


Hai LABORIAN.......,

Salam Hangat dari Redaksi,
     Puji Tuhan, oleh karena Berkat dan Anugerah-Nya kami bisa hadir 
kembali menemui pembaca. Natal sudah lewat, namun damai 
sukacitanya masih melekat dan mewarnai hati kita semua. Tahun 
Baru 2017 sudah kita masuki, tahun yang ditandai dengan tahun 
Ayam Api ini akan mewarnai perjalanan kita. Marilah kita masuki 
tahun 2017 dengan penuh semangat dan sukacita untuk mencapai 
cita–cita dan meraih impian yang belum terwujud di tahun 2016.
  Laborian....., sudah beberapa kali kita mengadakan aksi 
pengumpulan berupa buku bacaan, alat tulis serta baju-baju yang 
layak pakai yang disalurkan melalui WSF (William Soeryadjaya 
Foundation). Namun apakah Laborian tahu tentang WSF? Pada Edisi 
kali ini kita akan membahas tentang apa itu WSF, siapa para personil 
di balik layar WSF, bergerak di bidang apakah WSF ini, sampai dengan 
perubahan nama yang semula WSF menjadi WLF (William & Lily 
Foundation) dan tak ketinggalan serangkaian kisah dibalik kegiatan 
berbagi kasih di daerah Sumba dan Flores.
    Banyak hal yang telah dilakukan oleh Pelaksana Harian untuk 
memajukan dan meningkatkan mutu Sekolah ORA et LABORA, di 
antaranya dengan mengadakan pelatihan dan workshop baik di 
bidang akademik dengan narasumber Agus Sampurno,  maupun 
karakter yakni Mental Detoxification dengan narasumber Rum Martani, 
serta beberapa pelatihan yang diikuti oleh para pendidik di tempat 
lain. Selain pendidik, peserta didik pun juga banyak melakukan 
aktivitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar di luar kelas, 
diantaranya : LDK , Outbound, Fieldtrip, Minitrip serta kegiatan– 
kegiatan lain seperti Natal, HUT RI dan ada juga kegiatan yang sangat 
istimewa yaitu LABRAKADABRA  (SMA OeL BSD) juga LASPORTA ( TK, 
SD dan SMP OeL Panglima Polim), kegiatan tersebut dikatakan 
istimewa karena diadakan setiap 2 tahun sekali.
      Menjadi Garam dan Terang Dunia bagi sesama, adalah Motto dari 
Sekolah ORA et LABORA. Apakah kita sudah menjadi bagian di 
dalamnya? Mulai periode ini kami mengajak Laborian untuk berbagi 
kasih dengan membagi berkat kita untuk diberikan kepada adik, 
kakak, teman dan saudara terkasih kita yang menempuh pendidikan 
di ORA et LABORA, yang memerlukan uluran kasih agar  mereka tidak 
putus sekolah. Ada satu kabar  gembira, yang datang dari sekolah 
ORA et LABORA. Mulai  tahun pelajaran depan, yakni 2017/2018 kami 
membuka SMK untuk umum dengan jurusan Teknik Pembangkit 
Tenaga Listrik  yang setara dengan Diploma I.
     Laborian…... Semester 2 identik dengan aneka  ujian bagi siswa– 
siswi, terutama jenjang  kelas VI,IX dan XII. Ujian tahun ini dikemas 
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena ujian yang akan 
dilaksanakan sudah berbasis komputer yang dikenal dengan Ujian 
Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Try Out yang  dilaksanakan 
belakangan ini oleh para siswa telah menggunakan perangkat 
komputer, sehingga peserta didik siap dan tidak canggung lagi pada 
waktu UNBK nanti. Tetap semangat untuk para siswa kelas VI, IX dan 
XII…sukses selalu menyertai kalian.

Lakukan semua kebaikan yang dapat kamu lakukan,

Dengan segala kemampuanmu, Dengan semua cara yang kamu bisa,

Di segala tempat, Setiap saat, Kepada semua orang, 

Selama kamu bisa.

 ( Samuel Wesley )
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Renungan

Dan Ku Kan Terus Bersyukur!

Tiga ratus enam puluh enam hari di 

tahun 2016 sudah kita lewati. 

Sebuah perjalanan yang panjang dan 

penuh warna ada di sana. Kadang ada 

suka, kadang ada duka. Kadang ada 

tawa, namun tak jarang ada pula tetesan air mata. 

Kadang ada peluh, namun tak urung ada pula nikmat 

yang kita rasa. Kadang ada teman tempat kita berbagi 

rasa, akan tetapi di sisi yang lain perlu kita menyendiri 

untuk merenungi hidup ini. Kadang semangat ini begitu 

membara, sebaliknya di waktu yang berbeda jiwa ini 

begitu rapuh menghadapi kenyataan. Terkadang kaki 

ini begitu kokoh mendaki gunung yang terjal, namun 

tak ayal kaki ini pun terasa goyah berada di ketinggian. 

Begitulah warna-warni kehidupan! Dari semua hal yang 

pernah di jalani, tetap kita bisa sampai di sini. 

Ebenhaezer ….. sampai di sini Tangan Tuhan tetap setia 

menolong!

    Menyimak alur kehidupan yang pernah kita jalani, 

seharusnya membuat kita mampu mensyukuri setiap 

hal yang kita alami. Ada berbagai cara yang 

dipergunakan oleh Tuhan untuk membuat hidup ini 

menjadi bermakna. Lewat setiap perjumpaan dengan 

setiap orang, di situ Tangan Tuhan bekerja untuk 

mengasah hidup kita. Siapapun orang itu, di manapun 

kita bertemu dan seperti apapun rupa dan karakternya, 

Tangan Tuhan bisa memakainya untuk membuat hidup 

kita bermakna. Jangan pernah kita lupakan kebaikan 

Tuhan untuk mengasah hidup kita melalui semua orang 

yang Tuhan hadirkan dalam hidup ini. Dan haruslah 

bersyukur atas orang-orang di sekitar kita!

    Tak ayal, Tangan Tuhan bekerja di dalam diri kita 

sendiri. Seperti tanah liat yang perlu diproses untuk 

membuat sebuah bejana yang indah, demikian pula 

hidup kita perlu proses yang panjang bahkan mungkin 

meletihkan untuk menjadi pribadi yang kokoh. Dan 

yang mampu mengatakan bahwa bejana tersebut itu 

indah hanyalah pola pikir kita sendiri. Pemikiran yang 

positif akan melahirkan opini-opini serta tindakan yang 

positif. Oleh karena itu kita perlu mengalami 

pembaharuan di dalam roh dan pemikiran agar mampu 

berkata bahwa bejana hidup kita itu indah. Seperti yang 

ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya, “Supaya kamu 

dibaharui di dalam roh dan pikiranmu” (Efesus 4:23). 

Hendaknya kita bersedia dibaharui secara terus-

menerus roh dan pikiran kita sehingga kita mampu 

menerima keberadaan diri kita sendiri dan sanggup 

berkata, “Hidupku luar biasa, hidupku bermakna, 

hidupku indah.”

    Kesanggupan menerima diri sendiri, kesanggupan 
berdamai dengan diri sendiri dan kesanggupan untuk 

dibaharui, inilah kunci hakiki hidup ini dapat berkembang. 
Tak mungkin bagi kita untuk bisa mengalami perubahan 
hidup yang bermakna jika kita menolak keberadaan diri kita 
sendiri dan mengingkari bahwa hidup kita ini bermakna. 
Tangan Tuhan hanya bisa bekerja di hati orang-orang yang 
sanggup menerima keberadaan dirinya. Tanah liat memang 
hanya sebuah tanah yang hanya diinjak di sebuah tanah 
yang lapang. Tanah liat tidak bisa mengingkari dirinya untuk 
menjadi bahan alam yang lain, namun di saat itulah sang 
tanah liat bisa dirubah oleh Penjunan menjadi sebuah bejana 
yang indah. Demikianlah proses yang harus kita alami dalam 
hidup ini. Kesadaran dan kesanggupan menerima diri  
sendiri itulah yang menolong hidup kita ini menjadi sebuah 
kehidupan yang indah dan enak dipandang oleh orang lain. 
Dan kita pun harus bersyukur bahwa kita adalah bejana yang 
indah!
    Selanjutnya … kesanggupan menerima diri sendiri akan 
membuat hidup kita semakin berkembang, kapasitas hidup 
kita pun turut bertambah seiring dengan perjalanan waktu. 
Tinggal bagaimana kita mengolah dan mengatur semua 
kapasitas yang kita miliki. Tidak ada yang tidak istimewa di 
dalam diri seseorang, artinya setiap kita memiliki 
keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. 
Mau seberapa tinggi kemampuan kita, itu tidak akan berguna, 
tidak akan berarti dan bahkan tidak akan terlihat tanpa ada 
orang lain di sisi kita. Itu artinya, orang lain pun memiliki 
keistimewaan  yang membuat hidup kita terlihat 
berkapasitas tinggi. Dan lagi-lagi kita harus bersyukur bahwa 
setiap kita memiliki kapasitas yang bernilai tinggi!
    Dari semua hal yang di atas, kita tidak boleh lupa diri 
bahwa penyebab dari semuanya itu adalah dari Yang Maha 
Tinggi. Tuhan yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus 
Kristus adalah sumber yang menjadikan hidup ini bernilai 
tinggi. Kita tidak akan pernah sanggup mempertahankan apa 
yang baik yang kita miliki saat ini tanpa pertolongan dari 
Sumber yang memberikan semuanya itu. Oleh karena itu kita 
perlu menjaga hubungan baik dan komunikasi yang terus-
menerus kepada Yang Maha Tinggi. Dan kembali kita harus 
mensyukuri atas hadirnya Yang Maha Tinggi dalam hidup ini!
    Pada akhirnya, tiga kunci utama kita bisa melewati semua 
hal yang sudah terjadi adalah kesanggupan menerima diri 
sendiri dan mengakui bahwa hidupku bernilai tinggi, 
kesanggupan kita dibentuk melalui interaksi dengan orang-
orang di sekitar kita dan kesanggupan kita dibentuk dan 
dibaharui secara terus-menerus oleh Yang Maha Tinggi. Oleh 
karena itu, biarlah semua yang benar, semua yang mulia, 
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, 
semua yang sedap di dengar, semua yang disebut kebajikan 
dan patut dipuji, memenuhi hati dan pikiran kita agar hidup 
ini semakin berkapasitas tinggi. Biarlah ketiga hal ini 
membekali kita  melangkahkan kaki di tahun 2017 ini, 
Ebenhaezer … sampai di sini pun Tangan Tuhan pasti 
menolong kita, memberkati kita dan pada akhirnya … “see 
you at the top!” Tuhan Yesus memberkati.
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Kampus Panglima Polim

Merdeka… Merdeka…
udah 71 tahun Bangsa kita merdeka… Sgenerasi terus bermunculan… mereka harus 

tahu bahwa kemerdekaan adalah hak segala 
Bangsa… generasi penerus harus mampu mem-
pertahankan kemerdekaannya. Oleh karena itu, 
kami TK Kristen ORA et LABORA Panglima Polim 
mengajak semua warga sekolah untuk meraya-
kan kemerdekaan bersama-sama yang jatuh pa-
da Hari Jumat, 26 Agustus 2016. 
   Perayaan kemerderkaan diawali dengan Upa-
cara Bendera secara bersama dengan petugas 
upacara dari para orangtua murid sedangkan pa-
ra ibu guru dan siswa TK menjadi peserta upa-
cara. Setelah itu diadakan beberapa lomba yang 
dikuti oleh para siswa, para orangtua dan secara 
bersama. Lomba yang diikuti para siswa adalah 
Lomba Makan Tahu Goreng dan Melempar Bola 
Keranjang, sedangkan orangtua mengikuti Lom-
ba Melempar Bola ke Keranjang dan Lomba Tarik 
Tambang. Lomba yang dilakukan bersama orang-
tua adalah Lomba Memindahkan Balon dan Lom-
ba Menebak Lagu. 
   Perayaan kali ini sangat menyenangkan dan 
membahagiakan, selain belajar untuk beker-
jasama dengan orang lain, anak-anak juga bela-
jar menghargai apa yang sudah dilakukan dan 
bersyukur untuk hasil yang di dapat. Acara pera-
yaan ini ditutup dengan makan bersama yang di-
sediakan oleh para orangtua. 

Goes to Carrefour
( Public Places Edition )

nak-anak pasti sangat senang apabila kita Abawa ke supermarket atau pasar swalayan 
karena mereka tahu kita akan berbelanja sesuatu 
(ada yang dibeli loh!). Anak-anak sangat senang 
apabila mereka dapat membeli apa yang mereka 
mau atau inginkan, apalagi pergi bersama 
orangtua… semua dapat dibeli tanpa memi-
kirkan berapa yang akan dibayar.
   Kali ini kita belajar untuk berbelanja tanpa 
orangtua, pergi bersama ibu guru dan teman-
teman sekolah bahkan dibekali uang 
secukupnya untuk keperluan belanja. Carrefour 
menjadi tempat kami belajar. Setelah keliling 
dan mengetahui tempat-tempat yang tertata rapi 
sesuai fungsi dan gunanya, anak-anak diajak 
untuk membuat donat serta menghiasnya dan 
bonusnya adalah hasil donat mereka dapat 
langsung dimakan.
     Disini anak-anak belajar tentang pengelolaan 
uang secara langsung. Berapa uang yang mereka 
pegang serta apa yang cukup untuk dibe-
lanjakan… (jangan sampai kurang ya…). Anak-
anak kami arahkan untuk membeli buah. Anak-
anak bisa memilih sendiri buah apa yang 
mereka suka untuk dapat dibawa pulang.
   Lagi-lagi ada proses belajar yang mereka 
harus lakukan dan lalui secara mandiri. Mulai 
dari ambil plastik buah, memilih buah, pergi 
untuk menimbang buah serta pergi ke kasir 
untuk membayar. Learning by doing sangat 
membantu proses belajar kepada anak-anak. 
Selamat berbelanja bapak/ibu bersama dengan 
anak-anak terkasih. 



LASPORTA 2  
Enjoy Sport, Love Art, Living culture

ip...hip...hooray...... 2 hari yang berkesan di HLASPORTA 2 pada hari Kamis, 10 November 
2016 dan Sabtu, 12 November 2016. Pada hari 
Kamis pagi, siswa TK bergabung bersama 
kakak-kakak SD dan SMP mengikuti upacara 
bendera dalam memperingati Hari Pahlawan 
sekaligus acara pembukaan LASPORTA 2. Kegia-
tan hari pertama LASPORTA 2 juga diijalani siswa 
TK dengan lomba mewarnai dari pihak Oishi. 
Kegiatan di hari Sabtu selain lomba memilih bola 
warna dan mewarnai, siswa yang ikut ekskul 
menari menampilkan tari"Kicir-kicir". Lomba-
lomba ini juga diikuti oleh teman-teman dari TK 
yang berada di daerah Jakarta Selatan. (HS)
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Fieldtrip Gelanggang Samudra Fieldtrip Gelanggang Samudra Fieldtrip Gelanggang Samudra 



Screening Kesehatan 

oleh Puskesmas Jakarta Selatan

uskesmas Jakarta Selatan berperan aktif Pdalam penyuluhan sekaligus pemeriksaan 
kesehatan bagi para siswa Sekolah ORA et 
LABORA Panglima Polim. Pada hari Senin, 29 
Agustus 2016 diadakan screening kesehatan 
bagi siswa kelas I dan VII oleh team Puskesmas 
Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini dilakukan 
berkala untuk mengetahui kondisi fisik mulai 
dari tinggi badan, berat badan dan kesehatan 
mata serta kebersihan anggota tubuh yaitu gigi 
dan telinga. Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
para petugas memberikan penyuluhan tentang 
cara menjaga dan memelihara kesehatan 
anggota tubuh. Para siswa pun terlihat antusias 
dan tidak takut ketika dilakukan pemeriksaan. 
Adapun siswa kelas I juga mendapatkan 
imunisasi campak.
   Kunjungan para petugas kesehatan 
Puskesmas Jakar ta Selatan kembal i 
dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan gigi 
dan penyuluhan cara menyikat gigi yang benar 
bagi siswa SD pada hari Senin, 10 Oktober 2016. 
Program yang terlaksana atas kerjasama dengan 
PT. Unilever Indonesia ini membagi-bagikan 
pasta gigi, sikat gigi, gelas berkumur dan lembar 
jadwal sikat gigi kepada para siswa. Setelah 
selesai penyuluhan dari petugas kesehatan, para 
siswa diajak menyikat gigi bersama di lapangan. 
Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa tahu 
cara merawat kebersihan dan kesehatan gigi.
    Pada kesempatan berikutnya, Kamis, 13 
Oktober 2016, petugas kesehatan dari 
Puskesmas Jakarta Selatan melakukan 
kunjungan kembali untuk memberikan pelayanan 
imunisasi HPV bagi siswa kelas V. Imunisasi ini 
bertujuan untuk meminimalisir resiko kanker 
serviks pada wanita. Program ini merupakan 
bagian dari Dinas Kesehatan Nasional yang 
mengacu pada tingginya jumlah penderita 
kanker serviks.
      Rangkaian kegiatan yang diadakan oleh 
Puskesmas Jakarta Selatan selama semester 
ganjil ini ditutup dengan pemberian imunisasi 
Difteri Tetanus bagi siswa kelas I dan imunisasi 
Tetanus Toxoid bagi siswa kelas II-III pada hari 
Jumat, 2 Desember 2016. Imunisasi ini tidak 
bersifat wajib, para siswa diberikan form 
keikutsertaan yang diisi terlebih dahulu oleh 
orangtua siswa. (Sr)
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Kunjungan Kejaksaan Jakarta Selatan

eberapa staff Kejaksaan Jakarta Selatan melakukan Bkunjungan ke Sekolah ORA et LABORA Panglima 
Polim pada hari Selasa. Mereka memberikan 
penyuluhan kepada siswa-siswi kelas VI-IX. 
Penyuluhan ini bertujuan agar para siswa memahami 
tentang bahaya narkoba. Kami diberi pengertian 
dampak dari penyalahgunaan narkoba dan dikenalkan 
dengan berbagai jenis narkoba seperti putaw dan 
kokain, serta ciri-ciri orang yang sudah kecanduan 
narkoba.    
  Pada kesempatan tersebut kami juga mendapatkan 
penyuluhan tentang bullying. Para staff menerangkan 
berbagai bentuk bullying yaitu secara fisik maupun 
verbal serta dampak dari bullying. Kami juga mendapat 
sosialisasi tentang peran jaksa di masyarakat. Kegiatan 
ini sangat bermanfaat bagi kami, selain mendapat 
pengetahuan, bagi siswa yang mau bertanya dan dapat 
menjawab pertanyaan maka akan mendapatkan 
cinderamata dari Kejaksaan. (Anggita/Kelas IX)
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Erlangga Speech Contest

SMPK ORA et LABORA Panglima Polim telah 

mengikuti Speech Contest pada hari Kamis, 4 Agustus 

2016 yang diselenggarakan oleh Penerbit Erlangga.  

Gaizka Tristan Prabowo kelas VII dan Yency Wiradjaja 

kelas VII mewakili SMPK ORA et LABORA Panglima 

Polim ikut berpartisipasi pada acara tersebut.

Sebanyak 37 peserta dari beberapa sekolah 

baik sekolah swasta maupun sekolah negeri di wilayah 

Jakarta Selatan  mengikuti acara tersebut. Dari 37 

peserta terpilih 11 finalis dan Gaizka Tristan Prabowo 

termasuk didalamnya. Peserta dapat memilih satu 

diantara empat tema yang diberikan oleh pihak panitia. 

Para finalis diberikan waktu 5 menit 

berpidato Bahasa Inggris dihadapan para audience 

yang hadir dan dinilai oleh tim juri.  Usai pidato, juri 

memberikan satu pertanyaan kepada peserta untuk 

menguji kemampuan pengetahuan isi pidato yang 

mereka bawakan.

Adapun tujuan diadakan event ini untuk 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan motivasi 

siswa dalam penguasaan bahasa Inggris, sebagai 

wadah bersaing positif dan sportif, dan memberikan 

penghargaan kepada siswa yang berprestasi. (Vr)

PERAYAAN HUT RI KE-71 

Dalam rangka memperingati hari 
kemerdekaan Republik Indonesia, keluarga besar SDK 
dan SMPK ORA et LABORA Panglima Polim mengemas 
dengan acara yang agak berbeda. Perayaan kali ini 
tidak hanya melibatkan siswa namun juga orangtua 
siswa. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 
Agustus 2016 disesuaikan dengan hari libur kerja para 
orangtua siswa. Perlombaan yang menjadi ciri khas 
HUT RI seperti balap karung dan tarik tambang diikuti 
dengan semangat dan dalam suasana kekeluargaan 
yang begitu akrab.  

Secara keseluruhan lomba-lomba dalam 
memperingati HUT RI ke-71 ini berlangsung dengan 
meriah. Para siswa-siswi begitu bersemangat dan para 
guru juga tiada hentinya memberikan dukungan bagi 
para siswa serta orangtua dan petugas security  yang 
juga mengikuti perlombaan. Perayaan HUT RI kali ini 
kembali mengingatkan kita akan semangat dan 
kegembiraan bangsa Indonesia yang telah 
memperoleh kemerdekaan. Dan kegiatan ini 
menyisakan keceriaan dan keseruan di wajah para 
siswa, guru, orangtua da karyawan sekolah. (Sr)



UAS Berbasis Komputer
da yang berbeda dari pelaksanaan UAS ASemester Ganjil kali ini di tahun pelajaran 

2016 /2017 bagi siswa kelas IX SMPK ORA et 
LABORA Panglima Polim. Para siswa mengikuti 
UAS Berbasis Komputer. Sebelum pelaksanaan 
UAS mereka mendapatkan trial selama lebih 
kurang 4 kali guna sosialisasi bagi siswa 
sekaligus mempersiapkan mereka menger-
jakan soal-soal mengingat ini adalah penga-
laman pertama bagi mereka. Selama latihan 
tersebut, para siswa terlihat antusias karena 
dimudahkan dalam mengerjakan soal dalam 
bentuk pilihan ganda. Selain itu para siswa 
juga dapat langsung melihat hasil trial test 
mereka sehingga menjadi tolok ukur sekaligus 
aktivitas yang menyenang-kan bagi mereka.
     Soal-soal UAS sebanyak 10 mata pelajaran 
dibuat oleh masing-masing guru bidang studi 
menggunakan aplikasi e-xam Caraka. Aplikasi 
tersebut disediakan secara cuma-cuma oleh 
Kemdikbud. Adapun jumlah soal untuk 
masing-masing pelajaran adalah 50 butir soal, 
kecuali untuk Matematika dan IPA sebanyak 40 
butir soal. Namun dalam pelaksanaan UAS para 
siswa tidak dapat mengakses hasil UAS 
sendiri seperti pada saat trial. Pemberian soal 
pun dibuat acak (shuffle) antara satu perangkat 
dengan perangkat yang lainnya. Melalui Ujian 
Berbasis Komputer ini para siswa diharapkan 
semakin siap mengikuti Ujian Nasional yang 
diagendakan berformat Berbasis Komputer. (Sr)

Seminar Remaja 
ada hari Jumat, 30 September 2016, SMP ORA Pet LABORA Panglima Polim menyeleng-

garakan seminar  dengan tema  Pergaulan. 

Seminar ini diikuti oleh siswa dari kelas V-IX. 

Seminar ini juga mengundang OSIS SMP dari 

BSD dan Pamulang. Tidak hanya di lingkungan 

ORA et LABORA, sekolah-sekolah negeri di 

sekitar SDK -SMPK Panglima Polim  juga diun-

dang. Dan ternyata mereka merespon, seperti SD 

Negeri Gunung  01 yang mengirimkan beberapa 

siswanya untuk mengikuti seminar tersebut. 

Demikian pula SD Negeri Kramat Pela 07 hadir 

bersama dengan guru  sebagai pendampingnya.

  Pembukaan seminar diawali dengan 

menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

Kemudian dilanjutkan dengan persembahan 

paduan suara SMP ORA et LABORA menyanyikan 

“Sik Sik Sibatumanikam” yang dilanjutkan 

dengan sambutan Pak Eko Purnomo sebagai 

Kepala Sekolah. Setelah itu seminar dengan 

pembicara Ibu Devina Anugraha dimulai. Ibu 

Devina adalah lulusan Sekolah Theologia 

Dutawacana Yogyakarta dan juga pernah me-

lanjutkan studinya di Australia di bidang kon-

seling selama 2 tahun.

    Berbicara tentang  cara mewujudkan per-

gaulan yang sehat, Bu Devina membuka dengan 

mengupas tentang ciri-ciri “anak gaul”. Dari 

masalah ini Bu Devina menjelaskan secara rinci 

tentang apa itu pergaulan  dan apa saja pengaruh 

pergaulan bagi kehidupan. Dijelaskan juga 

dampak negatif dan juga dampak positifnya. Bu 

Devina menjelaskan pula apa itu Realita Per-

gaulan, Tujuan Pergaulan serta bagaimana cara 

bergaul dengan benar.

  Setelah Sesi “break” selesai, Bu Devina lebih 

banyak menampilkan video  yang membedakan 

mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan 

yang tidak baik. Pada sesi ini suasana seminar 

tampak segar dan ceria, karena peserta seminar 

menikmati video. Dalam video tersebut  peserta 

dapat melihat  akibat-akibat pergaulan yang 

tidak baik. Ada LGBT, kelompok narkoba dan lain-

lain. Sebagai penutup Ibu Devina mengajarkan 

kepada kami  sebuah lagu tentang pergaulan 

yang baik. (Anggita/Kelas IX)
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SCIENCE DAY
ada hari Rabu, 28 September 2016 SDK ORA Pet LABORA Panglima Polim mengadakan 

kegiatan SCIENCE DAY. Kegiatan ini bertujuan 
menumbuhkan semangat anak dalam 
mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam sekaligus 
meningkatkan keterampilan siswa dalam 
bereksperimen. Tiap tingkatan kelas mulai dari 
kelas I-VI berkesempatan mempresentasikan 
eksperimen antara lain ikan magnet, 
memasukkan telur ke dalam botol, meniup balon 
menggunakan cuka, perangkap lalat, apollo air, 
teropong kaca, erupsi gunung, mengambil koin di 
air menggunakan lilin serta futsal magnet.
    Setiap para siswa selesai mempresentasikan 
eksperimen tersebut, mereka memberikan 
kesimpulan yang merupakan bagian dari ilmu 
pengetahuan alam yang sedang mereka pelajari. 
Tiap kelompok terlihat antusias dan berani untuk 
mepresentasikan percobaan di depan umum 
secara bergiliran. Tak lupa di setiap break 
session diadakan quiz dan bagi siswa yang 
dapat menjawab dengan benar mendapatkan 
hadiah berupa alat-alat tulis yang menarik. 
Semua siswa sangat semangat untuk berusaha 
menjawab pertanyaan karena tertarik dengan 
hadiah yang akan diterima. Kegiatan ini diakhiri 
dengan peluncuran apollo air di lapangan basket 
yang dilakukan oleh siswa kelas VI didampingi 
seorang guru. (Sr)

PERKAMJU SDK-SMPK 

egiatan Perkemahan Kamis-Jumat bagi Ksiswa kelas V-IX diadakan pada tanggal 25-
26 Agustus 2016 bertempat di sekolah Panglima 
Polim. Kegiatan ini didampingi oleh semua guru 
SD dan SMP. Setelah check in peserta maka para 
siswa melakukan latihan upacara. Setelah 
selesai semua dan dinyatakan siap dan layak, 
upacara pembukaan dilakukan.
  Berbagai kegiatan seperti permainan, 
mendirikan tenda, memecahkan sandi, memasak 
dan penampilan bakat dilaksanakan sejak 
mereka datang sampai malam hari menjelang 
istirahat yang ditutup dengan acara api unggun. 
Para siswa begitu semangat dan terlihat kompak 
selama melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. 
Keesokan harinya kegiatan diawali dengan 
senam bersama dan dilanjutkan dengan kegiatan 
yang menggunakan  keterampilan dan dasar-
dasar kepramukaan.
     Melalui kegiatan Perkamju ini siswa dibekali 
hal-hal yang berkaitan dengan masalah 
kemandirian, kepedulian dan kematangan dalam 
rangka kehidupan kelanjutan. Berbagai 
pembekalan tersebut antara lain pengetahuan 
dapur umum, praktik memasak, penjernihan air, 
penghijauan, tali temali, olahraga, serta seni dan 
kreativitas. (Ed/Sr)
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LDK SMP Kristen ORA et LABORA 
PANGLIMA POLIM DAN PAMULANG

egiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Kyang ditujukan bagi siswa kelas VII dilak-
sanakan pada hari Rabu – Jumat, 7 – 9 September 
2016 bertempat di Desa Pring Ayu Puncak Jawa 
Barat. Para siswa mendapat kesempatan berlatih 
kemandirian, tanggung jawab dan kedisiplinan, 
sehingga mereka mampu bekerjasama secara 
tim. Program sekolah yang dilakukan secara 
gabungan antara sekolah Panglima Polim dan 
Pamulang ini juga memberikan kesempatan bagi 
para siswa  untuk saling mengenal dan belajar 
bersosalisasi dengan teman-teman baru. Mereka 
sangat gembira mengikuti setiap kegiatan yang 
diadakan dan berani melakukan hal-hal yang 
baru. Dengan diadakan kegiatan ini mereka 
diharapkan semakin dewasa meng-
aktualisasikan diri secara pribadi maupun antar 
sesama. (Sr)

LASPORTA 2016
perkenalkan program-program sekolah mdalam rangka penerimaSekolah ORA et 

LABORA Panglima Polim mengadakan kegiatan 
“LASPORTA” (ORA et LABORA Sports and Art) 
selama dua hari yaitu pada hari Kamis-Sabtu, 10 
dan 12 November 2016. Kegiatan ini bertujuan 
untuk menjalin hubungan dan kerjaasama antar 
sekolah lain sekaligus mean siswa baru. Bebe-
rapa perlombaan seperti futsal, basket, memilih 
bola warna dan mewarnai diikuti tidak hanya dari 
siswa ORA et LABORA Polim, Pamu-lang dan BSD 
namun juga peserta dari sekolah lain yaitu 
Lemuel, Kramat Pela 01, Cipete Utara 05, Cipete 
Utara 07, Bakti Mulya 400, Ricci 2, MI Raudatul 
Muta'alimin, Fantasia, Swadaya Bakti dan Happy 
Holy Kids. Para siswa dari TKK, SDK dan SMPK 
ORA et LABORA Panglima Polim juga 
menampilkan beberapa tarian, paduan suara dan 
ansamble yang merupakan hasil dari kegiatan 
ekstrakurikuler yang selama ini mereka ikuti. (Sr)
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MINITRIP SDK ORA et LABORA 

Panglima Polim
ada semester ganjil tahun pelajaran P2016/2017 kali ini para siswa SD dari kelas I-

VI mempunyai agenda minitrip yaitu kegiatan 
belajar di luar dalam skala lokasi yang tidak 
terlalu jauh dari lingkungan sekolah. Rangkaian 
kegiatan tersebut dibuat secara berturut-turut di 
minggu ketiga di bulan September. Rangkaian 
kegiatan tersebut diawali dari kelas IV-VI yang 
mengadakan minitrip ke Museum Nasional dan 
Monumen Nasional pada hari Selasa, 20 Septem-
ber 2016. Para siswa dan guru pendamping 
menggunakan Bus Trans Jakarta sebagai moda 
trasportasi menuju lokasi tersebut. Pemilihan 
kendaraan tersebut bertujuan memperkenalkan 
siswa pada transportasi umum, bagaimana cara 
menggunakan transportasi umum yang baik, 
bagaimana bersosialisasi di tempat umum dan 
tentunya informasi seputar bus Trans Jakarta. 
Tidak hanya sampai di situ para siswa juga 
mendapatkan pengalaman belajar tentang 
peninggalan sejarah kerajaan di Indonesia pada 
masa lalu di Museum Nasional serta rangkaian 
kegiatan bersejarah di Monumen Nasional.

     

     Kegiatan minitrip selanjutnya dilaksanakan 
bagi siswa kelas I-II pada hari Rabu, 21 
September 2016. Mereka berkesempatan 
berkunjung dan berbelanja di toko buah “All 
Fresh”. Mereka dikenalkan dengan berbagai jenis 
buah-buahan, vitamin yang terkandung di 
dalamnya serta bagaimana cara memilih buah 
dengan kualitas yang baik. Setelah berkunjung 
ke toko buah tersebut, para siswa kembali ke 
sekolah dan kegiatan penutup minitrip mereka 
adalah membuat sup buah untuk dinikmati 
bersama. Melalui kegiatan ini siswa diajak untuk 
mau mengkonsumsi buah-buahan.

   

   Pada hari Kamis, 22 September 2016 kelas III 
berkesempatan mengadakan minitrip ke 
Museum Satria Mandala. Kunjungan tersebut 
bertujuan mengenalkan alat-alat transportasi 
milik pertahanan negara baik darat, laut maupun 
udara. Mereka juga mempelajari sejarah 
kemerdekaan Indonesia. Para siswa pun di-
ajarkan untuk mengikuti prosedur dan tata tertib 
di lingkungan museum. Mereka mengikuti rang-
kaian kegiatan dari awal sampai akhir dengan 
antusias dan diakhiri dengan mengerjakan 
Lembar Kerja Siswa sebagai evaluasi kegiatan 
minitrip yang dilakukan.

      

      Rangkaian kegiatan minitrip ditutup dengan 
kunjungan siswa kelas VI ke Gedung Sekretariat 
ASEAN pada hari Jumat, 23 September 2016. 
Siswa kelas VI yang sedang mempelajari 
Organisasi Internasional dan Globalisasi 
berkesempatan berkunjung ke gedung yang 
diresmikan penggunaannya pada tahun 1981 ini. 
Mereka pun berinteraksi dengan Ibu Soulisa, 
perwakilan dari pihak managemen Gedung 
ASEAN. Beliau juga memberi quiz yang 
berhadiah souvenir ASEAN untuk mengecek 
pemahaman siswa. Setelah itu para siswa 
kembali ke sekolah dan mereka pun antusias 
berbagi pengalaman berkunjung ke Gedung 
Sekretariat ASEAN kepada adik-adik kelasnya. 
(Sy/Bg/Sr)
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Fieldtrip ke Bandung

ada hari Kamis dan Jumat, 3-4 November P2106, kami berkunjung ke Bandung. Di sana 
kami melakukan kunjungan ke beberapa mu-
seum. Museum pertama yang kami kunjungi ada-
lah Museum Konferensi Asia Afrika. Kami 
mengamati dan mencatat apa yang diterangkan 
oleh pemandu. Setelah itu kami masuk ke 
sebuah ruangan untuk menyaksikan video 
tentang sejarah Konferensi Asia Afrika. Ke-
mudian kami mengerjakan lembar kerja yang su-
dah dibagikan sebelumnya. 
    Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke 
Museum Geologi. Sebelum kami memasuki 
Museum Geologi, kami makan siang terlebih 
dahulu. Di Museum ini kami juga menyaksikan 
video tentang sejarah bumi dan dinosaurus pada 
jutaan tahun yang lalu. Selesai berkeliling di 
museum kami kembali ke dalam bus, namun 
pada saat itu hujan turun sangat deras.
      Bandung Science Center (BSC) adalah 
lokasi selanjutnya yang kami kunjungi. Di tempat 
ini banyak benda-benda yang menarik seperti 
sebuah harpa yang bisa dipetik lewat sinar laser, 
sepeda yang jika dikayuh dengan cepat maka 

akan menimbulkan bunyi, serta ada Xbox Kinect. 
Di lantai 2 ada sebuah mobil yang bergerak 
hanya mengikuti garis yang dideteksi sensor 
yang disebut Line Follower. Sama seperti 
Museum Konferensi Asia Afrika dan Museum 
Geologi, di tempat ini kami juga menyaksikan 
video tentang macam-macam Planet, Asteroid, 
Meteor dan benda langit lainnya. Setelah itu ada 
sesi tanya jawab, bagi yang dapat menjawab 
pertanyaan dari pemandu akan mendapatkan 
hadiah berupa pin. Setelah selesai kunjungan di 
BSC kami melanjutkan perjalanan ke penginapan.
   Keesokan harinya kami berkunjung ke Farm 
House Lembang. Di tempat ini kami dapat me-
nukarkan tiket masuk dengan segelas susu 
lembang. Kami berkeliling melihat aneka  tempat 
yang bagus untuk berfoto dan toko-toko yang 
unik. Namun menurut saya harga-harga barang di 
toko tersebut cukup mahal, begitu pula dengan 
beberapa jenis makanan di Rumah Sosis, yaitu 
tempat yang kami kunjungi setelah Farm House 
Lembang.
      Lokasi terakhir yang kami kunjungi adalah 
Museum Kantor Pos Indonesia. Di tempat ini kami 
mengamati benda-benda pos, stempel dan 
materai yang digunakan pada zaman dahulu. Tak 
lupa kami juga mengerjakan lembar kerja yang 
harus kami lengkapi. Kegiatan kami ditutup 
dengan acara foto bersama, makan siang dan 
kembali ke Jakarta. (David F./Kelas VIII)

16 Edisi Januari 2017 Create Stars In God’s Hand

Kampus Panglima Polim



bisa mendapatkan pendidikan yang didasari nilai-

nilai Kristiani dengan menyekolahkan anak-anak 

mereka di Sekolah ORA et LABORA; namun 

terbentur masalah biaya.

Program Adik Asuh adalah program 

beasiswa yang diberikan oleh donatur (disebut 

Kakak Asuh) kepada siswa SD/SMP/SMA OeL yang 

pada saat ini belajar di sekolah OeL agar dapat 

melanjutkan pendidikannya di sekolah OeL 

(disebut Adik Asuh).

      Melihat keceriaan siswa OeL, rasanya sayang 

bila mereka mesti kehilangan satu atau dua atau 

tiga temannya karena harus pindah ke sekolah lain 

  Mari bergandengan tangan membantu mereka  

melanjutkan sekolah di ORA et LABORA mencapai 

cita-cita . Sumbangan dapat disalurkan melalui :

Bank Permata

Rek. No. 0701.337.964

a/n Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Ora et 

Labora

Kita dapat berkomunikasi lebih lanjut melalui 

email, telepon atau pun bertemu langsung di :

Yayasan Pendidikan Kristen ORA et LABORA

Sektor II.1 Anggrek Loka, Bumi Serpong Damai, 

Tangerang Selatan

Telp. 021-5376346

Email address:  adikasuh@oel.or.id

Menjadi Terang 

dan Garam Dunia Bagi Sesama

etika kepala keluarga harus menata ulang Kkeuangannya, tidak selalu kelangsungan 

pendidikan anak menjadi prioritas utama orang tua. Di 

sekolah OeL banyak orang tua  yang terpaksa menung-

gak uang sekolah, tidak dapat melunasi uang pangkal 

atau terpaksa memindahkan anaknya ke sekolah lain.

     Semua anak-anak tersebut membutuhkan 

dukungan kita untuk dapat meneruskan belajar di 

Sekolah ORA et LABORA sehingga kelak mereka tum-

buh dan sukses menjadi Terang dan Garam Dunia Bagi 

Sesama.

    Berdasarkan pantauan kami, anak-anak ini bukan  

anak-anak yang tidak mampu secara akademis. Mereka 

adalah anak-anak cerdas yang karena keadaan 

ekonomi orangtua mereka, membutuhkan  uluran 

tangan untuk tetap bisa bersekolah di sekolah pilihan 

utama mereka, yaitu Sekolah ORA et LABORA.

      Kami berharap tidak semakin banyak orang tua 

yang harus mencari sekolah lain dan mengorbankan 

kepentingan anaknya untuk mendapatkan pendidikan 

dengan nilai-nilai Kristiani yang baik, hanya karena 

masalah keterbatasan biaya. Dan dengan adanya uluran 

tangan dan berjalannya Program Adik Asuh, Yayasan 

berharap dapat lebih berkonsentrasi pada pengem-

bangan mutu pendidikan untuk siswa Sekolah ORA et 

LABORA.

      Oleh karena itu kami mengundang Teman-teman, 

Alumni, Orang Tua Murid dan Kerabat sekalian untuk 

turut berperan-serta, terutama untuk berbagi kasih 

dengan keluarga-keluarga yang menginginkan anak-

anak mereka untuk tetap 
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FAMILY DAY & HUT RI 71

“…kita tetap setia tetap sedia mempertahankan 
Indonesia, kita tetap setia tetap sedia membela 

Negara kita…”  Merdeka … merdeka … merdeka …

ekik merdeka dari anak-anak dan orang tua Pyang mengikuti upacara bendera memperingati 
hari kemerdekaan Indonesia ke 71 di hari Jumat 
tanggal 26 Agustus 2016, yang diselenggarakan di 
halaman parkir timur GKI Pa-mulang. Anak-anak 
berkumpul bersama dengan orang tua mereka. 
       Diawali dengan upacara bendera dan 
renungan pagi yang dibawakan oleh Ibu Rini, 
kegiatan dilanjutkan dengan Family Day, dimana  
anak-anak dan orang tua akan mengikuti perlom-
baan. Kelompok Bermain (KB) lomba memin-
dahkan bola dengan caping, TK A lomba memin-
dahkan 3 buah balon dengan membentangkan kain, 
dan TK B lomba berlari didalam sarung. wooow... 
Woowwww… semua perlombaaan berlangsung 
dengan seru dan sangat menyenangkan. 
Melalui kegiatan ini, kami berharap terjalinya 
kerjasama yang baik antara guru dan orang tua, 
sehingga seiring sejalan dalam mendidik anak – 
anak baik  di sekolah maupun dirumah.

Kebaktian Padangku
ari Jumat 9 Desember 2016, cuaca cukup Hcerah untuk membawa anak-anak TKK OeL 

Pamulang mengikuti kebaktian padang. Dengan 
mengelar spanduk untuk alas duduk anak di 
halaman parkir timur GKI Pamulang, kegiatan pun 
dimulai. Diawali menyanyikan pujian-pujian 
kepada Tuhan Yesus, anak-anak bertepuk tangan 
dan bersukacita. Mereka juga diberi kesempatan 
untuk maju ke depan anak-anak lain, memberi-
kan persembahan pujian. Anak-anak terlihat me-
nikmati kegiatan ini, mereka bernyanyi, bergan-
dengan tangan, tersenyum dan tertawa bersama. 
Renungan Firman Tuhan dibawakan oleh Ibu 
Saras, yang mengajarkan kepada anak untuk ber-
syukur atas semua ciptaan Tuhan.  Cara ber-
syukur melalui : pertama : selalu tersenyum (sapa 
senyum salam), kedua : bicara sopan kepada 
siapa saja (teman, guru,orang tua, pak satpam), 
dan ketiga : senantiasa berbuat baik.
Anak-anak, jadilah terang Kristus disetiap hari-
harimu
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Batik Days
ari ini, Senin tanggal 3 Oktober 2016 anak-Hanak TKK OeL Pamulang ada yang berbeda. 

Mereka datang ke sekolah dengan mengenakan 
baju batik, eiitt……bukan seragam batik ya tetapi 
baju batik dengan berbagai macam motif dan 
warna. BENAR!! Hari ini anak-anak merayakan Hari 
Batik dan mereka akan dibimbing guru membuat 
batik model jumputan. Sebelum membuat batik, 
Anak-anak diperlihatkan terlebih dahulu sejarah 
dan cara pembuatan batik tersebut.  Dalam prak-
tek membuat batik jumputan, anak dibagi men-
jadi beberapa kelompok dan untuk warna boleh 
memilih sesuai kesukaan mereka. Anak-anak 
sangat antusias serta menikmati kegiatan ini. 
Mereka memilih sendiri warna yang akan dipakai 
dan meneteskan di atas kain yang sudah di-
sediakan. Jadilah batik jumputan buatanku...horai. 

Aku anak Indonesia

Suka budaya dan seni Indonesia

Aku belajar untuk Indonesia

Aku cinta batik, buatan Indonesia

Rum Ball Cake 
bersama TKK OeL Pamulang

“Siapa yang mau jadi koki?”… Saya bu Guru, 
jawab anak-anak menyahut pertanyaan dari bu 
Guru. Saatnya cooking day, hari Senin tanggal   
5 Desember 2016 anak-anak dikumpulkan dan 
disiapkan untuk mengenakan celemek masing-
masing, ibu guru sudah menyiapkan bahan-
bahan untuk membuat cake di meja. Awalnya 
anak-anak diberi contoh cara pembuatan cake 
terlebih dahulu, baru  kemudian anak-anak men-
coba sendiri. Pertama yang harus dikerjakan 
anak-anak adalah menghancurkan biskuit yang 
ada dalam mangkok (sampai benar-benar han-
cur), dilanjutkan dengan  menuang susu kental 
manis dan mencampurnya dengan biscuit. Lang-
kah selanjutnya ,adonan susu dan biscuit dibuat 
menjadi bola bola kecil, kemudian meng-
gelindingkan bola bola biscuit tersebut  diatas 
mesis warna-warni. Jadilah Rum Ball Cake buatan 
anak-anak TKK OeL Pamulang.
 Mari makan…Yumiii
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House Work Day
Kita kerja sama-sama, Sama-sama dalam Tuhan, 

Kerjaku kerjamu, Semuanya buat Tuhan
Kita kerja sama-sama, Senang dihati

ntuk menumbuhkan rasa kepedulian anak-Uanak terhadap orang tua dan juga terhadap 
lingkungan sekitar, agar selalu bersih dan sehat, 
pada hari selasa 20 September 2016 anak-anak 
belajar dan bermain dengan suasana baru. Me-
ngenalkan anak-anak membantu orang tua diru-
mah seperti menyapu lantai, mengepel, mencuci 
sapu tangan atau handuk kecil, membersihkan 
motor atau sepeda. Karena dengan lingkungan 
yang bersih dan sehat, anak-anak dapat ber-
tumbuh maksimal di dalam sisi moral, fisik mo-
torik, bahasa, dan juga menumbuhkan rasa ke-
bersamaan, gotong royong saling membantu, rasa 
memiliki. Dengan kegiatan ini anak–anak terlihat 
bergembira dan bersemangat juga antusias. 
Pembiasaan seperti ini harus dilakukan secara 
berkesinambungan dan rutin, karena se-suatu 
yang besar selalu dimulai dengan hal – hal yang 
kecil. Selamat membantu papa dan mama di 
rumah.
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Field Trip Gelanggang Samudra
Taman Impian Jaya Ancol

Horeee……

ari yang ditunggu-tunggu datang juga, Field HTrip TKK Ora et Labora Pamulang ke Gelang-
gang Samudra-Taman Impian Jaya Ancol. Hari 
Jumat, tanggal 18 November 2016, anak-anak 
berkumpul di halaman GKJ Pamulang dan tepat 
jam 07.00 WIB berangkat dengan naik bus.
    Sampai ditujuan, seluruh ekspresi wajah 
anak-anak terlihat antusias dan bersemangat. 
Dengan berbaris rapi anak–anak memasuki ger-
bang utama yang disambut dengan senyum ma-
nis oleh kakak-kakak penjaga tiket .
   Anak-anak memulai petualangan dengan 
memasuki Sinema 4D, untuk menyaksikan 
sinema tentang kehidupan laut, dilanjutkan Under 
Water Sea dimana ada pertunjukkan Tornado 
Fish, tarian dari para penyelam dan putri duyung 
cantic yang sangat memukau anak-anak. Per-
tunjukan berikutnya Singa Laut dan terakhir 
Lumba-lumba. 
    Jadi dalam satu hari anak-anak menyaksikan 
4 pertunjukan. Walaupun terlihat beberapa anak 
kepanasan dan kecapaian tapi itu tidak menyu-
rutkan mereka untuk mengikuti setiap pertun-
jukan.
    Terima kasih Tuhan Yesus untuk ciptaan-Mu 
yang luar biasa itu, sehingga anak-anak me-
nikmati dan semoga mereka mempunyai rasa 
sayang pada ciptaan-Mu.

Kunjungan Green Field 
ke TKK OeL Pamulang

agi itu, hari Selasa tanggal 14 September 2016 Panak-anak berkumpul di ruang sentra balok TKK 
OeL Pamulang dan mereka duduk dengan tertib 
menunggu kakak dari Green Field datang mengunjungi 
sekolah ini. Benar, dengan membawa satu set pang-
gung boneka serta 3 boneka tangan, kakak-kakak dari 
Green Field siap bercerita tentang pentingnya minum 
susu setiap hari. Kegiatan ini mengajarkan kepada 
anak bahwa minum susu sangat penting untuk 
pertumbuhan dan perkembangan mereka, dan bagai-
mana proses pembuatan susu hingga dapat langsung 
dikonsumsi anak.

21Edisi Januari 2017

Kampus Pamulang



Minitrip ke BNI Pamulang

ari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016, anak-Hanak sudah tidak sabar untuk berkunjung ke 
BNI Pamulang. Secara bergantian, dimulai anak-
anak Kelompok Bermain dan kelas TK A terlebih 
dahulu selanjutnya anak-anak kelas TK B. 
     Waktu menunjukkan pukul 08.15 WIB anak-
anak berbaris dan berjalan kaki menuju ke BNI 
Pamulang yang letaknya berdekatan dengan TKK 
OeL Pamulang. Setelah sampai disana, anak-
anak menunggu di bangku ruang tunggu didepan 
Teller. Kami disambut petugas Satpam yang 
penuh senyum dan juga Ibu Manager BNI Pamu-
lang yang ramah. Anak-anakpun langsung ber-
interaksi dengan mereka, dengan segala tingkah 
laku dan pertanyaan-pertanyaan yang membuat 
petugas disana terlihat tersenyum dan gemes.
     Kegiatan ini mengajarkan anak tentang 
fungsi rumah untuk kantor, yaitu Kantor Bank. 
Anak-anak juga mengenal profesi lain seperti 
Satpam, Manager Bank, dan Teller Bank, serta 
bagaimana cara atau urutan menabung di bank. 

Minitrip ke Kantor Pos Gaplek

Ayooo…..anak-anak TKK OeL Pamulang kita pergi ke 
kantor pos, naik mobil angkot, dan jangan lupa bawa 

kartu posnya.
Hari Senin-Selasa tanggal 21-22 September  2016, anak-anak meluncur ke Kantor Pos 

Gaplek, disana ditemani oleh salah satu petugas 
pos yang mengarahkan jalan-jalan mengelilingi 
kantor pos. Diawali anak-anak menempel perang-
ko pada kartu pos masing-masing, memberi cap 
dengan stempel pos, memasukkan kartu ke da-
lam kotak pos. Kemudian dilanjutkan melihat 
tempat penerimaan barang atau kartu yang akan 
dikirim ke berbagai daerah, anak-anak juga 
berinteraksi dengan petugas pos yang sedang 
memilah-milah kartu sesuai alamat. Anak-anak 
juga diberi kesempatan untuk mengendarai mo-
tor atau mobi l pos yang tersedia . 
  Kegiatan ini adalah pengalaman yang berharga 
buat anak-anak. Mereka belajar tentang salah 
satu profesi yaitu Tukang Pos dan atribut yang 
digunakan, serta belajar juga bagaimana 
mengirim kartu pos dan berinteraksi langsung 
dengan petugas yang bekerja di kantor pos.
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Materi pertemuan orang tua murid  

ada tanggal 13 Agustus 2016, SDK ORA et PLABORA Pamulang mengadakan pertemuan 
orang tua siswa tahun pelajaran 2016/2017. 
Pertemuan orang tua siswa tersebut dihadiri oleh 
guru dan karyawan sebanyak 22 orang serta 
orang tua siswa sebanyak 250 orang. 
     Tujuan diadakannya pertemuan orang tua 
siswa tersebut adalah untuk mensosialisasikan 
kegiatan sekolah semester I dan II, jadwal kegia-
tan belajar mengajar (KBM) serta tata tertib SDK 
ORA et LABORA Pamulang. 

MEMPERINGATI HUT RI 

engingat jasa para pahlawan, seluruh siswa M–siswi SDK ORA et Labora Pamulang 
melaksanakan HUT kemerdekan RI yang ke-71 
dengan mengikuti berbagai macam perlombaan 
seperti estafet bendera, estafet kelereng, meme-
cahkan balon, Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan 
lomba Kasti. 
    Kegitan tersebut diadakan pada hari Jumat, 19 
Agustus 2016. Sepanjang hari yang cerah selu-
ruh siswa - siswi SDK ORA et LABORA Pamulang 
mengikuti kegiatan perlombaan dengan penuh 
semangat dan tertib. Lomba yang penuh dengan 
tantangan memotivasi siswa-siswi untuk 
melakukan yang terbaik  demi mendapatkan ha-
diah yang telah disediakan oleh panitia.
Kiranya, dalam memperingti  HUT kemerdekaan 
RI ini siswa – siswi SDK ORA et Labora Pamulang  
terus giat dalam mencapai cita – cita dan terus 
menjadikan jasa – jasa para pahlawan sebagai 
semangat belajar. Merdeka… merdeka…. 
merdeka, maju terus Indonesiaku tercinta.
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BULAN BAHASA

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku 
bertumpah darah yang satu, ....

2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku 
berbangsa yang satu, ....

3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung 
bahasa persatuan, ….

epat rasanya jika kegiatan bulan bahasa Tdilaksanakan tanggal 28 Oktober bersamaan 
dengan memperingati hari Sumpah Pemuda.
   Tema yang diangkat dalam kegiatan bulan 
bahasa SDK ORA et LABORA Pamulang adalah : 
“Menjadi Generasi Cerdas dalam Berbahasa dan 
Berbudaya”. Sebagai bangsa Indonesia, kita wa-
jib melestarikan kebudayaan nusantara yang 
sangat beraneka ragam dan  unik, yang mana se-
mua itu sebagai warisan para leluhur yang tidak 
boleh kita lupakan.
   Dalam kegiatan ini , kami mengundang 
beberapa sekolah sekitar untuk ikut merayakan 
dan menampilkan kebolehanya di bidang seni 
tari tradisional.  Siswa – siswi SDK ORA et 
LABORA Pamulang menampilkan beberapa tari 
dari Sabang sampai Merauke. Gegap gempita 
sorak sorai dari penonton ,baik siswa – siswi 
maupun orang tua dan para undangan menambah 
kebahagiaan dan meriahnya acara tersebut. 
Tidak lupa sambutan dari ketua panitia, kepala 
sekolah dan perwakilan dari YPK ORA et LABORA 
satu persatu agar naik ke panggung. MC yang 
luar biasa berbakat ,dibawakan oleh guru yang 
membuat suasana peringatan bulan bahasa di 
hari sumpah pemuda ini terlihat lebih hidup dan 
semarak.
   Selain penampilan tari tradisional, ditampilkan 
juga pidato yang dibawakan oleh siswa – siswi , 
dengan tujuan untuk mengasah olah bahasa dari 
para siswa dan siswi. Komunikasi yang baik 
dimulai dengan bahasa yang baik pula.
    Dengan kegiatan ini diharapkan siswa – siswi 
akan selalu mengetahui dan senantiasa mengi-
ngat betapa kayanya tanah air kita dengan ber-
bagai ragam budaya dan bahasa yang harus 
selalu dilestarikan sampai kapanpun. Mari kita 
lestarikan budaya dan bahasa tercinta kita 
Indonesia.

24 Edisi Januari 2017 Create Stars In God’s Hand

Kampus Pamulang



Materi Seminar bulan bahasa
 ( parenting )

 
enindak lanjuti program tahunan rutin yang Mdiadakan di Sekolah Dasar Kristen ORA et 

LABORA Pamulang dengan mengadakan seminar 
parenting yang berjudul “Pola Asuh Pembentuk 
Sikap Patuh“. Dalam dunia pendidikan khusus- 
nya di Sekolah Dasar Kristen ORA et LABORA 
Pamulang, selalu mengupayakan putera puterinya 
untuk mencapai keberhasilan dalam pembe-
lajaran bukan hanya dari aspek pengetahuan, 
keterampilan dan sikap melainkan aspek psiko-
logis juga sangat penting dalam membentuk 
karakter spiritual siswa siswi sesuai dengan 
nilai-nilai iman Kristiani. Namun hal tersebut 
tidak bisa terwujud tanpa ada kerjasama yang 
saling simultan antara guru dan orangtua siswa. 
   Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 21 
Oktober 2016 bertempat di GKI Pamulang yang 
diikuti oleh orangtua murid siswa siswi kelas 
satu hingga kels enam Sekolah Dasar Kristen 
ORA et LABORA Pamulang. Seminar ini ingin 
mewujudkan kembali sikap patuh anak terhadap 
aturan yang berlaku, dimanapun anak berada 
baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan 
keluarga. Agar menciptakan generasi penerus 
bangsa yang memiliki karakter yang kuat dan 
bijaksana. 

Kegiatan Perjusa
  

ada Jumat, Sabtu = 2 – 3 September 2016  PSDK ORA et LABORA Pamulang mengadakan 
kegiatan Perkemahan Jumat Sabtu ( PERJUSA ) 
yang di ikuti oleh siswa dan siswi kelas 5 dan 6. 
Kegiatan Perjusa ini diadakan untuk melatih 
kemandirian dan mengasah kemampuan tiap-
tiap individu yang didapat melalui kegiatan 
kepanduan untuk menghadapi hidup bermasya-
rakat.
   Kegiatan Perjusami tersebut juga bertujuan 
untuk melatih anak untuk mandiri, berlatih 
kerjasama antar teman, serta mendidik anak 
untuk bertanggung jawab sehingga memberikan 
dampak positif untuk kehidupan siswa – siswi 
yang mengikutinnya. Serta manfaat yang di dapat 
untuk siswa–siswi dalam mengikuti acara Perju-
sa tersebut adalah bertujuan supaya men-jadi 
lebih mandiri, lebih peduli kepada ling-kungan, 
memiliki sikap yang baik terhadap orangtua dan 
sesama, meningkatkan ketakwaan kepada tuhan 
yang maha esa dan memiliki keterampilan 
kepramukaan..
   Kiranya, melalui kegiatan perkemahan ini 
diharapkan nantinya anggota pramuka SDK Ora 
et Labora Pamulang  mampu hidup lebih mandiri, 
memiliki kepribadian yang kuat dan menjadi 
insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa yang selanjutnya dapat memanfaatkan ilmu 
bagi kepentingan agama, keluarga bangsa dan 
Negara. 
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Materi mini trip kelas 1&2
 

elakukan aktivitas di luar lingkungan Msekolah merupakan hal menarik bagi para 
siswa siswi kelas satu dan kelas dua SD Kristen 
Ora et Labora Pamulang. Banyak hal baru yang 
dapat ditemukan dengan diadakannya kegiatan 
seperti mini trip ke Skadron Sena yang berlokasi 
di Pondok Cabe pada Kamis, 22 September 
2016. Pengalaman baru bagi siswa siswi terlebih 
yang sebelumnya belum pernah berkunjung ke 
lapa-ngan terbang salah satunya di Skadron 
tersebut, antusias yang besar bagaimana para 
siswa siswi akan mengetahui apa saja kegiatan 
yang berlangsung di sana.

Para siswa siswi didampingi oleh para wali 
kelas serta guru-guru lainnya mengenal lapangan 
terbang, proses penerbangan, serta mengenal 
dunia penerbangan lebih dekat. Ilmu baru yang 
didapatkan siswa siswi pun semakin bertambah 
dan memperkaya diri siswa siswi SD Kristen Ora 
et Labora Pamulang. Mini trip seperti inilah yang 
selalu dinantikan oleh siswa siswi di setiap ta-
hun pelajaran yang berlangsung agar suasan 
belajar yang dinikmati para siswa siswi tidak 
monoton. 

Materi mini trip damkar
 

engembangan potensi siswa siswi SD Kristen POra et Labora Pamulang memerlukan kegiatan 
belajar mengajar yang lebih variatif. Hal-nya 
seperti dengan mini trip kelas tiga SD Kristen Ora 
et Labora Pamulang yang mengadakan kunju-
ngan ke Pemadam Kebakaran (Damkar) di Lebak 
Bulus pada hari Senin dan Kamis, 26 & 29 
September 2016. 

Kunjungan tersebut mengenalkan siswa siswi 
kelas tiga untuk mengetahui bagaimana proses 
memadamkan api dengan baik dan aman. Belajar 
berani dalam melakukan suatu hal yang dapat 
mem-bantu sesama saat memerlukan perto-
longan dari kita. Manfaat lain dari kegiatan mini 
trip ini juga menjadikan modal awal siswa siswi 
kelas tiga untuk bersikap tanggap dan peka akan 
keadaan sekitar baik dalam lingkungan maupun 
luar lingkungan sekolah mereka. 
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 Mini Trip Carrefour  

ekolah Dasar Kristen ORA et LABORA SPamulang selalu berusaha menciptakan 
suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi 
siswa. Menjalankan aktivitas diluar sekolah 
membuat antusias siswa siswi kelas 4 SDK ORA 
et LABORA Pamulang pun menyenangkan. Kunju-
ngan mini trip  yang diadakan pada Selasa, 27 
September 2016 berlangsung di Carrefour Pamu-
lang.
   Kunjungan ini mengajak siswa siswi kelas 
empat lebih bertanggung jawab atas apa yang 
dilaukan ataupun apa yang dimiliki siswa siswi 
dalam kehidupan sehari-hari mereka. Demi 
menciptakan jiwa interpreneur dalam diri siswa 
siswi kelas empat didukung dengan rasa tang-
gung jawab tersebut. Oleh karena itu, kiranya  
kegiatan ini dapat mengembangkan kemandirian 
siswa siswi dalam memenuhi kebutuhan diri 
sendiri. 

  Pabrik Tahu

roses pembelajaran dirancang agar peserta Pdidik khususnya kelas lima dan kelas enam 
SDK ORA et LABORA Pamulang secara aktif 
dapat mengembangkan kreatifitas dan inovasi. 
Kegiatan tersebut diselenggarakan secara inter-
aktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi pe-
serta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberi ruang yang lebih luas. Proses pem-
belajaran juga dirancang agar anak mendapatkan 
informasi yang lebih banyak melalui berbagai 
pengalaman belajar. Pengalaman belajar tentunya 
tidak hanya dirancang untuk kegiatan di dalam 
kelas tetapi juga di luar kelas. 
    Mini Trip ke pabrik  tahu adalah kegiatan 
yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa 
pada industri sederhana dan kegiatan ekonomi 
yang ada di masyarakat sebagai bentuk pene-
rapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mini trip 
tersebut diselenggarakan pada Selasa, 27 Sep-
tember 2016 di Pabrik Tahu PMJ yang diikuti oleh 
siswa siswi kelas lima dan kelas enam SDK ORA 
et LABORA Pamulang. Oleh karena itu melalui 
kegiatan mini trip ke Pabrik Tahu PMJ diharapkan 
anak mendapatkan pengalaman bela-jar tentang 
penerapan ilmu dalam  teknologi sederhana 
dalam masyarakat.
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HUT RI KE-71

pacara bendera peringatan hari kemerdekaan Uke-71 dilaksanakan Rabu, 17 Agustus 2016 
dengan petugas upacara anggota OSIS SMPK Ora et 
Labora. Bendera Merah Putih dikibarkan dengan 
sempurna. Setelah upacara selesai seluruh siswa 
mempersiapkan untuk keesokan harinya dengan 
cara melakukan rapat dikelas masing-masing.
  Kegiatan peringatan hari kemerdekaan RI 
dilanjutkan keesokan harinya tanggal 18 Agustus 
2016 dengan perlombaan. Adapun perlombaan yang 
diselenggarakan yaitu lomba Pitbol  (Jepit Bola), ma-
kan kerupuk, bola tangan dangdut, volley balon dan 
desain baju dari Koran bekas. Pada 18 Agustus ini 
kami memakai baju biru Oel dan menggantinya saat 
kami diberi waktu untuk mempersiapkan diri 
sebelum bertanding di lapangan melawan kelas-
kelas yang lain. Kami mengganti pakaian kami 
dengan baju atau kaos berwarna merah atau pun 
putih yang bersamaan warna seperti warna bendera 
Negara Indonesia kami.
   Lomba pertama yaitu lomba pitbol atau dengan 
kata lain ialah permainan jepit bola. Cara permainan 
pitbol ini adalah setiap kelompok memegang satu 
tali yang bolanya ditaruh ditengah-tengah lalu 
mereka harus membawa bola tersebut sampai 
kegaris finish dan meletakkan bola tersebut tanpa 
jatuh. Jika bola tersebut jatuh mereka harus 
mengulangnya dari awal garis start. Para peserta 
nampak antusias, serius dan tegang dalam 
memainkan perlombaan ini. 
   Lomba kedua adalah lomba makan kerupuk. 
Setiap kelas mengajukan dua perwakilan putra dan 
dua putri. Peserta yang paling cepat menghabiskan 
dia lah pemenangnya. Lomba ini sangat seru, lucu 
dan meriah. Banyak peserta yang sangat menikmati 
perlombaan ini salah satunya ialah Yosia. Ia sangat 
menikmati perlombaan ini, tetapi saat ia hampir 
meraih kemenangan kerupuknya jatuh ke tanah. 
Sesuai aturan, jika kerupuknya jatuh ke tanah maka 
peserta tersebut didiskualifikasi oleh panitia. 
Lomba ini akhirnya berakhir dan dimenangkan oleh 
Bryan (9B) , Jonah (8B) , dan Nicholas (9 )
  Lomba ketiga adalah bola tangan dangdut, lomba 

ini sangat menyenangkan.Peserta laki-laki harus 
bermain mengenakan daster sedangkan yang 
perempuan harus mengenakan sarung dan ketika 
lagu dangdut dinyalakan mereka harus berhenti 
bermain dan harus bergoyang. Jika mereka tidak 
bergoyang pada saat lagu dangdut dimainkan maka 
mereka harus bermain dengan cara jongkok meraih 
bola. Peserta dengan point terbanyak itulah 
pemenangnya. Sebagai juaranya adalah 9B untuk 
pemenang pertama, Kelas 7 untuk pemenang kedua 
dan kelas 8B untuk pemenang ketiga.
   Lomba keempat ada volley balon, 4 orang 
perwakilan dari setiap kelas harus memegang satu 
sarung dan harus melempar balon yang berisikan air 
kearah lawan seperti bermain Volley pada umumnya 
kita harus memasukan balon atau bola tersebut ke 
dalam area lawan dengan cara melemparnya dan 
tidak boleh pecah. Permainan ini sangat 
menyenangkan dan banyak peminatnya. Pemenang 
lomba ini diraih oleh kelas 9A sebagai juara 1, juara 
kedua 8A dan juara tiga adalah kelas 8B.
  Lomba terakhir adalah design koran, krerativitas 
setiap peserta sangat dibutuhkan dalam  lomba ini. 
Setiap kelas diwakili oleh 5 orang, 4 orang designer 
dan 1 orang model. Mereka harus membuat baju dari 
koran yang sudah disediakan oleh OSIS. Bahan 
yang disediakan OSIS beberapa lembar koran, lem 
atau selotip, dan gunting. Peserta tidak 
diperbolehkan membawa alat apapun. Mereka harus 
menggunakan akal atau kekreativitasan mereka 
seperti mengukur ukuran baju dengan cara apa pun 
tanpa menggunakan alat meteran ataupun alat ukur 
lainnya. Pemenang dari lomba ini adalah kelas 8B 
untuk juara satu, kelas 8A untuk juara dua dan kelas 
9B untuk juara tiga 
  Semua peserta sangat antusias dalam mengikuti 
semua lomba.Terlebih lagi saat pembagian hadiah. 
Para pemenang menerima hadiah dengan antusias 
dan senang. Sebelum siswa kembali ke kelas tidak 
lupa mereka membersihkan lapangan yang 
digunakan untuk lomba. Setelah selesai 
membersihkan lapangan para murid kembali ke 
kelas dan mempersiapkan diri untuk pulang. 
Selamat untuk para pemenang dan Selamat Ulang 
Tahun Indonesia! -GhaydaYola/ 8A -Beryl Ezra/8A
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LDK ORA ET LABORA
PAMULANG-POLIM 2016

Oleh : Marsha / 7

ada hari Rabu, 07 September 2016, kami siswa-Psiswi kelas VII melaksanakan kegiatan LDK. 
Pukul 05.30 kami berangkat menuju Pring Ayu 
Ledearship Camp, kami sampai di Camp pukul 
08.30. Setelah melakukan brifing kami berkumpul 
bersama kaka Pembina masing-masing kelompok 
dan berkenalan menggunakan sebuah media yaitu 
bola,caranya orang yang dikenai oleh bola tersebut 
harus memberitahu namanya. Acara selanjutnya 
kami brifing, kami menulis harapan kami selama 3 
hari kedepan dalam kertas yang berbentuk apel lalu 
ditempel pada gambar pohon yang telah digambar.
  

Kami harus mengisi pertanyaan dari kakak pembina 
untuk mendapatkan, sleeping bag, tenda dan matras. 
Setiap jawaban yang benar diberi 1000 point. 
Setelah menukarkan point, kami pun diajarkan cara 
untuk membuat tenda dan mengangkat matras ke 
dalam tenda yang bertuliskan nama kami. Pukul 
12.30, kami pun memakan bekal makan siang yang 
kami bawa dari rumah kami. Setelah makan kami 
pun melanjutkan dengan bermain beberapa per-
mainan. Permainan pertama adalah bermain volley 
dengan menggunakan bola pantai, dilanjutkan de-
ngan bermain melewati beberapa rintangan dari 
pipa dengan mata tertutup, selanjutnya adalah 
permainan two tower, permainan ini agak sulit 
karena botol yang berada di atas papan kayu tidak 
boleh terjatuh. Permainan Robot A, merupakan per-
mainan selanjutnya, permainan ini memerlukan 
tenaga dan stamina yang banyak. Setelah acara 
permainan selesai kami mandi dan masuk ke dalam 

tenda kami masing-masing. Caraka malam adalah 
acara. Pukul 22.30 bersiap untuk tidur dan istirahat 
untuk melajutkan kegitan hari berikutnya. 
   Hari kedua, Kamis 08 September 2016 kami 
melanjutkan kegiatan yang dimulai pukul  06.00 
untuk melakukan stretching di lapangan bersama 
kaka-kaka Pembina. Setelah melakukan stretching 
kami diberikan waktu untuk mandi dan bersiap-siap 
untuk kegiatan berikutnya. Setelah brifing kami pun 
melaksanakan kegiatan hiking, saat melaksanakan 
hiking kami melewati perkampungan penduduk, 
lahan pertanian, hutan dan lain sebagainya. Meski-
pun terasa melelahkan, kami tetap semangat untuk 
mengikuti susur sungai untuk mencari pita berwarn. 
Jam pun menunjukan pukul 12.30 dan kami ber-
kumpul di aula untuk makan siang. Setelah makan 
kami melanjutkan dengan berkumpul di lapangan 
dan bermain beberapa permainan yaitu, permainan 
kiri-kanan, gladiator, memindahkan air menggu-
nakan ember, ke ember yang kosong berikutnya dan 
buldoser race.
  Kakak Pembina Selanjutnya memanggil 
perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan dan 
mengundi apa yang akan kelompok itu pentaskan 
pada malam itu. Ada kelompok yang mendapatkan 
puisi/pantun, drama, iklan dan modern dance yang 
akan ditampilkan malam harinya pukul 18.00. Sete-
lah makan malam, kami memulai pertunjukan yang 
diawali oleh  kelompok 3 yaitu drama yang meng-
angkat kisah mengenai peduli terhadap teman yang 
sedang sakit. Selanjutnya adalah iklan mereka 
mengangkat tema “Menerangi Dunia dengan Senter. 
Puisi/pantun dengan tema “Pengalamanku” meru-
pakan penampilan selanjutnya. Setelah battle dance 
ada perwakilan dari kelompok 2 untuk melawak dan 
persembahan berupa nyanyian dari kelompok 4 dan 
kelompok 3. Pukul 22.00 sebelum tidur dan 
beristirahat kami brifing untuk kegiatan esok yang 
merupakan hari terakhir kami di Camp tersebut. 
  Jumat, 09 September 2016 aktifitas dimulai 
dengan stretching pada pukul 06.00, dan dilan-
jutkan mandi, merapikan matras, sleeping bag dan 
barang-barang pribadi kami. Setelah semua 
berkumpul di aula kami diberikan pertanyaan oleh 
kakak Pembina yang harus kami jawab secara 
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SMPK Ora et Labora Pamulang' 
Student Orientation

by: Wiellona D.O.S. / 8B

thtudent Orientation activity started from 19  July S st2016 until 21  July 2016 in SMPK Ora et Labora 
Pamulang. Twenty-nine new students from different 
elementary schools joined this compulsory activity. 
The students were divided into five groups of 
ASEAN countries' names. The purpose of this 
activity is to introduce SMPK Ora et Labora Pamu-
lang to the new students in a fun and 
comprehensive way. The students are given some 
materials; such as: school teachers and staffs, 
school environment, activities, and regulations, etc. 

MPLS started with an opening ceremony held by 
the Student Board Committee (OSIS). After the 
ceremony, the students did some activities 
according to the schedules given. OSIS members 
checked students' attendance list and attributes. 
Then, there's ice breaking session for warming up 
and followed by a presentation from Ms. Yanti who 
introduced the teachers and staffs of our school. Mr. 
Antar was the next teacher who delivered materials 
on school identity. Last, Mr Yepta and Miss Christien 
ended the first busy day of MPLS by teaching songs 
for daily…..and the school mars.

On the second day, the activity started by an 
opening worship, attendance list checking and ice 
breaking session lead by OSIS members. That day, 

Ms. Dida presented our school activities and 
curriculum. Next Session is about bullying delivered 
by Mrs. Kristiana. The purpose of the presentation is 
to give knowledge about bullying and prevent 
bullying at school. After break time, the students 
played games in their group to win the games. Find 
You Way Out, Find Your Way Out 2, and TALENAN 
were the games they played in this session. 
Students got tricked to finish Find Your Way Out 2 
game that used our logic to make a circle without 
letting go the hands of our friends. The students 
loved this game.

On the third day, Mrs. Caroline gave training on 
PBB (Persatuan Baris Berbaris) and the students did 
some practices for closing ceremony. There were 
five students chosen to do the closing ceremony. 
Next session, Miss Luci presented a material about 
“how to learn effectively”. In this session, teachers 
hoped students able to study effectively to achieve 
good score and good attitude. The last session was 
school regulation delivered by Ms. Sari. After that, all 
of students were asked to attend the closing 
ceremony. The ceremony went well with a released 
of colorful balloons. There's “PLS 2016 OeL 
PAMULANG” banner hanging on the balloons as a 
symbol of welcoming the new students as a family 
of SMPK Ora et Labora Pamulang. Everyone clapped 
their hands happily. Finally, MPLS 2016 were closed 
by our headmaster, Mr. Ridwan, who informed two 
best new students, Bennedict and Michel.

individu dan berkelompok. Acara memanen apel 
yang telah kami tulis pada hari pertama yang 
berisikan harapan kami selama 3 hari kedepan 
dan mengucapkan terma kasih kepada kelompok 
serta menyatakan perasaan mereka mengenai 
kelompoknya. Sebelum acara ditutup dengan doa 
kami membuat satu lingkaran besar dan bermain. 
Setelah berdoa kami foto bersama dan pulang 
menuju sekolah kami.
   Kami mengucapkan terima kasih kepada 
YAYASAN PENDIDIKAN ORA et LABORA karena 
telah mengadakan kegiatan LATIHAN DASAR 
KEPEMIMPINAN untuk kami. Kegiatan ini sangat 
bermanfaat dan mengajarkan kami banyak hal. 
Mulai dari hal yang sangat kecil hingga hal yang 
besar. Sekian dan terima kasih.



“Dengan Sumpah Pemuda 
Kita Tingkatan Kreasi 

Dalam Prestasi”
Perayaan Bulan Bahasa 

SMP K ORA et LABORA PAMULANG
Oleh : Jehezkiel Karel 7

elasa, 1 November 2016 kami mengadakan Sbulan bahasa yang diawali dengan per-
tunjukan ansemble dengan seru dan membuat 
acara bulan bahasa menjadi lebih menarik . Dan 
juga setelah ansemble disusul dengan paduan 
suara yang menakjubkan karena suaranya indah 
dan membuat penonton menjadi penasaran 
dengan kelanjutan dari acara bulan bahasa 
seterusnya.
   Menjelang siang masuk acara lomba yang 
menarik seperti drama, menyanyikan lagu daerah 
dan lagu nasional, serta mempromosikan 
kebudayaan daerah atau duta wisata. Acara bu-
lan bahasa ini diikuti oleh seluruh siswa - siswi 
SMPK Ora et Labora dari kelas 7 sampai dengan 
kelas 9, dan juga Bapak Ibu guru turut membantu 
dan menyaksikan semua lomba yang diadakan. 
Para penonton mengikuti acara bulan bahasa ini 
dengan baik dan terib serta antusias.            
Kegiatan bulan bahasa tidak hanya lomba saja 
tetapi ada kegiatan yang mengharuskan kami 
membawa makanan dari daerah kami masing - 
masing. Kegiatan ini bertujuan untuk kami 

sebagai generasi muda mengenal dan mulai 
menyukai kekayaan bangsa khususnya 
makanan. Kami pun menikmati makanan yang 
sudah kami bawa secara bersama – bersama, 
ada yang membawa nasi gudeg, rica-rica, nasi 
padang, nasi uduk, dan lain-lain. Acara makan 
bersama ini sangat seru dan timbullah rasa 
kebersamaan diantara. Kami sangat senang 
karena kami bisa mencicipi berbagi makanan 
yang berasal daerah dari berbagai daerah. 

Setelah makan siang bersama, sampailah 
pada penghujung acara yaitu pembagian hadiah 
bagi para pemenang lomba. Kegiatan bulan 
bahasa SMPK Ora et Labora mengadakan 5 
lomba yang seru dan menarik untuk diikuti. 
Lomba yang pertama adalah lomba drama cerita 
rakyat, Juara pertama diraih oleh kelas 9A, juara 
kedua diraih oleh kelas 7, dan juara ketiga diraih 
oleh kelas 8B. 

Lomba yang kedua adalah lomba duta 
wisata, yang memenangkan lomba duta wisata 
adalah kelas 8B sebagai juara pertama, kelas 7 
sebagai juara kedua, dan kelas 9B sebagai juara 
ketiga. Lomba yang ketiga adalah lomba 
menyanyi lagu daerah dan lagu nasional. Juara 
pertama lomba menyanyi adalah kelas 8B, juara 
kedua diraih kelas 9A, dan juara ketiga diraih 
oleh kelas 9B. Lomba yang keempat adalah 
lomba menghias kelas yang diraih oleh kelas 9B 
sebagai juara pertama, diikuti kelas 9A sebagai 
jurara kedua, dan kelas 8B sebagai juara ketiga. 

Semua pemenang telah mendapatkan 
hadiahnya, tiba saatnya panitia mengumumkan 
pemenang siswa siswa dengan busana terbaik. 
Pengumuman pemenang ini sangat dinanti - 
nanti karena lomba ini adalah lomba perorangan, 
dari seluruh siswa SMP K ORA eta LABORA 
Pamulang hanya akan diambil satu pasang 
pemenang yang dinilai oleh dewan juri. Kami 
semua sangat penasaran karena kami tidak 
diberi tahu siapa dewan jurinya, kami hanya 
diberi tahu aka nada penilaian selama dari awal 
acara sampai akhir acara. Akhirnya penasaran 
kami pun terjawab. Pemenang busana terbaik pria 
dimenangkan oleh  Arif dari kelas 9B dan busana 
terbaik wanita diraih oleh Ela dari kelas 8A.

Secara keseluruhan acara bulan bahasa 
SMPK Ora et Labora berjalan dengan lancar dan 
teratur. Tepat pukul 13.00 kami pulang dengan 
suka cita. Bulan bahasa tahun ini yang 
mengusung kebudayaan daerah telah membuat 
kami semua semakin bangga akan bangsa 
Indonesia yang sangat kaya akan perbedaan, 
namun tetap disatukan dengan satu bahasa yaitu 
Bahasa Indonesia. 
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Fieldtrip ke Bandung-Lembang
Oleh : Willona / 8B

ada hari Kamis, 3 November 2016 sampai 4 PNovember 2016, saya dan teman-teman dari Oel 
Pamulang dan Panglima Polim pergi ke Bandung 
untuk mengikuti acara kegiatan fieldtrip. Dengan 
didampingi oleh Bu Sari, Bu Dida, Pak Antar,Bu 
Kasih, dan Pak Yere kami pergi ke Bandung selama 
2 hari 1 malam. Seharusnya, kami berangkat pada 
pukul 05.00 WIB, tetapi karena masih ada teman 
kami yang belum sampai di Giant Pamulang (tempat 
berkumpul sebelum naik bus) guru kami mem-
berikan toleransi 15 menit. Pukul 05.16 kami be-
rangkat setelah berdoa.
     Perjalanan yang ditempuh dari Jakarta-Bandung 
memakan waktu yang cukup lama yaitu kurang 
lebih 4 jam. Ditengah perjalanan, kami beristirahat 
sejenak di rest area km 57 sambil menunggu bus 
Panglima Polim dan teman kami yang tertinggal. 
Sekitar 30 menit kemudian kami melanjutkan per-
jalanan. Akhirnya kami sampai di tempat tujuan 
pertama, yaitu Museum Konfrensi Asia-Afrika 
(Museum KAA). Disana, kami belajar mengenai latar 
belakang, tujuan, dan dampak dari KAA. Tujuan KAA 
adalah melepaskan Negara dari penjajah, 
menghapus kolonialisme, dan memerdekakan Ne-
gara. Dampak dari hal tersebut muncul banyak 
negara baru yang merdeka.
    Setelah puas melihat-lihat di Museum KAA, 
kami melanjutkan perjalanan ke Museum Geologi. Di 
museum ini, banyak fosil hewan purba dan batuan 
pada zaman dahulu. Karena saya adalah pecinta 
dinosaurus, saya lebih memperhatikan tentang 
dinosaurus yang ada disana, seperti Tyranosaurus, 
Velociraptor, dan masih banyak lagi. Tujuan di-
bangunnya museum ini adalah untuk menyimpan 
fosil-fosil pada zaman dahulu dan menjadikannya 
bukti dari sejarah yang pernah ada. Sayangnya, pada 
saat berkunjung ke museum ini, terjadi hujan lebat 
yang memakan cukup banyak waktu. Setelah hujan 
mulai reda, kami mencoba menerobos hujan untuk 
kembali ke dalam bus. Pak Antar sampai basah 
kuyup kena hujan, hahaha, terima kasih Pak Antar.
    Bagi kalian yang seorang pecinta sains, kalian 
wajib mengunjungi Bandung Science Center (BSC). 
Disana ada lebih dari 10 alat peraga yang berkaitan 
dengan sains. Sebelum mengelilingi tempat 
tersebut, kakak Pembina dari BSC menghibur kami 
dengan permainan alat musik ritmis yang terbuat 
dari barang bekas seperti tempat sampah. Kami pun 
berkeliling BSC dengan pemandu kami. Kami 
diajarkan mengenai gunung vulkanik,menentukan 
keasaman pada vitamin C, dan juga satelit di alam 

semesta. Selesai mempelajari hal-hal sain dalam 
BSC, kami pun kembali ke bis masing-masing dan 
pergi menuju tempat penginapan.
  Di perjalanan menuju penginapan, terdapat 
beberapa masalah yaitu di antara 3 bus ada 1 bus 
yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jalan 
yang dilalui sedang dalam perbaikan sehingga bus 
tersebut tidak dapat melaluinya karena ukuran bus 
yang terlalu lebar. Terpaksa kami yang ada di bus 
lain harus menunda pembagian kamar dan menung-
gu teman kami yang terlambat. Setelah semua 
sudah berkumpul, kami makan dan mandi, dilan-
jutkan dengan pembagian kamar. Pukul 20.00 WIB, 
kami masuk ke kamar masing-masing dan 
diwajibkan untuk langsung tidur dan tidak be-
gadang.
    Pagi hari kami sudah bersiap untuk check out 
dan sarapan. Selesainya sarapan, kami melanjutkan 
aktifitas kami yaitu pergi ke Farm House. Disana 
banyak sekali hal yang menarik, seperti memberi 
makan hewan, berbelanja cinderamata, mengelilingi 
taman, dan ada tempat untuk menaruh gembok 
cinta. Saya cukup tertarik pada saat memberi makan 
kelinci yang lucu. Selanjutnya, kami pergi ke Kantor 
Pos Indonesia. Disana, kami melihat banyak sekali 
benda yang digunakan oleh pos dulu, seperti 
sepeda ontel, dan banyak perangko kuno dari 
berbagai daerah dengan gambar tertentu. Setelah 
puas berada di Bandung, kami pun pulang ke tempat 
kami masing-masing dan sampai di Pamulang 
sekitar pukul 16.00 WIB. 
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LABORIAN FLAZZ CARD,
CARA BARU PEMBAYARAN DI BUS STORE

ekolah Ora et Labora secara resmi mene-Srapkan penggunaan kartu Laborian Flazz Card 
sebagai alat pembayaran untuk mendukung 
proses pendidikan. Laborian Flazz Card adalah 
kartu pembayaran yang menggunakan teknologi 
Flazz dari BCA sebagai pengganti pembayaran 
tunai.
   Saat ini, Laborian Flazz Card ditujukan bagi 
siswa sebagai alat pembayaran untuk 
bertransaksi di Bus Store, sebutan untuk toko 
sekolah yang menjual buku, seragam, dan 
layanan fotokopi. Sebagai salah satu cara 
menarik minat siswa untuk menggunakan 
Laborian Flazz Card ini, sejak awal siswa pun 
dilibatkan dalam proses desain kartunya. Dimulai 
pada bulan Oktober 2016, sebanyak 138 siswa 
dari 3 kampus (BSD, Panglima Polim, dan 
Pamulang) mengikuti lomba gambar dengan 
tema “create stars in God's hand”. Setelah proses 
seleksi didapatkan 3 orang pemenang yang gam-
barnya digunakan sebagai desain Laborian Flazz 
Card, yaitu Gracia Amanda Putri kelas 5A BSD 
(Juara I), Rina Kuswara kelas XI IPS 1 BSD (Juara 
II), dan Ni Putu Young Yenyuo A kelas IX BSD 
(Juara III). Para pemenang mendapatkan beberapa 
hadiah yaitu piala dan masing-masing mendapat 
Laborian Flazz Card yang saldonya sebesar Rp 
1.000.000 untuk Juara I, Rp 750.000 untuk Juara 
II, dan Rp 500.000 untuk Juara III. Masing-masing 
juga mendapatkan hadiah dari Ketua YPK Ora et 
Labora berupa voucher toko buku Gramedia 
sebesar Rp 500.000.

   Dengan digunakannya Laborian Flazz Card 

sebagai pengganti uang tunai maka transaksi 

jual beli di Bus Store dapat berjalan lebih mudah 

dan praktis. Siswa tidak perlu lagi membawa 

uang tunai dan pihak Bus Store tidak perlu 

menyiapkan uang kembalian. Siswa cukup 

meletakkan kartu pada Reader, tidak perlu 

memasukan PIN, maka seketika transaksi selesai 

dilakukan. Hal tersebut menjadikan transaksi 

lebih cepat dan mengurangi antian pembelian 

terutama pada saat jam istirahat sekolah.

   Setelah uji coba selama dua bulan sebelumnya 

dilakukan, maka per bulan Januari 2017 transaksi 

di Bus Store BSD sudah tidak menerima pem-

bayaran tunai. Pembayaran sepenuhnya meng-

gunakan Laborian Flazz Card atau Kartu Flazz 

BCA lainnya atau debit BCA; menyusul pada 

bulan April 2017 di unit Pamulang dan Panglima 

Polim pun akan berlaku hal yang sama.

    Kini, Laborian Flazz Card bisa didapatkan di 

setiap Bus Store seharga Rp 65.000 dengan 

saldo awal sebesar Rp 20.000. (MJL)
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MERDEKA!!!

erdeka, Merdeka, Merdeka!! Suara lantang Mdari anak – anak TKK ORA et LABORA BSD 

sesaat setelah mengikuti upacara bendera. 

Menanamkan jiwa patriotisme didalam anak 

adalah suatu hal yang harus kita lakukan untuk 

menunjukkan rasa cinta terhadap negeri kita, 

Indonesia. Untuk itulah TKK ORA et LABORA 

mengadakan lomba HUT RI ke -71 sebagai sa-

rana agar anak lebih mengerti makna dari 

kemerdekaan. Lomba ini juga dilaksanakan untuk 

mengkompakkan anak dan orangtua mereka. 

Upacara Bendera diikuti seluruh siswa dan orang 

tua murid pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 

2016. Upacara bendera di laksanakan di 

lapangan ORA et LABORA BSD dengan pemimpin 

upacara Noel dari K2 B dan para petugas upacara 

lainnya Akayla (K2B), Beatriche (K2B), dan Arnold 

(K2A). Upacara yang dilaksanaan secara 

sederhana ini nyatanya mampu membuat anak – 

anak mengerti dan mengikuti upacara dengan 

sangat baik sampai selesai.

    Kegiatan di lanjutkan dengan acara Family 

day. Acara ini berisi beraneka lomba yang diikuti 

oleh orangtua murid dan anak. Kegiatan ini 

bertujuan untuk menjalin kerjasama dan 

kekompakkan antara orangtua, siswa dan guru. 

Berbagai lomba yang diadakan antara lain : 

Menyusun bagian – bagian wajah (PG), Lomba 

menyuap pisang ke orangtua (K1), dan lomba 

memakai dan mengancingkan baju ke orangtua 

(K2). Selain itu ada juga lomba yang ditujukan 

untuk para orangtua murid yaitu memasukkan 

sumpit ke dalam botol. Kegiatan ini sangat 

meriah dan para orangtua dan juga murid – murid 

sangat antusias melaksanakannya. Semoga kita 

bisa bersama – sama bergandengan tangan 

mengisi kemerdekaan dengan karya kita.

35Edisi Januari 2017Create Stars In God’s Hand

Kampus Bumi Serpong Damai Tkk Oraetlaborabsd



Bermain di Play Ground

elain pembelajaran di dalam kelas, bermain adalah Shal yang tidak dapat dipisahkan dari keseharian 
anak - anak. Bermain juga merupakan alat untuk 
bersosialisasi dengan teman sebaya mereka. Di TKK 
ORA et LABORA BSD bermain menjadi hal yang sangat 
di tekankan dalam proses pembelajaran agar anak tidak 
jenuh. Untuk itu di sela – sela waktu anak – anak 
diperbolehkan bermain di play ground dengan penga-
wasan langsung dari guru. Bermain selain merupakan 
sarana sosialisasi bersama teman ,energi mereka juga 
tersalurkan dengan baik karena menggerakkan setiap 
motorik kasar mereka . 

 Buku adalah jendela dunia

engan membaca kita bisa berkeliling dunia tanpa Dharus datang ke tempat yang kita tuju. Oleh karena 
itu kebiasaan membaca sangatlah penting, wajib 
hukumnya mengajak anak – anak untuk membiasakan 
membaca buku. Hal tersebut yang selalu dilakukan oleh 
TK A OeL BSD setiap hari Jumat.
    Di pandu oleh guru kelas Ms. Indah dan Ms. Lina 
anak – anak di ajak untuk membaca buku bergambar 
dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Setelah 
membaca  anak – anak diminta untuk menceritakan isi 
buku sesuai dengan gambar menggunakan kalimat 
yang sangat sederhana. Kegiatan ini juga sangat 
efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri,berbagi 
dengan teman, berani tampil di depan untuk men-
ceritakan kembali isi buku yang sudah mereka baca 
,saling menghargai satu dengan yang lain dan masih 
banyak lagi yang bisa diambil dari kegiatan tersebut.
   Hal positif seperti ini lah yang harus terus di 
kembangkan untuk memupuk tingkat rasa percaya diri 
dalam tumbuh kembang anak. 
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Kreasi Gajah

Dalam pembelajaran TK tidak bisa 
mengajarkan secara teoritis tetapi semua 

harus dilakukan dengan praktek agar anak lebih 
memahami dan tertarik untuk belajar. Dengan  
praktek guru bisa melihat dan mengamati serta 
menggali minat, bakat dan kreatifitas yang 
dimiliki anak- anak .
    Salah satu pembelajaran mengenai binatang 
di Sentra Seni, anak- anak diajak untuk membuat 
replica Gajah menggunakan barang – barang se-
derhana seperti : balon, kertas origami dan 
sedotan .
   Pembelajaran yang didapat disini adalah, 
bagai-mana anak-anak belajar memegang gun-
ting, memotong dan menempel serta menge- 
nalkan bentuk gajah, cara gajah makan, bagai-
mana gajah bertahan hidup dan beberapa hal 
yang bisa dikenalkan kepada siswa me-ngenai 
gajah. 
   Hasill karya siswa yang dibuat di sekolah 
boleh dibawa pulang untuk diperlihatkan kepada 
orang tua dan anak juga bisa menceriterakan 
kembali kepada orang tua mengenai gajah.
   Dengan adanya pembelajaran yang disertai 
dengan praktek, biasanya akan lebih diingat oleh 
anak – anak.
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Kepedulian Terhadap Hewan

emasuki tema tentang binatang TKK ORA et MLABORA BSD mengadakan kegiatan yang 
bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung 
jawab dan kepedulian terhadap hewan pelihara-
an. Untuk itu Guru TKK ORA et LABORA memilih 
memperkenalkan anak belajar memelihara ikan. 
Ikan yang di pilih untuk kegiatan ini adalah ikan 
cupang karena cara pemeliharaannya sangat 
mudah dan tidak membutuhkan tempat atau 
aquarium yang besar. Tempat yang digunakan 
untuk memelihara ikan cupang adalah botol air 
mineral. 
    Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari,mulai 
dari tanggal 28 – 30 November 2016. Mengajar-
kan kepada anak–anak  bagaimana cara merawat 
dan memberi makan ikan cupang, makanan ikan 
cupang adalah cacing. Anak – anak sangat 
antusias dengan kegiatan ini, selain praktek 
langsung mereka juga dapat mengetahui 
karakteristik ikan cupang dengan berbagai  jenis 
dan corak warna yang beraneka ragam. Anak – 
anak memilih ikan cupang dengan corak dan 
warna sesuai kesukaan mereka. 
   Kegiatan yang dipandu oleh Miss Lina sebagai 
PIC selama 3 ternyata mampu menumbuhkan 
rasa sayang dan tanggung jawab dalam diri 
anak-anak. Setelah 3 hari ikan dirawat di 
sekolah, pada hari terakir anak–anak 
diperbolehkan mem-bawa pulang ikan tersebut 
untuk dirawat di rumah. 
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Pajamas Party

Twinkle Twinkle little stars 
how i wonder what you are......

tu adalah salah satu lirik dari lagu Twinkle Itwinkle little star yang diputar selama acara 
Pajamas Party pada tanggal 23 september 2016
   Anak – anak datang ke sekolah seperti hari 
biasa, tetapi kali ini mereka tidak memakai 
seragam sekolah melainkan baju tidur. Anak – 
anak terlihat sangat senang memakai baju tidur 
ke sekolah, baju yang biasanya hanya mereka 
pakai saat di rumah tetapi untuk hari ini mereka 
pakai di sekolah. Dekorasi sekolah dibuat 
sedemikian rupa agar seperti suasana malam 
hari. Acara dibuka dengan menyanyikan bebe-
rapa lagu serta doa. Sebelum acara tidur dimulai 
guru memutarkan  film pendek untuk di-tonton  
bersama, barulah anak–anak mulai tidur! 
Anak–anak membawa barang–barang 
kesayangan mereka seperti boneka , bantal dan  
beberapa di antara mereka bahkan membawa 
selimut kesayangannya. Acara tidur diberi waktu 
1,5 jam , tempat di koridor dan anak – anak tidak 
boleh melakukan aktifitas apapun, kecuali tidur, 
walau ada beberapa anak yang tidak bisa tidur. 
1,5 jam berlalau, saatnya guru membangunkan 
anak-anak. Bangun…bangun..hari sudah 
siang….. anak–anak K1 berbaris menuju wastafel 
untuk menggosok gigi , sementara K2 senam 
sehat ceria. Setelah K1 selesai menggosok gigi, 
tiba giliran untuk K2 yang menggosok gigi dan 
K1 senam sehat ceria. Setelah semua selesai 
menggosok gigi dan senam sehat ceria, anak – 
anak masuk kelas untuk makan siang. Menu 
makan siang adalah sandwhich,anak- anak 
diberi 2 potong roti agar mengoleskan margarin 
dan menambahkan sendiri untuk keju dan coklat, 
tidak lupa juga susu yang sudah disiapkan oleh 
ibu guru harus diminum.
  Demikianlah Pajamas Party diadakan di 
sekolah, kegiatan yang mengajarkan kepada 
pembiasaan dan belajar mandiri mempersiapkan 
sarapan sebelum berangkat sekolah..
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Cooking Day

cara yang ditunggu – tunggu anak TKK ORA Aet LABORA, Cooking day!
  Tanggal 14 Oktober 2016 kita akan menga-
dakan Cooking day, kata ibu guru kepada 
anak–anak. Cooking day nanti, kita akan mema-
sak sup buah, apakah ada yang tahu apa itu sup 
buah ?
    Tibalah waktu yang sudah ditentukan, anak- 
anak berkumpul di koridor untuk mempersiapkan 
diri mengikuti Cooking day. Sebelumnya anak- 
anak harus memakai celemek dan topi chef 
yang terbuat dari kantong plastik dan kertas 
Koran, mereka terlihat sangat lucu mirip chef 
kecil yang sering tampil di acara TV.
    Dipandu oleh Ms Selfi dan Ms Nita yang  
mulai mendemostrasikan bagaimana cara 
membuat sup buah sambil menerangkan kegu-
naan dan manfaat tiap buah yang dipakai. Buah – 
buahan yang dipakai antara yaitu : anggur, 
semangka, melon, buah naga, apel, dan  pear. 
Buah dipotong - potong kemudian ditambah susu 
kental manis dan sirup dengan ditambah sedikit 
air, sup buah dimasukan kedalam gelas plastik 
yang sudah disiapkan .
  Sekarang giliran anak–anak untuk mem-
praktekan apa yang sudah diajarkan oleh Ms 
Selfi dan Ms Nita tersebut. Semua anak bergegas 
masuk kelas untuk praktek membuat sup buah, 
kelihatan sekali kalau anak–anak senang, karena 
mereka bisa membuat sup buah dan menikmati 
bersama teman – teman dan ibu guru  di kelas.
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Dirgahayu Negeriku

Bangsa yang besaradalahbangsa yang 
menghargaijasa-jasaparapahlawan

~Ir. Soekarno~
alam rangka memperingati HUT ke- 71 NKRI, DSD Kristen ORA et LABORA pada hari Senin, 

15 Agustus 2016 mengadakan upacara dan 
perlom-baan yang dikuti seluruh civitas 
akademika. Acara dimulai dengan upacara yang 
dipimpin oleh Bapak Stefanus Sudar. Dalam 
sambutannya, Pak Sudar mengingatkan para 
siswa agar mengisi kemerdekaan dengan hal-hal 
yang  positif.
  Setelah upacara bendera, siswa-siswa 
kemudian melanjutkan dengan perayaan yang 
berupa lomba-lomba. Di kelas 1-2 diawali dengan 
lomba memasukkan pensil kedalam botol, 
dilanjutkan dengan “football dancing” dan 
diakhiri dengan lomba memakan donat. 
Sementara itu di kelas 3-4 para siswa larut 
dalam kegembiraan lomba makan pisang 
berpasangan, estafet karet serta permainan 
tradisional “boi-boian”. Permainan ini adalah 
permainan tradisional yang mulai jarang 
dimainkan oleh anak-anak, akan tetapi para 
siswa sangat antusias dalam bermain. Ada 
kejadian lucu saat pertandingan  berlangsung, 
kelompok pemenang malah ikut menata genting, 
padahal seharusnya mereka yang meruntuhkan 
tumpukan genting.
     Tak kalah seru perlombaan di kelas 5 dan 6, 
anak-anak memulai dengan lomba tebak kata 
menggunakan gerakan. Dilanjutkan dengan  
“football dancing”peserta lomba menggunakan 
sarung, yang sangat menguras gelak tawa dari 
para penonton dan pemain. Di sela-sela 
permainan, mengalun musik yang artinya para 
pemain harus berhenti mengocek bola dan 
berganti dengan menari. Berbagai macam tarian 
ditampilkan, mulai dari goyang maumere hingga 
goyang ala-ala tiap kelas. Permainan ini 
dimenangkan oleh kelas 5A lewat penalti. 
     Perlombaan diakhiri dengan permainan koin 
pepaya. Para siswa dalam kelompok mengambil 
koin dengan mulut pada Pepaya yang 
sebelumnya dilumuri kecap dan terigu. Kelompok 
yang tercepat dalam permainan ini adalah 5A.  
   Semua permainan yang dilakukan bukan 
hanya berhura-hura saja, namun memiliki filosofi 
yang dalam berkaitan dengan sejarah bangsa. 

Misalnya permainan Koin Pepaya, dalam 
permainan ini siswa diajarkan bahwa untuk 
meraih sesuatu harus dengan kerjasama, kerja 
keras dan berpeluh keringat. Selain itu dalam  
“football dancing”, dalam setiap perjuangan 
memang penuh dengan kerja keras, tetapi tidak 
boleh melupakan sukacita dalamnya. 
   Kiranya semangat nasionalismedan 
patriotisme  bukan hanya muncul di bulan Agus-
tus, namun sepanjang hayat para siswa SD 
Kristen ORA et LABORA BSD.
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Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

ahun ajaran 2015/2016 telah berlalu berganti Tdengan tahun ajaran 2016/2017. SD Kristen 
ORA et LABORA memulai tahun ajaran ini dengan 
kebaktian bersama di hari Senin, 18 Juli 2016. 
Firman disampaikan oleh Ibu Krisna Dewi 
dengan mengambil tema “ Berakar di dalam 
Tuhan “ Kolose 2:7. Ibu Krisna Dewi menjelaskan 
cara agar para siswa dapat berakar dengan kuat 
dalam Tuhan. Sementara itu pujian sangat meriah 
dari para siswa dipimpin oleh Bu Laura dan Bu 
Lissia dengan iringan keyboard dari Pak Indra  
menambah semangat para siswa memuji Tuhan.

Setelah kebaktian Ibu Anna selaku Kepala 
Sekolah menyambut setiap siswa dengan 
ucapan selamat datang serta penjelasan singkat 
mengenai kelengkapan seragam siswa. Tak lupa 
beliau meminta agar para siswa belajar dengan 
giat agar menuai hasil yang maksimal saat akhir 
tahun nanti.

Kegiatan selanjutnya adalah pengenalan 
lingkungan dan guru-guru. Kegiatan ini dahulu 
dikenal dengan nama Masa Orientasi Siswa 
(MOS), akan tetapi di tahun ini istilah ini diganti 
dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 
(MPLS) berdasarkan Permendikbud No 18 tahun 
2016. Para siswa berkeliling dengan didampingi 
wali kelas masing-masing untuk mengenal 
lingkungan sekolah. Selain itu para siswa 
diingatkan kembali mengenai prosedur kelas dan 
sekolah. Diantaranya hand signal, berbaris dan 
3S (Senyum, Sapa dan Salam). 

Bagi siswa kelas 2-6 kegiatan ini lebih 
merupakan pengulangan dan pengingat kembali 
mengenai prosedur, aturan dan kesepakatan 
kelas. Akan tetapi bagi siswa kelas 1, MPLS 
bermanfaat untuk menyiapkan para siswa 
memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Di masa ini para siswa juga mulai beradaptasi 
dengan lingkungan baru serta jam belajar yang 
lebih panjang. Di hari pertama beberapa anak 
menang i s  wa l aupun  o r ang t uamas ih  
diperbolehkan menunggu di depan kelas. Namun 
akhirnya di hari terakhir MPLS siswa kelas 1 
mulai bisa beradaptasi dengan baik. Starting 
well, finishing well.
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Open House 

ada tanggal 29 Oktober 2016, SDK Oel BSD Pmengadakan acara open house yang bertema 
“ Aku Cinta Indonesia”. Acara ini menyuguhkan 
berbagai penampilan, diantaranya adalah 
pameran pendidikan, perlombaan dan 
pertunjukan siswa. Acara ini dihadiri oleh siswa 
– siswi TK sekitar, murid- murid  SDK OeL BSD 
beserta orang tua dan calon murid SD yang 
sudah mendaftar.
     Pameran budaya menampilkan berbagai-
bagai adat yang ada di Indonesia. Diantaranya 
adalah adat Jawa, Batak, NTT, Papua dan 
Tionghoa. 
    Perlombaan yang diadakan terdiri dari 3 
kategori. Kategori TK adalah lomba ketangkasan, 
menyanyi dan fashion show. Kategori kelas 
kecil, kelas 1 sampai 3 adalah lomba menyanyi 
dan fashion show. Sedangkan untuk kelas 4 
sampai 6 diadakan lomba fashion show, 
menyanyi dan best photo moment di instagram. 
Pilihan lagu untuk lomba menyanyi diantaranya 
adalah Sue ora jamu, Yamko Rambe Yamko dan 
Sinanggartulo. Untuk fashion show, temanya 
adalah busana tradisional.
    Di sela acara lomba, disisipi performance 
siswa, diantaranya tari Yapong, penampilan choir 
TK OeL BSD, Paduan Suara SD, Tari Kupang, Tari 
Papua dan modern dance yang menambah 
serunya acara open house.

Kelas Parenting

elas parenting diadakan pada tanggal 21 KOktober 2016. Pembicara dalam acara ini 
adalah Ibu Putri Fitria dengan tema “ Tantangan 
Parenting di Era Digital”.

Peserta dalam kelas parenting ini adalah 
orang tua murid kelas 1 , 2 dan 3, juga guru-guru 
SD OeL BSD. Acara diawali dengan kebaktian 
pembukaan, seminar dari pembicara kemudian 
sesi tanya jawab.
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IMUNISASI CAMPAK DAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM, 

GIGI, DAN MULUT
 SISWA KELAS 1 

rogam ini diadakan oleh pemerintah setiap Ptahun di bulan Agustus untuk siswa kelas 1 
dalam rangka BIAS (Bulan Imunisasi Anak Seko-
lah).  Jadwal untuk SD Kristen ORA et LABORA – 
BSD jatuh pada Jumat, 12 Agustus 2016 yang 
baru lalu.

Bersamaan dengan imunisasi, dilaksanakan 
juga pemeriksaan kesehatan umum, gigi, dan 
mulut oleh dokter. Pemberian imunisasi tidak 
dipungut biaya apapun.
  Imunisasi campak yang diberikan adalah 
imunisasi pengulangan (boster) saat berusia 6 
tahun (saat kelas 1).  Jumlah siswa yang di-
imunisasi 33 anak dari 39 siswa. 

Kunjungan Cimory and susu Zee

iswa-siswi SDK Ora et Labora pada bulan SOktober 2016 mendapat kunjungan dari 
Cimory dan susu Zee. Kunjungan Cimory pada 
tanggal 5 Oktober 2016, anak-anak diberi 
informasi mengenai pentingnya yoghurt untuk 
kesehatan. Acara ini diikuti oleh siswa kelas 5 
dan 6. Pada acara ini pihak Cimory membagikan 
yogurt untuk masing-masing siswa.

Kunjungan susu Zee pada tanggal 11 Oktober 
mengenalkan siswa tentang pentingnya minum 
susu. Seluruh siswa mendapatkan satu pcs susu  
Zee dan satu pcs Zee bar. 

Setelah minum susu bersama, siswa kelas 1 
sampai 3 mengikuti lomba mewarnai. Keluar 
sebagai pemenang adalah Leticia 1B, Wisnu  2 B 
dan Felisha 3B.  Kelas  4 sampai 6 mengikuti 
lomba ranking 1 per level. Lomba ini diikuti 
seluruh siswa dengan sistem gugur. Pemenang 
lomba ini adalah Romualdo 4A, Darryl 5A, dan 
Maria Visia Yoan 6B.
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Perjusa

“Pramuka, Praja muda Karana”.
urid-murid kelas 5 dan 6 SDK OeL BSD Msangat bersemangat mengikuti acara 

Perjusa (Perkemahan Jumat Sabtu) yang diadakan 
pada 2-3 September 2016. Hal ini terlihat dari 
antusiasme mereka membawa perlengkapan 
untuk menginap di sekolah dan semangat dalam 
mengikuti semua  kegiatan.

Acara Perjusa diawali dengan upacara 
pembukaan di aula, kemudian dilanjutkan 
pembagian kamar. Di hari pertama, setelah 
upacara pembukaan, murid-murid mencoba 
memasang tenda, melakukan jelajah malam yang 
melatih keberanian dan kemandirian mereka, 
membuat api unggun dan menampilkan 
performance.

Pada hari kedua, diawali dengan ibadah pagi 
bersama di aula, kemudian dilanjutkan kegiatan 
senam, jelajah siang ( 5 pos) dan acara terakhir 
upacara penutupan.

Salah satu murid kelas 6C, Xeisha, 
berpendapat bahwa kegiatan perjusa sangat seru. 
Durasi waktu kurang lama. Kegiatannya 
menyenangkan dan menu makanannya (sop 
ayam) enak sekali.

Sedangkan salah satu Pembina pramuka, bu 
Agus mengatakan bahwa kegiatan ini sangat 
seru, walaupun memasak makanan untuk semua 
murid cukup menguras tenaga. 

Pesta Siaga

cara Pesta Siaga SDK OeL BSD diadakan Apada tanggal 30 November 2016. Peserta 
siswa kelas 3 dan 4 sangat antusias mengikuti 
setiap kegiatan pada hari itu, khusunya lomba 
menghias nasi kuning. Ada yang menghias 
dengan nugget, sosis, mentimun, kentang, 
bahkan hiasan bunga-bunga.

Acara dimulai dengan upacara pembukaan 
oleh Yanda Kus, lomba menghias nasi kuning, 
petualangan dan upacara penutup sekaligus 
pembagian hadiah.
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Merry Riana
 

nak-anak kelas 3 sampai 6 mendapat Aseminar motivasi dari Merry Riana public 
speaking pada tanggal 14 Oktober 2016. Semi-
nar ini berisi motivasi untuk siswa agar ber-
mimpi setinngi mungkin dan tidak takut untuk 
menggapaintya. Setelah seminar, diadakan 
games cara belanja hemat. Anak-anak disuruh 
mencari benda yang harganya tidak melebihi 
modal yang tertera di kertas.

Mini Field Trip
 

iswa – siswi  kelas 1 sampai 5 SD OeL BSD Smengadakan mini field trip pada bulan 
September 2016. Dalam kegiatan ini, siswa 
belajar menjadi mandiri dengan mendatangi 
langsung tempat pembelajaran.

Siswa – siswi kelas 1 mengunjungi toko 
buah. Setiap siswa memilih sendiri buah yang 
mereka suka, membayar di kasir dan mendapat 
kembalian uang. Mereka melakukan proses 
pembelian sendiri. Setelah sampai di sekolah, 
anak-anak ada yang langsung menyantap buah 
kesukaan mereka, ada juga yang membuatnya 
menjadi jus terlebih dahulu sebelum dinikmati. 

Untuk siswa kelas 2 dan 5, mereka 
mengunjungi pabrik tahu Permata Pamulang. 
Kebersihan di area pabrik sangat baik, bahkan 
terdapat area bermain untuk anak-anak. Disana 
siswa melihat langsung proses pembuatan tahu 
dan belajar mencetak tahu sendiri. Pulangnya, 
siswa juga membawa pulang tahu dan susu 
kedelai produksi perusahaan tersebut. 

Siswa kelas 3 dan 4 mengunjungi Domino's 
Pizza Giant BSD. Disana mereka membuat pizza 
sendiri lengkap dengan memakai celemek dan 
topi chef di dapur Domino's. Hasil pizza buatan 
mereka pun boleh dibawa pulang. Murid-murid 
terlihat bahagia membawa hasil masakan 
mereka masing-masing. Hmmm…yummy.
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Lomba Paduan Suara

alam rangka acara ulang tahun kota DTangerang Selatan, Pemerintah Tangerang 
Selatan mengadakan lomba tingkat SD pada 
tanggal 19 November 2016 di Apartment 
Serpong Green View. Dalam lomba tersebut, SDK 
OeL BSD mengikuti lomba paduan suara dan 
berhasil mendapat juara harapan 1.



Science day

ada tanggal 21 September 2016, guru dan Psiswa SDK OeL BSD mengadakan science 
day. Acara ini diadakan agar semua siswa 
mendapat pengetahuan tentang science dan 
bekerjasama untuk menciptakan hasil karya 
sendiri. Acara ini diadakan pada saat KBM 
berlangsung serentak semua kelas.

Anak-anak sangat bersemangat menyambut 
science day karena diadakan percobaan-
percobaan yang berbeda-beda. Kelas 1 menga-
dakan percobaan walking water, air merambat 
dari satu gelas ke gelas lain sampai warna ber-
campur. Kelas 2 mengadakan pencampuran 
warna menggunakan susu dan sabun. Kelas 3 
membuat cola-cola mentos untuk mengetahui 
reaksi antara permen mentos dengan air soda. 
Kelas 4 membuat lampu lava sederhana. Kelas 5 
membuat rocket gabus dan kelas 6 membuat alat 
games dari rangkaian listrik. 

Selain melakukan percobaan, murid kelas 1 
sampai kelas 4 juga menanam bunga matahari, 
cabai dan sawi. Sedangkan kelas 5 sampai 6 
menanam bayam merah dan caysim.
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Modern Dance

ersembahan awal tahun ajaran 2016-2017, Pteam Modern Dance SMPK ORA et LABORA-
BSD menunjukan  kebintanganya dalam ajang 
“SGV-DANCEVAGANSA 2016” (Junior High 
School Dance Competition)  dengan meraih 
juara-II. Ber-sinarlah terus cahaya bintang kalian. 
Tuhan memberkati. 

KILAS BALIK KEGIATAN SISWA
 SMPK ORA ET LABORA BSD

 PERIODE JULI-DESEMBER 2016
“Belajar bukanlah produk dari mengajar. Belajar 

adalah produk dari aktivitas peserta didik“ 

(John Hold). 

Tidak ada batasan ruang dan waktu untuk belajar. 

Aktivitas di dalam dan di luar dinding kelas 

memberikan tujuan masing-masing bagi peserta 

didik. Berikut kami sampaikan secara ringkas 

ulasan kegiatan yang dilakukan siswa/siswi SMP 

K ORA et LABORA BSD dari bulan Juli-Desember 

2016.

1.  MOPDB: Proses Pengenalan Lingkungan 

dan Aktitas Sekolah Baru

Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) kali 

ini diadakan selama seminggu mulai dari tanggal 

17-19 Juli 2016 dan diikuti oleh 75 peserta didik 

baru   SMPK ORA et LABORA BSD. Vareasi kegia-

tan mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, 

pengenalan kegiatan sekolah, peraturan sekolah 

SMPK ORA et LABORA BSD, hingga penyuluhan 

tentang narkoba. Mengucap syukur jika pelak-

sanaan MOPDB berjalan dengan lancar. Selamat 

bergabung di SMPK ORA et LABORA BSD.

[ foto belum] 
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2.  Perayaan 17 Agustus : Semangat 

Kemerdakaan Tak Pernah Hilang di Setiap 

Zaman

Tidak lagi memanggul senjata, tidak lagi 

melawan musuh di medan peperangan, namun 

bagaimana memaknai semangat para pejuang 

kemerdekaan di masa sekarang. Bukan hal yang 

mudah, mempertahankan kemerdekaan jauh 

lebih sulit. Lalu apa tugas dan tanggung jawab 

siswa dalam memberikan kontribusi bagi bangsa 

ini? Mengisi kemerdekaan dengan prestasi dan 

menjadi siswa-siswi yang menjunjung tinggi 

martabat bangsa. Berikut gambaran pelaksanaan 

upacara 17 Agustus di lingkungan SMP K ORA et 

LABORA BSD.

3.  Daripada Dibuang Lebih Baik Dipajang

Semakin tinggi aktifitas dalam kehidupan 

manusia, sepertinya kehadiran sampah, limbah, 

atau barang bekas juga akan semakin 

berband ing lu rus .  Baga imana b ij ak 

mengolahnya? Hal ini yang seharusnya menjadi 

PR kita bersama. Hal kecil dimulai di lingkungan 

SMPK ORA et LABORA BSD. Mengubah barang 

bekas menjadi barang yang tepat guna 

diperkenalkan dalam mata pelajaran Pengenalan 

Lingkungan Hidup (PLH). 

Barang bekas yang diubah berupa koran bekas. 

Cukup terperagah ketika melihat hasil jadi yang 

diciptakan siswa-siswi SMP K ORA et LABORA 

BSD. Satu peluang diberikan, beraneka ragam 

kreativitas mereka tampilkan. Hal ini juga tidak 

lepas dari peran guru pendamping Ibu Dian 

PujiAstuti. 

4.  Budaya Mengonsumsi Sayur Hijau di SMPK  

ORA et LABORA BSD

SMPK ORA et LABORA BSD memiliki satu ruang 

hijau yang memberikan kesempatan siswa-siswi 

belajar metode penanaman hidroponik. Beberapa 

waktu lalu, tepatnya 3 Oktober 2016, melalui 

kegiatan pramuka  hasil tanam pokcoy yang 

dihasilkan dari proses hidroponik dicoba mereka 

olah menjadi sebuah masakan. Tentu saja sayur 

itu tidak sendirian, aneka lauk pauk berupa telur, 
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tempe, dan tahu juga diminta kakak pembina 

untuk mereka masak. Kemandirian dan kerja 

sama menjadi tujuan dari kegiatan ini. 

Di minggu depannya, panitia Bulan Bahasa 

melanjutkan sosialisasi mengonsumsi sayur 

hijau melalui kegiatan yang kami lakukan 

dengan tajuk “Bekal Sekolahku”.  Kalau 

sebelumnya mereka memasak bersama teman 

satu regunya, kali ini siswa-siswi SMP K ORA et 

LABORA diminta bekerja sama dengan mama/ 

papa dalam mempersiapkan bekal sekolah 

berupa makanan empat sehat lima sempurna. 

Selanjutnya bekal tersebut dibawa ke sekolah 

pada pagi harinya untuk disantap dan dinikmati 

bersama teman lain yang melakukan hal serupa. 

Berikut ini contoh bekal kolaborasi dengan mama 

tercinta.

  Setibanya di sekolah mereka diminta 

menu l i s k a n  ke s a n  me r e k a  ke t i k a  

mempersiapkan bekal tersebut bersama mama. 

Kisah mereka cukup beragam dan menarik. Di 

edisi selanjutnya kami akan sajikan tulisan 

keseruan menyiapkan bekal oleh mama tersebut.

 

 

5.  Ketika Bahasa dan Budaya Berbicara 

Perayaan Bulan Bahasa tahun pelajaran 

2016/2017 memberikan sajian kegiatan yang 

beragam. Siswa diminta menampilkan 

kemampuannya dalam hal menulis kisah bekal 

sekolahku, quote dalam bahasa Inggris, 

menampilkan drama, pembacaan puisi , dan tari 

kreasi modern. Semuanya harus sejalan dengan 

tema Bulan Bahasa “Ketika Bahasa dan Budaya 

Berbicara”.  Kita intip yuk, keseruan mereka. 

6.  Latihan Dasar Kepemimpinan SMP K ORA et 

LABORA BSD: “Membangun Pribadi Mandiri, 

Disiplin, dan Tanggung Jawab”

LDK SMPK ORA et LABORA BSD kali ini bekerja 

sama dengan Batalyon Infantri 203 Jatake di 

Tangerang. Peserta sejumlah 74 siswa kelas 7 

tersebut berlangsung dari tanggal 9-11 

November 2016. “Banyak hal yang dipelajari di 

sana, diantaranya adalah belajar disiplin, kerja 

keras, keberanian, tidur di tempat sederhana, dan 

masih banyak lagi”, kata Olga Maysha V, siswi 

kelas 7A. 

Peserta cukup kompak ketika diminta baris 

berbaris berbalutkan seragam loreng, melewati 

titian dari seutas tali, dan harus kreatif ketika 

diminta melakukan kegiatan di dalam kelompok. 

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan LDK.



50 Edisi Januari 2017 Create Stars In God’s Hand

7.  Kegiatan Field Trip Siswa-Siswi SMPK ORA 

et LABORA BSD : Petualangan Belajar di 

Luar Kelas

Pelaksanaan field trip  dilakukan oleh siswa-

siswi kelas 8 SMPK ORA et LABORA BSD pada 

tanggal 3-4 November 2016. Kesempatan 

mereka belajar di luar kelas cukup bervareatif 

diantaranya pembelajaran tentang percobaan 

fisika, kimia, aktivitas melukis di Puspa Iptek-

Barli Bandung. Tidak hanya itu, museum Geologi 

mengajarkan berbagai kekayaan alam Indonesia, 

peninggalan di masa lalu,dan pengetahuan 

tentang bencana alam seperti dampak 

penanganan bencana juga menjadi bagian 

kunjungan mereka. Rekreasi tidak ketianggalan. 

Banyak hal yang mereka lakukan di  Floating 

Market dan Farm House. 

 

8.  Belajar Berdemokrasi: Bebas Menentukan 

Pilihan dan Bertanggung Jawab 

Mendengar calon mereka disebut, suasana 

auditorium terdengar cukup riuh. Terlihat 

keseriusan mereka dalam memilih calon Ketua 

OSIS periode tahun 2016/2017.  Kedua calon 

tersebut diantaranya adalah Bintang Natalia 

Salim dan Matthew Sebastian Dwi Putra. 

Matthew Sebastian 

Dwi Putra akhirnya 

d i b e r i k a n  

kepercayaan untuk 

m e n g g a n t i k a n  

Heskiel Juan Veron 

Siallagan) menjadi ketua OSIS periode 

2016/2017. Selamat melaksanakan program-

program yang sudah disiapkan Matthew. Tuhan 

Yesus memberkati. 
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Pengalaman Melayani dan 

Memimpin Kebaktian di SMP

Kesan pertama ketika saya memimpin 

kebaktian di SMPK ORA et LABORA BSD 

bersama teman-teman sekelas saya, kami shock 

dan gugup karena hal ini baru di mata kami 

semua. Tentu saja kami semua gugup karena kami 

tidak mempunyai pengalaman memimpin 

kebaktian di SMP, yang tentunya berbeda dengan 

kebaktian di SD. 

    Kendala awal ketika diminta melayani dalam 

kebaktian adalah kami kurang persiapan dan tidak 

percaya diri. Selain itu, ada berbagai masalah 

yang baru pertama kali kami alami ketika bertugas 

memimpin kebaktian. Seperti multimedia atau 

slideshow kebaktian yang hilang entah kemana 

satu hari sebelum hari-H. Saat itu, kami semua 

kalang kabut. Selain itu, dengan terpaksa kami 

harus meminta kakak kelas kami untuk menjadi 

keyboardis di saat kelas kami memimpin 

kebaktian – karena diantara kami semua tidak ada 

yang bisa bermain keyboard di saat se-genting 

itu.  Kami sangat tertolong. 

   Tapi semua itu dapat terlewatkan berkat adanya 

dukungan dan bimbingan para guru. Dengan sabar, 

para guru telah membantu kami dan mendukung 

kami. Dan berkat keberadaan mereka pula, kami 

berhasil memberikan yang terbaik pada saat 

melayani kebaktian waktu itu. Kami belajar akan 

arti tanggung jawab. Pada saat pelayanan 

kebaktian yang kedua, saya dan teman-teman 

sekelas bekerja keras untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik. Kami berkerja sama untuk 

mencapai hasil yang memuaskan. Berkat 

kekompakkan kelas kami, kami berhasil melewati 

segala rintangan dalam melayani kebaktian 

dengan baik. 

    Begitulah, melayani dan memimpin kebaktian 

di SMP itu sangat menyenangkan. Walaupun 

terkadang ada saja tembok rintangan yang 

menghalangi kita! Berkerja 

samalah, maka hasil latihan-mu 

tidak akan sia-sia!
Olga Maisha V / SMPK OeL BSD/7A 
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9.  Ibadah dan Perayaan Natal Keluarga SMPK 

ORA et LABORA BSD

Natal tahun ini kami adakan bersama dengan 

beberapa siswa-siswi dari SD N Rawa Buntu 3, 

dan beberapa perwakilan orang tua murid SMPK 

ORA et LABORA BSD. Setiap angkatan 

mempersembahkan penampilan dalam Natal 

yang diadakan pada tanggal 15 Desember 2016. 

Memaknai Natal dengan menjadi pembawa 

damai di manapun kita berada menjadi pesan 

natal kami tahun ini. 



PERINGATAN HUT RI KE 71 

umat, 12 Agustus 2016, OSIS SMA Kristen Ora Jet Labora BSD mengadakan berbagai macam 
lomba untuk memeriahkan HUT RI yang ke-71. 
Tujuan dari diselenggarakannya lomba ini adalah 
untuk semakin meningkatkan rasa cinta terhadap 
tanah air, nasionalisme, dan kekompakan, serta 
kebersamaan antara sesama siswa dan guru. 
Lomba yang diadakan antara lain : tarik tambang, 
makan pisang yang dicelupkan ke dalam coklat, 
dan berlari di atas titian bambu. Lomba ini 
berjalan dengan lancar dan sangat meriah karena 
semua siswa dan guru terlihat sangat kompak 
untuk bersama berpartisipasi dalam kegiatan ini.
   Puncak peringatan HUT RI yang ke-71 ini 
adalah upacara bendera yang diselenggarakan 
pada hari Rabu, tanggal, 17 Agustus 2016. 
Peringatan momentum yang sangat bersejarah 
bagi bangsa Indonesia ini berjalan dengan sangat 
khidmat. Kekhidmatan Upacara yang 
diselenggarakan  di Halaman depan Lobby Barat 
Sekolah Kristen Ora et Labora BSD ini sangat 
terasa pada pengibaran bendera Merah Putih oleh 
kelompok Paskibra SMA Kristen Ora et Labora 
BSD.  Pada pengibaran bendera ini kelompok 
Paskibra menjalankan tugas dengan sangat baik, 
serta membuat suatu variasi dalam gerakan baris 
berbaris yaitu dengan membentuk formasi 7–1. 
Inspektur dalam upacara ini adalah Kepala SMA 
Kristen Ora et Labora BSD, Kristina Jeniati, S.S. 
Semoga kemeriahan dan kekhidmatan peri-
ngatan HUT RI ini semakin meningkatkan na-
sionalisme, rasa cinta tanah air, dan  kedisip-
linan siswa. (Sisil)
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HUT RI

71



Kegiatan Bulan Bahasa 

dan Budaya SMA

“Ketika Bahasa dan Budaya 

Berbicara”

ulan Bahasa dan Hari Batik Nasional di SMA BKristen Ora et Labora diperingati dengan cara 
menyelenggarakan Kegiatan Bulan Bahasa dan 
Budaya. Kegiatan kali ini dilaksanakan  
bekerjasama dengan SMP Kristen Ora et Labora 
BSD, yang pada puncaknya digelar Panggung 
Sastra dan Budaya SMA-SMP Kristen Ora et 
Labora BSD. Pada puncak kegiatan Bulan Bahasa 
yang diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 
2016 di Aula  ini siswa diajak dan diharapkan 
bisa belajar mengapresiasi kreasi dan seni 
bahasa dan budaya Indonesia. 
    Sebelum Puncak kegiatan Bulan Bahasa, SMA 
Kristen Ora et Labora sendiri juga mengadakan 
serangkaian lomba untuk intern siswa SMA pada 
tanggal 4 Oktober 2016. Adapun lomba yang 
dilakasanakan adalah sebagai berikut : 
1. Lomba Scrabble
Lomba ini bertujuan untuk menguji penguasaan 
kosakata bahasa Inggris siswa. Dengan batasan 
satu kata dalam sekali giliran, penilaian 
ditentukan berdasarkan jumlah nilai dari tiap 
huruf dan juga keuntungan yang dicantumkan 
pada papan permainan. Terdapat 4 pemain dalam 
tiap meja yang ditentukan dengan undian. 
Pemenang lomba ini adalah 3 siswa yang 
memperoleh nilai tertinggi dari 6 meja yang 
tersedia, dan tampil sebagai pemenangnya 
adalah Aurelio H. (XII IPS 1), Trustin D. (XII IPA 1) 
dan Keltonn Y. (XC).
2. Lomba Menulis Puisi Bahasa Inggris
Lomba yang berdurasi 60 menit ini  bertujuan 
untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk 
menulis puisi dalam bahasa Inggris yang 
menceritakan kecintaan mereka terhadap budaya 
dan bangsa  Indonesia. Untuk penentuan peme-
nang diambil 1 orang pemenang dari tiap angka-
tan.
3. Lomba Musikalisasi Puisi
Lomba seni sastra yang dibawakan dengan cara  
melagukan puisi ini diikuti oleh 5 orang 
perwakilan dari setiap kelas. Setiap tim wajib 
mengaransemen sebuah puisi karya sastrawan 
Indonesia menjadi puisi dilagukan. Dalam satu 
tim, ada beberapa siswa yang memainkan alat 
musik dan beberapa berpuisi dalam lagu.

4. Lomba Fashion Show Batik
Lomba ini juga diikuti oleh perwakilan dari setiap 
kelas yang terdiri dari 5 orang. Tiap tim wajib 
mengkreasikan kertas dengan motif batik 
menjadi busana trendi untuk remaja.  Dari lomba 
ini ternyata para siswa terlihat sangat kreatif dan 
cukup piawai dalam merancang kertas kado 
motif batik menjadi suatu busana yang sangat 
menarik bagi remaja.  Pada saat fashion show, 
kreasi siswa yang sangat menarik ini 
ditampilkan oleh salah satu siswa sebagai model 
dari tiap tim. Kegiatan ini menjadi kegiatan yang 
paling menarik antusias siswa. Pemenang dari 
kegiatan ini nantinya akan ditampilkan dalam 
Puncak Peringatan Bulan Bahasa dan Budaya 
bersama dengan SMPK Ora et Labora BSD. (Vivi)
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EDUFAIR 

SMA Kristen Ora et Labora 2016

dufair merupakan kegiatan rutin tahunan Eyang diselenggarakan oleh SMA Kristen Ora 
et Labora BSD. Kegiatan yang dilaksanakan pada 
tanggal 7 Oktober 2016 bertujuan untuk mem-
berikan informasi yang lebih lengkap tentang 
dunia kampus, perkuliahan, jurusan, jalur 
beasiswa, program unggulan dari tiap kampus,  
dan estimasi pembiayaan bagi siswa dan orang 
tua. Kegiatan ini juga merupakan salah satu 
kegiatan yang  menarik perhatian siswa khu-
susnya kelas XII dan juga orang tua siswa, 
karena pada kesempatan ini siswa dapat 
mencari dan mendapatkan informasi tentang 
perguruan tinggi maupun agen pendidikan dari 
perguruan tinggi yang mereka inginkan tanpa 
harus pergi ke kampusnya. Pada event ini 
sekolah berhasil mengundang 25 perguruan 
tinggi dan agen pendidikan luar negeri, antara 
lain UMN, UNIKA Atma Jaya, SGU, Perkasa Flight, 
Prasetya Mulya Bussines School, UPH, UNTAR, 
UKSW, dan lain-lain. Semoga kegiatan ini 
memberikan manfaat yang positif bagi siswa 
dan orang tua. (Vivi)

LABRAKADABRA 4

“SHOW YOUR COLOR”

abrakadabra yang merupakan singkatan dari LLabora Releases the Adolescence in 
Knowledge of Arts, Dance and Basketball. Kegia-
tan ini  merupakan salah satu kegiatan unggulan 
SMA Kristen Ora et Labora yang diselenggarakan 
setiap 2 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan 
sebagai ajang untuk berkompetisi  secara sehat 
dalam kemampuan olah raga dan seni, serta 
melatih kepemimpinan, kreatifitas, kerjasasama, 
diplomasi bagi para siswa dalam menyeleng-
garakan suatu event.  Kegiatan ini mengambil 
tema Show Your Color, yang maksudnya adalah 
bahwa dalam kegiatan ini talenta dan bakat 
siswa yang sangat beragam ini bisa ditampilkan 
secara optimal, sehingga percaya diri dan 
kemampuan mereka bisa lebih berkembang 
secara optimal.
    Kegiatan ini terdiri dari beberapa rangkaian 
kegiatan, antara lain Lomba olah raga, seni, dan 
bahasa, Laborun for Charity, dan yang terakhir 
adalah Pensi sebagai puncaknya sekaligus 
closing Labrakadabra. 
    Kegiatan lomba sendiri dilaksanakan pada 
tanggal 17–28 Oktober 2016 dengan mengun-
dang siswa SMP dan SMA di area Jakarta dan 
Tangerang Raya. Melalui kegiatan ini siswa dapat 
berkompetisi dan mengasah kemampuan dalam 
bidang olah raga, seni, dan bahasa. Selain itu, 
siswa juga dapat mempererat persaudaraan antar 
siswa dari berbagai  sekolah. Adapun lomba 
yang diselenggarakan pada cabang olah raga 
antara lain : Basket, futsal, dan bulu tangkis. 
Sedangkan cabang bahasa adalah Story Telling, 
serta dalam bidang seni adalah dance, mural, 
fashion dance, dan mural. Kegiatan kompetisi 
secara umum berjalan dengan lancar  dan cukup 
menarik banyak siswa. Berikut ini adalah bebe-
rapa lomba yang dilaksanakan pada saat kompe-
tisi Labrakadabra 4.
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1. Lomba Dance (17 Oktober 2016)

Lomba  dance berlangsung sangat meriah, kare-
na setiap tim dance baik dari SMP dan SMA 
berusaha menampilkan aksi terbaiknya. Sebelum 
pengumuman pemenang, dilakukan battle dance 
antar tim yang diwakili 2 orang untuk melakukan 
freezy style ditengah lapangan. Lomba Dance kali 
ini dimenangkan oleh SMP BPK Penabur GS 
untuk tingkat SMP dan SMK LETRIS 2 untuk ting-
kat SMA. 

2. Lomba Bulutangkis (17-18 
Oktober 2016)

Perlombaan Bulutangkis 
diikuti oleh 15 peserta dari 
sejumlah SMA di Jakarta dan 
Tangerang Raya. Farhan dari 
SMAN 10 memenangkan per-
lombaan ini dan dari 
perwakilan SMA Kristen Ora et 
Labora, yaitu Kevin Jonathan 
berhasil meraih juara ketiga.

3. Lomba Basket (19-28 Oktober 2016)

Lomba basket selalu menjadi magnet bagi para 
pengunjung khususnya siswa, apalagi pada saat  
opening Labrakadabra4 yang diselenggarakan 17 
Oktober 2016, secara khusus panitia  mengun-
dang Tim Garuda Bandung bermain melawan All 
Star Laborious. Walaupun bukan lomba, tetapi 
permaianan antara tim Garuda melawan All Star 
Laborious sangat menarik perhatian pengunjung, 
bahkan tidak ada yang mau beranjak keluar 
sebelum pertandingan usai. 

Pertandingan pertama dimulai pada hari Rabu, 19 
Oktober 2016 dan berjalan dengan lancar. Pada 

tanggal 26-28 Oktober 2016, diadakan 3 point 
contest di sela-sela pertandingan. Hadiah dari 3 
point contest adalah headphone dari Cornetto 
dan 4 tiket pensi pada hari terakhir pertandingan. 
Juara untuk tingkat SMP baik basket putra dan 
putri diraih oleh SMP Pelita Harapan. Untuk 
tingkat SMA, juara basket putra diraih oleh SMA 
NEGERI 2 Serang dan SMA K Ora et Labora 
memboyong juara pertama untuk basket putri.

4. Lomba Mural (22 Oktober 2016)
Lomba seni dengan melukis pada tembok atau 
papan ini dimulai pada pukul 09.00 WIB. Semua 
peserta melukis dinding yang terletak di 
lapangan hijau Sekolah ORA et LABORA BSD 
dengan tema Show your Color. Walaupun panas 
matahari cukup menyengat, tetapi hal tersebut 
tidak menyurutkan semangat peserta mural saat 
melukis mural. Lomba berakhir pada pukul 13.00. 
Pada lomba ini,  SMA Athalia tim 2 berhasil 
memenangkan juara pertama perlombaan mural.

5. Lomba Fashion Dance (22 Oktober 2016)
Lomba yang dilakukan dengan cara memadukan 
fashion dan juga dance ini termasuk lomba yang 
menarik dan cukup unik. Pada lomba ini peserta 
dituntut untuk bisa mengkreasikan fashion yang 
disesuaikan dengan dipadu bermain di dance di 
depan dewan juri dan penonton. Dalam lomba ini, 
tim fashion dance SMA PEMBANGUNAN JAYA 
Bintaro berhasil meraih juara pertama.

6. Lomba Band (12 November 2016)
Perlombaan ini terbagi atas 2 kategori: SMP/SMA 



baik siswa, guru, karyawan, staf yayasan, orang 
tua, dan masyarakat umum.

 
Puncak dari kegiatan Labrakadabra ini adalah 
Pentas seni atau Pensi yang juga merupakan 
closingnya. Pada kegiatan ini diisi dengan 
penampilan dance dan band dari pemenang 
lomba band, band dari kelompok siswa ataupun 
alumni, dan juga ada penampilan dari beberapa 
bintang tamu atau guest stars  yang terkenal dan 
tidak asing bagi masyarakat khususnya pelajar 
dan mahasiswa. Guest star yang diundang  pada 
pensi ini adalah JKT 48,  White Shoes, the 
Couple's Company, dan Midnight Quickie. 
Kegiatan ini berjalan cukup lancar karena 
kesigapan dari panitia dan pendukung kegiatan, 
walaupun sempat terhenti agak lama karena 
hujan yang mengguyur sangat deras. (Vivi)
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dan Umum. Perlombaan dilaksanakan di pang-
gung pensi Labrakadabra 4. Pemenang lom-ba ini 
mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam 
pensi. SMA SAINT JOHN tim B memperoleh juara 
untuk tingkat SMP/SMA, dan tingkat umum diraih 
oleh Band Penerbang Mobil.

7. Lomba Futsal (17-28 Oktober 2016)
Terdapat 4 kategori dalam lomba futsal yaitu 
tingkat SMP putra dan putri dan tingkat SMA 
putra dan putri. Perlombaan ini sangat diminati 
hingga tercatat 36 tim mendaftar pada 
perlombaan ini. 

8. Lomba Story Telling (20 Oktober 2016)
Lomba ini dilaksanakan di Lab. Bahasa Sekolah 
Ora et Labora dengan mengundang juri dari 
English First. Para peserta membawakan cerita 
legenda dalam bahasa Inggris dengan penuturan 
yang menarik. Juara pertama tingkat SMP diraih 
oleh SMP Erenos dan untuk tingkat SMA 
diperoleh SMA Insan Rabbany.

Kegiatan berikutnya adalah Laborun for Charity 
lomba lari. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari 
Sabtu pagi, tanggal 12 November 2016. Kegiatan 
ini bertujuan untuk memperkuat tali persau-
daraan, meningkatan kesehatan secara jasmani. 
Selain itu,  kegiatan ini juga bertujuan untuk 
mengajak para peserta berbagi kasih dengan 
saudara-saudara yang membutuhkan. Sebagian 
dana dari kegiatan ini didonasikan untuk Yayasan 
Sayap Ibu sebagai salah satu bentuk ungkapan 
kasih yang nyata bagi saudara-saudara yang  
membutuhkan. Laborun ini menempuh jarak 
sekitar 5 KM, dan diikuti oleh 400-an peserta 
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Outbond

anggal 16 – 18 November 2016 merupakan Tmomen kebersamaan bagi siswa kelas X 
SMA Kristen Ora et Labora BSD, karena pada 
tanggal tersebut siswa berkesempatan untuk 
mengikuti kegiatan outbond di Bumi Mandiri 
Centre Sukabumi.  Kegiatan ini tentunya sangat 
dinantikan oleh seluruh siswa, dan pastinya sis-
wa sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian 
kegiatan ini. Tujuan kegiatan ini adalah memang 
sebagai ajang kebersamaan, serta untuk melatih 
kepedulian, kekompakan, kreatifitas, serta 
kemandirian siswa. 
     Acara yang dikemas dalam bentuk dinamika 
kelompok, games dengan beberapa tantangan, 
serta tracking ini membuat siswa  lebih 
bersemangat mengikuti semua rangkaian 
kegiatan ini. Games yang dilaksanakan antara 
lain flying fox, rakit race, mengangkat air dengan 
menggunakan tali, dll. Kegiatan yang tak kalah 
seru adalah kegiatan pada hari ke-2, yaitu 
tracking ke Curug Sawer yang letaknya tidak 
jauh dari lokasi outbond. Jalur yang harus 
ditempuh oleh siswa cukup terjal, namun tidak 
menyurutkan semangat siswa untuk tetap 
melangkahkan kaki mengikuti arahan dari 
komandan atau kakak instruktur. Kelelahan 
peserta terbayar saat sampai di Curug Sawer 
yang sangat indah dan sejuk, serta berair jernih. 
Kesempatan ini tentunya tidak disia-siakan oleh 
siswa untuk mandi di sungai, foto-foto, ataupun 
sekedar bermain air bersama temannya. 
   Malam terakhir dalam kegiatan outbond ini 
diisi dengan api unggun di lokasi outbond. Pada 
kegiatan ini, tiap kelompok diberikan 
kesempatan untuk menampilkan kreatifitas 
mereka. Meski dalam kondisi lelah dan sudah 
mulai mengantuk,  siswa cukup bersemangat 
mengikuti kegiatan ini.
     Hari terakhir dalam kegiatan outbond ini diisi 
dengan kunjungan ke SMK Pertanian yang 

lokasinya bisa ditempuh dengan berjalan kaki.  
Pada kesempatan ini siswa diberi kesempatan 
untuk bersilaturahmi dengan siswa di sekolah 
tersebut, bermain futsal bersama, sekaligus 
memberikan bantuan berupa bola futsal bagi 
sekolah tersebut, sebagai salah satu bentuk 
berbagi kasih dan kepedulian siswa terhadap 
sesama. Acara ini berjalan lancar dan juga 
disambut baik oleh seluruh guru dan siswa di 
SMK Pertanian.
   Kegiatan Outbond secara keseluruhan berjalan 
dengan lancar, dan cukup menarik bagi siswa 
dan orang tua. Harapannya kegiatan ini bisa 
memberikan manfaat positif bagi siswa, mening-
katkan kecintaan siswa terhadap sekolah, dan 
semakin peduli dengan sesama. (Sisil)
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CHRISTIAN LEADERSHIP 

ada hari Jumat, 26 Agustus 2016 beberapa Psiswa yang terpilih dari angkatan 20 dan 
angkatan 21 melaksanakan LDK/Christian 
Leadership di Sekolah Kristen Ora et Labora. 
Kami berkumpul pada pukul 15.30 dan acara 
dimulai pada pukul 16.00. Acara dimulai dengan 
ibadah pembukaan yang dipimpin oleh Pak Ben, 
dan suasana antara siswa dan siswi masih kaku. 
Ketika para guru meminta sukarelawan dari 
siswa siswi untuk menjadi pemimpin pujian, 
masih belum ada yang bersedia. Hingga 
akhirnya, saya dan salah satu teman  
memberanikan diri untuk maju ke depan dan 
memimpin pujian. Ternyata, siswa dan siswi yang 
lainnya pun jadi terinspirasi dan mulai berani 
untuk bersukarela memimpin pujian. Pada saat 
itu, suasana sudah mulai cair dan lebih nyaman. 
    Kami diarahkan ke 'kamar' yang akan kami 
tempati untuk beristirahat. Meski 'kamar'nya 
adalah kelas, namun suasananya tetap nyaman. 
Setelah beberapa menit istirahat, kami pun 
memulai sesi pertama. Sesi pertama yang 
dibawakan oleh pak Samuel memiliki inti bahwa 
untuk menjadi seorang pemimpin, kita 
membutuhkan proses. Dan yang pasti, keluhan 
tidak membawa berkat, jadi lebih baik kita 
bersyukur daripada hanya mengeluh. Setelah 
istirahat 15 menit, kami kembali melanjutkan 
sesi kedua. Kini, pemimpin pujiannya sudah 
bervariasi, dan suasana menjadi lebih seru. 
Ditambah lagi, tempat duduk kami telah diacak, 
jadi kami bisa berbaur dengan orang-orang baru. 
Games dan puji-pujian yang bersemangat benar-
benar membuat kami menjadi lebih akrab, satu 
dengan yang lainnya. Sesi kedua dibawakan oleh 

bu Tri Endah, dan sesi ini membahas tentang doa, 
Seorang pemimpin yang baik tidak akan 
melakukan sesuatu sebelum ia berdoa. Jadi,  kita 
perlu bergantung pada Tuhan dan percaya bahwa 
beban kita akan diringankan. Selesai sesi kedua, 
tibalah saatnya untuk momen yang paling 
dinanti-nantikan, kegiatan Reach your goal atau 
yang dalam bayangan kami seperti kegiatan “Jurit 
Malam”.
  Kami semua dibagi menjadi beberapa 
kelompok, dengan simbol-simbol bentuk. 
Kelompok saya mendapatkan simbol love, dan 
kami berlima. Lampu sekolah dipadamkan, dan 
tidak ada sumber cahaya sama sekali. Hal itu 
sempat membuat kami takut. Dan kami, yang 
hanya dibekali lampu handphone/flashlight, 
diminta untuk mencari amplop dengan simbol 
kelompok kami masing-masing yang berisi 
pertanyaan untuk dijawab. Selain itu, kami juga 
diminta untuk mengumpulkan potongan puzzle. 
Semua itu dapat dicari di kelas-kelas yang tidak 
terkunci, namun hampir semua kelas dikunci, 
sehingga kami harus mencari kelas yang tidak 
dikunci. Sebelum memulai, kelompok saya 
mengingat pesan dari sesi 2 tadi, yaitu untuk 
berdoa setiap saat. Kelompok saya berdoa 
bersama-sama, dan rasa takut  kami jadi 
lumayan berkurang.

  Ketika aba-aba dibunyikan, kelompok-
kelompok mulai berpencar. Kelompok saya 
menjelajahi lantai 2 dan mulai membuka pintu-
pintu kelas. Suasananya cukup menegangkan, 
karena kami hanya bergantung pada satu 
handphone, jadi kami tidak bisa melihat hal-hal 
lain kalau tidak diberi cahaya. Ketika sudah 
memasuki beberapa kelas-kelas, kami sempat 
kesulitan dan berlama-lama di suatu kelas. 
Hingga tiba-tiba ada yang muncul di depan 
jendela pintu. Sepertinya, sudah lama ia 
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mengajarkan pada kami hal-hal yang perlu kami 
lakukan untuk menjadi seorang pemimpin. Yaitu 
untuk menjadi garam dan terang. Juga supaya 
bisa menjadi cerdik seperti ular, tulus seperti 
merpati, dan rela menanggung beban. Selesai 
sesi 4, kami mengadakan sedikit games yang 
cukup seru dan mengajarkan kami untuk 
bekerjasama dengan sportif dan jujur. Di saat itu, 
hubungan antar siswa dan siswi sudah akrab 
dan nyaman.

   Selesai games, kami diminta untuk mengemas 
barang-barang dan bersiap-siap untuk pulang. 
Namun, sebelum pulang kami diminta untuk 
merefleksikan apa yang sudah kami dapatkan. 
Inisiatif siswa siswi yang sudah berkembang 
membuat mereka berani untuk maju dan sharing. 
Perkembangan yang cukup pesat dapat kami 
rasakan bersama-sama.
Tidak lupa juga, dari kemarin, kami diminta untuk 
bertanggung jawab akan apa yang kami lakukan. 
Bila kami ingin membuat kopi, energen, dan 
semacamnya, kami harus mencuci gelas dan 
mengembalikan ke tempat semula. Lalu, apabila 
kami meninggalkan barang di ruangan ibadah, 
maka kami juga yang harus bertanggung jawab, 
karena guru-guru sudah mempercayakan kami 
satu persatu. 
    Tak terasa, kami semua sudah harus berpisah 
dan kembali ke rumah masing-masing. Pada 
pukul 12.00, kami semua pulang. Dengan diiringi 
berbagai pengalaman dan pelajaran yang masih 
melekat di jiwa dan pikiran kami masing-masing, 
kami berharap, kami dapat menjadi pemimpin 
yang baik di mata Tuhan dan di mata manusia. 
Pemimpin yang mau dipimpin, dan mau 
mendengarkan. Dan pemimpin yang bertanggung 
jawab. Lidya Elvira Melissa/XI IPA 2

mengawasi kami. Karena panik, kami buru-buru 
mengarahkan flashlight ke jendela pintu, dan 
ternyata……… hanya Pak Sam dan Bu Tri Endah. 
Agak mengagetkan, walau mereka tidak 
menakut-nakuti. 
     Ketika kami semua sibuk mencari-cari, kami 
juga sadar bahwa waktunya juga dibatasi, jadi 
kami harus memanfaatkan waktu. Ada momen 
ketika anggota grup saya ingin menjelajahi 
tempat lain, dan ada yang kurang setuju. Di situ 
kami semua belajar untuk saling menghargai. 
Lalu, karena sibuk lari cepat-cepat, tak sadar ada 
anggota kelompok yang tertinggal. Di situ juga, 
kami belajar untuk tetap bersama-sama dan tidak 
egois. Saat menelusuri lorong kelas, orang yang 
berdiri di dekat pintu yang baru saja kami ingin 
buka. Ah, ternyata Cuma pak satpam. Di situ juga 
kami belajar untuk mengontrol diri kami masing-
masing, karena kami diberi aturan untuk tetap 
tenang, jadi kami harus kontrol diri agar tidak 
teriak-teriak. Hingga akhirnya.....saat kami sedang 
mencari-cari benda di kelas, peluit dibunyikan 
pertanda sudah selesai. Kami sempat berpikir 
bahwa ini sangat tanggung, kan bisa kalau kami 
masih mau mencari benda. Tapi di situ kami 
sadar, bahwa kami tetap harus jujur, karena kami 
adalah seorang pemimpin. Dengan berat hati, 
kami akhirnya berjalan tempat pertemuan, yaitu 
di taman dekat Green house. Di situ benda-benda 
kami diperiksa dan dinilai, dan kami akhirnya 
duduk bersama kelompok-kelompok lain untuk 
evaluasi dan berdoa.
     Karena sudah malam, kami semua kembali 
ke kamar dan beristirahat. Namun ada suara 
ketukan yang cukup keras di kamar perempuan, 
di kelas XI IPA 2. Ketukan keras itu bukan berasal 
dari jendela yang menghadap ke lorong, 
melainkan dari jendela yang menghadap keluar. 
Setelah diperiksa juga, jendela telah terselop 
dengan rapat, jadi tidak mungkin itu hanya suara 
angin. Terlebih lagi, suaranya datang dari ketukan 
tangan, jadi cukup kencang. Karena ketakutan, 
kami semua pun bernyanyi-nyanyi dan akhirnya 
tidur.
  Keesokan paginya, kami bersaat teduh 
bersama-sama meski masih mengantuk. Ketika 
dilanjutkan dengan senam pagi, tubuh kami 
mulai segar dan kami sudah kembali 
bersemangat. Setelah mandi dan makan, kami 
melaksanakan sesi ke 4 yaitu sesi terakhir. 
Reach your goal yang semalam dianggap 
sebagai sesi ke 3. 
  Sesi ke 4 yang dibawakan oleh pak Ben 
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KUNJUNGAN KE TAMAN MAKAM 
PAHLAWAN DAN MONUMEN 

KESAKTIAN PANCASILA

ada hari Rabu, tanggal 3 November 2016, PSMA Kristen Ora et Labora mendapat 
kesempatan baik untuk mengikuti kunjungan 
wisata sejarah dalam rangka memperingati hari 
Pahlawan dari Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat. 
Pada kesempatan ini sekolah diminta untuk 
mengirimkan 10 siswa sebagai perwakilan dan 1 
guru pendamping untuk mengikuti kunjungan 
dan wisata sejarah di Taman Makam Pahlawan 
Kalibata, Museum Satria Mandala, dan Monumen 
Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya Jakarta, 
bersama dengan perwakilan sekolah-sekolah 
yang cukup ternama di Jakarta.
    Sepuluh siswa yang mewakili sekolah adalah 
Andia Christy, William Wahyu, Fransiskus 
Rismaji, Jason Octavianus, Veronica Madelinne, 
Elizabeth Christina Pattipeiluhu, Anastasia 
Rachel Rompas, Amellinda Gunawan, Tiara Jelita, 
dan Iwan Panca Hadi, sedangkan guru yang 
mendampingi adalah Ibu Lully Sulistiorini. Para 
siswa dan guru diajak untuk ikut serta dalam 
kegiatan ini dengan tujuan untuk kembali lagi 
mengingatkan dan mengenang jasa para 
pahlawan untuk kemerdekaan negara Indonesia 
dengan cara tabur bunga di pusara tempat para 
pahlawan dimakamkan di Taman Makam 
Pahlawan Kalibata. Selepas mengikuti  kegiatan 
tabur bunga, peserta juga diajak ke Museum dan 
Monumen Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya 
Jakarta. Di tempat ini para peserta diajak untuk 
kembali mengingat salah satu sejarah kelam 
bangsa Indonesia ketika beberapa jenderal 
diculik dan dibunuh oleh pihak yang akan 
memecah belah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI).  
   Kunjungan selanjutnya adalah ke Museum 
Satria Mandala Jakarta. Pada kunjungan ini 
peserta diajak untuk melihat sejarah perkem-
bangan bangsa Indonesia dalam rangka memper-
tahankan kemerdekaan. Para peserta yang seba-
gian besar adalah siswa  diajak untuk menyadari 
bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diraih 
dengan mudah, tetapi dengan perjuangan, darah 
dan air mata. Untuk itu sebagai generasi muda 
penerus bangsa, para siswa diajak  untuk ber-
juang dalam mengisi kemerdekaan sesuai 
dengan cita-cita dari tiap siswa. Siswa diajak 
untuk bertekun dan bersemangat meraih prestasi, 
dan semakin mencintai tanah air Indonesia. 
(Sisil)
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“ Christmas Celebration “

atal membawa sukacita untuk kita semua. NPerayaan Natal kali ini yang dirayakan pada 
Hari Jumat, 09 Desember 2016. Yang dirayakan 
bersama para orangtua dan tamu undangan. 
Dengan Tema “Bersama Keluargaku Melayani 
Tuhan” mempunyai pesan tersendiri untuk 
menjadi perenungan di malam natal keluarga.
   Perayaan Natal dimulai dengan Ibadah Natal 
dengan pelayanan Firman Tuhan dibawakan oleh 
Kak Yeni dari GKI Pengadilan, Bogor. Anak-anak 
memberikan pujian mereka dalam bentuk 
Ensemble Music, Dancing dan Choir. Dengan 
sukacita Natal, anak-anak memberikan apa yang 
terbaik yang mereka miliki untuk kemuliaan 
nama Tuhan Yesus. Pembagian hadiah Natal juga 
dilakukan setelah perayaan. Hadiah yang 
dipersiapkan oleh orangtua untuk anak masing-
masing sedangkan Goodies disiapkan dan 
diberikan oleh Ibu Martha selaku orangtua murid. 
    Acara Natal ditutup dengan perjamuan kasih 
yang dipersiapkan oleh orangtua murid. Dapat 
makan bersama pada saat perayaan Natal juga 
membawa sukacita tersendiri bagi anak-anak 
dan orangtua. Senda gurau serta buka kado 
membuat Natal begitu berkesan karena Damai 
Natal yang adalah Allah sendiri dapat dirasakan 
oleh seluruh warga sekolah. Selamat Natal dan 
Tuhan memberkati

61Edisi Januari 2017Create Stars In God’s Hand

Liputan Khusus

LIPUTAN NATAL
YPK ORA et LABORA



“Christmas Choir Competition”
 

ehari setelah perayaan Natal keluarga besar STKK ORA et LABORA, Panglima Polim, 17 

siswa (KB, TKA, TK B) mengikuti perlombaan 

paduan suara kategori TK. Lomba ini dilaksana-

kan pada Hari Sabtu, 10 Desember 2016 bertem-

pat di Lippo Mall Kemang Village. 

     Bersaing dengan 11 sekolah lainnya yang 

ikut berpartisipasi, tujuh belas siswa kami 

membawakan 2 lagu : Di dalam palungan dan  If 

you're black or if you're white.  Puji syukur 

kepada Tuhan Yesus, walau belum bisa masuk 

dalam 4 besar, tim paduan suara TKK OeL, 

Panglima Polim  memenangkan 1 piala nomina-

tor diantara 5 piala nominator yang tersedia. 

Suatu pengalaman yang berharga buat semua 

anak  dan kenangan yang manis di hari Natal .. 

Terima kasih untuk kerjasama untuk semua 

orangtua siswa peserta lomba mulai dari 

persiapan latihan hingga di hari perlombaan. 

(Hanna Susanna) 

Persembahan Pujian di GPIB Imanuel

ara siswa SMPK ORA et LABORA Panglima PPolim kembali tampil dalam pelayanan 
persembahan pujian di ibadah hari Minggu, ... di 
GPIB Imanuel Gambir Jakarta Pusat. Mereka 
adalah para siswa kelas 7-9 yang mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler paduan suara di bawah 
pembinaan dua orang guru yaitu Miss Vera 
sebagai konduktor dan Bapak Yere sebagai 
pianis.

Peserta ekstrakurikuler yang berjumlah 20 
siswa tersebut mampu membawakan lagu 
“Glorius Things” dengan sangat indah dalam 
kebaktian yang dipimpin oleh Pendeta 
Oktavianus. Respon yang diterima dari para 
jemaat sekaligus majelis dan pendeta seusai 
ibadah juga sangat memuaskan. Para siswa 
diminta kesediaannya kembali untuk mengisi 
pujian di gereja tersebut pada kesempatan 
berikutnya. 

Kegiatan mengisi pujian di gereja-gereja 
sekitar sekolah maupun lingkungan Jakarta 
merupakan bagian dari program sekolah yang 
bertujuan mengenalkan sekolah kepada 
masyarakat luas sekaligus para siswa diajak 
untuk melayani sesuai dengan talenta yang 
sudah diberikan oleh Tuhan. Kegiatan ini juga 
bertujuan untuk memupuk rasa percaya diri para 
siswa untuk tampil di muka umum. (Sr)
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Pelayanan Firman di GPKB 
Menteng dan GSRI Wijaya

yukur pada Tuhan Yesus Kristus yang telah Sdan selalu memberkati hidup kami. Bukan 
saja dalam kehidupan pribadi, keluarga, tugas 
profesional sebagai pendidik, bahkan dalam 
pelayanan sekolah minggu. Pada hari Minggu, 11 
Desember 2016, kami beberapa guru sekolah 
ORA et LABORA Panglima Polim mendapatkan 
kepercayaan untuk memberitakan Firman Tuhan 
dalam acara perayaan Natal Sekolah Minggu 
Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) di daerah 
Menteng dengan tema yang diambil dari Mazmur 
34:8a, “Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya 
Tuhan itu”. Kami ikut memeriahkan sukacita 
Natal yang dilengkapi dengan sandiwara wayang 
hewan yaitu Minggo, Minny, dan Lambo. Inti 
ceritanya mereka menyibukkan diri untuk 
menghadapi kelahiran Tuhan Yesus dengan 
membersihkan kandang agar lebih rapi dan 
bersih. Layaknya manusia juga membersihkan 
hati dan pikiran untuk menyambut kelahiran 
sang Bayi Kudus.

Pada hari Minggu, 18 Desember 2016, kami 
kembali mendapatkan kepesempatan untuk 
membawakan Firman pada perayaan Natal 
Sekolah Minggu Gereja Santapan Rohani 
Indonesia (GSRI) di daerah Wijaya, Jakarta 
Selatan. Dalam kesempatan ini tidak hanya guru 
yang terlibat namun juga dua siswa kelas VI 
yaitu Andrean dan Adriaan yang membawakan 
fragmen menggunakan boneka tangan. Dengan 
tema “Yesus Lahir di Hatiku”, cerita ini 
menyampaikan tentang kelahiran Tuhan yang 
setiap tahun kita peringati dan disebut Natal. 
Selama ini setiap Natal anak-anak akan 
mendapatkan hadiah, padahal yang sedang kita 
rayakan adalah hari lahir-Nya Yesus Kristus. 
Artinya Tuhan Yesus yang selayaknya menerima 
hadiah dari kita. Dan apakah hadiah yang akan 
kita berika kepada-Nya? Ada yang ingin 
memberikan mobil, selimut dan barang-barang 
lainnya. Apakah Tuhan Yesus menginginkan 
hadiah dari kita? Benar sekali, Tuhan Yesus 
menginginkannya. Tetapi hadiah yang 
diharapkan adalah pemberian diri kita, hidup kita 
pada-Nya. Contohnya, waktu yang kita miliki kita 
gunakan untuk membaca Firman Tuhan, talenta 
yang kita miliki, kita berikan untuk memuliakan 
nama-Nya dan sebagainya. Maukah kita 
memberikan hadiah yang diharapkan-Nya dari 
kita? (Sn/Sr)
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OELCC dalam 
“Harmony in Diversity” (SCTV)

egiatan ini berawal dari tawaran salah satu Korangtua siswa, Ibu Peggy kepada pihak 
sekolah untuk melibatkan ORA et LABORA 
Children Choir menjadi pengisi acara dalam 
drama musikal natal di SCTV. Melalui beberapa 
pertimbangan dan tanpa melewatkan 
kesempatan yang ada, tawaran ini pun diambil 
setelah mendapatkan persetujuan dari pihak 
sekolah. Dengan persiapan yang cukup singkat, 
hanya sekitar 6 minggu ditambah dengan 
bersamaannya pelaksanaan UAS di sela-sela 
latihan memang bukan perkara yang mudah. 
Bersyukur para siswa tetap antusias dan 
bersemangat ditambah dukungan penuh dari 
orangtua turut menambah warna tersendiri.
  Setelah pertemuan dengan pihak 
penyelenggara maka materi lagu yang akan 
dibawakan ialah “Jingle Bells Rock” dan “Ding-
dong Marryly on High”. Latihan persiapan bagi 
para siswa dilakukan sebanyak dua kali dengan 
melibatkan pelatih dari luar, Ibu Devina dan oleh 
guru ekstrakurikuler paduan suara, Miss Vera. 
Setelah melewati latihan persiapan beberapa 
siswa terpilih untuk mengikuti rekaman tahap 
pertama sebelum tapping pada tanggal 2 
Desember 2016.
    Studio Vicky Sianipar di daerah Manggarai 
Timur menjadi tempat pertama untuk para siswa 
mendapatkan pengalaman dalam dunia rekaman. 
Kondisi yang bertepatan dengan demo tidak 
menghambat antusias dan sukacita para siswa 
mengikuti rekaman, hanya ada dua siswa yang 
berhalangan hadir karena orangtua khawatir akan 
situasi yang kurang kondusif. Namun para siswa 
lainnya tetap mengikuti proses rekaman dengan 
semangat. Studio Emtek Indosiar menjadi tempat 
proses rekaman selanjutnya.
    Tepat tanggal 14 Desember 2016, setelah 
UAS para siswa mengikuti gladi bersih acara 
mulai pukul 14.00 WIB menuju Studio Emtek 
Indosiar. Setibanya di lokasi mereka dijamu 
makanan oleh pihak penyelenggara kemudian 
dilanjutkan latihan koreografi karena pada 
penampilan tersebut mereka bernyanyi dengan 
sedikit gerakan. Awalnya mereka mengalami 
kesulitan sehingga pelatihnya pun terlihat 
sedikit kecewa dengan kondisi tersebut. Namun 
setelah berlatih beberapa kali mereka mampu 

menampilkan gerakan yang baik. Pada malam 
hari dimana seharusnya para siswa melakukan 
gladi resik di panggung, pihak penyelenggara 
memperbolehkan para siswa untuk pulang 
karena waktu sudah menunjukkan pukul 24.00 
WIB.
    Keesokan harinya, 15 Desember 2016, para 
siswa mengikuti proses rekaman untuk acara 
“Harmony in Diversity” mulai pukul 11.00 WIB. 
Ada sedikit kendala yang dialami ketika para 
siswa naik panggung namun dengan motivasi 
dan support yang besar dari Direktur Pelaksana, 
akhirnya mereka dapat mengikuti rekaman 
dengan jauh lebih baik dan sukses. Acara 
tersebut ditayangkan tepat pada hari Natal 25 
Desember 2016 di tiga stasiun TV swasta, SCTV, 
Indosiar dan O Channel. Pengalaman pulang larut 
malam selama dua hari berturut-turut 
membuahkan hasil para siswa mendapatkan 
pengalaman rekaman dan mereka dapat dikenal 
masyarakat luas. (Yr/Sr)
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Natal SDK-SMPK 
ORA et LABORA Panglima Polim

erayaan Natal dilaksanakan pada Jumat, 16 PDesember 2016 pukul 08.00 sampai dengan 
10.00 bertempat di GKI Kebayoran Baru dengan 
pelayan Firman, Ibu Pdt. Marfan Nikijuluw dari GKI 
Serpong. 

Berbeda dengan perayaan Natal sebelumnya, 
kali ini ada dua hal yang baru yang kami adakan 
di kegiatan tahunan ini. Pertama adalah, kami 
mengundang siswa beragama Kristen dari 
beberapa sekolah negri di sekitar sekolah ORA et 
LABORA Panglima Polim untuk merayakan natal 
bersama. Mereka yang hadir adalah para siswa 
dari SDN. Gunung 01 dan SDN. Kramat Pela 07 
berjumlah 33 orang termasuk dua guru 
pendamping. Dalam acara tersebut, para siswa 
SDN. Gunung 01 beserta guru pendamping 
mempersembahkan kesaksian pujian yang 
disambut dengan sukacita oleh para siswa, guru, 
tamu undangan dan orangtua yang hadir pada 
saat ibadah perayaan berlangsung. Kedua, 
perayaan Natal kali ini melibatkan partisipasi 
orangtua siswa yang sangat menginspirasi. Para 
orangtua mengumpulkan dana secara sukarela 
untuk Persembahan Kasih bagi beberapa siswa 
SD & SMP ORA et LABORA Panglima Polim yang 
perlu diperhatikan. Sehingga perayaan Natal 
tidak hanya identik dengan hingar bingar keriaan 
namun juga wujud menjadi saluran berkat bagi 
sesama. 

Setelah ibadah di GKI, kami melanjutkan 
acara ramah tamah di sekolah, tepatnya di 
lapangan basket. Rangkaian acara ramah tamah 
tersebut adalah makan siang bersama, door prize 
dan sesi foto bersama Sinterklas. Kami semua 
bersyukur dapat mengadakan perayaan Natal 
dengan berbagi berkat dan melibatkan para 
siswa dari sekolah lain. (Ed/Sr)
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Unity in Chritsmas, 

Natal TKK OeL Pamulang

Selamat hari Natal....Selamat hari Natal....

Dan Tahun Baru.....
yallom… hari Jumat 16 Desember 2016 tepat Spukul 08.30 WIB di Gedung Hebron, GKI 

Pamulang. Guru, anak-anak, dan orang tua sudah 
berkumpul. Dress code Natal tahun ini adalah 
anak perempuan menggunakan gaun panjang 
dan anak laki-laki menggunakan panjang dan 
kemeja yang berdasi, dengan nuansa Natal. 
Mereka nampak sangat cantik dan ganteng. 
Acara diawali dengan pujian Hai Mari Berhimpun, 
kami pun bernyanyi dan memuji penuh sukacita. 
Anak-anakpun juga memberikan persembahan 
melalui permainan Angklung, gerak dan lagu, 
puisi natal, tari-tarian yang sangat mengagumkan 
dan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Firman 
Tuhan dibawakan oleh Ibu Yetty Saptenno, S. Th 
yang membawakan pesan Natal bahwa Tuhan 
Yesus sayang kepada semua. 
  Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan 
rasa cinta mereka atas Tuhan Yesus yang telah 
lahir dan menyelamatkan manusia, dan mereka 
mampu bersyukur melalui melakukan pesan 
Natal tersebut yaitu menyanyangi semua orang 
tanpa memandang apa pun.
Terimakasih Tuhan Yesus, Kau sahabatku, kau 
saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.. 
ow..wow
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TuhanYesus Lahir 
Karena Mengasihiku

eluruh umat Kristiani di dunia dengan Ssukacita merayakan hari natal setiap tanggal, 
25 Desember. Natal merupakan perayaan penting 
bagi umat Kristiani karena natal mengingatkan 
umatNya mengenai hari kelahiran sang 
Juruselamat Yesus Kristus Putra Allah yang 
datang kedunia untuk menyelamatkan manusia.

SD Kristen Ora et Labora Pamulang menyam-
but perayaan natal bersama, hari Kamis, 15 
Desember 2016 dengan tema “ TuhanYesus Lahir 
Karena Mengasihiku”. Mengajak para siswa 
siswi terus belajar bagaimana kasih merupakan 
hal penting bagi kehidupan, sehingga para siswa 
siswi dapat saling mengasihi sesama manusia 
terlebih saudara seimannnya menurut ajaran 
Tuhan Yesus. Sehingga perayaan natal SD Kristen 
Ora et Labora Pamulang tahun 2016 dapat 
menjadi berkat bagi seluruh keluarga SD Kristen 
Ora et Labora Pamulang dan berkesan bagi 
seluruh yang terlibat dalam acara natal tersebut.
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“Pelayanan Kristus 
Membawa Kemenangan Besar”

Oleh : Nadine / 8A

ada hari Rabu, 14 Desember 2016 sekolah PSMP Kristen Ora et Labora Pamulang 
mengadakan acara Natal di Gereja GKI Pamulang 
yang berada di dekat sekolah. Acara ini dihadiri 
siswa SMP dan juga dimeriahkan oleh siswa SD 
dan TK. Acara ini dibedakan menjadi dua yaitu 
ibadah Natal dan perayaan Natal. Acara Natal kali 
ini mengadakan tiga lomba, yaitu dekor kelas 
dengan tema Natal, ansambel tiap kelas dengan 
lagu yang ditentukan, dan juga musikalisasi 
puisi tiap kelas dengan kategori penilainnya 
adalah kekompakan, kekreatifan dan juga 
beragam alat musik yang dipakai.

Siswa mempersiapkan lomba Natal dengan 
berlatih setiap pulang sekolah. Gladi bersih 
dilakukan pada hari Selasa, 13 November 2016. 
Kami melakukan gladi bersih sekitar pukul 
08.00. Gladi bersih ini didampingi oleh Ibu Sari 
dan Ibu Christien. Gladi bersih untuk ibadah 
Natal dilakukan dua kali dan untuk perayaan 
Natal hanya dilakukan sekali. Setelah gladi 
bersih, siswa di setiap kelas diberikan waktu 1 
jam untuk menghias kelas dari pukul 11.00 
sampai pukul 12.00 siang.

Di hari Rabu, siswa datang ke sekolah 
seperti biasa lalu berkumpul di kelas masing 
masing. Acara dimulai dengan ibadah Natal, 
ibadah dibuka dengan penampilan boyband 
kelas 9. Lalu MC melanjutkan ibadah natal 
dengan bernyanyi yang diiringi choir dari ekskul 
paduan suara dan tamborine lalu doa pembukaan. 
Ada juga beberapa penampilan murid seperti 
penampilan dari murid TK dan SD. Ibadah ini 
dilayani oleh Pak Pendeta Yosua Harahap. 
Setelah pemberitaan firman Tuhan, kami 
melanjutkan ibadah ini dengan melakukan 
penyalaan lilin Natal. Ada juga penampilan dari 
choir, setelah ibadah Natal selesai kepala 
sekolah kami memberi kata sambutan.

Kami melanjutkan acara Natal dengan 
perayaan Natal. Sebagai pembuka, guru-guru 
menampilkan drama. Lalu penampilan dari ekskul 
ansambel, berikutnya penampilan ansambel dan 
musikalisasi dari kelas masing-masing. 
Perayaan Natal telah selesai, panitia Natal 
mengumumkan pemenang dari masing-masing 

lomba. 
Acara ditutup dengan foto bersama 

siswa dan guru-guru. Serangkaian acara telah 
selesai kami pun kembali ke kelas masing-
masing untuk makan siang. Setelah makan siang, 
kami tukar kado yang sudah dikumpulkan jauh-
jauh hari di kelas masing-masing. Acara begitu 
meriah dan seru. SELAMAT NATAL 2016 & TAHUN 
BARU 2017
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BERBAGI KASIH 
DALAM SUKACITA NATAL

ada suatu hari Nathan dan Yeremia sedang Pmengikuti acara Natal, setelah itu mereka 
akan dibagikan bingkisan “Horre dapat 
bingkisan” kata Nathan. Ya….. bingkisannya 
habis Nathan kalau untukmu, apakah 
bingkisanku saja kita bagi berdua kata Yeremia. 
“Emangnya bingkisannya habis” iya” kata 
Yeremia. “Ya sudah kita bagi setengah-setengah 
“kata Nathan” ya sudahlah terimakasih”. Setelah 
itu mereka berbagi.
(ABRAHAM, SD BSD)    
          

BERBAGI KASIH DALAM NATAL
ada suatu hari aku dan keluargaku sedang Pmerayakan Natal. Kami semua bertukar kado 

kemudian dilanjutkan makan bersama, itu semua 
yang saya lakukan bersama keluarga pada 
perayaan Natal. The end by Nathan.
NATHANIEL ARKANA  4A/SD BSD

MENOLONG DAN BERBAGI 
KASIH DALAM SUKACITA

i kelas 4A saya mempunyai teman baik Dbernama Christo. Pada waktu istirahat dia 
mencuci tangan setelah selesai ada air yang 
tergenang, hampir Christo terjatuh  dan terpeleset  

karena genangan air itu , kemudian dengan cepat 
saya menolongnya sehingga tidak jadi jatuh. 
Christo langsung mengucapkan terimakasih 
padaku. Sejak saat itu saya dan Christo menjadi 
sahabat dan berteman baik sampai sekarang.
GERALD  4A/SD BSD

CERITA TENTANG BERBAGI
ada suatu hari ada anak kecil yang bernama PTayfa. Dia adalah anak yang suka berbagi 

dengan orang lain. Pada suatu hari Ia pergi keluar 
rumah, di jalan melihat dan bertemu kakek yang 
sudah tua. Lalu kakek itu berkata kepada anak itu 
“Nak kamu sepertinya anak yang baik hati”. Lalu 
kakek tua itu memberikan sebuah kantong besar 
kepada anak  itu yang isinya barang dan benda. 
Anak tersebut langsung mengucapkan 
terimakasih kepada kakek tua dan langsung 
pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah anak 
tersebut ingat dengan sebuah kampung yang 
kekurangan dan miskin , dia merasa kasihan dan 
ingin sekali memberikan sesuatu di kampung 
yang kekurangan dan miskin tersebut. Keesokan 
harinya tepat di hari Natal anak tersebut pergi ke 
kampung yang miskin dan membawa serta 
membagikan kantong besar yang berisi benda 
dan barang yang berharga tersebut sebagai 
bingkisan Natal. Semoga dapat bermanfaat untuk 
kampung yang kekurangan dan miskin tersebut.
VIONA  4A/SD BSD
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Ring The Christmas Bells

ada hari kamis tanggal 8 desember 2016, PTKK ORA et LABORA mengawali kegiatan 
Christmas Celebration dengan tema “ Ring The 
Christmas Bells” yang bertempat di AEON MALL. 

Kegiatan ini dimulai pada pukul 10.00 
WIB sampai dengan 12.00 WIB. Seluruh siswa 
dan orang tua sangat antusias dalam menanti 
acara ini. Pukul 10.00 anak – anak TKK ORA et 
LABORA telah berkumpul di AEON MALL. Semua 
anak terlibat dalam mengisi acara Natal tersebut. 

Tarian pertama dibawakan oleh ekskur 
menari kelas K1 yang ditarikan dengan penuh 
semangat,dilanjutkan dengan kelas Play Group 
yang sangat lucu dan menggemaskan. Tarian 
gabungan dari kelas K1 B,K1 A, K2 A dan K2 B 
tidak kalah meriahnya, dengan kostum yang 
sangat indah lengkap dengan aksesoris yang 
lucu – lucu. MC yang dipandu oleh Ms. Lina dan 
Ms. Selfi dengan cekatan memandu anak- anak 
untuk menyanyikan lagu Natal. Selain 
penampilan dari anak – anak, ada juga Panggung 
Boneka dari Children Ministry ikut memeriahkan 
natal tahun ini . Cerita yang dibawakan sangat 
menarik, lucu, dan ceria, sehingga menambah 
semaraknya perayaan Natal tersebut. Anak – anak 
sangat menikmati dan bersukaria termasuk  
orang tua yang hadir. 

Acara ditutup dengan ucapan terimakasih 
dan menyanyikan lagu Natal. Anak – anak 
dipandu untuk menemui  Mrs. Claus di rumahnya 
yang ada di deket panggung. Sebelum mendapat 
goody bag dari Mrs. Claus, anak – anak 
menuliskan keinginan mereka di kartu natal yang 
sudah dipersiapkan. SELAMAT NATAL 2017, 
TUHAN YESUS MEMBERKATI.  
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Natal 2016
etelah selesai Ulangan Akhir Semester, Stibalah saatnya siswa-siswi SDK OeL BSD 

merayakan Natal bersama pada tanggal 16 

Desember 2016. Acara ini terasa semarak karena 

juga dihadiri oleh beberapa perwakilan orang tua 

siswa. Pembawa firman oleh Ibu Mathilda 

Tanasale, dengan tema “ Yesus datang membawa 

pembaharuan”  terasa  sangat menarik karena 

menggunakan boneka sebagai ilustrasinya.

Acara Natal begitu meriah, apalagi ditampilkan 

berbagai ekstrakurikuler yang ada di SD. 

Beberapa diantaranya adalah paduan suara kelas 

kecil dan besar, drama dari English club, balet, 

gitar, modern dance, dll.   

71Edisi Januari 2017Create Stars In God’s Hand

Liputan Khusus



NATAL SMA KRISTEN

 ORA et LABORA BSD

TUHAN DATANG 
UNTUK MENOLONG UMATNYA

elahiran Tuhan Yesus yang sangat dinanti. KNatal adalah hari keian oleh kita sebagai 
umat-Nya. Tema Natal yang diangkat kali ini 
adalah “Tuhan Datang untuk Menolong Umat-
Nya”.  Rangkaian kegiatan Natal tahun ini dimulai 
dari kegiatan membuat Christmas Tree Corner di 
setiap kelas. Kegiatan ini dimulai sebelum 
ulangan akhir semester, dan setiap kelas wajib 
menjaganya sampai dengan penerimaan raport 
akhir semester ganjil. Kegiatan berikutnya adalah 
aksi sosial yang dikemas dalam kegiatan Forget 
Me Not. Kegiatan ini adalah dengan mengunjungi 
saudara yang hidupnya berkekurangan, untuk 
kita ajak berbagi kebahagiaan Natal. Pada 
kesempatan ini, Pak Andreas sebagai PIC kegia-
tan Natal mengajak beberapa siswa dari pengu-
rus OSIS untuk mengunjungi Bapak Tajudin, 
seorang penjual aren di area Taman Tekno Park. 
Setelah berbincang-bincang sebentar dengan 
Bapak Tajudin, siswa mengajak beliau ke 
restaurant untuk makan bersama dan berbelanja 
di salah satu supermarket. Hari berikutnya siswa 
berkesempatan untuk mengunjungi rumahnya 
yang terletak di tepi rel kereta commuter line. 
Bapak yang berusia 76 tahun ini menempati 
rumah dengan ukuran 3 x 2 meter. Rasa haru dan  
bahagia melingkupi perasaan para siswa karena 
bisa berbagi kasih dan kebahagiaan dengan 
orang lain.

Puncak kegiatan Natal SMA dirayakan pada 
pada hari Senin, 19 Desember 2016 dengan 
khidmat dan meriah. Pembawa firman dalam 
kebaktian Natal ini adalah Pendeta Sugih 
Purnomo, S.Th. Pendeta yang masih muda, 
energik, dan cukup dekat dengan kaum muda. 
Melalui firman yang disampaikan, Pendeta Sugih 
mengajak siswa untuk merasakan makna Natal 
yang sesungguhnya. Dan sebagai seorang siswa 
wajib  untuk mencintai sekolah atau almamater 
dengan mendoakan sekolah, para guru, dan 
yayasan. Para siswa tampak cukup antusias dan 
perhatian dengan firman yang disampaikan. 
Setelah selesai kebaktian Natal dilanjutkan 
dengan persembahan pujian dari pemenang 
lomba Music for Christmas, sambutan dari 

kepala sekolah, dan ketua panitia. Sebelum acara 
ditutup, siswa diberikan kesempatan untuk 
memberikan ucapan selamat Natal kepada para 
guru, karyawan, dan bapak Pendeta.

Acara setelah kebaktian Natal adalah 
perjamuan kasih di masing-masing kelas. 
Perjamuan kasih ini diisi dengan pujian, kesak-
sian atau sharing iman dari siswa, games, dan 
dilanjutkan dengan makan bersama wali kelas, 
guru, dan karyawan. Tampak kebersamaan dan 
keakraban dalam acara ini, karena semua 
rangkaian acara perjamuan kasih disiapkan oleh 
para siswa sendiri. Semoga Natal tahun ini 
memberikan kebahagian, kedamaian, dan 
semakin membuat kita bersyukur atas kasih 
Tuhan yang senantiasa tercurah untuk kita umat-
Nya. (Sisil)
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CHANDRA RIUPASSA

ama Bra Riupassa, tak pernah terlepas dari Nsejarah berdirinya ORA et LABORA. Beliau 
mendedikasikan pemikiran dan hidupnya sejak 
berdiri sampai berkembangnya sekolah ini. 
Chandra Riupassa, yang merupakan salah satu 
putra dari Bra Riupassa, adalah alumni dari 
sekolah ORA et LABORA, dan menjadi profil yang 
mengisi kolom alumni pada Buletin OeL kali ini.  
Sabtu siang di akhir November tahun lalu, kami 
disambut dengan hangat di kediamannya yang 
asri di kawasan Bintaro dan berbincang tentang 
banyak hal mulai dari kenangan dengan sekolah 
ORA et LABORA, peranan sang ayah serta 
rutinitas aktifitasnya.

Chandra Riupassa mengawali obrolan di 
siang itu dengan menyampaikan bahwa jenjang 
studi di OeL ditempuh hanya sampai kelas 2 

SMP di tahun 1974 dikarenakan harus mengikuti 
orangtua pindah ke Eropa. Pria kelahiran 25 
Maret 1958 ini menuturkan pengalamannya 
bekerja dengan ayahandanya. Ada satu pesan 
yang sederhana yang disampaikan oleh sang 
ayah kepadanya namun berdampak sangat luar 
biasa baginya terutama di dalam menapaki 
karier. Pesan itu adalah “Kalau jadi tukang becak, 
jadi tukang becak yang benar”. Kalimat itu 
mengajarkan bahwa apapun profesi yang dipilih, 
jalani dengan penuh totalitas dan tanggung 
jawab. Program studi di Eropa dilanjutkan tepat-
nya di Swiss dengan mengambil kuliah diploma 
di bidang perhotelan selama tiga tahun. 

Berbagai pengalaman kerja mulai dari 
menjadi Sales di PT. Karga Madyantara,  Duty 
Manager di Hotel Sari Pan Pacific sampai dengan 
Sales Manager di Jakarta Hilton International 
membawa passion dan skill untuk berkarier di 
bidang bisnis perhotelan. Pengalaman tersebut 
membawa suami dari Martini Sudrajat ini 
menjadi konsultan proyek perhotelan di Bali. 
Kejeliannya membaca peluang dan peka 
terhadap segala aspek, menambah kepercayaan 
untuk mengerjakan proyek-proyek selanjutnya. 
Tahun 2006, pada saat membangun Villa 
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Mahapala, Chandra memboyong istri beserta 
anak tunggalnya, Axel Riupassa menetap di Bali. 
Setelah selesai dengan proyek di Bali, proyek 
baru menunggu di Surabaya untuk beliau 
tangani. Perjalanan kariernya kembali berpindah 
ke Jakarta setelah bertemu kembali dengan 
teman di masa kecilnya selama bermukim di 
Falatehan, Ricardo Gelael. Bermula dari 
membantu proyek, menjadi operational audit 
selama satu tahun hingga menjadi HR&GA PT. 
Fast Food Indonesia Tbk yang membawahi 
16.800 karyawan. 

Karier yang dilalui tidak semudah yang 
dibayangkan. Ada tiga hal penting yang menjadi 
kunci kesuksesan kariernya, yaitu find fact, 
strategy dan networking. Menjaga relasi dengan 
teman, bahkan teman di masa kecil rupanya 
mampu memperluas jaringan dan membuka 
peluang-peluang yang ada sehingga menjadi 
jalan untuk menuju kesuksesan. Begitu pula ha-
rapan yang beliau sampaikan untuk kesuksesan 
sekolah ORA et LABORA yang saat ini berada di 
tengah-tengah persaingan dunia pendidikan. 
Guru-guru sebagai motor, penggerak sekolah 
yang ada di barisan depan dipersiapkan untuk 
memberikan pelayanan secara menyeluruh 
dengan lebih peduli pada kebutuhan siswa serta 
lebih menerapkan ilmu-ilmu psikologi 
disesuaikan dengan karakter pribadi yang ber-

beda-beda. Dalam hal penilaian pun diharapkan 
selalu disesuaikan dengan perkembangan jaman. 
Beliau pun menyampaikan jika pihak sekolah 
menerima masukan, saran maupun kritik hendak-
nya segera ditindaklanjuti karena segala hal yang 
awalnya bersifat ringan jika tidak segera dires-
pon bisa menjadi masalah yang berat. Di akhir 
perbincangan dengan beliau, kami berbagi 
kenang-kenangan berupa kartu Flazz dengan 
design hasil karya siswa Sekolah ORA et 
LABORA. (Sr)
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Mental Detoxification

engawali tahun 2017, segenap guru, Mkaryawan dan staff YPK ORA et LABORA 
mendapatkan penyegaran melalui seminar 
bertema “Mental Detoxification” yang dibawakan 
dengan sangat lugas oleh Ibu Rum Martani. 
Beliau mampu mengemas acara seminar ini 
sehingga mengalir dengan gaya berkomunikasi 
yang sangat efektif dibalut suasana yang segar 
serta menyenangkan bagi para peserta. Ibu Rum 
Martani lahir di Solo dan menyelesaikan kuliah 
kedokterannya di Universitas Negeri Sebelas 
Maret, dan berhasil menyelesaikan Masternya di 
Magister Managemen Universitas Gadjah Mada 
Jogjakarta. Sosok Ibu Rum juga dikenal sebagai 
penyiar Radio Zenith di Salatiga.

Tiga hal penting yang ditekankan dalam 
seminar ini adalah Spiritual, Personal, dan 
Interpersonal. Adapun pengertian Spiritual adalah 
hubungan atau interaksi antar manusia dengan 
Sang Pencipta, Personal tentang kesadaran diri 
dengan segala kemampuan dan kelemahannya, 
sedangkan Interpersonal adalah hubungan manu-
sia dengan sesamanya. Hubungan yang baik 
dengan Sang Pencipta di kehidupan sehari-hari 
membawa perubahan bagi diri sendiri dalam 
sikap dan tindakan sehingga mampu men-
ciptakan suatu hubungan interaksi yang memba-
ngun bersama orang lain. 

Khususnya dalam personal atau kesadaran 
diri, Ibu Rum mengingatkan bahwa kita tidak 
memiliki kemampuan untuk merubah orang lain 
atau lingkungan sekitar kita. “Starting from I”, 
menekankan bahwa perubahan dimulai dari diri 
sendiri. Dengan demikian kita harapkan bahwa 
perubahan diri kita berdampak positif bagi orang 
lain dan lingkungan sekitar kita.

Seminar yang diselingi dengan simulasi 
atau gerakan-gerakan sebagai simbol kerja sama 

ini, serta kata-kata humor yang disisipi dalam 
berkomunikasi oleh pembicara membuat peserta 
enggan untuk beranjak dari tempat duduk dan 
antusias menyimak  materi yang disampaikan 
sampai akhir. Seminar awal tahun ini diharapkan 
mampu menjadi bekal bagi seluruh keluarga 
besar YPK ORA et LABORA untuk menapaki tahun 
2017 dengan yakin dan penuh integritas. (Sn/Sr)
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PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS 

PENDIDIK

YAYASAN KRISTEN ORA et LABORA

“Persiapan Tahun Ajaran Baru 

Pembelajaran yang Efektif”

Sebelum memulai kegiatan pelatihan hari pertama, 

kegiatan terlebih dahulu diawali dengan ibadah 

bersama yang dipimpin oleh Ibu Natalia Henderina 

Rares, SS. dari TK Ora et Labora Panglima Polim, Judul 

renungan: “Diplomasi Makan”. Nats Kitab 2 Raja-raja 

3:6-23. Bahasan dari renungan Renungan Harian Online.  

    Mengawali kegiatan pelatihan, “Persiapan Tahun 

Ajaran baru dan Pembelajaran yang efektif.” Bapak 

Thomas Wibowo Agung selaku Direktur Akademik 

memberikan kata sambutan serta memberi pengarahan 

akan pentingnya pelatihan bagi guru-guru sebelum 

mengawali kegiatan Belajar Mengajar, Tahun Ajaran 

2016/2017. Tujuannya yaitu, memberi input, metode-

metode dalam mengajar dan mengelola kelas agar 

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif. 

    Pada hari pertama pelatihan pak Agus Sampurno 

mengawali dengan ice breaking, hal itu selalu 

dilakukan oleh Bapak Agus sebelum masuk pada 

materi pelatihan, dengan beberapa instruksi, seperti 

mengangkat tangan tujuannya agar tidak ada peserta 

yang bersuara, atau mengatakan hallo dan dijawab hai, 

tujuannya agar peserta tetap memperhatikan kepada 

pembicara. itu merupakan bagian dari penguasaan 

ruangan pelatihan. Atau penguasaan kelas bagi guru. 

Dua hal itu diharapkan dapat digunakan oleh guru saat 

mengajar di kelas.

   Hari pertama pelatihan lebih dititikberatkan pada 

penguasaan kelas, bagaimana guru dapat menguasai 

kelas sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan 

efektif. Strategi ini lebih banyak melibatkan interaksi 

antara siswa dengan siswa dan guru sebagai falisitator 

yang mengarahkan siswa.

   Hari kedua, seperti biasa sebelum masuk pada 

materi pelatihan, terlebih dahulu diawali dengan ibadah 

bersama yang dipimpin oleh Ibu Endang Triyani dari SD 

Kristen Ora et Labora Pamulang. 

    Pada hari kedua pembahasan dalam pelatihan lebih 

berfokus pada penilaian. Bentuk penilaian seperti apa 

yang akan diberikan kepada siswa. Ada 3 jenis 

penilaian yang dapat diberikan kepada siswa: Rubrik, 

Rating Scale, Cheklist. Rubrik adalah Deskripsi 

terperinci tentang tipe kinerja tertentu dan kriteria yang 

akan digunakan untuk menilainya.(Arens). Alat skoring 

untuk assessment yang bersifat subjektif, yang 

didalamnya terpadat satu set kriteria dan standar yang 

berhubungan dengan tujuan pembejalaran yang akan 

diasses ke anak didik (Bernie Doge & Nancy Pickett)., 

Alat yang berisi seperangkat aturan yang digunakan 

untuk mengases kualitas dari performance/kinerja 

peserta didik. (Nitko), Suatu alat peskoran yang terdiri 

dari daftar seperangkat kriteria atau apa yang harus 

dihitung. (Heidi Goodrich A). Rating Scale adalah 

penilaian yang dengan memberikan skala dengan cara 

memberi lingkaran pada angka yang sesuai untuk 

setiap kemampuan yang teramati pada waktu 

berdiskusi. Checklist dengan cara memberi tanda 

centang (�) dibelakang huruf dimana kemampuan 

siswa teramati pada waktu berdiskusi.

     Ada juga Jenis penilaian Autentik yang terdiri dari: 

1. Penilaian kinerja, 2. Penilaian proyek, 3. Penilaian 

portofolio, 4. Penilaian tertulis. 

   Selama kegiatan pelatihan, guru-guru diajak bermain 

dan belajar melalui kelompok-kelompok untuk 

menyelesaikan tugas yang berikan oleh pelatih, 

dengan harapan lewat praktek langsung dalam kerja 

kelompok, materi yang disampaikan akan dengan 

mudah dipraktekkan oleh guru-guru di kelas.

  Semoga pelatihan ini membawa dampak dan manfaat 

besar bagi perkembangan Sekolah Kristen Ora et 

Labora. Sampai bertemu di pelatihan selanjutnya. Tuhan 

memberkati.  Not: YSA
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Waspada Bullying!!!!
Oleh Guru Bimbingan dan Konseling 

SDK OeL BSD, Bpk Indra Wibowo, S.Psi

ada saat ini, sering kali kita mendengar Pfenomena tentang terjadinya bullying. Bahkan 

bullying sering terjadi di lingkungan yang tidak 

jauh dengan kita yaitu lingkungan sekolah. 

Sebuah penelitian yang dilakukan di negara 

berkembang menunjukkan bahwa tingkat 

bullying yang terjadi di sekolah adalah berkisar 

antara 5-35%. Persentase terbesar kejadian 

bullying berada pada lingkungan sekolah dasar 

dan sekolah menengah pertama (Gunawan dalam 

Saripah, 2010). bullying mempunyai dampak 

sosial dan emosional yang negatif terhadap 

korban bullying (Eslea, 2003). Korban bullying 

tampaknya memiliki opini yang rendah 

mengenai diri mereka, cenderung memandang 

dirinya secara negatif, dan tidak populer di antara 

teman sebayanya. Korban bullying juga juga 

merasakan stres, kurang percaya diri, dan 

menunjukkan harga diri yang rendah (Houbre et. 

al, 2006). Ini menunjukkan bahwa bullying 

merupakan permasalahan yang penting dan perlu 

diperhatikan dengan serius,oleh karena itu kita 

perlu tanggap dan waspada terhadap fenomena 

bullying ini. 

Dan Olweus (1993) mendefinisikan bullying 

sebagai sebuah pola perilaku agresif yang 

berulang, dengan maksud yang negatif, 

diarahkan dari satu anak ke anak yang lain, yang 

di dalamnya terdapat ketidakseimbangan 

kekuatan. Perilaku agresif ini termasuk perilaku 

fisik dan verbal dan merupakan tindakan yang 

disengaja serta terarah yang dimaksudkan untuk 

menimbulkan cedera atau ketidaknyamanan 

pada orang lain. 

Ada tiga hal penting yang membedakan 

bullying dari bentuk perilaku agresif lainnya, 

yaitu: (1) Kekuatan: Anak yang melakukan 

bullying mendapatkan kekuasaan mereka melalui 

kekuatan dan ukuran fisik, dengan status mereka 

dalam kelompok teman sebaya, dan dengan 

menggalang dukungan dari teman sebaya, (2) 

Frekuensi: Bullying bukanlah suatu tindakan 

yang acak. Sebaliknya bullying mempunyai 

karakteristik sebagai serangan yang sering dan 

berulang. Faktor inilah yang paling merugikan 

dan melemahkan anak yang mengalami bullying 

dalam jangka panjang, (3) Niat untuk menyakiti: 

Pada umumnya anak-anak yang melakukan 

bullying, bermaksud untuk menyakiti anak lain 

baik secara fisik maupun emosional. 

Jenis-jenis bullying

Bullying dapat dibedakan menjadi empat 

yaitu, physical bullying, verbal bullying, social 

bullying, dan attacks on property (Mynard, 

2000). 
· Beberapa perilaku yang termasuk physical 

bullying adalah dipukul, ditendang, dan 
didorong. 

·  Verbal bullying adalah dipanggil dengan na-
ma julukan yang kejam atau menyakitkan dan 
diancam (lebih jauh lagi dibedakan antara 
bentuk verbal bullying yang merupakan 
rasisme dan non rasisme). 

·  Social bullying adalah melakukan salah satu 
dari perilaku berikut dengan tujuan tertentu, 

·  tidak menganggap seseorang sebagai bagian 
dari kelompok pertemanan atau sepenuhnya 
menolak seseorang

· Bullying yang berbentuk serangan terhadap 
properti yaitu diambilnya uang atau benda 
lain yang dimiliki seseorang atau perusakan 
terhadap benda yang dimiliki seseorang 
(Smith & Shu, 2000).

 Ciri-ciri anak yang melakukan bullying:
Memiliki kekuatan fisik, memiliki keinginan 
mendominasi, mudah marah, sulit mematuhi 
peraturan

mengalami kesulitan memahami perasaan 
orang lain , cukup popular, tidak pro social, 
meyakini bahwa kekerasan merupakan 
pemecahan masalah yang paling baik, Tidak 
menyadari konsekuensi negatif dari perilaku 
mereka

      Ciri-ciri  anak yang mengalami bullying: 
berulangkali diejek dengan jahat, 

diremehkan, ditertawakan, dipermainkan, 
diintimidasi, diancam, diperintah., didorong, 
dipukul, ditendang, berada ditengah-tengah 
perdebatan atau perkelahian dan mereka 
berada pada posisi yang lemah serta mencoba 
menarik diri, misalnya dengan menangis, buku, 
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uang, atau benda yang dimiliki diambil, 
dirusak, atau dibuang, memiliki memar, luka, 
goresan, atau pakaian yang sobek tanpa alasan 
yang jelas 

peran guru dalam peristiwa bullying

     Menurut Olweus, ada dua komponen yang 

harus ada agar sebuah program pencegahan 

bullying menjadi efektif:

· Kesadaran orang dewasa akan terjadinya 

bullying di sekolah

·  Keterlibatan orang dewasa dalam menentang 

permasalahan bullying

    Dukungan dari guru pada anak yang terlibat 

bullying terbukti berhubungan dengan gejala 

depresi yang lebih rendah (Conners-Burrow, 

Johnson, McKelvey, & Gargus, 2009). Ini 

menunjukkan bahwa guru berperan penting 

dalam pencegahan bullying.

    Upaya mencegah dan mengatasi bullying di 

sekolah bisa dimulai dengan :

menciptakan Budaya Sekolah yang Beratmosfer 

Belajar yang Baik. Menciptakan budaya sekolah 

yang beratmosfer belajar tanpa rasa takut, melalui 

pendidikan karakter, menciptakan kebijakan 

pencegahan bullying di sekolah dengan 

melibatkan siswa, menciptakan sekolah model 

penerapan sistem anti-bullying , serta 

membangun kesadaran tentang bullying dan 

pencegahannya kepada stakeholders sampai ke 

tingkat rumah tangga dan tempat tinggal. Menata 

Lingkungan Sekolah Dengan Baik. Menata 

lingkungan sekolah dengan baik, asri dan hijau 

sehingga anak didik merasa nyaman juga 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan 

akan membantu untuk pencegahan bullying. 

Dukungan Sekolah terhadap Kegiatan Positif 

Siswa. Sekolah sebaiknya mendukung 

kelompok-kelompok kegiatan agar diikuti oleh 

seluruh siswa. Selanjutnya sekolah menyediakan 

akses pengaduan atau forum dialog antara siswa 

dan sekolah, atau orang tua dan sekolah, dan 

membangun aturan sekolah dan sanksi yang 

jelas terhadap tindakan bullying.

Guru dan Karyawan
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Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di 
SMPK - SMAK ORA et LABORA BSD dan 

SMPK ORA et LABORA PANGLIMA POLIM serta 
SMPK ORA et LABORA PAMULANG, Tahun 

Pelajaran 2016/2017

jian Nasional (UN) dilaksanakan untuk Umengukur kompetensi siswa dan menjadi salah 
satu dasar untuk seleksi ke jenjang pendidikan 
yang lebih tinggi. Meskipun tidak lagi menjadi 
penentu kelulusan siswa, Ujian Nasional perlu 
dilaksanakan sebaik-baiknya, apalagi jika 
manfaatnya untuk melakukan pemetaan capaian 
pendidikan secara nasional.
    Sejak tahun 2015, selain mengukur pencapaian 
akademik, UN juga untuk mengetahui tingkat 
kejujuran ujian dengan hasil IIUN (Indeks Integritas 
Ujian Nasional) untuk setiap sekolah. Yang meng-
gembirakan makin banyak saja sekolah melak-
sanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). 
“Salah satu temuan yang menarik dari hasil 
evaluasi pelaksanaan UN 2015 yang lalu adalah 
tingkat kecurangan pada pelaksanaan UNBK adalah 
nol. Sementara tingkat kecurangan yang bervariasi 
ditemukan pada pelaksanaan Ujian Nasional 
Berbasis Kertas dan Pensil". 
    UNBK menggunakan model Computerized Based 
Test (CBT) semi-online. Model CBT semi-online 
adalah model CBT dimana koneksi internet hanya 
dibutuhkan ketika sebelum ujian untuk sinkronisasi 
informasi soal ujian dan informasi peserta serta 
sesudah ujian untuk pengunggahan data jawaban 
peserta ujian. Sedangkan selama pelaksanaan ujian 
tidak memerlukan koneksi jaringan internet. 
Mekanisme Pelaksanaan UNBK dengan model 
Semi-Online ialah sebagai berikut : 
1. Sekolah penyelenggara UNBK harus menye-

diakan server lokal. Beberapa hari / jam sebelum 
ujian dimulai, server lokal melakukan sinkro-
nisasi dengan server pusat (sinkronisasi infor-
masi soal ujian dan informasi peserta). Jadwal 
sinkronisasi diatur dalam petunjuk pelaksanaan 
UNBK. 

2.  Peserta ujian mengakses tes secara offline dari 
server lokal. 

3. Hasil ujian diupload ke server pusat dengan 
menggunakan akses internet. 

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 
merupakan sebuah terobosan. Selain menghemat 
penggunaan kertas, energi dan biaya pendistri-
busian yang besar juga dapat dikurangi.  
Beberapa manfaat yang diperoleh dengan UNBK 
antara lain: 

1. Minimnya kemungkinan soal yang terlambat 
datang, tertukar dan ketidakjelasan 

    hasil cetak soal, 
2. Proses pengumpulan dan penilaian jauh lebih 

mudah,
3. Hasil Ujian Nasional dapat diumumkan jauh le-

bih cepat,
4. UNBK mendorong terwujudnya efektifitas, efi-

siensi, dan transparansi penyelenggaraan UN.
Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer 
2017 adalah UNBK tahun pertama bagi SMPK - 
SMAK ORA et LABORA BSD dan SMPK ORA et 
LABORA PANGLIMA POLIM Jakarta serta SMPK ORA 
et LABORA PAMULANG, merupakan sebuah tanta-
ngan. Diharapkan dalam tahun kedepan, pelaksa-
naan UN dapat dilakukan secara daring (UNBK) bagi 
seluruh sekolah di bawah naungan YPK ORA et 
LABORA. 
   Untuk sekolah dengan sarana dan prasarana yang 
belum memungkinkan untuk melaksanakan UNBK 
dapat melaksanakan UN berbasis kertas dan pensil 
(UNKP). Pelaksanaan UNBK ini baik. Sekolah- 
sekolah di bawah naungan YPK ORA et LABORA 
akan mendukung sepenuhnya. Saat ini YPK ORA et 
LABORA sedang membenahi infrastruktur komputer 
dan sistem jaringan internet yang ada, dengan 
harapan UNBK dapat dipersiapkan dengan baik dan 
pengawasan yang ketat. Hal lain yang juga perlu 
diantisipasi saat pelaksanaan UNBK adalah 
penyediaan daya listrik cadangan. Ini diperlukan 
untuk berjaga-jaga jika saat UN berlangsung terjadi 
gangguan listrik yang berujung pada pemadaman. 
(Panitia UN Tingkat Kota “wajib”, berkoordinasi 
dengan Perusahaan Listrik Negara, penyedia laya-
nan koneksi internet, dan lembaga lainnya untuk 
memastikan tidak ada gangguan menjelang dan 
selama pelaksanaan UNBK).
 Pihak sekolah sebagai pelaksana UNBK 
diharapkan dapat menyewa generator set yang 
cukup untuk dapat mengoperasikan semua 
komputer yang digunakan siswa. Terlepas dari 
berbagai keku-rangan yang pasti akan dirasakan 
dan dialami pada tahun pertama pelaksanaan UNBK 
ini, program ini diharapkan terus dilakukan 
sehingga proses pendidikan di YPK ORA et LABORA 
dapat makin maju serta cita-cita untuk mengurangi 
penggunaan kertas, seiring dengan kondisi hutan  
yang makin berkurang dapat tercapai. 
    Selamat buat siswa-siswi SMPK-SMAK ORA et 
LABORA yang akan mengikuti Ujian Nasional 
Berbasis Komputer. Ingatlah masuk kedalam (login) 
sistem menggunakan username nomor peserta dan 
password yang dibagikan petugas (proktor).
Jadwal UNBK SMA :10 April s/d 13 April 2017
         UNBK SMP : 2 Mei s/d 4 Mei dan 8 Mei 2017
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81Edisi Januari 2017Create Stars In God’s Hand

us Store BSD sudah Btidak menerima pem-
bayaran tunai. Pembayaran 
s e p e n u h n y a  m e n g -
gunakan Laborian Flazz 
Card atau Kartu Flazz BCA 
lainnya atau debit BCA; 
menyusul pada bulan April 
2017 di unit Pamulang dan 
Panglima Polim pun akan 
berlaku hal yang sama.

ini, Laborian Flazz KCard bisa didapatkan 

di setiap Bus Store seharga 

Rp 65.000 dengan saldo 

awal sebesar Rp 20.000. 
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1. Kanto International High School
Sekolah ini setara dengan SMA, dan di 
sekolah ini siswa belajar mulai pukul 
08.00 – 15.00. Di sekolah ini siswa 
belajar berbagai mata pelajaran dengan 
bahasa pengantar tetap bahasa Jepang, 
namun pelajaran bahasa Inggris 
mendapat porsi yang cukup besar. 
Selain itu sekolah ini juga bekerja sama 
dengan sekolah-sekolah di luar negeri, 
yaitu Vietnam, Rusia, Thailand, 
Australia, dan Indonesia. Sekolah di 
Indonesia yang bekerja sama dengan 
sekolah ini adalah SMA Katolik Santo 
Yosep, Bali dan Universitas Udayana. 

Sekolah ini juga terkenal sangat 
disiplin, ramah, dan tertata sangat rapi. 
Kedisiplinan di sekolah ini tampat dari 
siswa yang sangat jarang terlambat 
masuk sekolah, ataupun masuk kelas 
ketika bel berbunyi, mereka terbiasa 
mengantri dengan tertib saat istirahat di 
kantin tanpa harus diawasi. Siswa juga 
ramah dalam menyambut tamu yang 
datang.
Siswa di sekolah ini wajib mengikuti 
semua pelajaran, sedangkan pelajaran 
bahasa selain bahasa Inggris dan 
Jepang, siswa juga dapat memilih 
pelajaran bahasa asing lainnya. Pada 
waktu kami mengunjungi sekolah ini, 
kami disambut oleh kepala sekolah, 
guru bahasa Inggris lokal, dan guru 
bahasa Indonesia lokal, serta beberapa 
murid yang memilih pelajaran Bahasa 
Indonesia. Pada waktu itu, kami 

BENCHMARK TO TOKYO, JAPAN
31 OKTOBER – 4 NOVEMBER 2016

ada tanggal 31 Oktober – 4 November 2016, Psaya mendapat kesempatan dari YPK Ora et 
Labora untuk mengikuti Benchmark to Tokyo, 
Japan yang diselenggarakan oleh Universitas 
Pelita Harapan (UPH). Kegiatan ini merupakan 
kegiatan gathering untuk sekolah-sekolah yang 
bermitra dengan UPH. Kegiatan ini diikuti oleh 23 
perwakilan sekolah yang ada di Jabodetabek, 
antara lain SMAK Penabur, SMA Kesatuan Bogor, 
SMA Candle Tree, SMA Katolik Tarsisius Vireta, 
SMA Tarakanita, SMA Pembangunan Jaya, SMA 
Katolik Santa Laurensia, SMA Katolik Saint John, 
dan lain-lain.
   Kesan pertama yang saya dapatkan ketika 
pertama kali menapakkan kaki di salah satu kota 
di negeri Matahari Terbit ini adalah kota ini 
sangat maju dan modern, bersih dan tertata rapih, 
dan orang-orang yang sangat disiplin. 
Kedisiplinan ini saya lihat ketika di sepanjang 
jalan banyak terdapat lampu lalu lintas, walaupun 
tidak ada polisi, tetapi semua pengguna jalan, 
baik pengendara motor, mobil, sepeda, maupun 
pejalan kaki sangat taat terhadap peraturan. Kota 
ini juga sangat aman, karena ketika sepeda 
diparkir dan tidak ada penjaga, juga jaran terjadi 
kehilangan.
   Ada beberapa kegiatan yang dilakukan selama 
gathering ini. Salah satu kegiatan paling utama 
dalam kegiatan ini adalah kunjungan ke Kanto 
International High School dan Shinjuku Yamabuki 
High School. Berikut beberapa hal yang saya 
dapatkan selama kunjungan ke sekolah ini.
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 Usia tidak dibatasi karena pihak 
sekolah juga menyadari bahwa setiap 
manusia diberikan kesempatan untuk 
mengenyam pendidikan yang sama. Di 
sekolah ini kami diberi kesempatan 
untuk berkeliling melihat aktivitas 
siswa, seperti belajar di kelas, masuk 
ke kelas musik, kelas olah raga, 
komputer, dan lain-lain, tetapi kami 
tidak diperkenankan untuk mengambil 
gambar aktivitas siswa di sekolah ini. 
Kesan yang kami dapatkan ketika 
berkunjung di sekolah ini adalah siswa 
sangat antusias ,  ser ius ,  dan 
bertanggung jawab terhadap pilihan 
mereka. Sisilia Sri Wahyuningsih

disambut dengan sambutan salah satu 
siswa dengan menggunakan bahasa 
I n d o n e s i a ,  d a n  s i swa  j u g a  
mempresentasikan pengalaman mereka 
ketika mengikuti live in di Bali dan 
Yogyakarta pada saat musim liburan 
mereka. Rasa kagum dan haru kami 
bertambah ketika siswa tersebut 
membawakan lagu Satu Nusa Satu 
Bangsa dan Tarian Kecak.

2. Shinjuku Yamabuki High School
Sekolah ini juga setara dengan SMA 
dan sekolah juga memiliki keunikan. 
Keunikan yang dimiliki sekolah ini 
adalah siswa yang bersekolah di 
sekolah ini tidak dibatasi umur dan 
dapat memilih jenis dan  jam pelajaran 
yang mereka inginkan sesuai yang 
ditawarkan oleh pihak sekolah. Sekolah 
ini memberikan kesempatan bagi siswa 
untuk bisa memilih sesuai pilihan dan 
bakat mereka karena pihak sekolah 
menyadari bahwa setiap manusia 
memiliki talenta dan bakat yang 
berbeda.
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SCHOOL LEADERS CONFERENCE 

(BINUS SEE 2016) KOTA MALANG

rogram dari BINUS ini diadakan untuk para Pkepala sekolah se-Indonesia, pada tanggal 

31 Juli – 4 Agustus 2016, diikuti oleh 100 

sekolah yang berasal dari  BSD - Kota Tangerang 

Selatan ( ada 4 perwakilan Sekolah, yaitu dari 

SMA  Al Azhar, SMA Stella Maris, SMA Kristen 

Ora et Labora, dan SMA Candle Tree ), Jakarta, 

Bekasi, Bogor, Cirebon, Palembang, Jambi, 

Pangkal Pinang, Menado, Pontianak dan Medan.

     Program Studi Banding  kali ini memilih Kota 

Malang, khususnya SMAK KOLOSE SANTO 

YUSUF MALANG (KOSAYU Hua-Ind). Sekolah 

dengan Motto “ TETAP BERSEMANGAT” (Tangguh 

dalam iman, Unggul dalam Prestasi, Santun 

dalam Pekerti) ini dipilih karena daya juang 

siswanya yang tinggi dan juga ikatan persau-

daraan yang sangat luar biasa , disamping 

pendidikan karakter yang yang sangat kuat 

,semua terlihat dan tercermin dari siswa –sisiwi 

nya yang santun serta ramah dan disiplin. 

Sekolah dengan lokasi yang sangat luas namun 

tetap bersih , rapi dan asri.

   Banyak yang bisa kami ambil dari study 

banding di sekolah tersebut. Harapan kami seba-

gai kepala sekolah bisa menerapkan bebe-rapa 

hal dari apa yang saya dapat dan saya lihat yang 

belum ada di sekolah kami.

   Diharapkan dengan studi banding ini para 

kepala sekolah dan pemangku jabatan di bidang 

pendidikan, dapat  memberikan yang terbaik 

bagi kemajuan siswa, mampu berinovasi, berkre-

asi dan memajukan sekolah seperti tujuan awal 

yaitu melakukan perbaikan dan  peningkatan 

kinerja, dalam profesionalitas masing-masing.

   GURU ADALAH UJUNG TOMBAK KEMAJUAN 

SEKOLAH, GURU HARUS  BERMUTU, GURU  

harus menjadi Garam dan Terang dalam 

Pendidikan

SOSOK GURU : KESEDERHANAAN, KETULUSAN 

dan KERJA KERAS. 

(By : Kristina Jeniati=KA. SMA)

Guru dan Karyawan
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Tim Basket Putri 
SMAK Ora et Labora kembali Berprestasi

im Basket Putri SMAK Ora et Labora di awal Ttahun pelajaran ini kembali mengukir prestasi 
di ajang k\ompetisi basket di SMAN 5 Kota 
Tangerang Selatan pada tanggal 25 Agustus 
2016. Pada kejuaraan ini tim Basket yang dilatih 
oleh Pak Ichwanudin dan Peggy Abigail Seran ini  
meraih juara 3 berjuang melawan tim basket dari  
SMA Kartika.  Semoga prestasi yang diraih bisa 
memacu untuk meraih prestasi  di kompetisi 
basket berikutnya.

Kejuaraan Basket 3 on 3 
di AEON Mall BSD

etelah menorehkan prestasi di kompetisi Ssebelumnya, tim basket putri 3 on 3 SMAK 
Ora et Labora kembali meraih kejuaraan yang 
cukup spektakuler yaitu juara 1 dalam kejuaraan 
Basket 3 on 3 yang diselenggarakan oleh Honda 
Beat di Aeon Mall BSD. Tim basket yang terdiri 
dari Peggy Abigail Seran, Dena Gabriella, Joan 
Putri Callista, dan Eugenia Twedy Kinanti ini 
memenangkan pertandingan setelah melawan 
tim dari SMAN 2 Kota Tangerang pada tanggal 27 
Agustus 2016. Selamat dan sukses untuk tim 
basket SMAK Ora et Labora.

Modern Dance 

SMAK Ora et Labora Kembali Bangkit

idak mau kalah dengan tim basket, tim Tmodern dance SMAK Ora et Labora di tahun 
pelajaran ini juga meraih prestasi yang tidak 
kalah bergengsi. Pada tanggal 6 Agustus 2016 
tim dance masuk dalam top five dalam kejuaraan 
Honda DBL se-Banten. Walaupun belum meraih 3 
besar, tapi prestasi ini ternyata memacu tim 
dance untuk terus mengukir prestasi. Hanya 
berselang satu minggu, tim modern dance 
kembali mencetak prestasi dengan meraih Juara I 
di Kejuaraan Dance di Universitas Pembangunan 
Jaya. Tidak lama berselang tim modern dance 
yang beranggotakan 9 siswi cantik ini juga 
meraih Juara II pada kompetisi Dance di SMAN 5 
Kota Tangerang Selatan. Prestasi yang 
membanggakan. Selamat dan sukses untuk tim 
dance SMAK Ora et Labora.

Prestasi



Mencipta Karya 
di Lomba Desain Laborian Flazz Card

omba desain Laborian Flazz Card diadakan Luntuk mendukung pengadaan kartu Flazz 

Card di lingkungan sekolah ORA et LABORA BSD, 

Pamulang, dan Panglima Polim. Siswa-siswi 

SMPK ORA et LABORA berhasil keluar sebagai 

pemenang, diantaranya adalah Olga Maisha V 

(7A), Andrea Tristan (8A), dan Ni Putu Young Yen 

You A (9B). Terus berkreasi dan berkarya! 

Partisipasi dalam Lomba Pembacaan

 Puisi Korea dari Hanwha Life

enyisihkan 150 peserta tidaklah mudah. MHingga perjuangan gugur di babak 

semifinal ketika harus bersaing dengan 6 

penampil dari kategori umum, mahasiswa, dan 

pelajar. Siswa-siswi SMPK ORA et LABORA BSD 

berhasil menampilkan genre membaca puisi 

yang berbeda, yaitu dramatisasi puisi. Kompetisi 

yang rutin setiap tahun ini dilakukan sebagai 

bentuk kerja sama pengarang puisi Korea dengan 

masyarakat Indonesia. Penyelenggara Yayasan 

Pustaka OBOR dengan Hanwha Life. 
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Prestasi

Partisipasi dalam Lomba 

Basket,Futsal,dan Modern Dance 

di Labrakadabra 3

eikutsertaan siswa-siswi SMPK ORA et KLABORA BSD dalam kegiatan Labrakadabra 

3 diantaranya adalah dalam pertandingan bas-

ket, futsal, dan modern dance. Mereka belajar 

banyak hal, bahwa setiap kompetisi mengajar-

kan daya juang, kesabaran, dan persiapan ma-

tang. Berikut dokumentasi dari keikutsertaan 

siswa-siswi kami dalam kegiatan tersebut. 
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Pak Rustam Effendi Tampubolon

**  ** Dalam Kenangan

ustam Effendi Tampubolon nama lengkapnya, Rberdasarkan data karyawan YPK Ora et Labora 

Beliau mulai bekerja di YPK Ora et Labora, sejak 23 Juli 

1987. Dan diangkat pada 1 Februari 1988. Jika dihitung 

dari tahun mulai kerja sampai dengan 5 Januari 2017, 

masa kerja Pak Rustam Effendi Tampubolon di YPK Ora 

et Labora adalah selama 28 tahun 5 bulan 22 hari. 

Sebelum meninggal beliau mengalami sakit 

sejak bulan Oktober 2016. Penyebab sakit yang 

kedengarannya sepele, yaitu gara-gara menginjak 

keramik yang pecah dan luka sedikit dibawah telapak 

kaki setelah itu beliau memakai sepatu baru yang 

sempit. Beliau tidak terlalu menghiraukan dengan luka 

kecil dibawah telapak kakinya sampai beberapa 

minggu kemudian saat dibawa ke dokter dan lukanya 

sudah parah. Beliau dirawat selama 4 bulan lebih dan 

Tuhan memanggil beliau kembali ke pangkuan-Nya 

pada pagi hari tanggal 5 Januari 2017. 

Pak Rustam Effendi Tampubolon adalah sosok 

teman, sahabat, rekan kerja, bapak, om, paman, abang, 

kalau Pak Yoa biasa panggil beliau Amang. Orangnya 

Suka becanda, suka ngeledekin teman. Hal seperti itu 

selalu beliau tunjukkan saat bertemu teman kerja, 

apalagi saat nongkrong bareng sambil minum kopi. 

Itulah dia Pak Rustam Effendi Tampubolon.

Berikut testimoni rekan kerja tentang diri Pak 

RustamEffendi Tampubolon:

1. Pak Tikky Suwantikno, Direktur PH YPK Ora et 

Labora tahun 2006 – 2014 
Sebagai pimpinan Rustam selama 8 (delapan) tahun 
saya melihat karakter pribadi yang menonjol adalah 
Tanggung Jawab dan Pembelajar. semua tugas-tugas 
yang menjadi tanggung jawabnya selalu dilaksanakan 
dengan baik dan selalu bertanya untuk hal-hal yang 
tiak diketahuinya. Disamping itu jika melakukan 
kesalahan, maka Rustam akan berusaha untuk bekerja 
lebih baik lagi, sehingga perkembangan ke arah positif 
selalu nampak pada diri Rustam.
Sebagai teman ada tiga hal yang khas pada Rustam, 
yaitu Ramah dan Suka menolong. Rustam akan 
bersikap ramah kepada semua orang, tanpa 
memandang latar belakang temannya dan dengan suka 
r e l a  m e n o l o n g  t em a n - t em a n n y a  y a n g  
membutuhkannya, sekalipun dirinya sedang sakit.
Tanggung Jawab dipekerjaan bagus tapi kalau soal 

tanggung jawab menjaga kesehatan menjadi persoalan 
sendiri buat Rustam, karena Rustam suka sekali 
dengan makanan yang enak-enak, jadi sering kali abai 
terhadap kondisi kesehatannya. Hal tersebut seringkali 
saya alami sendiri, sering tidak tertib menjaga 
kesehatan dan ini menjadi perhatian kita bersama agar 
bisa tertib menjaga pola makan sehat kita.
Selamat Jalan Rustam, Kenangan Indah bersamamu tak 
akan terlupakan.

2.  Testimoni dari Kampus Ora et Labora Pamulang:

a. Siska : Penampilan terkesan galak (karena 

kalau ngomong seolah-olah membentak), 

tapi sebenarnya beliau orang jujur dan 

bertanggung jawab.

b. Orlina : Tegas dan bertanggung jawab, superl 

dan ceria

c. Rahmani : Suka bergaul, humoris

d. Suci : humoris, galak

e. OB : Suka becanda, tidak serius

f. Hermin : Kekeluargaan, tidak suka mengeluh, 

bersahaja

g. Satpam : Humoris, suka bergaul, tidak 

sombong, dan tidak angkuh

h. Agustin : Terkesan galak, namun humoris 

sesungguhnya dan ringan tangan/mudah 

dimintai tolong

i. Rinì  : Lucu walaupun terkadang sok galak 

tapi ramah

j. Sanaria : suka membantu, dan humoris

3.  PAK SAMSURI HADI
Saya mengenal almarhum Bapak Rustam 
pertamakali di Sekolah Ora et Labora Pondok Indah 
sekitar tahun 1998. Ketika bergaul dengan Beliau 
belum secara dekat, namun sejak saya bertugas di 
sekolah Panglima Polim, saya menjadi akrab.Pak 
Rustam di mata saya adalah seorang karyawan 
yang berdedikasi tinggi. Saya melihat Beliau 
memiliki kepedulian terhadap sekolah khususnya 
sekolah Panglima Polim (TK, SD, SMP). Beliau dekat 
dengan orang tua murid, semangat dan cinta yang 
luar bisa dari Beliau terhadap sekolah sampai-
sampai Beliau melupakan kesehatannya sendiri. 
Pada saat-saat terakhir Beliau bekerja sudah 
tampak bahwa Beliau mengalami kelelahan, namun 
tetap memaksakan diri. Itulah yang membuat saya 
merasa kagum terhadap dedikasi Beliau. Pak 
Rustam juga memiliki keramahan terhadap guru-
guru. Terakhir Beliau bekerja melayani buku-buku 
lewat BUS STORE. Beliau lakukan dengan penuh 
keramahan dan rasa bercanda yang enak, sehingga 
suasana selalu ceria di ruangan tersebut.Kami 
merasa kehilangan atas kepergian Beliau karena 
kehangatannya dalam bergaul.
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4.  PAK EDI HARIANTO ARTIADI
Saya mengenal Almarhum Pak Rustam mulai tahun 1987. Pak Rustam pernah beberapa tahun ditempatkan di 
Sekolah Ora et Labora Pondok Indah. Ketika saya memimpin SMP dan SMA Ora et Labora Pondok Indah, peranan 
Pak Rustam sangat besar membantu keamanan sekolah. Saya menugasi Beliau karena memiliki kemampuan 
bela diri. Ketika harus menyelesaikan konflik perkelahian siswa dengan siswa sekolah lain, saya selalu 
mengajak beliau. Teman-teman suka menyebut Pak Rustam itu bodyguard Pak Edi. 
Pak Rustam itu karyawan yang sangat berdedikasi. Lincah dan tak mengenal lelah menangani tugas sekolah. 
Soal absen, hampir tidak pernah. Beliau memiliki kejujuran dan sportif. Pak Rustam juga enak diajak berdiskusi 
tentang masalah apa saja khususnya menyangkut strategi mengamankan sekolah. Pak Rustam juga sangat 
tahu menjaga kerahasiaan. Beliau bukan tipe karyawan yang suka cari muka terhadap atasan. 
Selamat Jalan Pak Rustam, jasamu selalu dikenang.

5.  Yosianto:

Saya mengenal Almarhum sekitar tahun 2007 waktu saya masih kerja sebagai Sekretaris Pelaksana Majelis 

Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) DKI Jakarta, saat itu Pak Tikky Suwantikno menjabat Direktur Pelaksana 

Harian YPK Ora et Labora, juga sebagai Pengurus MPKW DKI Jakarta. Saya lebih mengenal Beliau saat 

bergabung di YPK Ora et Labora tahun 2013. Sosok Pak Rustam di mata saya, orangnya suka becanda, tegas, 

punya prinsip, humble, luwes, supel, tidak pemarah. Suka ngeledekin saya.. “ya takut”, “cemen”. itu salah satu 

kata yang sering keluar dari mulutnya kalau lagi becanda dengan saya. Dibalik semua itu beliau kurang disiplin 

menjaga kesehatannya. Itulah Pak Rustam satu sosok yang selalu dikenang, teman, sahabat, rekan kerja.  

selamat jalan pak Rustam, selamat bertemu Tuhan di surga.  

Selamat Jalan Pak Rustam, Kenangan bersamamu tidak akan terlupakan. 

Semoga Rohmu tenang bersama Tuhan di surga.
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5 Trik Membuat Jeans Tetap Awet
     KOMPAS.com - Sedih ya, bila jeans andalan Anda mulai aus. Warnanya 
memudar, ujung celananya mulai dedel-duel alias terkoyak, atau bahannya 
tidak lagi meregang dengan baik. Padahal, jeans itu nyaman dipakai, 
warnanya sangat Anda sukai, modelnya pun membuat kaki terlihat jenjang.
   Mengapa bahan denim yang awalnya dipakai para pekerja kasar di 
Amerika bisa memudar dan rusak? Menurut Carl Chiara, Director of Brand 
Concepts di Levi Strauss & Co, hal ini seringkali disebabkan kesalahan 
dalam perawatannya. Denim seharusnya hanya dicuci dengan mesin cuci 
setiap enam bulan. Selebihnya, Anda cukup mencucinya dengan tangan.
   Pada harian The Wall Street Journal, Chiara membagi trik merawat jeans 
yang biasa dilakukannya. Ia biasa mengisi air dengan suhu ruangan ke 
bathtub sedalam 15 cm, lalu menambahkan dua sendok makan sabun cair. 
Kemudian ia merendam jeans-nya dalam posisi mendatar di dalam bathtub. 
Setelah 20 menit, ia menggantung jeans dan membiarkan airnya menetes 
hingga mengering. Jadi, jeans tidak digilas dan diperas. Dengan cara ini, 
jeans akan lebih awet ketimbang bila dicuci setiap minggu dengan mesin 
cuci.
    Untuk merawat jeans, masih ada beberapa cara yang disarankan pe-
ngamat fashion lain :   
1. Pilih jeans yang bahannya berkualitas. Bahan jeans bervariasi 
tergantung mereknya, dan  tidak mudah memilih mana yang bisa tahan 
hingga bertahun-tahun dan yang cepat rusak setelah dicuci dengan 
mesin cuci berulangkali. “Periksa bagian dalam ujung celana yang ada 
jahitan berwarnanya," saran Loren Cronk, pemilik Loren, toko jeans di 
Brooklyn, New York City. "Itulah tanda jeans yang tepinya ditenun." 
Jeans seperti ini umumnya merupakan barang vintage, dan biasanya 
lebih awet daripada jeans buatan sekarang. Bahannya memang lebih 
tebal, sehingga lebih berat juga. Tak usah berharap banyak dengan 
jegging yang sekarang lagi ngetren; pasti umurnya juga jauh lebih 
pendek. Untungnya sekarang teknik tenun muncul lagi, dan digunakan 
untuk memproduksi jeans dengan merek-merek terkenal. 
 2. Bersihkan pada bagian yang bernoda dulu. Jeans tidak selalu harus 
dicuci seluruhnya. Kadang-kadang, membersihkan bagian yang ada 
nodanya bisa mencegah jeans berubah bentuk. Chiara menyarankan 
untuk mencoba membersihkan noda yang sulit dibersihkan dengan 
pembersih kaca. Anda juga bisa menggunakan sabun cuci tangan untuk 
menjaga area di belakang resleting tetap bersih dan wangi.
3. Balik bagian dalamnya keluar. Untuk mencegah warna jeans 
memudar, balik jeans Anda sehingga bagian dalamnya kini di luar. 
Gunakan air bersuhu ruangan untuk mencucinya. Jika warna jeans sudah 
keburu memudar akibat luntur, cuci jeans tersebut bersama dengan 
jeans lain yang warnanya masih kuat. Trik lain, versi Chiara, tambahkan 
sedikit cuka untuk mencuci. Cuka juga akan melindungi warna jeans.
4. Lindungi jeans dari penipisan dan koyakan. Jika jeans Anda rusak 
akibat penggunaan mesin cuci, hentikan dulu cara ini. Cronk 
menyarankan untuk menggunakan deterjen ramah lingkungan yang tidak 
menggunakan bahan pemutih. "Mencuci jeans tanpa sabun kadang-
kadang juga akan membersihkannya tanpa merusak bahannya," katanya.

Jika Anda melihat ada lubang atau robekan pada jeans, segera atasi. 
Entah dengan menisiknya (menjahit dengan halus) atau menambalnya 
dari dalam. Hal ini akan mencegah robekan melebar. 
5. Pelihara bentuk aslinya. Hal yang paling merusak bentuk jeans 
adalah saat Anda mengeringkannya di pengering mesin cuci. Jika Anda 
berniat mengeringkannya di situ, pastikan  di-set dalam aturan low.
  Memindahkan jeans yang masih lembab dan langsung 
menggantungnya sampai kering lebih disarankan. Hal ini akan mencegah 
jeans menjadi berkerut, menyusut, dan memelihara bentuk aslinya 
sebelum dicuci. Begitu jeans kering sempurna, gantung jeans di dalam 
lemari (tidak melipatnya). 
   Untuk jeans dengan bahan yang stretch, yang berlaku adalah 
kebalikannya. Memasukkannya ke dalam pengering dalam waktu lama 
justru akan memelihara kelenturannya. Namun jangan meninggalkannya di 
dalam pengering terlalu lama. Ingatlah bahwa siklus pengeringan ini 
akhirnya tetap akan mengurangi elastisitas bahannya. Bila Anda ingin jeans 
kering lebih cepat, angin-anginkan dulu jeans, baru masukkan ke dalam 
pengering selama 10 - 15 menit.
Editor: DiniSumber: 
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Yuuuk Ikutan.....dan Bergabung
dengan Marching Band ORA et LABORA






