersama orangtuanya bertugas mengambil sembako yang telah 
dikemas dan menyalurkan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kesepakatan 
yang diambil bersama keluarga. Duta kepedulian terdiri atas siswa kelas satu sampai dengan kelas enam. 
Satu siswa satu paket sembako.  
 
 Ada 212 Duta Kepedulian. Selama pembagian sembako tersebut, para siswa tetap memperhatikan 
protokol kesehatan. Para siswa dan orangtua sangat antusias dengan kegiatan ini. Pelaksanaan pembagian 
sembako yang dilakukan para Duta Kepedulian dilaksanakan mulai 15 April hingga 22 April 2021. Orangtua 
dan anak-anak mengambil paket sembako yang telah dikemas oleh pihak sekolah dan dapat langsung 
memberikannya kepada yang membutuhkan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto dan video Duta Kepedulian yang lebih lengkap dari kelas satu hingga kelas enam ketika membagikan 
sembako dapat dilihat pada file tiap kelas yang ada di web sekolah ini. 
 
Peduli Korban Gempa 
 Pada hari Sabtu. 17 April 2021, Suster Yuli, Bapak Ibu Guru, TU, dan Tenaga Penunjang, bergerak ke 
Dampit Malang dengan membawa paket sembako untuk para korban gempa bumi. Ada banyak orang yang 
membutuhkan bantuan. Sembako yang disalurkan bagaikan setetes air yang menyejukkan dahaga. Selain 
sembako, pihak sekolah juga memberikan uang tunai kepada pihak gereja untuk disalurkan kepada yang 
menderita dan sangat membutuhkan. SD Santa Maria bekerja sama dengan pihak gereja di Dampit Malang 
dalam penyaluran sembako tersebut. Sesuai kesepakatan dalam permusyawaratan singkat, sembako 
tersebut akan disalurkan pihak gereja kepada sesama yang membutuhkan tanpa memandang agamanya. 
Hari itu juga, gereja langsung menyalurkan sembako tersebut.  
Setelah pihak sekolah menyerahterimakan sembako, pihak gereja mengajak untuk meninjau langsung kondisi 
warga yang tertimpa gempa bumi. Sungguh keadaannya sangat memrihatinkan. Banyak rumah yang retak, 
bahkan ada yang sudah rata dengan tanah. Para korban ada yang tidur di tenda. 

Duta Kepedulian: (SERVIAM) membagikan 
sembako kepada pemulung 

Duta Kepedulian: (SERVIAM) membagikan 
sembako kepada penyapu jalan 

Duta Kepedulian: (SERVIAM) membagikan 
sembako kepada pemungut sampah 
 

Duta Kepedulian: (Bersama orangtua) menerima 
paket sembako untuk diberikan kepada yang 
membutuhkan 

Duta Kepedulian: (Belajar mendiri, berani, dan 
peduli sesama) menerima paket sembako untuk 
diberikan kepada yang membutuhkanC 

Duta Kepedulian: (Insieme) menerima paket 
sembako untuk diberikan kepada yang 
membutuhkan 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Peduli pada yang Purna Tugas 
 

 Bapak Ibu guru, TU, dan tenaga penunjang yang purna tugas mendapat uluran kasih, berupa paket 
sembako. Pemberiannya dilakukan langsung dengan mengunjungi rumahnya satu persatu. Mereka sangat 
terharu dengan kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh keluarga besar SD Santa Maria Surabaya. 
Semoga mereka semua senantiasa sehat dan diberi berkat yang melimpah oleh Tuhan. Sungguh besar jasa 
yang telah mereka berikan. Pengabdiannya dan kasih yang tercurah kepada para siswa dapat membentuk 
pribadi para siswa sehingga para siswa mampu meraih cita-cita. Bagi yang pernah menjadi muridnya, masih 
ingatkah dengan wajah bapak dan ibu yang pernah hadir dalam mendidik kita? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Peduli Korban Gempa: Tim sekolah siap 
berangkat (17/4) menuju Dampit Malang 

Peduli Korban Gempa: Tim sekolah bersama 
warga terdampak gempa berdoa bersama di 
gereja Stasi Majang Tengah-Paroki Kepanjen 

Peduli Korban Gempa: Tim sekolah menyerahkan 
secara simbolis sembako kepada wakil warga 
terdampak gempa 

Peduli Korban Gempa: Suster Yuliana 
menyerahkan uang tunai kepada Romo Budi di 
gereja Stasi Majang Tengah sebagai bentuk 
kepedulian keluarga besar SD Santa maria 
Surabaya terhadap korban gempa 

Peduli Korban Gempa: Gotong royong 
meletakkan sembako di gereja Stasi Majang 
Tengah 

Peduli Korban Gempa: “Semoga setetes air ini 
dapat meringankan dahaga” warga terdampak 
gempa 

Pak Yanto Pak Untung Bu Nur Bu Meta 

Bu Sisca 

Bu Titik 

Bu Floor 

Bu Sri 

Bu Agustine 



Berbagi Kasih kepada Tenaga Penunjang, Tenaga Keamanan, dan Para Tukang di Kampus Santa Maria 
Surabaya dan Santa Maria II Sidoarjo 
 

 Kampus Santa Maria memiliki tenaga penunjang yang membantu menjaga kebersihan sekolah dan 
merawat tanaman di sekolah maupun biara serta merawat dan memperbaiki bangunan. Mereka 
mendapatkan bingkisan sembako. Mereka sangat senang menerimanya, Bagi yang muslim, di masa bulan 
Ramadhan ini, sembako ini sangat berarti bagi mereka.  
 Berbagi kasih untuk tenaga penunjang tidak terbatas di kampus Santa Maria Surabaya, juga 
disalurkan ke tenaga penunjang serta tenaga keamanan di kampus Santa Maria II, Sidoarjo. Penerima 
sembako sangat bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan perhatian yang diberikan keluarga besar SD 
Santa Maria Surabaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan berkatnya untuk keluarga besar SD Santa Maria 
Surabaya yang telah menyediakan diri untuk berbagi kasih dan menjadi Duta Kepedulian bagi sesama di masa 
Pandemi ini. Semoga aksi mulia ini senantiasa berlangsung setiap tahun dan berkat Tuhan senantiasa 
tercurah atas kita semua. Amin 
 
Penulis: FX. Marjanto 
 
 


