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Pandemi Covid-19 masih belum mereda dan masih menjadi

momok yang menakutkan bagi semua negara di dunia termasuk

Indonesia. Hal ini karena vaksin dari virus corona ini masih belum

ditemukan. Covid-19 telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan

negara kita, khususnya di bidang ekonomi. Oleh sebab itu

presiden Jokowi berdasarkan rekomendasi WHO mengajak

masyarakat Indonesia untuk hidup berdamai dengan Covid-19 

dalam pola kehidupan New Normal. 

Dalam menjalani pola kehidupan New Normal masyarakat harus

mematuhi protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, 

menjaga kebersihan, dll) dalam menjalani aktivitas kehidupan

sehari-hari. Apabila masyarakat mampu mengadopsi pola

kehidupan New Normal, maka penyebaran penularan Covid-19 

dapat diminimalisir di tengah-tengah kehidupan masyarakat

Indonesia.

STT Aletheia saat ini juga memasuki masa transisi menuju pola

kehidupan New Normal, di mana aktivitas kampus tetap berjalan

dengan menerapkan protokol kesehatan bagi semua civitas

akademika. Kegiatan-kegiatan STT Aletheia dalam masa transisi

ini akan kami informasikan dalam Newsletter edisi kali ini. 

Kiranya kemurahan Tuhan terus menyertai kita dalam menjalani

pola kehidupan New Normal dan marilah kita terus berdoa agar 

vaksin dari virus corona ini segera ditemukan yang membawa

pengharapan bagi semua insan di dunia ini. Tuhan Yesus

memberkati. 1



Beliau menyadari kondisi tersebut

sangat berbahaya baik bagi pasien, 

keluarga pasien, petugas di RS, 

juga para dokter. Semua seolah

mempertaruhkan nyawa. Namun

sisi positifnya ialah di tengah kondisi

tersebut, saya belajar untuk mem-

bagikan kasih Tuhan, ungkapnya. 

Sejauh vaksin belum ditemukan, 

imunitas tiap orang menjadi senjata

pertahanan diri yang efektif. Dengan

terus berharap pada perlindungan

Tuhan dan ikuti anjuran pemerintah

maka kesehatan masyarakat akan

terpelihara. (red.berkat)

TALK Show

Saat Covid-19 mulai mewabah

di Indonesia, beliau langsung

mengkampanyekan cara mencu-

ci tangan, penggunaan antisep-

tik, memakai dan membuat

masker untuk keperluan pasien

maupun dokter.

Di saat kondisi Covid-19 

semakin marak, beliau mendapat

tugas khusus sebagai relawan

untuk tanggap darurat wabah

penyakit (disaster relief) di RS 

Sulianti Saroso di Jakarta. 
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Setiap orang harus siap

menghadapi perubahan akibat

pandemi Covid-19. Untuk bisa

mengahadapi perubahan tersebut

maka kita harus terlebih dahulu

mengubah pola pikir dan keluar

dari zona nyaman sehingga kita

bisa sukses dan menang. Selama

pandemi kita dikehendaki untuk

Stay at Home dan Work from 

Home. 

Untuk bisa menang kita bisa gunakan

waktu-waktu tersebut untuk mengintro-

speksi diri akan kelemahan yang dimiliki

dan menyadari waktu yang terbuang

sia-sia. Untuk kedepannya kita harus

menjadi pribadi yang kuat dalam kero-

hanian, peka, terencana, berintegritas, 

dapat dipercaya, memiliki banyak kete-

rampilan, bisa melihat peluang, dan

mengeksplor segala sesuatu agar bisa

menang dan sukses menghadapi

perubahan. (red.resi)

Kita harus bisa

mengubah kebiasaan

buruk menjadi lebih

baik mengingat kita

tidak tahu sampai

kapan Covid-19 akan

berakhir .

“
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Setiap orang perlu

mempersiapkan keluarga 

masing-masing untuk 

beradaptasi melalui kemajuan 

teknologi. Sehingga krisis ini

dapat dilalui dan menjadi

kesempatan untuk kreatif

serta produktif.
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“

Message Pivot, meningkatkan target 

dan cara komunikasi untuk menjangkau 

lebih banyak konsumen. Audience Pivot, 

bagaimana meningkatkan perhatian bagi

pengunjung atau pelanggan. 

Maksimalkan perangkat digital sehingga

“audience” kita dari kota sendiri, luar pulau, 

bahkan luar negeri tetap merasa

diperhatikan.

Teruslah berpikir kreatif pada masa krisis 

ini, selalu ciptakan, cari, dan manfaatkan

setiap kesempatan yang kita miliki.
(red.mahendra)

Pada saat pandemi ini setiap orang 

memiliki kesempatan dalam mencapai 

tujuannya. Hal terpenting ialah belajar. 

Misalnya belajar bisnis online, belajar 

bahasa dari rumah sendiri. Mungkin 

pada masa krisis ini, ada yang bisnis-

nya terhimpit. Saatnya juga untuk be-

lajar, ungkap pak Kresnayana Yahya. 

Ada 4 langkah belajar. Offer Pivot

yaitu mengubah cara penawaran baru, 

yang memiliki daya saing yang pantas. 

Business Pivot, terobosan menawar-

kan barang lama melalui media sosial. 
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UJIAN

SKRIPSI

Semua mahasiswa tingkat 4 telah melaksanakan kewajiban akademik

mereka dengan menjalani ujian skripsi. Beberapa mahasiswa

melakukan ujian skripsi secara online. 

PENUTUPAN

SEMESTER

Acara penutupan semester 

genap tahun ajaran 2019 / 

2020 dilakukan secara

sederhana pada tanggal 19 

Mei 2020. Tidak ada acara

khusus. Namun informasi

penting tentang praktek

mahasiswa 1 tahun telah

disampaikan. Pada bulan Juni

dan Juli 2020 akan diadakan

kuliah padat untuk mahasiswa

yang tinggal di kampus. 
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S  UDENTS

Tam dalam falsafah Tiongkok bisa

berarti mental yang kuat, keberanian

dan keahlian. Dari ketiga hal itu saya

merasa tidak punya semuanya. Tetapi

STT Aletheia membuat saya memiliki

hal yang berbeda yaitu sikap mengan-

dalkan Tuhan. 

Dari situlah saya mendapat kekuatan

serta kesanggupan dalam melakukan

pelayanan. Saya menyadari bahwa

hidup ini adalah anugerah, sehingga

aku hidup juga untuk anugerah, from 

grace to grace (Kis 20:24).

Pandemi Covid-19 membangkitkan

“sense of crisis” dalam diri saya. Hal itu

mendorong saya untuk menguatkan

jemaat yang dilayani melalui khotbah

minggu dan renungan harian rutin yang 

disampaikan secara online. 

RINTO, Praktek 1 th.

di GEPEKRIS Minfo

Pengalaman sangat berharga bagi saya

selama pembentukan di STT Aletheia ialah

terjadinya transformasi diri. Secara khusus

berkaitan dengan aspek emosi saya. Sikap

reaktif yang emosional terpancar melalui

kata-kata dan tindakan. Belakangan saya

menyadari bahwa semuanya itu adalah

racun (emotional toxic). Puji Tuhan saat ini

saya mengalami perubahan dari hari ke

hari. 

Pelayanan satu tahun di kota metropolitan 

Jakarta di masa pandemi Covid-19 ini

menuntut saya untuk semakin gesit. Hal ini

tentu juga menjadi sikap kami bersama

dengan gembala sidang dan para pelayan

di gereja di mana saya melayani, GKT 

Bethani Jakarta. 

JERRY K., 

Praktek 1 th.

di GKT Bethani Jkt.
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S  UDENTS

Saya bersyukur kepada Tuhan karena

mendapat kesempatan studi di STT 

Aletheia. Awalnya saya merasa

memang tidak mudah. Namun berkat

pertolongan serta bimbingan dari para 

dosen, hari demi hari saya dibentuk

dalam karakter serta diperlengkapi

dalam keterampilan pelayanan

sehingga saya dimampukan. 

Sejak bulan Maret kondisi di Kota 

Surabaya cukup mengkhawatirkan

terkait pandemi Covid-19. Hal itu

berlanjut hingga diberlakukannya

pembatasan sosial berskala besar

(PSBB). 

Selain melaksanakan tugas pelayanan, 

untuk mengisi waktu luang di masa 

pandemi seperti ini saya isi dengan

mengikuti seminar-seminar online. 

STT Aletheia adalah sebuah tempat

untuk pembentukan karakter dan

kerohanian saya. Berbagai aktivitas

rohani seperti Saat Teduh, Ibadah Pagi, 

Ibadah Doa Malam, serta Family Group 

menjadi sarana yang efektif untuk

pembentukan kerohanian saya. 

Interaksi dalam suasana kekeluargaan

antara para dosen dan sesama

mahasiswa memiliki nilai yang sangat

berharga bagi saya. 

Semua hal itu saya nikmati dalam masa 

pendidikan di kampus selama empat

tahun. Terima kasih STT Aletheia.

INDRA, Praktek 1 th.

di GKA Gloria Pacar Sby.

FRISKA Br. Bukit, 

Praktek 1 th.

di GMIT Agape Kupang
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STUDENT of

Tetapi di lain pihak ada

perasaan lega karena

kami diberikan kesem-

patan untuk memperbaiki

diri kami, untuk mem-

berikan yang lebih baik

lagi bagi Tuhan.

Latihan, adalah kata-

kata yang sering diucap-

kan oleh dosen-dosen

mayor dan minor saya

dan melalui pandemi ini, 

saya mendapati sisi

positif. 

Selama pandemi, saya

melihat kreativitas dan

inovasi muncul, salah

satunya adalah

penggunaan internet. 

Kegiatan ibadah, semi-

nar dan belajar dilakukan

secara online.

Keadaan pandemi juga

seakan “memaksa” 

kampus kami, STT 

Aletheia dan segenap

civitas akademika untuk

berpikir out of the box. 

Sebelum pandemi Covid-

19, saya dapat bertatap

muka langsung dengan

dosen-dosen dalam per-

kuliahan, tetapi selama

pandemi saya harus me-

makai aplikasi untuk ke-

giatan perkuliahan. 

Saya mengambil mata

kuliah Minor Piano dan

dosen saya berada di 

Surabaya, sehingga saya

harus melakukannya via 

video calling. 

Bagi saya pribadi, ini

hal baru dan sulit, karena

saya adalah tipe pem-

belajar visual dan…

kinestetik, akan lebih

mudah bagi saya melihat

touching jari yang dibutuh-

kan, dan dapat langsung

menerima koreksi dari

dosen ketika ada kesalah-

an penjarian saat bermain

piano.

Namun selama pande-

mi, saya harus menyesu-

aikan diri dengan gaya

perkuliahan baru ini. Saya

juga melihat hal serupa

dialami oleh rekan-rekan

mahasiwa musik lainnya, 

sebagian mereka juga

melakukan hal serupa, 

baik untuk mata kuliah

piano atau vokal.

Bulan April lalu seha-

rusnya kami melakukan

resital, namun harus di-

tunda karena pandemi. 

Ada perasaan kecewa, 

karena kami telah

memikirkan dan memper-

siapkan segala sesuatu. 

MAHASISWA MUSIK, TK.4

YOSEF Yonatha
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Menyikapi situasi yang tidak

ideal tersebut, para dosen

tetap mengupayakan

komunikasi yang baik demi 

kelancaran proses kehidupan

dan pembentukan bagi

mahasiswa-mahasiswinya.

Salah satu upaya nyata yang 

dilakukan ialah melaksana

rapat rutin ONLINE. Kegiatan

tersebut dilaksanakan pada

setiap pertengahan minggu.

Pertemuan tersebut sangat

efektif untuk bertukar

informasi dan ide di kalangan

para dosen.

Pembatasan

sosial berskala

besar (PSBB) yang 

diterapkan di kota Surabaya 

dan kota Malang semakin

membatasi ruang gerak

masyarakat.

Keadaan tersebut juga dialami

oleh beberapa rekan dosen

STT Aletheia yang tinggal di 

luar kampus.
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1 Juli 2020
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08-10 Juli 2020



Merespons situasi terkini, STT Aletheia akan

melaksanakan kegiatan perkuliahan umum teologi secara ONLINE 

mulai 04 Juni hingga 09 Juli 2020. Acara ini GRATIS dan terbuka

bagi kalangan pemimpin gereja, akademisi dan professional            

Kristen, serta jemaat.
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