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Salam Redaksi

 Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan begitu banyak 
Berkat-Nya sehingga dapat terselesainya Buletin ORA et LABORA ini. Kami juga 
mengucapkan banyak terima kasih kepada semua anggota redaksi yang telah bekerja 
keras dalam pembuatan Buletin ORA et LABORA dan seluruh pihak yang telah membantu 
dan mendampingi kami.
 Mungkin masih banyak  kekurangan dan kesalahan dari penulisan Buletin ORA et 
LABORA ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk 
membenahi kekurangan dan kesalahan sehingga menjadikannya lebih baik.Tetapi dengan 
dukungan dari semua pihak dan kerja keras dari tim redaksi yang terus berkarya akhirnya 
majalah ini sampai ditangan pembaca.
 Dalam Buletin ORA et LABORA ini, kami mencoba mengulas semua tentang  
kegiatan siswa/siswi, dan seputar informasi yang akan menambah wawasan.
Tapi kami mencoba memberikan yang terbaik untuk sekolah dengan memberikan saran 
dan kritik kepada kami supaya dapat dijadikan bahan introspeksi bagi sekolah tercinta ini. 
Harapan kami, Semoga coretan yang sederhana ini tidak hanya sederhana manfaatnya, 
melainkan memiliki manfaat yang besar bagi kita semua.  Aamiin.

SalamRedaksiBuletin



VISI: SMK OeL adalah institusi terakreditasi oleh Pemerintah yang 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknik berkualitas tinggi bagi 
generasi muda dan pekerja industri guna memenuhi kebutuhan industry 

berdasarkan standar kualifikasi profesional yang relevan dan dijiwai oleh nilai-nilai 
kerja dan budi pekerti yang baik.

MISI: SMK OeL menjalin kemitraan erat dengan industri dan masyarakat 
sekitarnyauntuk mengantar siswa mencapai tingkat kompetensi dan kesiapan 

kerja danmembekalinya dengan nilai-nilai dan etika kerja profesional 
berdasarkankebutuhan industri serta standar kualifikasi dan sertifikasi profesional 

yang relevan.

 Hari demi hari terus berjalan, tanpa terasa satu tahun sudah kami berserta 
seluruh siswa belajar dan bermain bersama.Keceriaan dan sukacita selalu menyertai 
setiap anak.
Kini tiba saatnya untuk kami mengantar seluruh siswa TK B memasuki jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. Bahagia rasanya kami dapat menyaksikan 
pertumbuhan mereka. Suka dan duka bersama adalah kenangan yang indah bagi 
kami.
 Biarlah Kiranya Kasih Karunia Tuhan Yesus  Kristus selalu menyertai setiap 
langkah hidup dari setiap anak-anak dimanapun berada.Selamat bertum-
buh didalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. (kutipan: Dani Ekowati,TK BSD)
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Renungan 

Garam merupakan kebutuhan baku untuk kehidupan manusia. Garam memberi 
rasa lezat, memberi daya memelihara lama atau mengawetkan sesuatu. Bahkan garam 
menimbulkan rasa dan warna haus akan sesuatu yang lain.  inilah yang dipakai Tuhan Yesus 
untuk menyampaikan kabar baik (Injil) ke tengah –tengah dunia ini.

Di dalam kitab (PL) Perjanjian Lama pun garam juga dipakai secara simbolis untuk 
tujuan keagamaan. Misalnya, “Dalam setiap persembahan yang berupa korban sajian, 
haruslah kau bubuhi garam, janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban 
sajianmu; beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam” dalam kitab 
ditegaskan (Im 4:13), juga dipakai istilah “perjanjian garam” (Bil 18:19). Perjanjian garam ini 
berarti suatu hubungan atau relasi yang menetap dan makan garam bersama orang lain itu 
berarti memasuki ikatan setia satu sama lain. Rasul Paulus menegaskan: “Hendaklah kata-
katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu, bagaimana kamu 
harus memberi jawab kepada setiap orang” (Kol 4:6). .

Apa maknanya yang sesungguhnya bahwa garam bisa menjadi hambar atau 
kehilangan rasa asinnya? Bagi kita sekarang, garam selalu tetap asin dan tak hambar! pada 
zaman Tuhan Yesus, garam tak dibuat dan dimurnikan dari unsur-unsur campuran seperti 
garam kita saat ini. Karena tercampur dengan unsur-unsur lain, rasa garam itu berubah dan 
bisa kehilangan rasa khususnya. Nah, sifat garam inilah yang dipilih Yesus untuk 
menggambarkan sifat orang apabila menjadi murid-Nya, yaitu: tetap setia.

Sebagai Murid Yesus kita harus tahu kapan dan bagaimana ia  harus mengubah sikap 
dasar hidupnya, apabila “masakan hidangan ajaran Yesus” terasa hambar dan tidak cocok 
lagi dengan seleranya sendiri. Ia harus tahu dan mau berusaha untuk mempertahankan dan 
memupuk kembali keadaan hidupnya menurut iman, apabila makin terasa bertentangan 
dengan “rasa” injili atau alkitabiah yang benar! Ia harus setia dan loyal terhadap janjinya 
kepada Tuhan.

Apa hubungan antara pesan Tuhan Yesus “Kamu adalah garam dunia” dan “Kamu 
adalah terang dunia”? 

1. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Terang Dunia! maka kita sebagai lembaga 
pendidikan Kristen ORA et LABORA juga harus menjadi terang dunia. Terang 
mempunyai makna menghilangkan kegelapan! Artinya, menghilangkan kejahatan 
dan dosa, yang timbul dari kebodohan, ketidaktahuan, praduga, dan kepentingan 
diri sendiri. Yesus adalah terang, sebab wajah-Nya bersinar dan menunjukkan diri 
seperti ada-Nya, yaitu sebagai segala-galanya yang baik dan benar. Nah, itulah pula 
yang harus menjadi teladan bagi para murid Yesus sebagai terang dunia.

2. Kita sebagai murid Yesus juga harus bisa menjadi garam dunia maka kita harus bisa 
memberi rasa, memberi warna yang baik, dimanapun kita berada.

3. Melalui bacaan kitab Injil ini kita sebagai karyawan dan pendidik di Lembaga 
Pendidikan Kristen ORA et LABORA dingatkan untuk tegas dan jelas  akan tugas 
panggilan kita sebagai murid Yesus untuk mewartakan kabar baik (Injil) kepada 
semua orang dengan perkataan dan perbuatan.(Stev. Sud)
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Kampus Panglima Polim

“Learning English is Fun....... I can do it”

Perayaan Bulan Pendidikan TK/KB ORA et LABORA dilaksanakan hari Jumat, 19 Mei 

2017 diikuti oleh seluruh siswa KB, TK A & TK B. Dress code dalam lomba ini adalah cowboy 

& cowgirl. Sesuai dengan tema yang diambil maka lomba yang dilaksanakan dalam Bahasa 

Inggris. Kategori lomba disesuaikan dengan umur & kelas dengan tingkat kesulitan yang 

berbeda. Kelas Pra-KB & KB adalah sing & dance competition.Kelas TK A adalah Nursery 

Rhymes. TK B dibagi menjadi 2 bagian yaitu Story Telling diikuti oleh 5 siswa TK B dan 4 

siswa lainnya mengikuti lomba Recite Rhymes.

Lomba dibagi menjadi 2 bagian, setelah 12 siswa tampil lomba diselingi penampilan 

Paduan Suara & Angklung dari siswa kelas 3, SDK ORA et LABORA Panglima Polim dengan 

judul lagu Tanah Airku. Lalu lomba dilanjutkan sampai seluruh siswa mendapat giliran untuk 

tampil. Di akhir penampilan siswa ditutup dengan Story Telling oleh Gaizka siswa kelas 7 

SMPK ORA et LABORA Panglima Polim tentang “R.A. Kartini”. 

Pemenang dari lomba ini adalah:  Sing & Dance Competition dari kelas Pra-KB 

dimenangkan oleh Victoria Immanuela Duma Tambunan dan Mariel Lioradina Riyadi 

menjadi juara dari kelas Kelompok Bermain. Nursery Rhymes dari kelas TK A Davina Sophie 

Christien Basuki mendapat Juara I dan Davina Dihita Siahan mendapat Juara II. Story Telling 

competition dimenangkan oleh Audrey Jesse 

Abigai l  Si tumeang dan Reci te  Rhymes 

dimenangkan oleh Gishella Melany Patty. Setelah 

penyerahan hadiah dan foto bersama acara pun 

selesai dengan pembagian goodie bag. Seluruh 

siswa sangat gembira  meskipun hanya beberapa 

siswa yang mendapat piala. Acara ditutup dengan 

doa oleh Ibu Natalia H.R. (DGRM)

PERAYAAN BULAN PENDIDIKAN 



makan siang, kami menutup acara 
dengan memberikan ucapan terima kasih 
kepada pihak kepolisian udara,  
bernyanyi dan berdoa pulang. See you 
again pak polisi….(NHR)

Pada tanggal 29 Maret 2017, peserta 
didik  KB, TK A dan TK B belajar 
langsung di bandara POLAIRUD tentang 
transportasi udara. Kami memulai acara 
dengan bernyanyi dan berkenalan 
sekaligus susunan kegiatan tour kita 
dengan para pendamping dari pihak 
kepolisian udara. Pemandu kegiatan tour 
kami adalah Bp. Nasrudin dan di 
dampingi oleh beberapa staf. Sebelum 
kegiatan tour, peserta didik snack time 
dahulu kemudian ke toilet untuk buang 
air kecil dan mencuci tangan.

 Kami siap untuk melakukan 
kegiatan tour bersama-sama. Hanggar 
helikopter adalah yang pertama kami 
kunjungi, setelah anak-anak diterangkan 
kami foto bersama. Setelah itu lanjut ke 
hanggar pesawat kecil, kami juga tidak 
lupa mengabadikannya dengan berfoto. 
Lalu kami melanjutkan ke hanggar 
pesawat besar yang pernah dipakai untuk 
kepresidenan.  Kami juga dapat   
menyaksikan secara langsung helikopter 
yang sedang bertugas dan ada pesawat 
yang datang dan mendarat. Tepat pada 
pukul 11.00, kami kembali berkumpul  di 
tempat semula dan makan siang. Setelah 
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Kampus Panglima Polim

Mini Trip : BANDARA POLAIRUD PONDOK CABE
( Dinas Polisi Air dan Udara )



Apartemen Griya Prapanca menjadi tempat pilihan 

kami untuk mengadakan acara School Gathering 

tahun ini. Tepatnya pada Hari Rabu, 24 Mei 2017 

acara dapat terselenggara dengan baik dan 

menyenangkan untuk semua peserta yang hadir. Kami dari TK Kristen ORA et LABORA 

Panglima Polim mengundang beberapa sekolah untuk datang ke acara ini. Sekolah-sekolah 

tersebut adalah Baby Kanggaroo Pre School and Daycare, KLAB HAUZ, PAUD Anak 

Terang, PAUD Tiga Serangkai, Ciao Bimbi, Taman Main Daycare .

	 Acara dimulai dengan singing time dan dilanjutkan dengan story telling menggunakan 

alat peraga boneka tangan di sebuah restoran yang ada di apartemen. Setelah itu, kami pihak 

panitia membacakan lomba-lomba yang dapat diikuti oleh peserta didik yang hadir bersama 

sekolah mereka dan orangtua mereka. Kami mengajak semua peserta lomba untuk turun ke 

area perlombaan. Kategori lomba pun disesuaikan dengan usia para peserta didik antara lain: 

lomba memindahkan air dengan menggunakan spon cuci piring untuk Daycare dan KB,  

lomba memindahkan bola warna untuk KB, lomba memindahkan air dengan gelas ke dalam 

botol untuk TKA, dan lomba estafet balon berisi air tentunya untuk TKB. 

	 Setelah kegiatan lomba berakhir,  para peserta didik dapat menikmati makan siang dan 

dilanjutkan dengan kegiatan berenang didampingi oleh orangtua masing-masing anak 

maupun guru pendamping dari sekolah . Acara ini juga dirancang untuk sejenak para peserta 

dapat bersilahturahmi satu sekolah dengan sekolah yang lain, tidak hanya untuk anak-anak 

tetapi juga para guru serta para orangtua. Pukul 11.00, panitia dengan para peserta yang hadir 

di school gathering kali ini melakukan sesi foto dilanjutkan dengan pengumuman pemenang 

lomba. Acara ini ditutup dengan berdoa bersama dan bernyanyi perpisahan. See you on the 

next project!!!! (NHR)
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Kampus Panglima Polim

School Gathering
“Summer Fun with us”



Pada hari Rabu, 15 Maret 2017, siswa SDK-

SMPK ORA et LABORA Panglima Polim lewat 

e k s t r a k u r i k u l e r  K e p r a m u k a a n  

menyelenggarakan sebuah acara yaitu Pesta 

Pramuka. Acara ini dimulai pukul 07.30 

sampai dengan pukul 14.00. 

Acara pembukaan dipimpin langsung oleh 

Bapak Eko Purnomo selaku Kepala SDK-

SMPK ORA et LABORA Panglima Polim, 

dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan 

para guru ekskur kepramukaan Bapak 

Yeremia dan Bapak Suryo tentang bentuk 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

Pesta Pramuka ini. 

Beberapa kegiatan yang kami lakukan yaitu 

merakit tandu, membuat tiang bendera, 

semaphore, menyusun sandi, membaca 

arah mata angin dan baris berbaris. Kami 

juga membuat sarapan sendiri dengan menu 

sandwich dan burger. Kegiatan ini sangat 

memberikan pengalaman yang sangat 

bermanfaat bagi kami. 

(Sakura, Yency, Gaizka – Kelas VII) [s] [s-r]
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Kampus Panglima PolimSd-smp Oel Polim

Pesta Pramuka
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Kampus Panglima Polim
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Kampus Panglima Polim
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Kampus Panglima Polim
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Program Adik Asuh

dengan tenang dan percaya diri. Selain itu, 
pada tahun berikutnya Kakak Asuh dapat 
membantu Adik Asuh lainnya lagi di kelas 6, 
9 ,dan 12 tahun ajaran 2018/2019. 
Tentunya ini tidak mengurangi kesempatan 
yang diberikan kepada siswa kelas lain yang 
kesulitan membayar SPPnya. 
Setiap tahun, bersama-sama dengan 
Principal, kami akan meninjau kembali 
kondisi keuangan orang tua sebelum 
melanjutkan pemberian bea siswa.
Kami bersyukur Program Adik Asuh yang 
telah berjalan satu semester ini, semester 
genap 2016/2017. 
Dengan bantuan Principal dari masing-
masing kampus kami telah memilih 
beberapa siswa sebagai Adik Asuh. Dari 7 
Adik Asuh yang kami ajukan dalam Program 
Adik Asuh, ada 3 yang dibiayai oleh Kakak 
Asuh (donatur) selama semester genap 
2016/2017, yaitu  siswa kelas 4 SD Polim, 
kelas 9 SMP Pamulang dan kelas 6 SD BSD .
Sumbangan yang berasal dari para donatur 
lainnya, kami pergunakan untuk membayar 
SPP 1 bulan dari 4 siswa sesuai usulan dari 
Principal BSD.
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

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 tetap melanjutkan 
pendidikannya di sekolah OeL (disebut Adik 
Asuh).  Ada saja siswa OeL yang karena 
ke s u l i t a n  e ko n o m i  o ra n g  t u a ny a  
menyebabkan pembayaran SPP siswa 
terhenti.
Pada awal tahun ajaran 2017/2018, Program 
Adik Asuh kembali mengajak Teman-teman, 
Alumni, Orang Tua Murid dan Kerabat 
sekalian untuk ikut serta memberikan 
perhatian kepada mereka dengan mengikuti 
Program Adik Asuh di OeL.
Caranya : Mari sumbangkan secara sukarela 
setulus hati berapa pun besarnya secara 
rutin setiap bulan sepanjang tahun ajaran 
2017/2018 – pada bulan Juli 2017 s/d Juni 
2018, agar bersama-sama kita membayar 
SPP siswa yang membutuhkan. 
Pembayaran dilakukan dengan mentransfer 
ke :

Bank Permata
Rek. No. 0701.337.964
a/n Yayasan Pendidikan Kristen 
(YPK) Ora et Labora

Pada periode tahun ajaran 2017/2018, kami 
akan membantu Adik Asuh yang duduk di 
kelas 6, 9 dan 12 di mana menjelang akhir 
tahun ajaran akan menempuh ujian akhir di 
tingkat SD, SMP dan SMA. Dengan lancarnya 
pembayaran SPP, mereka tidak lagi diganggu 
oleh tagihan sekolah atas tunggakan  
SPPnya, sehingga mereka dapat belajar 

Program Adik Asuh
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Kampus Pamulang
Tkk Oel Pml

PAGELARAN BUDAYA
diselenggarakan TKK ORA et LABORA 

Pamulang di hari Jumat, 19 Mei 2017. Anak-
anak menyambut dengan ceria menggunakan 
berbagai busana daerah seperti daerah Batak, 
Dayak, Padang, Sulawesi, sampai Irian Jaya. 

Acara diawali dengan menyanyikan Indonesia 
Raya dan mengucapkan Pancasila secara 
bersama-sama. Orang tua pun tidak mau 

ketinggalan. Kegiatan berikutnya anak-anak 
melakukan fashion dan talent show. Anak-anak 
secara bergantian memperagakan baju daerah 
yang dikenakannya dengan gaya khas mereka 
masing-masing lalu anak juga menampilkan 
kemampuan mereka (menyanyi, membaca 
puisi, bermain pianika, sempoa, dan juga 

dance). Melalui acara ini anak-anak belajar 
mencintai bangsa dan negara Indonesia dan 

juga mengenal baju daerah dan keberagaman 
suku bangsanya. Terimakasih Indonesiaku
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Kampus Pamulang

Jumat, 11 Juni 2017 it’s COOKING DAY….

enak enak enak mari kita membuat kue cubit

Anak-anak berkumpul didepan halaman kelas TK B dengan 

menggunakan celemek  siap untuk membuat adonan kue cubit. 

Dibimbing oleh ibu Nana mulai dengan menjelaskan peralatan yang 

akan dipakai serta bahan-bahan adonan.  

Anak-anak sangat semangat dan antusias mengikuti Cooking Day TKK 

Ora et Labora Pamulang ini. Di sini anak bisa memecah telur, 

menuang tepung, mengaduk adonan, dan menuang adonan ke 

cetakan kue diatas kompor. Hati-hati yaaa…

Dan setelah selesai anak-anak bisa mencicipi 

kue cubit yang sudah matang.

“Enaaaaakkkk… boleh tambah lagi bu guru “. 

Buat anak-anak, jadilah koki kecil yang membuat “adonan hidup”

mama papa kalian yang sangat enak. Amin amin amin.

COOKING DAY



Edisi Juli 2017 Menjadi garam dan terang bagi sesama20

Kampus Pamulang

Wow seru sekali...  
  

Hari in
i Selasa, 14 Maret 2017 anak-anak 

TK OeL Pamulangaku minitrip
 ke Lubana 

Sengkol (Muncul). B
erangkat naik mobil 

angkot bersama ibu guru, anak-anak 

semakin antusias. Mereka belajar naik 

angkota umum dan terlihat mereka sangat 

menikmati walaupun keringat ada pada 

wajah mereka. Saat sampai di Lubana 

Sengkol, anak-anak disambut oleh Kak 

Panci... e
hh salah, maksudnya Kak Panji 

yang dengan penuh semangat menyambut 

anak-anak. Itu juga yang membuat anak-

anak bertambah antusias. Setelah sesi 

foto bersama, anak-anak langsung 

mengikuti kegiatan Flyi
ng Fox

 dan Naik 

Kano. Anak-anak hebat lho, mereka 

dengan percaya diri d
an berani melakukan 

kegiatan semua itu. Go
od Job

 Kid
s

Minitrip Lubana Sengkol
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Kampus PamulangKampus Pamulang
Ora et Labora Pamulang

Berbagai kegiatan yang dibentuk oleh para pengajar di SDK ORA et LABORA 
Pamulang diperuntukkan bagi seluruh siswa siswi yang ada, juga bertujuan untuk 
menambah wawasan para siswa siswi. Seiring perkembangan yang akan dihadapi para siswa 
siswi dalam meningkatkan keterampilan mereka di kemudian hari, harus sejak dini pula 
mulai dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan dari sekolah yang dapat mendukung 
peningkatan keterampilan mereka. Kegiatan seperti “Cooking Day” SDK ORA et LABORA 
Pamulang  yang diselenggarakan pada Jumat, 03 Februari 2017 ini sangatlah cocok untuk 
melatih keterampilan mereka. 

Para siswa siswi pun diajak untuk mengenal berbagai macam bahan-bahan makanan 
dan minuman. Selain itu, para siswa siswi juga diajarkan bagaimana mencari menu makanan 
seperti apa yang akan mereka masak pada acara cooking day tersebut. Tidak hanya sekedar 
mengenal bahan dan menentukan menu masakan, mereka juga harus belajar apakah bahan-
bahan yang mereka sudah pilih, sudah memenuhi gizi yang baik untuk dikonsumsi dan 
bagaimana mengelola bahan-bahan tersebut untuk dijadikan makanan yang sehat dan lezat 
untuk mereka santap. 

Kegiatan cooking day diikuti oleh seluruh kelas satu hingga kelas enam SDK ORA et 
LABORA Pamulang sekitar 331 anak yang turut serta meramaikan kegiatan tersebut. Para 
pengajar sudah mempersiapkan bahan-bahan seperti roti, mie, telur, sosis dan sebagainya, 
namun para siswa harus tetap memilih bahan yang ingin mereka masak hingga menjadi 
hidangan yang sehat dan lezat. Antusias yang terpancar dari seluruh siswa siswi pun 
membuat kegiatan ini sangat diminati oleh seluruh siswa siswi SDK ORA et LABORA 
Pamulang. Para pengajar pun turut merasakan antusias tersebut, sehingga merasa puas 
dengan apa yang boleh dirancang untuk seluruh siswa siswi ternyata tidak sia-sia. 

COOKING DAY



Edisi Juli 2017 Menjadi garam dan terang bagi sesama22

Daftar IsiKampus Pamulang

[s] [s-r]



Create Stars In God’s Hand 23Edisi Juli 2017

Kampus Pamulang



Edisi Juli 2017 Menjadi garam dan terang bagi sesama24

Daftar IsiKampus Pamulang

[s
] 
[s

-r
]



Create Stars In God’s Hand 25Edisi Juli 2017

Kampus Pamulang

Game

Smpk Oel Pamulang
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Tanggal 8 – 10 Februari 2017, siswa kelas IX 
SMP Kristen ORA et LABORA Pamulang 
mengikuti kegiatan retreat yang berlokasi di 
kawasan Cisarua, Bogor yaitu Wisma Abdi. 
Kami didampingi oleh beberapa guru, yaitu 
Bapak Antar, Ibu Lucia, Ibu Kandida, Ibu 
Christien, dan Ibu Susi dari Polim. Ibadah 
singkat yang dibawakan oleh Ibu Kandida 
merupakan awal kegiatan kami, dilanjutkan 
permainan yang dipimpin oleh Ibu Susi. 
Sebelum melanjutkan berbagai kegiatan, 
kami dibagi menjadi beberapa kelompok 
yang anggotanya adalah campuran dari siswa 
Pamulang dan Panglima Polim.
 Ses i  pe r t ama ,  kami  s emua  
diperkenalkan dengan Bapak Pendeta 
Lusindo Tobing atau biasa dipanggil Pak 
Dodo. Dalam sesi pertama ini, Bapak 
Pendeta Lusindo membawakan firman yang 
bertemakan “Berakar”. Beliau sangat 
memberi pelajaran yang berharga bagi kami 
semua untuk selalu berakar dalam Tuhan. 
Sesi kedua ini mengajarkan kami untuk 
bertumbuh dari akar yang baik. Bapak 
Pendeta Lusindo banyak memberikan 
ilustrasi yang dapat membuat kami semua 
termotivasi untuk terus bertumbuh. 
 Hari kedua pun tiba dan kami 
memulai hari dengan ibadah pagi yang 
dipimpin oleh Bapak Antar. Dari ibadah pagi 
ini kami mendapat pelajaran untuk selalu 
memberi kritikan yang dapat membangun 
orang lain dan bukan menjatuhkan orang 
tersebut. Tiba akhirnya pada sesi ketiga yang 
masih dipimpin oleh Bapak Pendeta Lusindo 
dengan tema “Berbuah”. Dengan akar yang 
kuat dan tumbuh dengan batang yang besar 
pastinya kami haruslah berbuah. Tidak hanya 
berbuah tetap, tetapi berbuah lebat. Itu adalah 
hal yang disampaikan oleh Bapak Pendeta 
Lusindo pada sesi ketiga. Sesi ketiga 
berakhir dan dilanjutkan dengan sesi 
terakhir. Pada sesi ini, Bapak Pendeta 
Lusindo berkata kepada kami semua untuk 
melakukan apa yang dinyatakan benar dalam 
kehidupan. Ada tiga hal yang harus 

d i p e r b a i k i  d a l a m  h i d u p ,  y a i t u  
mengendalikan pikiran, mengendalikan 
omongan  maupun  perka taan ,  dan  
mengendalikan perbuatan. Kegiatan yang 
kami lakukan tidak hanya keempat sesi 
tersebut, melainkan ada kegiatan untuk 
menunjukkan talent show atau kemampuan 
masing – masing kelompok.
 Refleksi merupakan kegiatan akhir 
kami. Kegiatan ini adalah kegiatan yang 
sangat berpengaruh bagi kami semua, karena 
kami benar–benar fokus untuk mencapai apa 
yang diinginkan dari kegiatan retreat ini. 
Kami ingin berubah menjadi lebih baik lagi 
untuk Tuhan dan kami mau melakukan 
terbaik bagi diri sendiri, orang lain, dan juga 
Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Lusindo 
memimpin kami semua. Beliau meminta 
kami untuk membasuh kaki teman kami 
sebagai tanda bahwa kami saling mengasihi 
dan sebagai tanda cinta kami kepada satu 
sama lain. Kami saling berpelukan, bermaaf– 
maafkan, dan berbagi kasih kepada teman 
maupun sahabat yang kami cintai.

Kegiatan retreat ini sangat berkesan 
bagi kami karena banyak sekali pelajaran 
yang didapatkan selama tiga hari. Kegiatan 
retreat ini tidak akan pernah terlupakan. 
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Retreat Gabungan SMPK OeL
Pamulang – Polim

Oleh: Vina Angela/9A



Jumat, 31 April 2017 tepat pukul 16.00 kami siswa kelas 9 didampingi guru-guru 
melaksanakan ibadah penguatan untuk persiapan pelaksanaan UNBK yang akan kami ikuti  
tanggal 2, 3, 4 dan 8 Mei. Firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Lusindo 

Bapak Pendeta Lusindo meminta perwakilan dari siswa, guru, dan orang tua untuk 
membacakan firman. Firman Tuhan terambil dari Ulangan 4 : 6-9. Mira dan Alex merupakan 2 
perwakilan murid yang membacakan Ulangan 4 ayat 6 dan 7. Sedangkan ayat 8 dibacakan 
oleh Pak Ridwan. Firman yang terakhir dibawakan oleh orang tua murid dari Michael kelas 
9A. Kemudian Bapak Lusindo meminta agar para murid yang datang bersama orang tua 
duduk berdekatan. Teman-teman yang orangtuanya tidak hadir didampingi oleh para guru.

Kami diminta menggambar suatu ruang kosong pada kertas HVS. Kami diminta 
menjelaskan apa yang kami gambarkan kepada orang tua kami. Sebelum kami masuk ke 
ruang ibadah, kami diberi amplop yang berisi doa serta komitmen yang telah kami buat saat 
retreat. Kami diminta untuk memberikan surat itu kepada orang tua kami. Setelah itu 
persembahan pujian satu angkatan dengan menyanyikan lagu “For Your Glory” dan 
“Hossana in The Highest”. “Allah Sanggup”  di-medley dengan lagu “Allah Sumber” 
menjadi lagu terakhir. 

Ibadah penguatan telah selesai, semoga teman-teman sekalian menjadi semangat dan 
dapat menerima hasil sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Terima kasih dan Tuhan 
Memberkati! 
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IBADAH PENGUATAN ANGKATAN 11 (Xilectra Gevierre)
(Ekarina Haryanto/9B/OEL Pamulang)



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 menggunakan 
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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 Sekolah ORA et LABORA secara 
resmi mene-rapkan 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 

LABORIAN FLAZZ CARD, CARA BARU PEMBAYARAN 
DI BUS STORE



Disela waktu senggang yang dimiliki oleh K2 B anak–anak memilih untuk membaca buku 

cerita. Kegiatan ini sangat digemari oleh anak–anak, membaca buku dengan berbagai 

cerita dan gambar yang menarik. Di sini anak–anak di ajarkan untuk saling berbagi dan 

bersabar dalam bertukar buku cerita. Walaupun buku di perpustakaan jadi berantakan 

tapi tenang saja, anak–anak sudah di ajarkan untuk merapikan kembali buku–buku yang 

sudah mereka baca  Yuk rajin baca buku !!
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Baca Buku yuk!

Tkk Oraetlaborabsd



Kegiatan Anak – anak TKK ORA et LABORA 

pada hari jumat pagi setelah senam pagi 

bersama adalah berjalan-jalan santai 

menyusuri jalan di ORA et LABORA  dan 

melihat pemandangan sekitar, tidak hanya 

jalan–jalan disini anak diajarkan untuk 

lebih mengenal alam sekitarnya, melihat 

dan mengamati secara langsung berbagai 

tumbuhan liar, serangga yang hidup di 

sepanjang jalan kompleks ORA et LABORA
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Ayo Jalan – jalan sehat!

Dengan kegiatan ini anak–anak di ajarkan untuk tidak takut kotor, tidak takut untuk belajar di 

alam terbuka, kebersamaan dan bersosialisasi sangat di tekankan dalam kegiatan jalan–jalan 

santai ini . 



Pada hari raya kartini pada bulan 
april lalu, Anak- anak TKK ORA et LABORA 
berkesempatan untuk merayakan hari 
kartini, kali ini anak–anak memakai baju 
Batik yang merupakan baju khas yang 
berasal dari Indonesia. Kegiatan kali ini 
adalah anak–anak berjalan sepanjang 
kompleks perumahan yang terletak dekat 
dengan sekolah, tidak hanya berjalan– jalan 
santai tapi anak–anak juga menyanyikan 
beberapa lagu–lagu dari berbagai daerah di 
Indonesia. Kegiatan ini menarik perhatian 
setiap orang yang berada di area komlek 
perumahan. Mereka senggaja keluar rumah 
untuk menyaksikan anak–anak 
menyanyikan lagu–lagu daerah. Pada Hari 
Kartini kali ini anak–anak juga menikmati 
aneka jajanan pasar dengan berbagai 
variasi dan anak–anak sangat 
menikmatinya.
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HARI KARTINI



 Kasih adalah salah satu ajaran paling berharga yang di 
ajarkan oleh Yesus kepada umatnya, oleh sebab itu kita harus 
saling mengasihi sesama tanpa melihat ras, dan perbedaan 
agama. Itulah inti dari kegiatan anak-anak TKK ORA et LABORA 
BSD. Selain mengenalkan hari kasih sayang yang sering disebut 
dengan Hari Valentine, anak-anak juga di ajarkan untuk belajar 
dan mengenal tradisi Tionghoa dengan merayakan IMLEK. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan berbagai macam 
budaya yang ada di Indonesia salah satunya adalah Hari Raya 
IMLEK. Dengan memakai baju berwarna merah dan pink anak– 
anak di ajak untuk bersuka ria bersama dalam acara Valentine 
dan IMLEK. Anak–anak mengikuti setiap kegiatan dengan 
sangat antusias.   
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GONG XI FA CHOI AND HAPPY VALENTINE'S DAY!



Beberapa waktu yang lalu beberapa anak– 
anak TKK ORA et LABORA mengikuti 

kegiatan lomba mewarnai di The Breeze, 
Bumi Serpong Damai,.. ada Joyada, Jeano 
perwakilan dari K2 dan ada Naysa, Zahra 
perwakilan dari K1. Yuhuuu... ayoo anak– 

anak semangatt yaa mewarnai gambarnya, 
... pada lomba pada kesempatan ini salah 

satu anak TKK ORA et LABORA 
mendapatkan juara pertama lohh.. Hebat 

yaaa.. “Selamat ya Jeano dari kelas K2 
Gambarnya bagus sekali..untuk anak–anak 

yang lain jangan kecewa ya,.. lain 
kesempatan pasti dapat juara jugaa..tetap 

semangat anak-anak
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LOMBA  MEWARNAI
TINGKAT TAMAN KANAK - KANAK
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Under the water Under the sea, 
lots and lot of fishes swimming by me....

Yups,.. pada hari senin tanggal 15 Mei 2017 TKK 
ORA et LABORA mengadakan Field trip Ke Sea 
World Ancol, Jakarta loh... Yuk Simak keceriaan 
anak – anak     

Lihat kita berani memegang Penyu loh.. 
Binatang ini sangat besar, tidak hanya 
menyentuhnya kita juga memberi makan 
penyu,.. tahu engga? Makanan penyu ini 
adalah daging ikan.     Tidak hanya melihat hewan yang hidup 

di dalam laut, disini kita juga diberi kesempatan 

untuk menonton animasi pendek di bioskop Sea 

world,.. dan kegiatan terakhir ditutup dengan 

melihat pertunjukan memberi makan ikan-ikan 

yang di lakukan oleh kakak penyelam sambil 

mendengarkan penjelasan dari kakak pembina... 

Tahu tidak Aquarium di Sea World ini adalah 

aquarium terbesar ke-2 Se-asia tenggara lohh... 

waaah besarnyaaaaaa... 



Beberapa waktu yang lalu anak-anak choir 
mendapat kesempatan untuk tampil di 
sebuah acara bertemakan konser rohani 
yang di selenggarakan di Alam Sutera, 
beberapa anak yang terpilih untuk 
mengikuti choir datang dengan semangat 
untuk menyanyikan lagu–lagu rohani, 
kelompok choir ini terdiri dari anak–anak 
K1 dan K2. Mereka terlihat sangat senang 
dan bersemangat untuk mengisi acara 
Konser Rohani.
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Sing Halleluya to the Lord!



Hari ini TKK ORA et LABORA diberi kesempatan 
untuk belajar memasak bersama Bogasari, 

Disini anak di ajarkan untuk membuat donat 
dengan bahan yang telah di sediakan oleh 

Bogasari, Pada kesempatan ini Bogasari 
mengenalkan kepada anak- anak untuk 

membuat salah satu makanan favorit mereka 
yaitu Donat. Dengan baju ala chef anak–anak 

sangat antusias dan memperhatikan setiap 
araha yang di berikan oleh kakak-kakak tim 

Bogasari, yuk kita lihat keseruannya 
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  We are ready chef!



Kali ini Ms. Endah akan mengajak anak–anak TKK ORA et LABORA BSD untuk membuat 
percobaan membuat Apolo air! Lihat Ms. Endah lengkap dengan baju  ala profesor siap 
untuk membuat percobaan membuat Apollo air dan Percobaan ilmiah dengan balon. 

Mainan baru yang mereka buat sendiri waaahh baguss yaaa..

Create Stars In God’s Hand 39Edisi Juli 2017

Kampus Bumi Serpong Damai

Percobaan Membuat Apolo Air! 



Kegiatan fieldtrip kelas 1 dilaksanakan pada hari Jumat, 24 Maret 2017 di Citra Alam 
Lakeside - Cireundeu, didampingi oleh Ibu Magdalena Sukma Dewi, S.Kom wali kelas 1A, Ibu 
Memey Liana, S.Pd SD wali kelas 1B , Ibu Debora Suranti, S.Pd dan Ibu Susi Handayani Tata 
Usaha. Seluruh siswa kelas 1 berkumpul disekolah pukul 07.10 WIB, sebelum berangkat 
siswa berkumpul dikelas dan diawali dengan bernyanyi dan doa bersama dipimpin oleh Ibu 
Mey. Kami berangkat menuju Citra Alam Lakeside pukul 07.30 WIB menggunakan 1 unit Bus 
Pariwisata Ichtra Jaya Trans.

Sekitar pukul 08.45 WIB kami tiba di lokasi, disambut oleh panitia/ tim dari pihak Citra 
Alam Lakeside, sebelum mulai kegiatan kami menikmati suguhan welcome drink (teh_manis) 
dan snack (kue lapis) di aula. Kegiatan awal dimulai dengan ice breaking, pengenalan 
pembuatan keramik menggunakan tanah liat, di beri contoh pembuatan, lalu siswa di arahkan 
ke tempat pembuatan, dimana ditempat tersebut sudah tersedia bahan peralatan pembuatan 
keramik, setiap siswa dan guru pendamping mendapat satu bahan berupa tanah liat untuk 
kemudian dibuat / dicetak sesuai kreasi masing-masing siswa sambil dipandu oleh panitia. 
Setelah kegiatan membuat keramik selesai acara selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB adalah 
kembali ke aula awal untuk menikmati makan siang yang diawali dengan doa yang dipimpin 
oleh Ibu Deby, menu makan siang berupa nasi, ayam kecap, capcay, kerupuk, sambal dan 
buah semangka dalam bentuk prasmanan. Selesai makan siang kami istirahat sejenak, 
setelah itu dilanjutkan dengan permainan hola hup, dan pencarian bola warna dengan mata 
tertutup per group, dilanjutkan dengan permainan memindahkan air menggunakan ember 
kecil ke dalam pipa atau dinamakan transfer water, memindahkan air dari urutan depan ke 
belakang dengan cara diangkat, dalam permainan ini dibutuhkan kekompakan dalam group, 
siswa harus dengan cepat dapat memindahkan air ke dalam pipa yang berlobang sampai 
penuh. Kemudian dilanjutkan dengan menangkap ikan dalam kolam, panitia sudah 
menyediakan kolam yang diisi dengan banyak ikan.

Siswa sangat antusias dalam mengikuti setiap kegiatan dan game. Mereka terlibat 
langsung dalam pembuatan keramik, melalui bimbingan dan arahan langsung dari instruktur, 
mulai dari awal proses pembentukan dari bahan baku tanah liat yang di mana berasal dari 
alam, sehingga siswa dapat mencintai dan menjaga lingkungan sekitar dan merawat ciptaan 
Tuhan, secara tidak langsung daya imajinasi dan kreatifitas para peserta diasah, dalam setiap 
permainan atau games yang diikuti, bertujuan untuk menjalin kekompakan tim, melatih 
ketelitian, melatih kerjasama, melatih kecepatan, mengajarkan kesabaran dan kejujuran, rela 
berkorban untuk keberhasilan bersama.

Di akhir kegiatan seluruh siswa belajar untuk mandi sendiri di bawah pengawasan guru 
pendamping. Setelah itu mereka boleh bermain bebas di arena permainan yang disediakan, 
lalu sebelum pulang dari tim panitia Citra Alam Lakeside memberikan cinderamata berupa 
satu ekor ikan hias untuk masing-masing siswa, dilanjutkan dengan sesi foto bersama, 
setelah itu menuju ke Bus untuk kembali pulang ke sekolah OeL BSD. Kami tiba disekolah 
pukul 16.00 WIB ditutup dengan doa didalam Bus oleh Ibu Mey, siswa dijemput oleh orangtua 
masing-masing disekolah.
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Fieldtrip kelas 1 di Citra Alam Lakeside
Sdkoraetlabora Bumi Serpong Damai



Pada hari Jumat aku pergi fieldtrip yang diadakan sekolahku. Pada fieldtrip kali ini, 
aku pergi ke Pelita Desa di daerah Bogor. Aku berangkat dari sekolah naik bus besar. Di dalam 
bus ada Bu Ndari, Bu Yemmi dan Bu Grice. Aku naik bus besar dengan tertib. Aku duduk di 
paling tengah. Di kiriku ada Angelica dan di kananku ada Richie. Di bus aku makan makanan 
ringan. Kami saling berbagi makanan dan bercanda, tertawa riang. Tidak terasa waktu berlalu 
dengan cepat, busku sudah sampai di Pelita Desa. Disana, sebelum dimulai, kami berbaris 
dan ibu guru membagi murid-murid menjadi beberapa kelompok. Aku di kelompok 1 
bersama Hazel, Jennifer, Wilhem, Snow, Richie, Darren, Raphael, dan lain-lain. Sebelum 
dimulai, kami senam terlebih dahulu. Selesai senam kami melakukan permainan. Permainan 
itu adalah flying fox, menangkap ikan, menanam padi dan lain-lain. Permainannya sangat 
seru loh. Aku hampir lupa, cuaca di sana sangat panas jadi aku memakai topi.

Selesai melakukan permainan, kami mandi. Setelah mandi kami semua makan siang. 
Makan siangnya adalah ayam, buncis, wortel, kerupuk, nasi dan lain-lain. Selesai makan ibu 
guru mempersilahkan untuk membeli mainan dan ikan. Saya membeli 2 ikan dan bermain 
memancing. Setelah itu ibu guru menyuruh kita untuk berbaris sesuai kelompok masing-
masing. Kami berbaris untuk pulang. Aku duduk di sebelah bu Yemmi. Di bus aku tertidur. Aku 
tertidur karena capek. Tak terasa sudah sampai di sekolah. Sampai di sekolah aku melihat 
Papa sedang menunggu, lalu aku mendatangi Papa dan kami pulang bersama. Begitulah 
cerita fieldtrip aku kali ini. Terima kasih. (By: Vancha 2A)
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Fieldtrip kelas 2 ke Pelita Desa



Hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 adalah hari yang sangat menyenangkan karena aku 
dan teman-temanku akan pergi fieldtrip ke Taman Mini Indonesia Indah. Saat bel berbunyi, 
kami menunggu pengarahan agar tahu siapa yang naik bus atau elf. Setelah kami mengikuti 
pengarahan, kamipun akhirnya berangkat. Sesampainya di Taman Mini kami menuju ke 
PPIPTEK. Disana kami melihat dinosaurus dan masih banyak lagi. Setelah itu kami menuju ke 
Dunia Air Tawar.

Di Dunia Air Tawar kami melihat banyak ikan dan binatang laut yang lainnya. Disana 
kami juga membeli semacam ikan, hamster, gelang, kalung dan yang lainnya. Setelah itu kami 
pergi untuk mencari tempat teduh untuk makan. Akhirnya kami menemukan tempat teduh 
yaitu dibawah pohon beringin. Makanannya sangat enak, makanan yang kami makan adalah 
ayam dan nasi. Minumannya adalah teh botol. Disana kami juga membeli layang-layang, 
squish dan yang lainnya. Setelah itu kami istirahat sambil menunggu pengarahan.

Setelah istirahat, kami pun diarahkan untuk pergi ke Keong Emas. Disana kami 
menonton film yang berjudul “Journey to the South Pacific”. Film ini berisi tentang kekayaan 
alam yaitu laut yang sangat indah dan terpelihara dengan sangat baik. Setelah itu kami 
menuju ke tempat yang sangat ditunggu-tunggu yaitu kereta gantung. Kami naik, naik, naik 
lagi dan akhirnya sampai. Kami duduk berkelompok, kelompokku adalah Caroline, Benaya, 
Glenn R dan aku. Kami sangat senang dan ini sangatlah seru. Setelah itu kamipun pulang ke 
sekolah dengan senang dan bersyukur karena Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami 
dari kami berangkat sampai kami pulang dengan selamat. FUN, HAPPY, EXCITED, AMAZING.
(By: Felisha 3B)

Edisi Juli 2017 Menjadi garam dan terang bagi sesama42

Kampus Bumi Serpong Damai

Fieldtrip kelas 3 ke Taman Mini Indonesia Indah



Rasanya aku sudah tidak sabar untuk segera berangkat ke Mekar Sari. Besok, pada 
hari Rabu, 22 Maret 2017 siswa kelas 4 SD Ora et Labora BSD akan melaksanakan kegiatan 
fieldtrip ke Mekar Sari.

Pagi itu saya bangun tidur lebih awal dari pada biasanya. Sebelum melakukan 
kegiatan terlebih dahulu saya bersama keluarga Renungan dan doa pagi. Selesainya 
renungan dan doa pagi saya segera mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Tidak 
lupa saya membawa peralatan yang dipesankan oleh Bu Dewi, sarapan pagi dan berpamitan 
pada kedua orangtuaku.

Saya berangkat menuju sekolah diantar oleh Mama. Setiba di sekolah terlihat olehku 
suasana teman-teman yang telah berkumpul tampak bersemangat dan ceria, seakan-akan 
mereka sudah tak sabar lagi untuk segera sampai di Mekar Sari.

Seluruh peserta dikumpulkan oleh Bapak Ibu guru di aula untuk mendapatkan 
pengarahan dan pembagian kelompok. Saya mendapatkan kelompok 1, bersama dengan 
Nicholas dan Alby, juga temanku lainnya.

Tepat pukul 08.00 rombongan fieldtrip berangkat menuju Mekar Sari menggunakan 
2 bus. Di perjalanan kami dihibur dengan menonton film yang di putar di dalam bus. Sesekali 
saya bercanda dengan teman, ada pula teman saya yang lebih senang melihat pemandangan 
di perjalanan. Di tengah perjalanan Ibu Guru membagikan makanan kepada kami. Selain itu 
saya juga tukar-menukar dan berbagi bekal makanan dengan teman-teman.

Tidak terasa, kami telah sampai di Mekar Sari. Kemudian saya langsung diajak 
menuju halaman untuk belajar tari petani. Ternyata menari itu mengasyikkan. Apalagi diiringi 
dengan musik. Setelah itu kami juga belajar menghias caping menggunakan cat warna-warni. 
Kemudian kami juga belajar cara menanam padi yang kemudian dilanjutkan memandikan 
kerbau. Sungguh seru sekali saat kami memandikan kerbau. Selain itu kami juga diajak 
menangkap ikan di kolam. Ikan yang ada di kolam sangat banyak sekali. Saat menangkap ikan, 
meskipun licin saya mendapatkan 5 ekor ikan. Ikan-ikan itu kemudian saya masukkan ke 
dalam kantong plastik untuk dibawa pulang.

Kegiatan kami ini diakhiri dengan berkeliling naik kereta mini sambil melihat-lihat 
keanekaragaman tumbuhan dan tanaman buah-buahan. Setelah istirahat sejenak untuk 
makan siang, kami melanjutkan naik kereta mini lagi menuju ke tempat semula untuk 
persiapan pulang.

Hari menjelang sore, rombongan fieldtrip segera pulang meninggalkan Mekar Sari. Meskipun 
kami semua merasa lelah tapi kami sangat puas dan bahagia. Dengan kegiatan ini kami 
mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan 
kegiatan fieldtrip ini diadakan lagi. Selamat tinggal Mekar Sari. (By : Abraham E. J. Purba 4A)
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Fieldtrip kelas 4 
ke Mekar Sari



Pada tanggal 22 Maret 2017, aku dan teman-temanku mengikuti acara fieldtrip 
sekolah. Tempat tujuan fieldtrip ini adalah Godong Ijo.  Kata Ibu Yana di Godong Ijo banyak 
hewan reptile, dengan informasi itu murid-murid menjadi penasaran. Kami semakin ingin 
tahu apa yang ada disana. Sebelum berangkat, kami diberikan baju untuk fieldtrip. Baju itu 
berwarna merah dan berkerah warna biru. Di bawah kanan kerah itu ada lambang sekolahku 
yaitu OeL. Setelah kami memakai baju itu kami berjalan dari gedung SD ke dekat pohon yang 
berada di SMP, dan disitulah bus kami berada. Satu persatu murid naik ke bus.

Saat di bus, aku duduk di sebelah teman baikku yaitu Catherine. Kami bercakap-
cakap sampai kami tidak sadar kalau sudah tiba di Godong Ijo. Aktifitas pertama kami adalah 
belajar tentang global warming, tentang bahayanya dan cara mencegahnya sebisa kita. 
Selanjutnya adalah menghias tempat pensil yang terbuat dari bambu. Kami menghiasnya 
dengan menggunakan beberapa jenis biji yaitu: kacang merah, jagung dan padi. Kami 
menghias sambil bercakap-cakap dan 30 menitpun berlalu. Tibalah waktunya untuk aktifitas 
selanjutnya yaitu memberi makan burung Unta.

Kami diberi bermacam-macam sayuran, banyak dari temanku yang takut dipatok 
burung Unta karena paruhnya yang tajam. Setelah itu, kami cuci tangan untuk melanjutkan 
aktifitas selanjutnya yaitu mengoper hula hoop dari ujung ke ujung. Kelompok perempuan 
melawan laki-laki. Aktifitas ini sangat seru karena semua bermain dengan kompetitif, dan 
pada akhirnya kelompok perempuan yang menang.

Permainan tidak berhenti disini, kami bermain game lagi. Kami harus meniup bola ke 
gelas yang kosong dan harus diberi air, kali ini kelompok laki-laki yang menang. Untuk 
menentukan tim yang menang, kami pun bermain bakiak. Kelompokku kalah karena kami 
jatuh. Mungkin kerja sama kami kurang baik, tetapi aku tetap sportif karena main bakiak 
bersama teman-teman itu sangat seru!!!

Selanjutnya kami mengikuti kegiatan memancing. Pertama kami diajari cara 
memancing. Kami tidak boleh banyak bercanda karena kait pada alat pancing itu cukup tajam 
untuk menarik kulit kami. Kamipun dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 
orang. Aku dan Catherine memancing, tetapi sayangnya kami tidak mendapat satupun. 
Memancing mengajariku untuk menjadi orang yang sabar agar mendapatkan yang kita mau. 

Tibalah waktunya makan siang karena jam sudah menunjuk pukul 12:00. Kami diberi 
makanan kotak dan juga diberi baso. Setelah makan aku dan teman-teman menjelajahi 
tempat-tempat di Godong Ijo karena kami mendapatkan free time. Semakin kami berkeliling, 
semakin kami tahu tempat ini indah. Godong ijo memiliki : danau, taman kecil dan tempat 
untuk piknik. Setelah free time, kami melihat kura-kura. Kami memberi makan dan 
memandikan kura-kura. Saat teman-teman sedang bermain dengan kura-kura, kami 
bermain di playground dekat kandang kura-kura.

Selanjutnya kami pergi ke tempat penanaman tumbuhan yang menggunakan hujan 
otomatis dan kami belajar sedikit tentang tumbuhan dan cara mencangkok. Saaatnya kami 
melakukan aktifitas terakhir yaitu belajar dan melihat reptile. Reptil yang kami lihat adalah 
kodok, beberapa jenis kadal dan ular. Beberapa temanku memegang kadal dan kodok, tetapi 
aku hanya memegang ular. Sayang sekali ini adalah aktifitas terakhir kami, jadi saatnya kami 
harus siap-siap pulang.

Kami semua berganti baju bebas, selama 10 menit free time aku dan beberapa 
temanku membeli makanan di restaurant yang ada dekat lobby. Setelah itu, saatnya kami 
berdoa dan pulang ke sekolah. Saat di bus, banyak temanku yang tertidur, termasuk aku. Jadi 
kami tidak tahu banyak apa yang terjadi saat pulang. Kami sampai di sekolah pukul 03:30 dan 
kami dibagikan oleh-oleh dari Godong Ijo. Dan kami pun di jemput pulang.

(By: Jacqueline 5A)
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Fieldtrip kelas 5 di Godong Ijo



Siswa - siswi kelas 6 SD OeL BSD mengikuti Retreat yang diadakan pada tanggal 
21-23 Februari 2017. Retreat diadakan di Pondok Remaja Cipayung.

Tema retreat kali ini berjudul Berakar Kuat di dalam Tuhan. Pembicara adalah Pdt. 
Wendy Pratama Gouw. Diharapkan acara ini dapat membantu mempersiapkan peserta 
didik dalam menghadapi ujian.

Retreat yang diadakan selama 3 hari dibagi dalam beberapa sesi. Susunan acara 
terdiri dari kebaktian pembukaan, sesi I, II,III, IV, renungan malam dan refleksi, saat teduh 
pagi, senam pagi, talent show, hiking dan diakhiri dengan ibadah penutup. 

Berikut adalah beberapa komentar dari para siswa. Semua siswa sangat senang 
dan antusias. Dan beberapa mereka berpendapat bahwa acaranya kurang lama. That's 
sound like a fun 

Caleb, 6B	 : Seru! Asyik! Acara kurang lama. Paling seru saat hiking, keliling sawah,  
ada yang kena lumpur.

Maria Visia, 6B	 : Banyak pelajaran dari Bpk. Wendy. Piketnya seru tapi sayang tidak boleh 
nonton TV. Kegiatan paling seru hiking dan senam.

Luna, 6A	 : Seru! Kurang lama. Senang bisa berkenalan dengan teman-teman yang 
kurang dekat. Makanannya enak. Kegiatan paling seru adalah hiking, 
karena menjelajahi kampung. Bapak pendeta lucu karena bisa main 
puppet, suara monyet. Bisa minta maaf pada teman-teman.
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SDK OeL BSD mengawali kegiatan semester genap tahun pelajaran 2016-2017 

dengan kebaktian bersama pada tanggal 9 januari 2017. Pembawa Firman, Ibu Devina, 

mengajarkan anak-anak untuk Start with God, Walk with God dan Focus on God.
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Materi pelajaran IPA kelas 4 SDK OeL BSD tengah belajar tentang faktor–faktor 

yang mempengaruhi keadaan benda di air. Siswa mempraktekkan hal tersebut di lab. IPA.

 	Bahan-bahan yang dipakai antara lain: paper clip, peniti, jepit rambut, paku, kelereng, 

telur, garam, air, kertas, bola sterofoam dan busa. Alat yang dipakai adalah gelas ukur kaca 

dan piring.

Asyiknya belajar IPA

Kebaktian Awal Semester Genap



Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 
2017 diadakan pembagian rapor mid 
semester genap.  Pembagian rapor 
dijadwalkan pukul 10.00. Sebelum itu 
diadakan acara parenting untuk orang tua 
siswa kelas 1 dan 3. Sedangkan orang tua 
kelas 6 mengikuti sosialisasi kegiatan kelas 6. 

Acara parenting dimulai dengan doa 
pembukaan, permainan sebelum materi, 
seminar dari narasumber dan tanya jawab 
dengan peserta. Nara  sumber  yang 
dihadirkan adalah ibu Bunga Tiku Kobong. 
Beliau menyampaikan materi tentang 
membangun karakter positif anak. Orang 
tua siswa sangat antusias dalam mengikuti 
seminar. Hal ini terlihat dari banyaknya 
orang tua yang bertanya jawab, berbagi info, 
curhat tentang anak masing-masing dan 
menanyakan solusinya.

Sosialisasi kegiatan siswa kelas 6 
kepada orang tua, dimulai dengan doa, 
pengarahan dari kepala sekolah, sesi tanya 
jawab dan penutup. Di dalam pengarahan, 
kepala sekolah memberi sambutan, 
menyampaikan hasil try out secara rata-rata 
kelas, mensosialisasikan kegiatan pada 
semester ini, menyampaikan standar 
kelulusan, jadwal ujian praktek, dll.
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Acara Parenting 
dan 

Sosialisasi Kegiatan Kelas 6



Menyadari pentingnya 
pengetahuan tentang masa 
pubertas untuk siswa, maka pada 
tanggal 25 Januari 2017 
diadakanlah seminar Pubertas 
untuk siswa kelas 5 dan 6 SDK OeL 
BSD. 

Seminar dibawakan oleh 
bapak Irwan Silaban. Beliau 
berprofesi sebagai seorang dokter. 
Dalam seminar tersebut dipaparkan 
ciri-ciri masa pubertas dan tindakan 
yang harus dilakukan saat anak 
mengalami masa tersebut. Anak-
anak sangat antusias dalam 
mengikuti seminar. Disediakan juga 
sesi tanya jawab antara siswa dan 
pembicara.

Lomba mewarnai gambar yang diadakan oleh 
Dione Kids, diikuti oleh murid TK dan  kelas 1 dan 2 SDK 
ORA et LABORA BSD. Lomba diadakan pada tanggal 27 
Maret 2017 bertempat di aula TK. 

Acara dimulai dengan sambutan dari 
penyelenggara, belajar senam Pinguin, lomba 
mewarnai dan pengumuman pemenang. Lomba dibagi 
menjadi 2 kategori yaitu kategori TK dan SD. Hasil 
lomba juara 1 diraih oleh Leticia 1B, juara 2 Richie 2A 
dan juara 3 Naysila Adinda 2B. Selesai acara, sebelum 
kembali ke kelas, murid-murid mendapatkan souvenir 
berupa pasta gigi atau shampo.
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Seminar Pubertas

Lomba Mewarnai Gambar Dione Kids



Acara Pentas Seni untuk menutup 
tahun pelajaran 2016-2017 menampilkan 
drama musical yang berjudul “Cinderella”. 
Acara ini diadakan pada hari jumat, tanggal 
16 Juni 2017. Acara ini diadakan sebelum 
orang tua mengambil hasil rapor belajar para 
siswa.

Pentas seni ini sangat menarik 
karena melibatkan semua ekskur yang ada di 
SD yaitu ekskur tari tradisonal, karate, balet, 
paduan suara, dance, gitar, dll. Walaupun 
waktu latihan sangat terbatas karena 
berdekatan dengan UAS, siswa-siswi sangat 
antusias sehingga dapat menampilkan bakat 
dan kreatifitas mereka masing-masing 
dengan baik. Semoga dari pentas seni ini para 
siswa dapat belajar untuk menjadi anak yang 
baik, rajin dan pantang menyerah dalam 
menggapai cita-cita mereka. Do good things 
and good things will happen to you.  
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PENTAS SENI 
MENUTUP TAHUN PELAJARAN 

2016 - 2017



Siswa paduan suara SDK OeL BSD berhasil menjadi juara harapan 1 pada 
Children Choir Competition SD Katholik Ricci II Bintaro. Lomba diadakan pada hari 
Sabtu  tanggal 25 Februari 2017. Selain guru pendamping Ibu Sasanti  dan Ibu Dewi 
Suko, Kak Jessica pelatih ekstrakurikuler vokal juga ikut mendampingi.

Lagu wajib yang dilombakan berjudul “Pagi Indah” dengan lagu pilihan “Musim 
Panen”. Paduan suara dipimpin oleh Beatrice Yolanda kelas 5 sebagai dirigen. 
Sebelum diumumkan hasil lomba, siswa kelas 5 Elizabeth Indah menampilkan lagu di 
atas panggung berjudul “ Cinta untuk Mama”

Beberapa orang tua siswa juga hadir di arena lomba. Hal tersebut sangat 
menambah semangat anak-anak dalam berlomba. Acara selesai pada pukul 13.00. 
Siswa-siswi padus pun pulang dengan membawa piala, piagam, CD foto bersama 
dan uang tunai. We proud of you. Keep up the good work. 

Edisi Juli 2017 Menjadi garam dan terang bagi sesama50

Kampus Bumi Serpong Damai

CHILDREN CHOIR COMPETITION 
DI SD KATHOLIK RICCI II - BINTARO



Pada tanggal 13 Februari 2017, siswa SDK OeL BSD ikut berpartisipasi dalam lomba 
Spectavoir yang diselenggarakan oleh SMP Insan Rabbany. Lomba yang diikuti adalah futsal dan 
menggambar..

Anggota tim futsal berjumlah 10 siswa. Mereka adalah Filbert Adrian, Zefanya Adrian, Beny 
hendrawan, Giovan Nathaniel, Daniswara, Vincent Sutanto, Cornelius Alfredo, Jovael Timothy, 
Nicholas Andrew dan Teum Sakdi. Mereka adalah siswa kelas 3 dan 5. Guru yang mendampingi 
adalah Bpk. Ibnu Prasojo dan guru ekstrakurikuler futsal Bpk. Bari. Babak pertama tim SD OeL 
menang WO sehingga maju ke babak kedua. Namun di babak kedua belum berhasil menang.

Untuk perlombaan menggambar diadakan pada tanggal 18 Februari 2017. Lomba ini diikuti 
oleh 6 siswa, diantaranya Gracia Amanda, Kenny Krista Cornelius, Josiah Christian, Alicia, Carrisa, 
dan Beatrice Situmorang. Guru yang mendampingi adalah Ibu Lusiana Peni. Lomba ini diikuti lebih 
dari 30 peserta dari berbagai sekolah di sekitar kecamatan Serpong. Hasil lomba ini, Kenny Krista 
Cornelius Effendi kelas 5A berhasil memperoleh juara ke-3 dengan tema “Tehnologi”. 
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LOMBA SPECTAVOIR, THE POWER OF CHANGE



 Sesuai dengan materi pelajaran Bahasa Inggris tentang menyelamatkan laut, siswa 
kelas 4 SDK OeL BSD membuat poster tentang contoh tindakan menyelamatkan laut. 
Siswa menggambar, menempel dan mewarnai poster mereka. Karya terbaik di pasang di 
mading sekolah. Ayo jaga lingkungan dan selamatkan laut ya....!!

“Live life to the fullest,” cobalah yang  terbaik yang kita bisa selagi masih ada 
kesempatan. Seleksi beasiswa ke Bukit Panjang Government High School Singapura 
telah terlaksana pada tanggal 29-30 April 2017 di Hotel Kristal, Jakarta. Diawali 
dengan tes tertulis, siswa melanjutkan dengan tes wawancara dihari berikutnya. 
Banyak pengalaman yang sudah didapat oleh siswa-siswi ORA et LABORA selama 
mengikuti tes beasiswa tersebut. Dari pengalaman itulah, saya yakin, siswa-siswi 
ORA et LABORA akan dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik 
lagi.(Pranika Sarastiti). 
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Poster Save The Ocean

Seleksi Beasiswa ke Luar Negeri? Siapa Takut!



Lomba OSN, O2SN, FLS2N & IMSO Tingkat Kecamatan Serpong dilaksanakan di Global Islamic School 
pada hari Sabtu, 11 Februari 2017. Lomba ini diikuti oleh seluruh sekolah di Kecamatan Serpong. SD Kristen ORA 
et LABORA BSD mengirimkan siswa-siswi untuk mengikuti lomba Pidato, Baca Puisi, Solo Vocal, Atletik, 
Bulutangkis, Karate, Renang, OSN Matematika, OSN IPA, IMSO Matematika dan IMSO IPA. 

Peserta FLS2N lomba Pidato adalah Imanuel Rachel, sedangkan yang mengikuti lomba Baca Puisi 
adalah Benedicta Charlene Priscila Siddharta (5A) dan Cathrine Fredrica Andries (5B).Puisi di berikan kepada 
siswa pada saat registrasi yang berjudul “Kerawang Bekasi” karya Chairil Anwar. Sedangkan Solo Vokal SD K 
ORA et LABORA mengirimkan dua siswi yaitu Elizabeth Indah Kusuma (5A) dan Jesicca Salcalina BR Sembiring 
(3A). 

Untuk lomba O2SN cabang atletik di wakili oleh Leon Keanu Poerwantoro (5A), Benny Hendrawan (5A), 
Andrea Chesie Hukom (4B), Gabriela Orane Halim (5B). Pada babak pertama Leon berhasil mendapat nilai 
sempurna, tetapi pada babak selanjutnya Leon kurang sempurna pada lomba lempar cakram. Peserta lomba 
Bulutangkis dari SD K ORA et LABORA yaitu Teumsakdi Vassa Yulianta (5C) dan Glenn Rafael (3B). Teum berhasil 
mengalahkan lawannya. Saat babak lanjutan Teum belum berhasil memperoleh kemenangan. Cabang Karate di 
wakili oleh Ezekiel Romualdo Siagian (4A) dan Maxillianus Abbie Kumonong (4B). Pada pertandingan komite 1-1 
kita belum berhasil memperoleh poin maksimal. Lomba ini diikuti oleh 24 siswa, didampingi 11 guru pendamping, 
dan 2 guru ekskur bulutangkis dan karate. Untuk lomba renang dilaksanakan pada hari Senin, 13 Februari 2017 di 
sekolah Al-Fath BSD, diwakili oleh Darryl Oktavian Mahardika (5A), pada gaya dada Darryl memperoleh nilai 
maksimal, akan tetapi pada gaya lompat Darryl kurang memiliki keberanian untuk melakukannya dan pada 
akhirnya mengurangi poin.

Lomba OSN Matematika diikuti oleh Nicolas Andrew Febrian Pai (5C) dan Gerald Stefano Sianturi (5B). 
Sedangkan OSN IPA kita mengirimkan Darryl Oktavian Mahardika (5A) dan Nyoman Surya Hutama Andyartha 
(5B). Lomba IMSO Matematika siswa yang maju adalah Devine Antony Febriant (5A) dan I Nyoman Agung Maruta 
(5C), sedangkan IMSO IPA diikuti oleh Matthew Marvellius (5B) dan Stephen Nicholas Sormin (5C).

Dari seluruh lomba yang diikuti, SD K ORA et LABORA BSD memperoleh juara 1 untuk Lomba OSN 
Matematika atas nama Nicholas Andrew Febrian Pay kelas 5C, Juara 3 Lomba OSN IPA atas nama Darryl 
Oktavian Mahardika kelas 5A, dan Juara 3 Lomba Solo Vocal atas nama Elizabeth Indah Kusuma kelas 5A. 

Untuk Lomba OSN Matematika dan OSN IPA, Nicholas dan Darryl akan dilanjutkan ke Tingkat Kota 
Tangerang Selatan pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 di Sekolah Al-Azhar BSD. Sedangkan untuk Lomba FLS2N 
Solo Vokal masih menunggu informasi selanjutnya dari Dinas Kecamatan Serpong.
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LOMBA OSN, O2SN, FLS2N & IMSO TINGKAT KECAMATAN SERPONG



Proses belajar menjadi 
bagian penting suatu 
keberhasilan. Konsep dasar 
siswa dalam mengelom-
pokkan makhluk hidup 
berdasarkan persamaan dan 
perbedaan ciri merupakan 
syarat mutlak dalam me-
mahami kunci determinasi 
buatan.

Melalui metode gambar 
dan keyword, siswa kelas 7 
diajak berpikir kritis 
berdasarkan informasi yang 
sudah dimiliki sebelumnya 
yang dikerjakan secara 
berkelompok.  Keyword  
dan gambar menjadi pan-
duan penting bagi teman 
sekelompoknya untuk 
menciptakan kunci 
determinasi buatan mereka 
sendiri. Dengan pendekatan 
belajar inilah siswa dapat 
membuat kunci determinasi 
buatan secara  bersama-
sama  serta dapat mem-
bantu teman dalam kelom-
pok yang mengalami ke-
sulitan. Keberhasilan dan 
kebersamaan tim sangat 
menentukan di dalam 
menyelesaikan tugas ini. 
(Agustin)
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Belajar Membuat 
Kunci Determinasi Buatan 

Secara Berkelompok 
Melalui Metode Gambar 

dan Keyword 
Siswa SMPK Ora et Labora BSD

Smpk Oelbsd



Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2017 SMPK ORA et LABORA BSD 

berlangsung sesuai jadwal dari pemerintah yaitu 2,3,4, dan 8 Mei 2017. Ujian berbasis 

komputer ini diselenggarakan pertamakalinya oleh SMPK ORA et LABORA setelah tahun-

tahun sebelumnya menggunakan lembar jawab kertas. UNBK diikuti oleh 99 siswa kelas 9 

tahun pelajaran 2016/2017 dengan menggunakan 2 ruang laboratorium komputer SMP 

(kapasitas 35 unit computer) dan SD (kapasitas 30 unit komputer). Untuk menyesuaikan 

jumlah peserta dengan kapasitas ruang maka peserta dibagi ke dalam 2 sesi ujian. Sesi pertama 

dimulai pukul 07.30 WIB dan berakhir pukul 09.30 WIB. Sedangkan sesi kedua pada pukul 

10.30 WIB sampai pukul 12.30 WIB.

Persiapan telah dilakukan sejak awal tahun ajaran dengan melakukan pendataan peserta ujian 

di BioUN sebagai  sumber informasi pada  , website khusus https://ubk.kemdikbud.go.id

untuk penyelenggaraan UNBK 2017. Melalui website tersebut peserta ujian didaftarkan pada 

sesi  tertentu, sehingga kartu ujian peserta dapat dicetak. Sebelum hari ujian, server sekolah 

harus disinkronisasi dengan server pusat Puspendik agar bisa melakukan ujian semi-online. 

Secara umum, ujian berlangsung dengan baik karena telah 2 kali melaksanakan simulasi 

sehingga peserta ujian telah mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kami 

bersyukur bahwa sejak simulasi sampai pelaksanaan UNBK 2017 tidak terjadi kendala yang 

berarti. Semoga tahun depan UNBK dapat terselenggara dengan lebih sempurna.
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Ujian Nasional Basis Komputer (UNBK) 2017 
SMPK ORA et LABORA BSD



 Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau yang dikenal sebagai UNBK merupakan 
hal baru yang dilakukan pemerintah dalam mengadakan tes akhir. UNBK tahun 2017 kini merupakan 
suatu sejarah yang dicetak oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan keberhasilan yang 
diperoleh. Dengan pelaksanaan UNBK, tingkat kecurangan dilihat berkurang secara signifikan 
dibanding tahun-tahun sebelumnya. 
 Seluruh sekolah di Indonesia, termasuk di SMAK Ora et Labora BSD juga berpartisipasi 
dalam pelaksanaan perdana UNBK. Menurut Bapak Benjamin Tibalan Manurung, selaku proktor yang 
memiliki tugas untuk menyiapkan perangkat UNBK serta bertanggung jawab dalam proses UNBK 
SMAK Ora et Labora BSD, UNBK telah berjalan cukup baik dari segi teknisnya dan berjalan dengan 
lancar di SMAK Ora et Labora BSD. 
 “Kelebihan UNBK adalah hemat kertas, kecepatan pelaksanaan waktu, lebih berintegritas, 
serta tidak ada kebocoran soal,” begitulah pendapat Bapak Benjamin dalam kelebihan yang dimiliki 
UNBK. Namun, terlepas dari kelebihannya yang dinilai membanggakan, UNBK memiliki kekurangan. 
Kekurangannya dinilai dengan adanya sekolah di daerah Tangerang Selatan yang tidak memiliki 
fasilitas yang memadai sehingga sekolah tersebut terpaksa menumpang dengan sekolah lain atau 
menjalankan proses UNBK secara seadanya. 
 “Sarannya bagi siswa yang akan mengikuti UNBK di tahun mendatang agar belajar dengan 
sungguh-sungguh, mempersiapkan fisik dan psikis, dan juga dalam ujian kerjakan dengan sungguh-
sungguh, dan tidak panik,” tutur Bapak Benjamin dalam saran bagi siswa-siswi yang akan 
melaksanakan UNBK di tahun-tahun mendatang.
 Selain dari pihak guru, pendapat mengenai UNBK juga datang dari murid. Glen Wibowo, 
kelas 12 dari angkatan 19, mengatakan bahwa UNBK membuatnya lebih fokus karena soalnya yang 
lebih jelas dan kekurangan terletak pada teknisnya, karena komputer dapat secara tiba-tiba mati atau 
berhenti berfungsi. Glen, yang bercita-cita untuk berkuliah di Institut Teknologi Bandung, memilih 
ekonomi sebagai mata pelajaran pilihan dalam UNBK. “Alasan saya memilih ekonomi karena lebih 
banyak hitungannya dibanding hafalannya,” tutur Glen saat ditanyai tentang alasannya memilih mata 
pelajaran ekonomi dalam UNBK tahun 2017. 
 Sama halnya dengan Glen, Yaiza Laurensa, atau yang biasa dikenal Icha dari kelas 12 angkatan 
19, memilih pelajaran ekonomi sebagai mata pelajaran pilihannya. Hal itu karena menurutnya, ekonomi 
merupakan ilmu pasti, tidak seperti sosiologi. “UNBK rasanya biasa aja, karena yang pertama itu 
Bahasa Indonesia. Bedanya dari UN yang kertas adalah pemakaian komputer. Lebih enak kertas karena 
bisa dicoret-coret, tapi kalau susah bisa di skip soalnya di komputer,” jawab Icha, yang memiliki 
keinginan untuk meneruskan studinya di Universitas Indonesia, atau Universitas Padjajaran, mengenai 
perbedaan serta kesannya dalam mengikuti UNBK.(Everyl Yevita & Fellycia Claudia)
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SELAYANG PANDANG PELAKSANAAN UNBK SMA 2017

Smak Oelbsd



Agenda penting bagi kelas IX salah satunya adalah menghadapi serangkaian ujian akhir di 

bangku SMP. Kesiapan mental dan spiritual kami dapatkan dalam retreat yang diadakan 

sekolah. Sejenak kami undur diri dari kegiatan dan rutinitas kegiatan belajar kami. Retreat 

memberikan bekal untuk kami tidak takut ,kuatir saat menghadapi serangkaian ujian yang 

cukup padat. Hingga tiba waktunya ujian di depan mata, dengan penuh percaya diri, beriman 

kepada Tuhan, jujur, dan semangat kami mampu melaluinya. 

Pagi itu Rabu, 8 Februari 2017 kami berangkat ke Wisma Pondok Remaja PGI, Cisarua, 

Bogor. Selama tiga hari kami berada di sana. Puji syukur semua berjalan lancar dan kami 

dalam keadaan sehat,selamat ketika kembali ke BSD. Secara keseluruhan kegiatan retreat 

sangat memberkati dan membekali kami. Puncak dari kegiatan ini adalah kami diajak 

merefleksikan diri dan kembali membuat perencanaan dengan matang dalam mengisi waktu 

yang ada dengan belajar sungguh-sungguh. Kami tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan 

yang orang tua dan bapak ibu guru berikan,hal itu yang terbersit dalam pikiran kami. 

Bagaimana kami akan menuntaskan bagian kami? Itulah pertanyaan besar yang harus kami 

pecahkan. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan berkat. Harapan terbesar adalah 

hasil terbaik dan kelulusan yang akan kami dapatkan. Masih melekat dalam memori saya tema 

besar sepanjang kegiatan retreat yang senantiasa saya ingat  “Be your self and give your best!” 

Tuhan Yesus memberkati- Nerra /9A
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Retreat SMPK ORA et LABORA BSD
Berani Mengalahkan Kekuatiran



Retreat SMA K Ora et Labora tahun ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Januari 2017. 

Kegiatan ini juga berfungsi  sebagai persiapan rohani dan mental menjelang rangkaian 

Ujian yang akan dihadapi oleh kelas XII pada semester genap. Dalam kegiatan ini, para 

siswa diajak untuk meninggalkan penatnya suasana perkotaan dan menikmati segarnya 

udara pegunungan di Camp David Resort, Jawa Barat. Dengan menggunakan 2 unit bus, 

perjalanan yang jauh ini ditempuh dengan hati penuh sukacita. 

Dalam Retreat  ini, para siswa mendapatkan kesempatan untuk mendekatkan diri pada 

Tuhan dan mensyukuri kasih serta penyertaanNya  yang boleh dirasakan selama ini. Para 

siswa juga diajak untuk senantiasa memohon bimbinganNya dalam persiapan dan 

pelaksaan  rangkaian ujian yang akan dihadapi oleh siswa-siswi kelas XII pada semester ini. 

Kegiatan retreat ini juga diisi dengan permainan untuk  menyegarkan suasana  sekaligus 

untuk mempererat keakraban di antara mereka. Kegiatan ini tentu saja juga 

membutuhkan kerja sama antar siswa dalam kelompok  sehingga mereka semakin 

kompak sebagai teman satu angkatan.  Kegiatan ini diakhiri dengan acara api unggun dan 

doa bersama yang dipandu oleh  guru pendamping.
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RETREAT SMA K ORA ET LABORA 2017
 Menuju Masa Depan Cemerlang dalam Penyertaan Tuhan
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Liputan Jurnalistik 
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Create Stars In God’s Hand 63Edisi Juli 2017

Liputan Jurnalistik

Lomba Kang-Nong OeL 
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Lomba melukis totte bag 

Lomba membuat tas recycle

Lomba Mister Chef
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SMK OeL
Smk Oel
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 "Open House" dan Pembukaan 
Tahun Ajaran Baru 2017/2018 SMK ORA et LABORA

 Kecemasan tersebut mungkin tidak hanya dirasakan oleh anak-anak yang 
baru pertama kali bersekolah. Murid-murid yang lebih tua pun bisa merasakan 
kekhawatiran yang sama, terutama mereka yang harus meninggalkan kota tempat 
tinggal mereka dan untuk pertama kalinya berada di kota metropolis Jakarta. Hal 
ini terjadi pada beberapa murid SMK kami yang harus berpisah dengan kota 
kelahiran dan tempat tinggal mereka selama ini di Jepara, Pekalongan, dan 
Medan untuk menjadi bagian dari Keluarga SMK OeL. Saya bisa membayangkan 
perasaan mereka ketika orangtua mereka meninggalkan mereka di Asrama SMK 
OeL untuk pertama kalinya, atau ketika mereka mengucapkan salam perpisahan 
kepada orangtua mereka untuk selanjutnya tinggal bersama kerabat di Jakarta. 
Mereka mungkin merasakan kegelisahan dan sekaligus harapan; sedih namun 
juga berketetapan hati serta pada saat yang bersamaan berupaya memantapkan 
langkah untuk menggapai cita-cita menjadi operator-operator pembangkit listrik 
yang berlisensi dan handal. 

SMK OeL



Anak kelas X SMK Ora et Labora BSD sedang melakukan pelajaran 
"Observasi" lingkungan sekitar sekolah dengan tujuan untuk lebih 
mensyukuri, menyadari dan memanfaatkan sebaik mungkin segala yang 
ada di sekolah demi menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah kami

Salah satu ekskul SMK Ora et Labora BSD adalah marching band yang baru 
di tekuni oleh anak kelas X SMK Oel dan dilatih oleh pelatih profesional. 
Tujuanya melatih disiplin, fisik, dan mental kami anak-anak SMK Oel
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SMK OeL

Absen masuk sekolah

Berbaris masuk kelas



Namaku Darryl Oktavian Mahardika. Aku baru saja naik kelas 6 SD. Aku memiliki 
ketertarikan terhadap sains. Dengan dukungan orangtua, guru di sekolah, dan juga teman-
teman, aku siap untuk berlomba. Aku lalu mengikuti berbagai perlombaan seperti Olimpiade 
Sains Nasional (OSN), Olimpiade Matematika dan Sains Indonesia dalam cabang sains 
(OMSI), dan juga Olimpiade Sains Kuark yang baru selesai minggu lalu.
	 Sebetulnya sudah diadakan beberapa babak untuk seleksi Olimpiade Sains Kuark. 
Namun, yang paling dinanti-nanti tentulah babak final! Aku sangat bersemangat mengikuti 
semua acara pada tanggal 10-11 Juni. Sangat menyenangkan juga untuk mengetahui bahwa 
terdapat teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia.
	 Acara dimulai dengan berkumpul sesuai kelompok masing-masing untuk memeriksa 
absen. Lalu, dilanjutkan dengan berbaris ke ruang kelas untuk kelompok masing-masing. 
Perlu diketahui bahwa aku terdaftar di kelompok Brotowali. Olimpiade pun dimulai. 
Pertama-tama dengan mengerjakan soal tertulis. Berikutnya adalah waktu istirahat untuk 
mempersiapkan diri untuk babak berikutnya yaitu eksperimen. Kebetulan, eksperimen pada 
tahun ini adalah mengukur denyut jantung. Jadi, aku bersama teman sekelompok lainnya 
harus melakukan scott jump untuk menulis soal perkembangan denyut jantung dengan 
stopwatch yang membuat kami semua kelelahan.
	 Olimpiade telah usai. Sekarang saatnya untuk bersenang-senang dalam Festival 
Sains Kuark bersama pendampingku Bu Win. Disana terdapat berbagai permainan seperti 
menyusun rantai makanan, memory games, dan kuis berhadiah menarik. Sudah jam 3 sore, 
saatnya pengumuman pemenang doorprize dari permainan tadi. Sayangnya aku tidak dapat. 
Namun, yang paling dinanti tentunya pengumuman pemenang dan penerima medali.
	 11 Juni, karena aku terlalu semangat, akhirnya aku bangun lebih pagi dari biasanya. 
Meskipun hari itu sudah tidak ada olimpiade lagi. rangkaian acara hari ini dimulai kembali 
dengan berkumpul bersama kelompok masing-masing. Aku sudah mulai akrab dengan 
teman-teman di kelompok Brotowali. Untuk menghibur kami, kuark mengajak uni papua 
untuk memberikan edukasi tentang pentingnya bermain bola bukan hanya untuk bersenang-
senang. Dan juga animasi komedi yang berjudul Pipper.
	 Saatnya untuk hal yang paling ditunggu-tunggu yaitu pengumuman medali. 
Awalnya, semua mendapat medali karena sudah berhasil  mencapai babak final. Dan 
dilanjutkan dengan pengumuman medali pemenang. Aku menanti dengan sedikit gugup. Dan 
ternyata aku mendapatkan bronze medal! Sangat bangga mengetahui hal tersebut. Waktuku 
untuk belajar tidak sia-sia. Dengan bimbingan para guru, orangtua, dan dukungan teman 
teman, kita pasti bisa!
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“Confidence is the best property while 
having a competition,” hal itulah yang selalu 
ditanamkan kepada siswa yang akan mengikuti 
lomba, termasuk Andrea Tristan Kasendra, siswi 
SMPK ORA et LABORA BSD. Pada hari Kamis, 
13 April 2017 yang lalu, Andrea mengikuti 
perlombaan Story Telling dalam rangka FLS2N 
Tingkat Kota Tangerang Selatan. Cukup singkat 
waktu yang diberikan untuk persiapan, namun 
dengan rasa percaya diri Andrea berhasil 
mencer i takan dua  dongeng ( lokal  dan 
internasional) kepada para juri dan mendapatkan 
juara ke 3. Selamat Andrea, Tuhan Yesus 
memberkati. (Pranika Sarastiti)

Praise Lord,,,selamat buat 
dance  SMPK ORA et 
LABORA BSD atas  juara 
1 dalam perlombaan di 
Festival Pendidikan dari 
Sinarmas. Terus 
kembangkan diri dan ukir 
prestasi. Jbu all
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Prestasi

Juara 1 
Dance

Juara dalam Cerita
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Peringkat 1-5 Kelas 7-9 SMP Polim

Peringkat 1-5 Kelas I-VI SD Polim



Panggilan untuk menjadi seorang pendidik ada dalam hati kami. Ketika kami harus 
berpacu dengan waktu untuk mencerdaskan anak Bangsa , tidak hanya pintar secara 
akademik tetapi juga memiliki karakter Kristus.
Pagi buta, hujan badai , bahkan banjir sekalipun kami lalui untuk sampai di sekolah ORA 
et LABORA untuk berjumpa dengan anak – anak didik yang sudah Tuhan percayakan 
kepada kami. Sakit dan senang, kami tanggung bersama. “ Another Family that created by 
God's love “.
Ketika tiba saatnya untuk rehat sejenak dari panggilan kami seorang pendidik, kami benar 
– benar memanfaatkan setiap moment dengan sangat baik. Tertawa, lelah, basah, 
berkeringat, lapar, kenyang,… kami lewati bersama.
Ada massage disetiap acara yang kami lalui bersama. Biarlah setiap massage itu membuat 
kami lebih baik lagi dan lebih lagi menjadi berkat bagi orang – orang disekeliling kami 
terutama kepada anak –anak didik kami.
Biarlah dengan lekangnya sang waktu, kekeluargaan kami akan teruji dan akan terlihat 
betapa kami semua adalah keluarga kerajaan Allah.(Natalia H Rares)
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Suatu pagi di hari Sabtu, 13 Mei 
2017 kali pertamanya kami berkumpul 
sebagai 'keluarga besar' di tempat kami 
bekerja dan melayani di SMPK ORA et 
LABORA BSD. Kenapa 'keluarga 
besar'? Mungkin semalam ada beberapa 
dari kami yang tidak tidur pulas  untuk 
mempersiapkan keperluan putra-putri 
kami terlibat dalam 'piknik' ini. Semua 
dari kami yang telah berkeluarga 
membawa anggota keluarga masing-
masing, suami/istri ,  putra/putri .  
Pemandangan yang belum pernah kami 
lihat sebelumnya. Pagi ini kendaraan 
kami melaju ke sebuah kota yang dijuluki 
'Paris Van Java'. Satu , dua, tiga, dan 
beberapa keluarga kecil kami menjadi 
sebuah 'keluarga besar'. 

Berawal dari sapa hingga canda 
tawa kami  hadi rkan  sepanjang 
perjalanan. Butuh waktu yang tidak 
singkat untuk kami habiskan menuju kota 
pilihan kami, Bandung. Hampir 8 jam 
perjalanan yang pastinya tidak lepas dari 
lelah, lesu, dan lapar khususnya bagi 
anggota keluarga kami yang paling 
muda. Selama perjalanan, kami pun 
belajar untuk menghibur diri sendiri dan 
seluruh anggota 'keluarga besar' agar 
waktu lebih bersahabat dengan kami.
 Sabtu siang, pukul 13.00 WIB, 
kami sampai di sebuah objek wisata 
kawasan Lembang. Kami melepas lelah 
dan lapar sejenak. Ternyata menyantap 
makan siang setelah perjalanan yang 
panjang sangatlah penuh rasa syukur. 
Selepas kami bersantai, kami menuju 
tempat penginapan  yang berlokasi 
sekitar 700 m dari Gedung Sate di pusat 
kota Bandung.  Sekitar pukul 16.00 WIB 
kami tiba di penginapan. Waktu yang 
tepat untuk kami mandi, berenang, 
beristirahat sejenak, makan (lagi) serta  
bagi  yang ingin bersantai  pun 
memungkinkan. 

 Ketika waktu menunjukkan 
pukul 18.30 WIB, kami menuju Misbar,  
sebuah resto khas Bandung. Menu 
makanan variatif sambil menikmati 
sajian film jaman dahulu (jadul) di layar 
besar dalam resto. Namun saat kami 
bertandang ke sana, kami menyaksikan 
pertandingan bola antara dua kesebelasan 
dunia. Mungkin pemilihan layar misbar 
dapat variatif. Selepas pukul 21.00 WIB, 
kami beranjak kembali ke penginapan 
dan beristirahat. Hmmm… sebenarnya 
ada beberapa dari kami yang masih 
menikmati Bandung kala malam. Kami 
memutuskan untuk menjejakkan kaki 
sejenak disekitar Jalan Riau. Kami 
terhenti pada suatu tempat, bukan resto 
bukan warung. Ini lebih tepatnya disebut 
angkringan. 
 Minggu, 4 Mei 2017 pukul 05.00 
WIB, kami mengadakan doa bersama. 
Pembawa Firman Tuhan oleh Kepala 
Sekolah SMP BSD Bapak Yulius. “Setiap 
anak sudah dimenangkan Tuhan dengan 
lahir di dunia.” Doa untuk setiap keluarga 
di dalam komunitas SMPK ORA et 
LABORA BSD menjadi akhir dari 
renungan Bapak Yulius. Renungan kami 
pagi ini kembali menyatukan kami.  
Bukanlah berapa tempat wisata yang 
kami kunjungi, namun apakah kami telah 
menemukan awal yang baik sebagai 
keluarga? Pertanyaan ini belum terjawab, 
namun kami pastikan bahwa kami siap 
menyambutnya.  (SZ)
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Pada bulan Mei hingga Juli 2017 yang lalu, ORA et LABORA menerima seorang mahasiswi 

dari luar negeri yang melaksanakan kerja magang. Mahasiswi dari Yale-NUS College, 

Singapura yang bernama Sonia Kaur Sambhi ini melaksanakan program magangnya 

selama lebih kurang dua bulan. Selain membantu menyiapkan bahan-bahan presentasi 

mengenai sekolah vokasi baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) OeL bagi para sponsor 

dan mitra, Sonia juga membantu menulis artikel mengenai SMK OeL dan mendesain 

halaman dari beberapa artikel sekolah yang terbit di buletin edisi kali ini.

Terima kasih kepada Sonia yang telah memberikan “warna” baru yang segar bagi buletin 

ORA et LABORA melalui desain-desain halaman artikelnya.

 Sonia Kaur Sambhi bersama dengan Pimpinan Redaksi Buletin OeL (Yoa Marsidi, kiri) dan 

Direktur Informatika YPK OeL (Ryan M Chandra, kanan).
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Mahasiswi Magang: Sonia Kaur Sambhi
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Uji Kompetensi Guru Bahasa Inggris
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Paskah Guru dan Karyawan
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Kebaktian dan perayaan Paskah 2017 berlangsung pada hari Rabu, 10 Mei 2017 pukul 

08.30-10.00 WIB di GKI Kebayoran Baru. Tema Paskah kali ini ialah “Kebangkitan Kristus Memberi 

Perubahan Bagi Hidupku”. Perayaan yang diisi dengan drama, paduan suara, penampilan 

angklung dan ansamble musik tersebut juga dihadiri oleh tamu undangan, yaitu teman-teman 

dari TK Kalpataru Bintaro, SDN Gunung 01, SDN Kramat Pela 07 dan SDN Kramat Pela 09. Kami juga 

mengadakan aksi sosial dengan melakukan kunjungan ke Yayasan Tunanetra El Saffan di Jl. Duren 

Sawit 1 No.13-14 Jakarta Timur. Sebagai tanda kasih, siswa-siswi TK-SD-SMP Kristen ORA et 

LABORA berbagi sembako dan perlengkapan sekolah kepada sahabat-sahabat di yayasan 

tersebut. (Et)

Kebaktian dan Perayaan Paskah 2017
TK-SD-SMP Kristen ORA et LABORA Panglima Polim



Create Stars In God’s Hand 79Edisi Juli 2017

Liputan Khusus

 Asyiknya TKK OeL Pamulang bisa
-merayakan Paskah bersama teman

 teman dan ibu Guru di hari Jumat, 21
 April 2017. Selain mendengarkan
 cerita Alkitab yang seru, di hari

 Rabu, 26 April 2017 kita juga belajar
 berbagi dengan saudara-saudara

 kita berkebutuhan khusus di
 ,Yayasan Bhakti Luhur Pamulang
 kita harus semakin bersyukur lho
 dengan kondisi kita sekarang dan

selalu mengingat keagungan Tuhan

Paskah 
&

Baksos
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PASKAH SDK Pamulang
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Rabu, 12 April 2017 SMPK ORA et LABORA 
Pamulang mengadakan acara Paskah dengan tema 
“Diberkati untuk Memberkati” yang diadakan di 
GKI Pamulang. Sebelum masuk dalam acara 
paskah kami melaksanakan ibadah paskah terlebih 
dahulu. Puji Tuhan ibadah dilaksanakan dengan 
sangat lancar. Setelah ibadah selesai dilaksanakan 
para pengurus OSIS mengadakan acara mencari 

telur paskah. Ada beberapa murid yang sangat semangat mencarinya dan bahkan ada juga 
murid yang sangat malas untuk mencarinya. Dalam mencari telur paskah, bagi yang 
mendapatkan telur bergambar bintang ia akan mendapatkan hadiah. 
	 Setelah mencari telur paskah, para murid kembali masuk dalam gereja dan kembali 
melanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu acara paskahnya. Banyak sekali penampilan yang 
sangat menarik. Selain modern dance yang ditampilkan dari setiap kelas juga ada vocal group.
	 Penampilan mereka keren sekali lho! Mereka menggabungkan 3 suara menjadi satu! 
Mereka membawakan lagu berjudul Amazing Grace. Ada pula beberapa penampilan dari 
kelas 9. Mereka menampilkan 2 penampilan yaitu pujian dari satu angkatan dan penampilan 
modern dance. Penampilan mereka sangat mengundang canda tawa, para hadirin di sana saat 
itu tertawa semua karena penampilan mereka yang unik. 
	 Penampilan modern dance dari setiap kelas pun juga tidak kalah unik lho! Gerakan 
yang mereka buat sangatlah unik juga. Semua penampilan mengundang canda tawa! Semua 
melaksanakannya dengan penuh semangat. Saat pembagian hadiah ada yang kalah dan ada 
juga yang menang. Bagi yang kalah mereka semua menerimanya dengan lapang dada, tidak 
ada perselisihan antara satu dengan yang lain. Demikian yang dapat saya ceritakan! Saya 
Aaron mengucapkan terimakasih dan sampai jumpa! Tuhan Berkati!(Immanuel Aaron Hans 
Divo 8B)

Paskah SMPK ORA et LABORA Pamulang
“Diberkati untuk Memberkati”
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Paskah SMP Kristen ORA et LABORA BSD tahun 2017 dilaksanakan dengan tujuan 
mengajak keluarga besar SMP Kristen ORA et LABORA BSD menjadi garam dan terang bagi 
lingkungan demi kemuliaan Allah. Hal yang sederhana dengan mengajarkan berbagi. Siswa-
siswi SMP Kristen ORA et LABORA BSD mengumpulkan sembako dan kemudian 
diserahkan pada tanggal 11 April 2017 untuk Oma Opa di Panti Werdha YUM dan petugas 
keamanan (security) di lingkungan sekolah ORA et LABORA BSD. 
Kenapa ke Panti Werdha? Disamping mengaplikasikan tindakan nyata dari kasih Tuhan dalam 
kehidupan sehari-hari, siswa-siswi mampu mengembangkan rasa empati terhadap para lanjut 
usia (lansia). Hal ini diharapkan siswa-siswi SMPK ORA et LABORA BSD mampu 
menghormati keberadaan para lansia di lingkungan terdekat mereka. 
Pemaknaan Paskah dalam ibadah dan perayaan menjadi puncak serangkaian agenda kegiatan 
kami. Pelayanan firman oleh Pdt. Abdi Saragih membawa berkat yang melimpah untuk dapat 
lebih mengucap syukur dengan mengaplikasikan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami 
masing-masing. Pengorbanan-Nya di kayu salib semakin memberikan jawaban bahwa 
seluruh keluarga besar SMPK ORA et LABORA BSD mampu menjadi teladan di mana pun 
kita berada. Sehingga bersaksi dan berbagi tidak hanya berhenti saat momen Paskah saja, 
namun sepanjang perjalanan kehidupan kita. (Erlina)

PASKAH SMP KRISTEN ORA ET LABORA BSD 2017
 BERBAGI dan BERSAKSI
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 SMA K Ora et Labora merayakan Paskah dengan mengadakan serangkaian 
acara bakti sosial dan kebaktian yang diselenggarakan bulan Maret-April 2017.  
Dengan berlandaskan Efesus 1: 7-8, panitia yang dipimpin oleh Bp. Lamhot A. 
Ompusunggu bekerjasama dengan pengurus OSIS tahun 2016/2017, diadakan 
pengumpulan sembako dari seluruh kelas dan juga penjualan makanan dalam 
rangka mencari dana untuk kegiatan bakti sosial. Ada 2 macam kegiatan bakti sosial 
yang dilakukan, yang pertama di lingkup sekolah, para siswa membuat paket 
sembako yang dibagikan kepada karyawan dan office boy/girl.  Bakti sosial kali ini 
diselenggarakan di Panti Rehabilitasi Sinar Terang di daerah Karawaci. Panti ini 
mengkhususkan diri untuk mengobati orang-orang yang menderita stress. Hasil 
dana yang terkumpul disumbangkan untuk mendukung terlaksananya layanan di 
panti. Selain itu, guru dan siswa juga mendoakan pengelola panti dan mereka yang 
sakit. Melalui kegiatan ini, siswa diajak untuk mensyukuri pemeliharaan Tuhan atas 
kesehatan fisik dan psikis mereka.
 Kebaktian dan perayaan Paskah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 
17 April 2017 di aula lantai 2 Sekolah Ora et Labora. Acara dimulai dengan kebaktian 
yang dimulai pukul 08.00 dan pelayanan firman dipimpin oleh alumni SMAK Ora et 
Labora yang saat ini sedang belajar di Sekolah Tinggi Teologia Jakarta: Lea Christy 
Barahama. Perayaan Paskah diisi dengan persembahan pujian dari seluruh kelas. 
Pada kesempatan ini, siswa-siswi SMAK Ora et Labora berkesempatan untuk 
berbagi kasih dengan para karyawan dan office boy/girl melalui paket sembako yang 
telah disiapkan.

KEBAKTIAN DAN PERAYAAN PASKAH SMAK ORA ET LABORA
“HE IS RISEN FOR US, SINNERS”
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“Bahagia itu sederhana”. Akhir-akhir ini sering kita dengar kalimat tersebut 
baik dari media televisi maupun ucapan dari tokoh-tokoh terkenal. Seperti itulah yang 
kami  terapkan dalam memperingati HUT ORA et LABORA yang ke-51. Momen 
tersebut berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas 
tahun pelajaran 2016/2017. Kami keluarga besar Sekolah ORA et LABORA 
Panglima Polim mensyukuri hari jadi sekolah kami dengan berdoa bersama, 
menyanyikan Mars ORA et LABORA serta menyanyikan lagu selamat ulang tahun 
ORA et LABORA. Kami berharap ORA et LABORA semakin sukses dan mampu 
bertahan di tengah persaingan lembaga pendidikan formal dan terus melahirkan 
bintang-bintang yang sukses layaknya motto “Create Stars in God's Hand”. (Sr)

HUT ORA et LABORA

Tahun

HUT ORA et LABORA di SEKOLAH PANGLIMA POLIM



HUT ORA et LABORA di SEKOLAH PAMULANG
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 51 tahun YPK ORA et LABORA dirayakan dengan kemeriahan yang berbeda. Tiga 
unit melakukan kegiatan di masing-masing kampus. Demikian halnya di kampus BSD 
kegiatan HUT ORA et LABORA yang diadakan pada tanggal 29 Mei 2017. Semua unit dari 
TK-SMA melaksanakan doa ucapan syukur di waktu yang bersamaan. Tidak hentinya kami 
mengucap syukur atas campur tangan Tuhan di sepanjang perjalanan sekolah ORA et 
LABORA. 
 Berikut harapan dari kepala sekolah SMPK ORA et LABORA BSD, Drs. Yulius 
Agustinus Dwi Budi Susila dan kepala sekolah SMAK ORA et LABORA BSD, Kristina 
Jeniati,S.S. atas berkat Tuhan bagi sekolah ORA et LABORA di usia ke-51 tahun. 
 Di usia 51 tahun ini ORA et LABORA sudah melahirkan generasi yang 
membanggakan. Tak terbilang banyaknya alumnus ORA et LABORA yang berkecipung 
dalam berbagai sektor kunci di negeri ini seperti: politik, ekonomi, sosial, budaya, jasa, 
pemerintahan, pendidikan, kesehatan.
 Dengan semangat pantang menyerah ORA et LABORA juga berhasil menaklukan 
berbagai tantangan dalam mengembangkan sayap hingga  BSD dan Pamulang.
Di usia 51 tahun ini (usia yang sangat matang) buah-buah karya ORA et LABORA  semakin 
nyata dan benar-benar menjadi garam dan terang bagi sesama. Seluruh insan ORA et 
LABORA harus tetap memelihara semangat rendah hati dalam mengabdi (melayani). Korp 
guru saat ini harus menyadari, bahwa ORA et LABORA diperjuangkan dengan pengorbanan 
yang tiada tara, kucuran keringat dan air mata, jerih payah yang tiada terkira. Mari kita 
lanjutkan estafet ORA et LABORA dengan dedikasi tinggi, bekerja selama siang seperti 
Tuhan sudah ajarkan. Saya percaya  ORA et LABORA akan selalu menjadi secercah cahaya 
bagi dunia pendidikan di Indonesia.
 Selamat ulang tahun untuk Sekolah Ora et Labora yang ke 51, sekolah yang tercinta...
Semoga selalu sukses dan menciptakan siswa/siswi yang cerdas dan berkualitas.
Kristina (SMP)/Vivi (SMA)

HUT ORA et LABORA di SEKOLAH BUMI SERPONG DAMAI

HUT ORA et LABORA



 Seremonial Pelepasan TK tahun Pelajaran 2016/2017 dilaksanakan pada 
hari/tanggal: Jumat, 9 Juni 2017, di Aula lantai 3 SD-SMP Kristen ORA et LABORA Panglima 
polim dengan tema “Friends Forever”. Acara di pandu oleh 2 orang siswa TK B, Audrey Jesse 
Abigail Situmeang & Laura Tesalonika Sihaloho dengan dress code zoo keeper custome. 
 Acara dimulai dengan pujian & doa pembukaan.  Sambutan PH YPK ORA et LABORA  
diwakilkan oleh ibu Stefani Merdiningsih selaku Kampus Principal Panglima Polim.  
Kemudian acara dilanjutkan dengan penampilan tarian “anak gembala” bersambung 
dengan drama yang diperankan oleh siswa TK B dengan judul yang sama dengan tema 
pelepasan “friends forever”. Cerita drama ini ditampilkan dalam Bahasa Inggris mulai dari 
narasi hingga dialog dari drama tersebut.
 Setelah penampilan drama diikuti dengan penampilan ensamble seluruh siswa-
siswi KB & TK dengan judul lagu “Kami Puji dengan riang”. Seluruh siswa & undangan tampak 
antusias dengan permainan ensamble, siswa KB memainkan triangle, TK A memainkan 
tamborin & gendang, TK B memainkan glockenspiel. Penampilan sing & dance yang 
ditampilkan oleh siswa KB & TK A dengan judul “who is the King” juga menambah semarak 
nya acara.
 Tiba di puncak acara yaitu pelepasan TK B. Setelah semua siswa TK B melewati 
prosesi pelepasan diikuti dengan pengucapan Pancasila & menyanyi Mars TK ORA et 
LABORA lalu didoakan oleh ibu Hanna Susanna. Kemudian pesan & kesan yang disampaikan 
oleh perwakilan orangtua murid TK B diwakilkan oleh ibu Annie A, wali dari Yvaine Forencia. 
Setelah pesan & kesan orangtua murid acara dilanjutkan dengan penyerahan tanda kasih 
orangtua murid untuk siswa TK berupa Jaket & tas sekolah. Acara ditutup dengan doa lalu 
diakhiri denga flash mob “Gemu Fa Mire” yang di pimpin oleh seluruh siswa TK B, diikuti oleh 
semua tamu undangan, siswa & guru yang menghadiri acara pelepasan.
 Setelah selesai ceremonial pelepasan semua siswa, orangtua murid & guru TK 
bersiap menuju Chipmunk, Kota Kasablanka. Semua anak menikmati semua jenis permainan 
yang ada di Chipmunk sampai pukul 11.45 WIB. Lalu makan bersama dengan orangtua di 
party room  yang sudah disediakan sebelumnya. Selesai makan semua anak melanjutkan 
waktu bermainnya kembali. Beberapa siswa sangat antusias mencoba flying fox yang ada di 
Chipmunk, karena sangat menegangkan ada beberapa anak yang mencobanya sampai 3 kali. 
Semua siswa menikmati semua jenis permainan yang ada, mendekati akhir waktu bermain 
para orangtua murid bertemu untuk sharing tentang kegiatan yang berlangsung pada acara 
pelepasan & play time di Chipmunk. Orangtua & guru berharap agar acara seperti ini bisa 
berkelanjutan di tahun yang akan datang & tetap menjaga kebersamaan antar siswa, guru 
dan orangtua murid baik yang masih bersekolah ataupun yang tidak melanjutkan jenjang 
berikutnya di ORA et LABORA. (DGRM)
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Pelepasan TK tahun Pelajaran 2016/2017



Cuaca pagi di Panglima Polim pada hari  Sabtu tanggal 10 Juni 2017 terasa cukup sejuk, 
dengan sedikit mendung namun tetap terasa segar. Para tamu undangan satu persatu datang 
dengan wajah-wajah ceria. Prosesi acara graduation berlangsung semarak dirancang seperti 
halnya acara wisuda sebuah perguruan tinggi.  Rangkaian lagu Indonesia Raya serta Mars 
ORA et LABORA mengawali acara tersebut dilanjutkan pelayanan firman yang dibawakan 
oleh Ibu Pendeta Sri Supena, M.Th. tentang perlunya menjaga hubungan yang dekat antara 
manusia dengan Sang Pencipta.   

Kali ini pidato yang mewakili para lulusan ditampilkan dalam bentuk rekaman video.  
Sambutan wakil orang tua murid oleh Bapak Donald Napitupulu berisi tentang ungkapan 
terimakasih orang tua terhadap jerih payah yang telah dilakukan para guru selama anak-anak 
belajar di kelas 6 maupun kelas 9. Orang tua juga menyatakan kekaguman terhadap kondisi 
sekolah serta kebijakan-kebijakan  yang mengarah pada peningkatan kualitas sekolah.
             Acara graduation ini menjadi penuh tawa ketika memasuki acara perayaan.  Pembawa 
acara Miss Sari dan Pak Gunawan mampu mengangkat acara ini menjadi ajang penuh tawa . 
Kedua pembawa acara ini berhasil menampilkan dialog-dialog lucu yang semuanya berkaitan 
dengan acara yang ditampilkan.  Tak lupa ditampilkan pula foto-foto nostalgia para 
wisudawan sejak pertama sekolah. Guru-guru yang merancang  dan menyiapkan gambar-
gambar tersebut  mampu menggungah kenangan-kenangan  para wisudawan, sehingga 
menimbulkan teriakan bahagia ketika foto yang ditampilkan  itu berkaitan dengan lulusan 
tersebut. Suasana semakin riuh ketika ditampilkan profil guru dengan editan berbagai gaya  
dan direkayasa sedemikian rupa. Ada profil guru yang  diedit menjadi penjual jamu dan ada 
pula yang sedang berjualan bakso lengkap dengan gerobak baksonya. 
            Terlaksananya acara graduation ini tidak lepas dari hasil kerjasama antara guru dengan 
orang tua para siswa kelas 6 dan 9.  Para orangtua terlibat mulai dalam mendekor ruangan 
sampai dengan penyediaan konsumsi.  Acara demi acara berlangsung dengan sukses dan 
meriah, ditutup dengan jamuan makan bersama yang terasa begitu hangat dan akrab antara 
guru, para lulusan dan para orang tua murid.  Dan yang tak ketinggalan, disediakan pula 
photo booth untuk memfasilitasi kenangan bersama dengan orang-orang tercinta. (Ed/Sr)
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Waktu telah berjalan dan tidak terasa proses belajar selama enam tahun telah dilalui 
oleh siswa siswi kelas enam SDK ORA et LABORA Pamulang yang berpuncak pada Ujian 
Sekolah Tertulis Utama pada tanggal 15 - 17 Mei 2017. Pengembangan pengetahuan dan 
sosialisasi yang dilakukan bersama teman, guru, dan warga sekolah lain telah menciptakan 
banyak kenangan dan harapan yang berharga.

Mengapresiasikan harapan siswa dalam menandai hari terakhirnya sebagai siswa-
siswi sekolah dasar, direncanakanlah sebuah kegiatan ibadah ucap syukur dan perayaan 
sederhana berupa kegiatan Graduation yang diadakan pada Sabtu, 10 Juni 2017 bertempat di 
gedung Pniel GKI Pamulang yang dihadiri oleh seluruh siswa – siswi kelas enam SDK ORA et 
LABORA Pamulang, orangtua siswa, dan guru dengan tema: Spread Our Wing To Achieve 
Our Dreams (Kembangkan Sayapmu untuk Meraih Mimpimu). Acara graduation tersebut 
juga diramaikan oleh penampilan siswa - siswi berupa tari , paduan suara , serta penampilan 
gerak dan lagu oleh siswa-siswi kelas enam sendiri. 

Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini siswa – siswi kelas enam SDK ORA et 
LABORA Pamulang dapat selalu mengenang dan mengingat almamater mereka yaitu SDK 
ORA et LABORA.

Spread Our Wing To Achieve Our Dreams
(Kembangkan Sayapmu untuk Meraih Mimpimu)



Sabtu, 10 Juni 2017 merupakan hari yang membahagiakan untuk siswa kelas 9 
SMPK ORA et LABORA Pamulang. Acara graduation yang dimulai pukul 09.00 ini dihadiri 
oleh pengurus Yayasan ORA et LABORA yang diwakili oleh Bapak Thomas Agung Wibowo, 
principle kampus ORA et LABORA Pamulang, seluruh dewan guru dan siswa kelas 9 serta 
orang tua siswa. 
	 Acara intinya adalah pengalungan medali dan pengumuman siswa peraih nilai 
terbaik. Siswa dengan nilai UNBK terbaik diraih oleh Kristin Benigna dengan jumlah nilai 
369, Yehezkiel Davi Pratama dengan jumlah nilai 365, dan  Destin Divani dengan jumlah nilai 
361,5. 
Terbaik berdasarkan Mata Pelajaran
	 Terbaik pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan nilai 98.0 diraih oleh 
Agnes Fransisca dan Kristin Benigna. Terbaik kedua dengan nilai 96.0 diraih oleh Ekarina 
Haryanto dan Yehezkiel Davi Pratama. Terbaik ketiga dengan nilai 94.0 diraih oleh bryan 
Evans, Destin Divani, Edwin Tandira, Johanes Christian Pandapotan, dan Mervyn Ferranto 
Wijaya. 
	 Terbaik pertama mata pelajaran Bahasa Inggris dengan nilai 96.0 diraih oleh Yosia 
Yeremia Harianja, terbaik kedua dengan nilai 94.0 diraih oleh Stephanie Natalie A. P, dan 
terbaik ketiga dengan nilai 92.0 diraih oleh Johanes Christian Pandapotan.
	 Terbaik pertama mata pelajaran Matematika dengan nilai 100 diraih oleh Destin 
Divani dan Farrel Amadeo, terbaik kedua dengan nilai 97.5 diraih oleh Ekarina Haryanyo dan 
Kristin Benigna, terbaik ketiga dengan nilai 95 diraih oleh Bryan Evans, Johanes Christian 
Pandapotan, Johannis Noch Suatan, Nicholas Elliot Andersen, dan Yehezkiel Davi Pratama
	 Terbaik pertama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan nilai 90.0 diraih oleh 
Alen Priyanto Kencana dan Yehezkiel Davi Pratama, terbaik kedua dengan nilai 87.5 diraih 
oleh Destin Divani dan Kristin Benigna, terbaik ketiga dengan nilai 85.0 diraih oleh Ekarina 
Haryanto. 
	 Penghargaan juga diberikan kepada Alen Priyanto Kencana dan Michael Christian 
Hutabarat, penghargaan diberikan karena mereka mengalami suatu proses dan perkembangan 
yang sangat luar biasa. Acara ditutup dengan persembahan siswa untuk guru, orang tua dan 
teman. Selamat untuk kelas 9, tetap semangat meraih harapan dan cita-cita. Tuhan 
memberkati di tempat yang baru. (Alma Regina/8A) 

'The Pursuit of  Happiness'
Graduation Angkatan XI SMPK ORA et LABORA Pamulang
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FILOSOFI PANTANG PUTUS ASA
Haahhhh....spontan teriakanku lantang membahana.  Omaaa....... setengah tak percaya teriakku  
tajam  Sikunir di pagi buta.  Pagi  buta sebelum sang bagaskara menyapa semesta, aku 
terperangah tak mampu berkata-kata, bukan saja karena  berhasil menapakkan kaki di puncak 
Sikunir yang  dingin sepi jam 04.00 pagi, tapi tepat didepan mataku duduk diatas sebongkah 
batu seorang Oma tersenyum beradu pandang denganku, sama-sama menunggu  pesona 
perdana sang bagaskara menyapa dunia. 
Benar aku terperangah tak percaya, linglung tanpa sanggup berkata-kata bahwa Oma Liem Cu 
Ing (85 th) lebih dulu tiba di sana. Tak habis pikir.. tak percaya... betapa baru saja aku tertatih-
tatih bersusah payah  terengah-engah  berkali berhenti menahan lelah, pada trap-trap batu 
tanah, sebelum bermanuver lagi pada tikungan mendaki diantara tebing-tebing tinggi.  
Puncak Sikunir pagi itu dingin beku, sebelum tiba Sunrise yang kutunggu, masih ada waktu 
bersapa canda dengan Oma yang mempesona. Beliau sedang liburan bersama keluarga dari 
Bandung. Suasana akrab sekonyong-konyong tercipta  berbaur dengan salut dan kagum yang 
menguasai jiwa.. Salut, karena tekstur tulang seorang Oma  85 th masih sanggup menaklukkan 
gunung. Kagum karena semangatnya mengalahkan segala putus asa. 
Bagiku oma luar biasa, keteladanan dalam menaklukkan tantangan sangat menginspirasi, ini 
pasti bukan produk instan dalam membangun sebuah kegigihan.  Andai semua generasi 
memiliki kegigihan yang sama seperti yang di tunjukkan Oma, niscaya tak akan ada generasi 
putus asa, yang ada adalah generasi penuh gairah yang selalu ingin  maju dan melaju.  Oma 
Liem sungguh menginspirasi.
Puncak Gunung Sikunir merupakan posisi primadona bagi wisatawan domestik ataupun manca 
negara untuk menikmati Sunrise. Pendakian dari lembah hingga  puncak memakan waktu 25-30 
menit itu bagi yang masih kuat dan sigap. Pendakian yang berat sebab harus melewati trap-trap 
tanah dengan penahan batu ataupun kayu. Belum lagi kita harus super hati-hati tak boleh 
lengah sebab jurang menganga di kanan dan kiri.  
Setiba di puncak semua letih-lelah akan berganti dengan kekaguman berkepanjangan.  Pesona 
terbitnya  bagaskara membuat mulut tak berhenti  menganga, pesona cakrawala semburat 
jingga menghantar kita sujud syukur pada yang Esa, karunia luar biasa bagi semesta Indonesia. 
Betapa tidak, gundukan gunung-bukit yang  semula tampak bisu-tuli, sekonyong-konyong 
merekah bermandi cahaya ilahi, trimakasih Gusti.. trimakasih Gusti... elok permai negeri ini. 
DIENG :  NIRVANA DI TENGAH PULAU JAWA
Saya sudah mempersiapkan liburan ke Dieng sejak jauh-jauh hari, liburan keluarga kali ini 
sungguh saya nanti-nanti. Betapa tidak, 8 keluarga memutuskan untuk langsung bertemu di 
Dieng, mereka datang dari Jakarta, Tangerang, Semarang, Yogyakarta dan Tanimbar (Maluku 
tenggara). Luar biasa,  kesempatan langka bersua keluarga kami hias dengan menikmati  pesona 
Dieng hingga Tuntas. Mulai dari menikmati dinginnya desa SEMBUNGAN (desa tertinggi di 
P.Jawa) yang beku di bulan Juni-Juli-Agustus, pesona alam Kawah Sikidang, telaga Warna, Dieng 
plateau theater, kawasan candi Dieng. Permainan adu nyali bermotor trail ria, Flying Fox, aneka 
hidangan khas Dieng   mie  Ongklok dan minuman Carica, dan lain sebagainya. 
Dieng NIRVANA DI TENGAH PULAU JAWA, kekagumanku pada Dieng merasuk masuk ke sanubari 
, indah tak terperi, kekaguman yang tak akan terganti. Semesta anugrah dari Hyang Esa, wajib 
lestari dan harus abadi.
Benar bahwa negara kita  adalah anugrah terindah dari Tuhan  yang Maha Esa, hamparan 
daratan dengan tanah Vulcanis menyimpan kekayaan dan kesuburan yang tak terhingga. 
Kemanapun anda pergi ke seluruh penjuru negeri ini, akan anda jumpai pesona alam yang 
membuat anda berdecak kagum tiada henti. Seluruh wilayah Indonesia adalah Nirvana DUNIA 
dan Dieng adalah NIRVANA DI TENGAH PULAU JAWA. Tak ada yang lebih indah dari sebuah janji 
ketika saya merekomendasikan kepada anda untuk berkunjung ke sini (Dieng), sebab anda akan 
semakin memiliki cinta sejati pada negri ini dan mendapat kekaguman yang hakiki terhadap 
indahnya bumi pertiwi. (Yulius Susila) 

Create Stars In God’s Hand 91Edisi Juli 2017

Cerpen

BERSUA OMA LIEM CU ING (85 TH) DI PUNCAK SIKUNIR DIENG PLATEAU                                                                                




