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Salam Redaksi

SalamRedaksiBuletin
 Keceriaan dan kehangatan Natal 2017 berlanjut dengan semarak dan kemeriahan 
menyambut Tahun Baru 2018. Masih dalam suasana kehangatan awal tahun, kami segenap 
tim redaksi Buletin ORA et LABORA menyampaikan ucapan Selamat Natal 2017 dan Tahun Baru 
2018. Semoga damai dan berkat Natal tetap menyertai keluarga besar ORA et LABORA 
sepanjang tahun yang baru. Dan semoga Tahun 2018 menghadirkan energi dan semangat 
baru bagi keluarga besar ORA et LABORA (para guru, karyawan dan segenap siswa-siswi) guna 
kelancaran dan keberhasilan segala kegiatan yang akan dilaksanakan baik oleh yayasan 
maupun unit-unit sekolah.
 Keceriaan dan kehangatan Natal 2017 pun hadir dalam edisi ini melalui liputan khusus 
dari berbagai acara peringatan dan perayaannya di berbagai unit sekolah dan yayasan ORA 
et LABORA.
 Liputan khusus lainnya adalah laporan kegiatan "LABORAFEST 2017" yang merupakan 
acara akbar bersama unit-unit sekolah TK, SD, SMP dan SMA dari kampus Bumi Serpong Damai. 
Pagelaran besar yang baru pertama kali diadakan dan mengambil tema "Unlock Your 
Potential" ini meliputi berbagai lomba olahraga, seni dan pameran karya-karya siswa. Peserta 
acara tidak hanya datang dari sekolah-sekolah ORA et LABORA dari seluruh kampus, 
melainkan juga dari sekolah-sekolah di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota 
Tangerang, bahkan juga dari Kota Serang. Kegiatan bersama yang berlangsung meriah dan 
sukses ini ditutup dengan acara puncak pentas seni yang terlaksana pada Sabtu, 4 November 
2017. Semoga kesuksesan LABORAFEST 2017 dapat diikuti oleh laborafest-laborafest lainnya di 
waktu yang akan datang.
 Melengkapi edisi ini, tampil beragam artikel yang mengisi Kolom Guru, Kolom Alumni, 
Profil (kali ini tentang Ibu Stefani Merdiningsih, Direktur Akademik YPK ORA et LABORA), Seminar 
(Parenting), Kegiatan Sekolah dan penampilan beragam hasil karya siswa.
 Terakhir, adalah kabar baik bagi para Laborian yang masih bersekolah di ORA et 
LABORA. Edisi kali ini memuat berbagai kuis yang menyediakan hadiah-hadiah menarik bagi 
para Laborian yang beruntung dan menjawab dengan benar. 
Selamat membaca! (RMC) 

DASAR FILOSOFI
     Menjadi garam dan terang dunia 

     bagi sesama (Matius 5:13-16)
VISI

     Mendidik siswa menjadi manusia
     yang takut akan Tuhan, 

     berguna bagi sesama dan 
     berpengetahuan tinggi 

     berdasarkan nilai-nilai Kristiani.
MISI

     Menyelenggarakan pendidikan 
     berkualitas dan menyenangkan untuk:

      * Mengembangkan iman siswa 
        agar berperilaku seturut dengan

        nilai-nilai kristiani,
      * Mengembangkan sikap dan

        perilaku siswa agar saling mengasihi, 
        menghargai, dan menghormati sesama,

      * Mengembangkan potensi siswa 
        secara optimal agar menjadi 

        manusia yang handal.
MOTTO

       Create Stars In God’s Hand 
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Parenting

Pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017, SDK ORA et LABORA Pamulang 
mengadakan seminar dengan tema “Kasih Sayang Yang Menjerumuskan” dan 
dibawakan oleh Ibu Charlotte K. Priatna 
MPd., M.Min. Esensi dari diadakannya 
s e m i n a r  t e r s e b u t  a d a l a h  u n t u k  
mengingatkan kembali kepada semua 
orang tua siswa sebagai mitra didik guru 
untuk mewujudkan karakter siswa dengan 
penuh daya juang untuk bertanggung 
jawab dan mandiri.

Seminar tersebut mengundang seluruh 
orang tua siswa kelas 1 sampai dengan 6 
serta bapak/ibu guru. Seminar tersebut 
memberikan banyak sekali pengetahuan- 
pengetahuan yang sangat berguna baik 
bagi guru, maupun bagi orang tua siswa 
yang hadir.

Di antaranya mengingatkan kita sebagai 
orang  tua dan guru untuk membantu anak memiliki daya juang dan mandiri. 

Adapun beberapa poin yang bisa dicatat dalam seminar tersebut adalah:

· Orang tua yang “malas” akan 
selalu rajin membantu anaknya 
dan tidak akan membiarkan 
anaknya mencoba berusaha 
melakukan segala sesuatu sendiri. 
Artinya kita perlu memberikan 
kesempatan kepada anak untuk 
menemui kesulitan, dan tugas kita 
hanya untuk memantau dan 
memberikan semangat supaya 
a n a k  b i s a  m e n y e l e s a i k a n  
kesulitan tersebut.

· Orang tua yang “jaim” tidak 
akan membiarkan anaknya 

mengalami kegagalan sekecil apa pun karena kegagalan anaknya adalah 
kegagalan dirinya. Artinya, yakinkan anak bahwa kegagalan hanyalah 
sebuah kesempatan untuk bangk i t/bangun dar i  ke jatuhan 
(kegagalan=kesuksesan yang tertunda).

· Orang tua “penuntut” tidak akan pernah puas dengan apa pun yang telah 
dilakukan anak. Artinya sebagai orang tua juga perlu untuk belajar 
memberikan apresiasi terhadap capaian anak.

Semoga seminar yang sudah dilangsungkan oleh pihak SDK ORA et LABORA 
Pamulang, dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada guru dan orang 
tua siswa guna tumbuh kembang putera-puteri terbaik bangsa. (hta)

Seminar Parenting
“ KASIH SAYANG YANG MENJERUMUSKAN “
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Parenting 

Dalam kamus besar bahasa 
Indonesia  “hebat” diartikan 
dengan: terlampau; amat sangat 
istimewa; lain daripada yang lain; 
luar biasa. Menjadi pribadi yang 
hebat adalah menjadi apa yang 
diharapkan. Peran orang tua 
dalam perkembangan anak 
adalah dengan mengajarkan life 
skill untuk anak dapat berani 
menghadapi  hidup, memiliki jiwa 
kepemimpinan, dan kemandirian. 
Menjadi orang tua adalah anugrah 
Allah yang perlu disyukuri dengan 
cara menunjukkan kualitas pengasuhan terhadap anak. Ada sebuah ilustrasi 
bila ingin memperoleh bayangan yang baik tentu wujud bendanya harus 
baik. Misalnya sebuah pohon tentu bayangannya juga pohon, mustahil 
pohon memiliki bayangan mobil, demikian juga mobil tentu bayangannya 
adalah mobil, mustahil mobil memiliki bayangan rumah megah dan 
seterusnya. Hal ini dapat diartikan bahwa bila orang tua bercita-cita memiliki 
anak yang hebat maka jadilah orang tua yang hebat. Anak adalah sebagai 
bayangan orang tua bila wujud bendanya hebat tentu bayangannya 
adalah hebat. Menurut teori perkembangan sosial Erick Erikson Industry vs 
Inferiority (Tekun vs Rasa Rendah Diri, 6-12 tahun), Anak yang sudah terlibat 
aktif dalam interaksi sosial akan mulai mengembangkan suatu perasaan 
bangga terhadap identitasnya. Kemampuan akademik anak yang sudah 
memasuki usia sekolah akan mulai berkembang dan juga kemampuan 
sosialnya untuk berinteraksi di luar keluarga. 

       

       MIRROR NEURO SYSTEM (MNS)

   Bagian penting dari sistem kerja otak, 
dimana  mirror neuron ditembakkan dan 
membantu mereka meniru apa yang 
mereka lihat. Mirror neuron penting untuk 
memahami tindakan dan keinginan 
orang lain, dan untuk mempelajari 
keterampilan baru dengan meniru. Mirror 
neuron terlibat dalam perencanaan dan 
pengendalian tindakan, pemikiran 
abstrak, dan ingatan.  Mirroring diyakini 
sebagai cara di mana otak secara 
otomatis menafsirkan/mengartikan 

“Anak Hebat Orang Tua Hebat”, 
tema yang diangkat dalam kegiatan parenting dilaksanakan pada 

hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 di SDK ORA et LABORA BSD

 dengan mendatangkan narasumber Bunga Tiku Masakke Kobong, S.Psi.
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tindakan, niat dan emosi orang lain.    Mirror neuron: sel-sel di otak yang aktif saat 
kita melakukan tindakan tertentu atau melihat orang lain melakukan tindakan 
yang sama, sehingga sangatlah penting peran dan dukungan dari orang tua 
dalam masa tahap tumbuh kembang anak. Dukungan dari orang tua dan 
gurunya akan membangun perasaan kompeten serta percaya diri, dan 
pencapaian sebelumnya akan memotivasi anak untuk mencapai pengalaman 
baru. Sebaliknya kegagalan untuk memperoleh prestasi penting dan kurangnya 
dukungan dari guru dan orang tua dapat membuat anak menjadi rendah diri, 
merasa tidak kompeten dan tidak produktif. 

A d a  b e b e r a p a  t i p s  j i t u  u n t u k  m e n j a d i  o r a n g  t u a  h e b a t .  
(https://keluarga.com/3627/13-jurus-jitu-menjadi-orangtua-hebat)

1. Jangan terburu-buru menyelesaikan kesulitan yang dihadapi anak. Kadang 
tanpa disadari kebanyakan orang tua menginginkan anak-anaknya terbebas 
dari kesulitan. Pada saat si 
a n a k  m e n e m u k a n  
kesulitan, para orang tua 
l a n g s u n g  b u r u - b u r u  
m e n y e l e s a i k a n n y a .  
Padahal menghadapi 
kesulitan adalah salah 
s a t u  c a r a  u n t u k  
menempa anak menjadi 
pribadi yang tangguh.

2. Bagikan kisah hidup Anda. 
Sewaktu mereka sudah 
m a s u k  T K ,  m u l a i l a h  
meluangkan waktu untuk 
membagikan kisah hidup 
kakek-nenek dan kisah Anda sendiri. Ungkapkan apa yang Anda harapkan dari 
mereka, cita-cita yang tinggi namun tetap realistis.

3. Perkenalkan anak dengan berbagai kegiatan sesuai dengan usianya. Mulai dari 
yang berhubungan dengan alam sekitar, olah raga sampai dengan teknologi 
yang penting untuk pembelajarannya. Perhatikan minat yang muncul, kemudian 
pupuklah terus karena bakat itu akan berguna untuk masa depannya.

4. Minta maaf. Kondisi kehidupan yang sibuk dan penat seringkali membuat stres 
yang Anda rasakan terbawa hingga ke dalam rumah. Tekanan tersebut 
terkadang bisa memicu emosi dan tindakan yang menyinggung atau bahkan 
menyakiti anak. Sebaiknya cepatlah Anda menyadari kalau mereka (anak) 
bukanlah pelampiasan stres Anda. Sebaiknya Anda meminta maaf kepada 
mereka jika kelepasan melampiaskan emosi Anda.

5. Ajari anak-anak sejak dini tanggung jawab dari yang sederhana seperti 
membereskan mainannya sendiri, kemudian meningkat ikut merawat dan 
membersihkan rumah atau benda lain yang dipakai secara bersama-sama.

6. Jangan memberi 'label' negatif pada anak. Bila hal ini sampai membekas, sulit 
bagi anak untuk maju dalam hidupnya.

7. Jangan membandingkannya dengan orang lain. Setiap individu memiliki sisi 
positif dan negatifnya masing-masing. Membandingkan hanya akan merusak 
anak dan tidak memberi manfaat terhadap perkembangan pribadinya.

Parenting
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8. Dorong anak-anak untuk mulai memikirkan masa depannya. Berikan mereka 
gambaran kondisi kehidupan sebagai hasil dari pilihan mereka sejak dini. Bila 
perlu bawa anak-anak menyaksikan keadaan berbagai contoh kehidupan sosial 
sebagai akibat dari perilaku mereka.

9. Biarkan anak-anak membuat keputusan. Gunakan waktu bersama untuk 
memberi pengertian kemungkinan apa yang terjadi atas sebuah keputusan. 
Walaupun anak memilih keputusan yang salah, tetap dukung mereka dan 
jadikan hal tersebut sebagai pengalaman dan motivasi untuk lebih baik lagi.

10. Simpanlah hasil karyanya yang dibuat sewaktu mereka kanak-kanak. Untuk hasil 
karya yang bagus, buatkan figura yang sederhana dan gantung di dinding 
rumah sebagai hiasan. Hal ini bisa jadi penyemangat bagi mereka untuk terus 
berkarya.

11. D e n g a r k a n l a h  
mereka. Sudah sifat 
a n a k - a n a k  u n t u k  
menceritakan apa 
saja yang dialaminya 
dan berharap Anda 
mendengarkannya 
( d e n g a n  s e r i u s ) .  
Berikan perhatian saat 
Anda mendengar- 
k a n n y a ,  w a l a u  
kadang diulang-ulang 
a t a u  t e r d e n g a r  
membosankan bagi 
Anda.

12. Tunjukkan minat Anda 
p a d a  k e g i a t a n  
sekolah mereka. Hadiri pertemuan guru dan orang tua murid, saksikan acara-
acara budaya yang diadakan di sekolah, dan kenali teman-teman dekat anak 
Anda di sekolah. Perlihatkan pada mereka bahwa Anda tertarik pada kehidupan 
mereka termasuk dengan urusan sekolahnya.

13. Praktikkan apa yang Anda ajarkan. Tidak ada pelajaran yang lebih baik 
dibandingkan dengan mengajar lewat contoh teladan.

ANAK HEBAT DAN ISTIMEWA karena ada orang tua HEBAT dan ISTIMEWA yang 
membesarkannya ..!

Parenting 

laborian  /la-bo-ri-an/ n setiap siswa dan siswi 
     seluruh sekolah Yayasan Pendidikan Kristen 
     ORA et LABORA, baik yang masih bersekolah 
     maupun yang sudah lulus (alumnus).

Laborian
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Pada hari Sabtu, 25 November 2017, SDK ORA et LABORA Panglima Polim 
mengadakan kegiatan parenting dengan tema “Fungsi Eksekutif: Kunci Kesuksesan 
Anak di Masa Depan” yang dibawakan oleh Dr. Debie Susanti, M.Gizi, MBA. Kegiatan 
ini dilaksanakan di Aula Sekolah ORA et LABORA Panglima Polim. Setiap orang tua 
siswa SD menghadiri kegiatan tersebut dengan tujuan mendapat pembekalan 
dalam mendampingi dan mempersiapkan anak-anak dalam masa pertumbuhan 
anak.

Narasumber yang memberikan materi ini adalah orang yang sangat 
berpengalaman di bidangnya. Beliau adalah lulusan beberapa universitas ternama 
baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dr. Debie Susanti, M.Gizi, MBA,  meraih gelar 
S1 Kedokteran Umum di Universitas Maranatha  kemudian melanjutkan pendidikan 
S2 di University of Berkeley. Pada tahun 2017 ini, beliau sedang menyelesaikan S3 
Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Jakarta. Dr.Debie adalah orang yang 
sangat aktif di bidang perkembangan anak usia dini dan beliau saat ini juga memiliki 
sekolah Inklusi Graha Formalia Platinum Royale Springhill di Kemayoran.

Materi yang dibawakan cukup menarik perhatian audience. Materi ini 
menjabarkan tentang fungsi eksekutif dan keterampilan pengaturan diri. Fungsi 
eksekutif dan keterampilan pengaturan adalah proses mental yang memungkinkan 
kita merencanakan, memusatkan perhatian, mengingat instruksi, dan menyulap 
banyak tugas dengan sukses. Sama seperti sistem kontrol lalu lintas udara di bandara 
yang sibuk dengan aman mengatur kedatangan dan keberangkatan banyak 
pesawat di banyak landasan pacu, otak membutuhkan keterampilan ini untuk 
menyaring gangguan, memprioritaskan tugas, menetapkan dan mencapai tujuan, 
dan mengendalikan dorongan.

Bila anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan fungsi eksekutif dan 
kemampuan mengatur diri sendiri, individu dan masyarakat merasakan manfaat 
seumur hidup. Keterampilan ini sangat penting untuk pembelajaran dan 
pengembangan. Mereka juga memungkinkan perilaku positif dan memungkinkan 
kita membuat pilihan sehat untuk diri kita dan keluarga kita. Keberhasilan penerapan 
keterampilan fungsi eksekutif mengharuskan mereka untuk beroperasi dalam 
koordinasi satu sama lain.

Orang tua dan para guru yang mengikuti seminar ini diharapkan memahami  
tentang materi yang diulas. Harapan sekolah yang kedua adalah kerja sama antara 
orang tua siswa dan para guru untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari 
hari ini.  (SWA/pol) 

Kunci Kesuksesan Anak di Masa Depan 

Parenting
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Profil

Sosok beliau yang berpostur tubuh kecil terkesan sangat energik dan memiliki hobi 
traveling. Sifat tegas dan  disiplin yang diwarisi dari sosok sang ibu ternyata menjadi 
prinsip beliau hingga sekarang. Menginginkan yang terbaik diimbangi dengan 
kedisiplinan dalam pencapaian target merupakan hal penting bagi beliau. Dunia 
pendidikan adalah pemberhentian pertama saat menyelesaikan studinya di Satya 
Wacana. Stefani Merdiningsih, S.Pd. atau lebih akrab dipanggil Bu Merdi pada 
mulanya memang tidak bercita-cita menjadi seorang guru. “Menjadi guru adalah 
tawaran pekerjaan pertama  setelah lulus kuliah. Akhirnya saya jalani pekerjaan 
tersebut daripada belum bekerja,” ujarnya. 

Riwayat Pekerjaan 

Beliau  pertama kali mengajar di sekolah PSKD, tepatnya di tingkat  Sekolah 
Menengah Atas (SMA).  Namun ia tinggalkan sekolah itu, karena suasana dan kondisi 
sekolah yang kurang mendukung. “Saya belum punya pengalaman mengajar, tapi 
harus menghadapi anak-anak yang secara fisik jauh lebih besar dan kuat, membuat 
saya jadi terbeban karena tidak bisa mengajar dengan baik,” tuturnya sambil 
menggambarkan  profil  dan tingkah laku anak didiknya ketika itu. 

Stefani Merdiningsih: 
Kasih Kristus Pondasi Siswa 
dalam Perubahan Karakter
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Tidak terpikirkan lagi untuk kembali mengajar, ia mencoba bekerja di perusahaan  di 
bagian laboratorium. Alih-alih akan menemukan passion di sana, ternyata 
kebosanan mulai hadir di kala pergumulan penemuan visi belum terpecahkan. 
Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 1993  Bu Merdi  mencoba mengajar di 
sekolah Katholik yang berlokasi di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di sekolah itu 
Bu Merdi belum merasa cocok, sehingga kembali beliau meninggalkan tugas 
mengajarnya di sana. Hingga pada akhirnya datang tawaran mengajar yang 
ketiga di sekolah Katholik Budi Mulia. Ketika beliau berkecimpung di sekolah itu 
dirasakan bahwa panggilan sebagai guru sudah mulai dirasakan. “Anak-anak yang  
perlu mendapatkan perhatian, dukungan dan pendampingan. Dan dalam situasi 
seperti ini sosok guru menjadi sangat berarti bagi mereka. Di tempat inilah saya 
terpanggil untuk melakukan berbagai kegiatan yang dibutuhkan oleh anak-anak 
itu.” Perasaan saling membutuhkan antara guru dan murid dan rekan kerja yang 
mendukung, membuat semakin memantapkan hati menjadi seorang pendidik. 

Namun menjadi guru di sekolah Budi Mulia tidak berlanjut, karena jarak  tempuh 
yang sangat  jauh.  Rumah Bu Merdi di wilayah Pamulang dan  sekolah  Budi Mulia 
berlokasi di Mangga Besar, Jakarta Pusat. “Berangkat pagi pukul 05.00 dengan 
kendaraan umum nomor P1 dan mobil tersebut jarang. Saya tidak boleh terlambat, 
karena hal ini juga dilihat oleh siswa dan mengajar anak untuk disiplin waktu hadir ke 
sekolah,” penjelasannya. 

Perjumpaan dengan YPK ORA et LABORA

Hingga akhirnya kurang lebih 20 tahun silam yaitu tahun 1997, awal perjumpaan 
beliau dengan sekolah ORA et LABORA. Pertama kali Bu Merdi mengenal ORA et 
LABORA  lewat Ibu Evang, salah satu pengurus YPK ORA et LABORA. Bu Evang 
menawarkan  Bu Merdi untuk mengajar di Sekolah Dasar (SD). Tawaran tersebut 
diberikan, karena SD membutuhkan tambahan tenaga guru.  Tawaran itu diterima 
dengan pertimbangan jarak tempuh antara lokasi rumah dngan lokasi tempat 
bekerja tidak terlampau jauh. Setelah nengajar di SD ORA et LABORA selama 3 
tahun,“Bu Evang menawarkan kepada saya jabatan Kepala SD Panglima Polim. 
Saya belum berani menyanggupi tawaran tersebut, lantaran saya belum pernah 
bertugas di lokasi Panglima Polim dan saat itu SD Panglima Polim membutuhkan 
sosok pemimpin yang kuat yang bisa langsung menyusun strategi untuk 
perkembangan SDK ORA et LABORA  Panglima Polim. Apalagi  di Polim itu guru-
gurunya  sudah senior semua”, tegas beliau. Hingga pada akhirnya pada tahun 
2004, Bu Merdi menjadi Kepala SDK ORA et LABORA BSD setelah Ibu Johana sebagai 
kepala sekolah memasuki masa pensiun. 

Menjabat kepala sekolah sekaligus mengajar, banyak prestasi di ukirnya. “Saya 
selalu melihat proses adalah sebuah bagian yang sangat penting dalam menuju 
hasil. Keinginan untuk mendapat yang terbaik mustahil tanpa usaha yang keras, 
disiplin serta kesungguhan,” tegas beliau. Terbukti tidak hanya lingkup nasional saja, 
namun prestasi internasional bidang math science pernah siswa-siswi SDK ORA et 
LABORA BSD dapatkan. Tahun 2013 dan 2014 adalah tahun keberhasilan dalam 
beberapa cabang science baik nasional maupun internasional. Hingga pada 
puncaknya siswa SDK ORA et LABORA BSD berhasil mendapatkan emas di 
International Math and Science Olympiad (IMSO) dan mengalahkan enam negara. 
Sebuah keinginan yang mampu diwujudnyatakan. “Inilah yang disebut kita berhasil 
membawa anak-anak cakap dalam bidang akademik dan karakter. Anak-anak 
tidak melupakan karakter Kristus dalam setiap proses yang mereka lakukan. Hingga 
kita bangga telah melakukan yang terbaik. “Terbaik bagi siswa, terbaik bagi guru 
dan terbaik bagi sekolah,” kata beliau. Mengajar siswa yang akan ikut lomba math 

Profil
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science bisa beliau berikan sampai pukul 18.00 WIB. “Puji Tuhan anak-anak tidak 
terbeban.“ Bahkan beliau selalu dengan senang hati mengantarkan mereka pulang 
ke rumah.  Keuletan inilah yang menghantarkan beliau sampai sekarang. Setelah 
diberikan kepercayaan menjabat sebagai kepala sekolah, campus principal, hingga 
kepercayaan besar sebagai Direktur Akademik  memberikan kisah yang berbeda. 
Namun, dunia mengajar adalah bagian yang tidak bisa dijauhkan dari beliau. 

Harapan bagi siswa 

Anak-anak ORA et LABORA memiliki karakter Kristus adalah kerinduan terbesar 
beliau. “Akademik penting, jika diimbangi dengan karakter yang sesuai dengan 
karakter Kristus inilah yang akan membuat anak-anak di sekolah ORA et LABORA 
menjadi manusia yang utuh dan berbeda dari anak-anak sekolah lain. Beliau lebih 
bangga apabila anak-anak bisa antri dari pada nilai matematika sepuluh tetapi 
tidak mau antri.  Warna inilah yang harus ditunjukkan. Jujur,  kasih, peduli, dan 
disiplin,” tegasnya.

Harapan bagi guru 

Menjadi seorang guru adalah 'panggilan'. Mengembalikan esensi guru sebagai 
'pendidik' bukan hanya sebagai profesi semata. Guru adalah profesi yang sangat 
terberkati, karena dengan menjadi guru punya kesempatan yang lebih luas untuk 
menyentuh langsung anak-anak dan membentuk karakter mereka. Guru menjadi 
role model (panutan) untuk anak.  'Digugu lan ditiru', kiranya menjadi dasar dalam 
setiap pekerjaan kita sebagai pendidik.  

Harapan bagi YPK ORA et LABORA 

Untuk  tahun-tahun ke depan, Ibu Merdi selaku Direktur Akademik  berharap  murid 
dan guru ORA et LABORA tidak hanya memiliki keunggulan di bidang pengetahuan, 
namun juga mampu mengunggulkan kedisiplinannya, keimanannya serta karakter  
seperti Kristus. Saat orang melihat sekolah ORA et LABORA, ciri khas kasih bisa terlihat 
dalam seluruh aspek baik para murid, guru, dan karyawan.  Kekhususan ini yang  
menjadi harapan terbesar beliau bagi sekolah ORA et LABORA. Namun, hal ini tidak 
semudah membalikkan telapak tangan. “Tanpa kerja sama yang baik dari semua 
pihak, tidaklah mungkin saya mampu melaksanakan tugas ini.” Pembicaraan kami 
berakhir saat beliau kembali berbagi kisahnya sewaktu masa kecil bersama saudara-
saudaranya. Serasa beliau sedang bernostalgia di masa itu. (Kris-Ed)

Profil



Karya Siswa

Untuk Indonesia Raya
Karya : Cathrine F.A

 (kelas 6A SDK ORA et LABORA BSD)

Indonesia…
Kau negeri yang elok dan gagah perkasa
Tanahmu subur dan kaya raya
Tempat tumpah darahku yang kucinta
Untuk Indonesia….
 Kubuktikan jiwaku  untuk nusantara
 Kuabdikan hidupku untuk Indonesia Raya 
 Kebanggaan Negeri Pancasila
 Tempat kesatuan jiwa Indonesia   
berbahagia 
Untuk Indonesia
Kumandangkan Indonesia Raya
Iringi lambaian bendera sang saka
Arungi garuda terbang ke angkasa
Untuk negeriku Indonesia…

Indonesia Penuh Karya
Karya: Gracia Amanda Putri

(Kelas 6C SDK ORA et LABORA BSD)

Aku menulis puisi ini
Kala matahari tersenyum menatap bumi
Hembusan angin bernapas santai
Bagai seni yang di pandang seorang buta
           Aku menggarap tulisan ini, ingin memberi tahu    
           Suatu karya yang sangat ayu
           Tarian warna – warni memeluk lagu
           Simfoni yang menggetarkan dunia sangat merdu
Indonesia negaraku yang menawan
Ingin kuukir padamu sebuah karya
Memahat seni lukiskan senyum di udara
Mewarnaimu dengan cat dan pensil warna
           Ayo teman -  temanku 
           Hirup udara penuh keinginan
           Kita hiasi Indonesia yang indah ini dengan karya
           Tunjukkan karyamu untuk Indonesia Raya

Puisi karya Gracia Amanda P memenangkan juara 1 
Lomba Cipta Baca Puisi dalam acara Bulan Bahasa 
yang diselenggarakan oleh SMPK ORA et LABORA 
Pamulang, Sabtu, 28 Oktober 2017 di Carrefour 
Pamulang.
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Kampus PamulangKarya Siswa
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Guru.. Jika kita mendengar kata tersebut, banyak jargon yang mengikutinya, 
mulai dari “pahlawan tanpa tanda jasa”, “digugu lan ditiru” ( dalam bahasa Jawa ), 
“panutan”, “orang tua kedua” dan masih banyak pengertian lainnya. Dalam 
bahasa Sanskerta, “guru” mempunyai makna lebih dari seorang pengajar. Seorang 
guru adalah seorang ahli, konselor, saga, sahabat, pendamping dan pemimpin 
spiritual. Istilah guru menggambarkan metafora peralihan dari kegelapan menjadi 
terang. Dari kata asalnya, suku kata “gu” berarti kegelapan dan “ru” berarti terang. 
Jadi, guru bermakna seseorang yang membebaskan dari kegelapan karena 
ketidaktahuan, seseorang yang membawa penerang dalam hidup. Begitu mulianya 
profesi seorang guru, namun banyak orang tidak suka menjadi guru dan mereka 
lebih memilih pekerjaan lain karena secara finansial, profesi guru kurang menjanjikan.

Sejak kecil tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk menjadi guru. 
Sewaktu duduk di bangku SMP saya ikut Bude dan Pakde yang tinggal di Jogja, 
dengan profesi Bude sebagai guru SMP dan Pakde dosen IKIP Negeri Yogyakarta. 
Setamat SMP saya dianjurkan untuk masuk SPG (Sekolah Pendidikan Guru), waktu itu 
saya menolak dan menangis, saya tidak mau menjadi guru. Akhirnya saya 
diperbolehkan untuk masuk SMA (SMA Negeri IV Yogyakarta) dengan mengambil 
jurusan IPA. Tiga  tahun berlalu, saya tamat SMA, kembali lagi masalah muncul, saya 
ingin kuliah di Agraria atau di Farmasi tetapi tidak diperbolehkan. Kita tidak pernah 
tahu apa yang akan terjadi hari esok, tentunya Tuhan sudah punya rencana yang 
indah buat saya dan saya teringat akan sebuah nyanyian  dengan lirik “…tangan 
Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia saatnya kan tiba nanti kulihat 
pelangi kasih-Nya.” 

Apa yang menjadi cita-cita saya kala itu menjadi lenyap ketika saya harus 
mengisi formulir pendaftaran yang dibawa oleh Pakde, yaitu pendaftaran untuk 

Guru… Panggilan Jiwaku?
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kuliah di IKIP. Saya tidak bisa menolak, dan saya jalani proses itu dengan hati yang 
berat, mengerjakan soal-soal tes masuk dengan rasa marah dan ogah–ogahan.  
Pada waktu itu pilihan pertama saya adalah jurusan Matematika dan pilihan kedua 
adalah jurusan Biologi. Saat hasil tes di IKIP diumumkan, saya diterima di jurusan 
Biologi. Saya masih berusaha mencari cara untuk menolak kuliah di IKIP. Saya 
katakan bahwa saya tidak mau jika saya diterima di jurusan Biologi. sedangkan 
jurusan matematika saya diterima sebagai cadangan. Setelah melewati berbagai 
proses, akhirnya saya bisa diterima di jurusan matematika.

Mengapa saya tidak suka menjadi guru karena di mata saya seorang guru 
harus memakai rok panjang dan rambut disanggul, rasanya bukan saya banget dan 
kuno. Saya jalani masa-masa kuliah di IKIP  dengan setiap hari menghitung angka-
angka dan mencari x atau y. Rasanya penat dan membosankan, namun apa dikata 
semua harus saya jalani karena saya harus bisa hidup mandiri.  Anehnya selama saya 
kuliah di IKIP justru nilai pada mata kuliah keguruan lebih bagus daripada mata kuliah 
jurusan, micro teaching dan praktek mengajar tidak pernah mengecewakan. Saat 
tugas praktek mengajar, saya mendapat sekolah yang sangat terkenal di Jogja yaitu 
SMA Negeri  1 atau biasa disebut SMA Teladan, semua siswa di situ pandai dan 99% 
diterima di PTN.

Setelah lulus dari IKIP saya ditawari 
oleh dosen untuk mengajar di salah satu 
SMA di Jogja, namun nasib saya ternyata 
tidak di Jogja. Saya pergi ke Jakarta untuk 
mengadu nasib dan sampailah di Sekolah 
ORA et LABORA di Jalan Panglima Polim, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saat itu 
SMA masih masuk siang. Pertengahan 
September 1986 saya melamar untuk 
menjadi guru SMA dengan jurusan 
matematika dan tanggal 1 Oktober 1986 
saya dipanggil untuk mulai mengajar.

Mengajar pada intinya adalah 
menyentuh hati  dan menghidupi pada intinya adalah mencintai pribadi. Seorang 
guru dari daerah ke metropolitan, tentunya banyak sekali perbedaan yang saya 
temui terutama pada karakter siswanya. Pada waktu itu SMA ORA et LABORA 
terkenal dengan sebutan “Sekolah Artis”, sekolah 
kebanyakan berisi anak-anak dari  orang berada dan 
orang tuanya sangat sibuk sehingga anak-anak kurang 
perhatian. Rajin masuk namun motivasi belajar kurang. 
Sering saya dibuat pusing dan sakit perut dengan perilaku 
mereka. Sehari , dua hari, seminggu masih tahan namun 
sampai kapan akan begini terus. Saya harus mencari cara 
untuk menertibkan anak–anak . Profesi guru bukan main- 
main karena menyangkut masa depan, baik masa depan 
anak- anak sendiri maupun masa depan bangsa. Seorang 
guru harus bisa mengubah anak yang tidak baik menjadi 
baik, yang tidak bisa menjadi bisa dan mengisi 
kekosongan yang ada dalam pikirannya selain juga harus 
mengajarkan nilai-nilai karakter agar mereka kelak 
menjadi pemimpin yang handal dan bertanggung jawab. 
Mendidik anak bagaikan bermain layang–layang, ada 
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waktunya menarik, ada kalanya mengulur. Setiap 
anak tidak bisa diperlakukan sama. Ada yang mesti 
diperlakukan dengan lembut dan ada pula yang 
harus dibentak agar patuh. 

Perlahan namun pasti, saya menemukan 
cara untuk mendidik anak–anak. Setiap awal 
tahun mengajar saya ajak para siswa untuk 
berdiskusi tentang aturan–aturan yang harus 
ditaati selama pelajaran saya, misalnya: jika tidak 
membuat pekerjaan rumah harus bagaimana, jika 
belum ulangan kapan batas ulangan susulan dan 
termasuk jika nilai jelek apa yang harus dilakukan. 

Dengan aturan– aturan yang disepakati, para siswa jauh lebih tertib dan lebih serius 
dalam belajar. Saya mendapat julukan guru galak, tukang cubit dan masih banyak 
julukan yang lain, namun bagi saya itu bukan masalah, yang penting mereka sukses. 
Ada juga yang bilang saya polwan, karena setiap istirahat selalu keliling dan masuk 
kamar mandi pria untuk memeriksa apakah ada yang merokok atau tidak. Selain 
julukan tersebut saya juga dikenal sebagai guru yang modis. Wah.. hati ini rasanya 
berbunga-bunga! Semua julukan saya tanggapi dengan positif. Itu bukti bahwa 
mereka memperhatikan saya. 

Setelah sekian lama saya menjalani profesi sebagai guru dengan jam 
terbang yang cukup banyak dan bertambahnya pengalaman, saya semakin 
mencintai profesi ini. Dulu saya tidak pernah membayangkan menjadi guru, tapi 
sekarang ada perasaan rindu jika tidak mengajar.  Terkadang jika fisik saya kurang 
sehat , begitu masuk kelas tiba-tiba tubuh menjadi fit kembali, seperti ada energi 
baru yang membuat saya lebih bersemangat.  Senang melihat anak-anak dengan 
berbagai karakter dan tingkah laku, ada yang lucu, periang, ada juga yang selalu 
bermuka masam dan gampang marah. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus 
kita terima dengan apa adanya. Menjadi guru akan sangat menyenangkan jika kita 
mengajar dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih dan memberikan hati kita 
untuk mereka. Hari-hari terasa sepi  dan membosankan jika tidak mengajar.

 Tidak terasa sudah 31 tahun saya lewati sebagai guru, waktunya menuai apa 
yang saya tabur . Saya sangat bangga melihat hasil didikan saya selama ini, 
komunikasi dengan mereka (yang sekarang menjadi alumni) baik melalui Facebook, 
Instagram atau secara langsung terjalin dengan baik. Bahagia dan haru melihat 
mereka sukses.  Saya memang termasuk guru yang keras dan disiplin, namun semua 
itu saya lakukan untuk mendidik mereka agar sukses dan tangguh. Sebagai seorang 

guru ,  saya berkewaj iban 
“menjala hati murid-murid”, 
untuk kemudian saya bimbing 
ke arah yang lebih baik. Saya  
tidak berharap untuk dikenang 
o leh mereka,  yang saya  
harapkan adalah bahwa apa 
yang saya  berikan kepada 
m e r e k a  b e r g u n a  u n t u k  
kehidupan mereka kelak. Doa 
seorang guru untuk murid-
muridnya adalah doa untuk 
kebaikan mereka. (Nunuk 
Istriani). Wisnutama ( Dir NET TV ), alumni SMA OeL Pondok IndahDulu muridku, sekarang dokterku
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Pada hari Sabtu, 7 Oktober 2017 bertempat di Sekolah Kristen ORA et LABORA 
BSD dilaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Guru (UKG). UKG ini diperuntukan bagi 
seluruh guru YPK ORA et LABORA dari tingkat TK,SD,SMP dan SMA . Ada 118 Orang 
guru yang harus mengikuti kegiatan UKG ini,  namun ada 6 guru yang tidak hadir. 
Tidak hadirnya 6 orang guru tersebut karena masing-masing ada kegiatan yang tidak 
dapat ditinggalkan, seperti cuti melahirkan, kuliah, mendampingi siswa mengikuti 
lomba. Bagi guru yang belum mengikuti UKG akan dijadwalkan ulang.

Pelaksanaan UKG ini bertujuan untuk melihat kompetensi guru–guru  yang 
mengajar di semua sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) 
ORA et LABORA. Seperti YPK ORA et LABORA Panglima Polim, YPK ORA et LABORA 
Bumi Serpong Damai dan YPK ORA et LABORA Pamulang. Hasil UKG ini juga sebagai 
bagian dari Penilaian Kinerja Guru (PKG).

Kegiatan UKG yang dilaksanakan kali ini bekerja sama dengan Lembaga 
Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Banten. Baik soal, penilaian maupun 
analisis semua dikerjakan oleh Tim dari LPMP Provisi Banten. Hal ini bertujuan  untuk 
menjaga  kualiatas soal, sehingga mampu mengukur apa yang menjadi kompetensi 
yang diharapkan.

Ujian Kompetensi Guru (UKG) ini rutin dilaksanakan di sekolah di bawah 
naungan YPK ORA et LABORA. Dari hasil UKG ini, Pihak Yayasan mendapat data 
konkret tentang kompetensi seluruh guru yang mengajar di sekolah-sekolah Kristen 
ORA et LABORA. Sehingga akan memudahkan untuk melakukan pembinaan 
kepada semua guru demi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dengan 
kompetensi guru yang baik dan harapannya berdampak pada transfer Knowledge 
yang baik pula kepada peserta didik yang bersekolah di Sekolah Kristen ORA et 
LABORA secara keseluruhan.  

Harapan kami, semoga semuanya sukses.!!!!!
Tuhan memberkati senantiasa, serta semakin giat melayani, mendidik, 

mengayomi, memberi teladan, menjadi rule model, sesuai dengan semboyan 
pendidikan: Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso,

Tut Wuri Handayani. 

Kolom Guru

“Upaya Peningkatan Kompetensi Guru 
melalui UKG (Ujian Kompetensi Guru) 

Yayasan Pendidikan Kristen ORA et LABORA.”
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 "Ini mungkin kali terakhir aku ke sini", batinku 
sambil turun dari angkot, masuk ke sebuah 
kompleks sekolah di persimpangan jalan itu. 
Sebuah perasaan nostalgik terlintas saat memasuki 
gerbang dan menaiki tangga. Ya, di sinilah aku 
menghabiskan tiga tahun masa hidupku untuk 
menimba ilmu di SMAK ORA et LABORA BSD.

 Sambil melihat seorang murid yang 
mengenakan seragam biru, aku teringat. Hey, itu 
kan seragam Office Boy (OB) yang mulai 
diberlakukan tepat saat aku masuk sekolah, 
tepatnya pada 2007. Seluruh murid angkatanku 
sepakat mereferensikan seragam itu sebagai 
seragam OB karena warnanya. Aku angkatan 
pertama pasukan OB, dan diriku yang dulu sangat 
pemalu semakin malu dibuatnya.

 Dulu aku adalah si sombong yang jarang 
ngomong maupun bergaul. Aku asing di SMA ini, 
berhadapan dengan semua orang yang tidak 
kukenal. Aku lebih suka berada di pojok ruang 
perpustakaan dan baca buku matematika saat 
jam istirahat, dibandingkan dengan ke kantin dengan teman-teman.

 Satu-satunya hari tanpa seragam OB adalah Rabu, ketika semua 
mengenakan seragam batik dan mengikuti kebaktian. Pernah suatu hari seorang 
siswa kelas 12 diminta maju untuk menerima penghargaan karena telah 
memenangkan suatu lomba. Sontak aku berkata pada teman di sebelahku, "Lu lihat, 
suatu saat nanti pasti gw yang ada di situ". Kebetulan temanku malah 
mendukungku, dan tidak menganggapku sebagai sombong. Aku pun belajar untuk 
menjadi teman yang baik, sederhana, suka membantu, tidak sombong, dan rajin 
menabung, hahaha. Tentunya berkat dukungan guru dan juga teman-teman. 
Perlahan-lahan, aku berubah menjadi si profesor dan bukan lagi si sombong.

 Kesempatan itu pun datang, aku terpilih untuk mewakili SMA di lomba 
matematika dan sains. Beberapa kali malah. Tanpa maksud menyombongkan diri, 
aku pun sukses dipanggil ke depan saat kebaktian untuk menerima penghargaan. 
Satu hal yang paling membekas adalah saat aku lolos masuk tingkat nasional pada 
ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN)  di bidang matematika tahun 2009. Untuk 
persiapan lomba, aku diizinkan untuk tidak mengikuti pelajaran di kelas selama 
seminggu untuk belajar! Untungnya tidak sia-sia, aku meraih medali perak. Hari Rabu 
berikutnya menjadi sebuah kehormatan besar bagiku, karena selain menerima 
penghargaan, aku diberikan waktu untuk berpidato secara spontan. Yah, 
sayangnya aku lebih jago matematika daripada berpidato, jadi hasilnya.......

 Aku lulus tahun 2010, dan melanjutkan kuliah Teknik Informatika di Universitas 
Multimedia Nusantara. Sebelum itu, bersama teman-teman yang lain aku 
berpartisipasi untuk penggalangan dana demi terselenggaranya pesta perpisahan. 
Aku merasa bahwa sangat baik apabila sekolah bisa memberikan sumbangan juga, 
tetapi tidak etis rasanya jika hanya minta begitu saja. Akupun menawarkan program 

ALUMNI PUNYA CERITA: NOSTALGIA SEMASA SMA
Oleh: Archie Pusaka
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untuk membantu penghitungan nilai raport. Keputusan Kepala Sekolah waktu itu, Ibu 
Nunuk  adalah sekolah akan tetap menyumbang, dan aku tidak perlu bikin program.

 Menjelang lulus kuliah, aku dipanggil kembali oleh Ibu Nunuk perihal program 
untuk membantu membuatkan raport. Sebagai calon sarjana komputer, aku 
menyanggupi. Apalagi ini sebetulnya utang yang belum terbayar! Beberapa kali aku 
datang ke sekolah untuk bertanya mengenai alur pengerjaan raport. Sebagai 
gantinya akupun sering ditanya juga. Pertanyaan "Kapan kamu mau S2?" hanya 
runner-up, yang paling sering adalah "Kamu udah punya pacar?", dua-duanya 
kujawab dengan "belum".

 Akhirnya program tersebut jadi dan digunakan oleh SMA. Beberapa kali aku 
kadang mampir untuk update dan maintenance, kadang sampai seharian kalau 
programnya error! Nah jadi kalau ada dari teman-teman sekarang yang mengalami 
masalah di raport, ada kemungkinan itu salahku juga ya! Jadi tugas kalian untuk 
belajar yang rajin supaya bisa bikin program yang lebih bagus lagi!

 Lamunanku berhenti di pintu kantor Kepala Sekolah SMA (Ibu Kristin). Beliau 
bertanya "Ada apa Chi?"

"Ini Maam, saya butuh surat-surat. Mau lanjut S2".

Penutup dari cerita ini, aku ingin berkata:

Semoga OeL semakin  maju dan jaya

Rentangkan sayap dan mengangkasa

Mewujudkan cita-cita mulia

Membentuk masa depan anak bangsa.  
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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 uang 
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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SD ORA et LABORA Bumi Serpong Damai bekerja sama dengan William & Lily 
Foundation (WLF) menyelenggarakan program “Ayo Berteman”. Dalam program ini 
anak-anak diajak berbagi kasih dan berkat dengan anak-anak dari PAUD Generasi 
Bibit Unggul Prailangina Sumba Timur. Dimulai dengan pengiriman dana yang 
dikumpulkan sebulan sekali saat kebaktian Jumat. Selain itu anak-anak akan saling 
menyapa melalui surat pendek, karya serta foto. Ada kebahagian tersendiri yang 
terpancar dari anak-anak saat 
membuat karya yang akan 
dikirimkan ke PAUD Generasi Bibit 
Unggul. 

Melalui program ini anak-
anak belajar bersyukur atas berkat 
yang Tuhan berikan kepada kami. 
S e m o g a  p r o g r a m  “ A y o  
B e r t e m a n “  b i s a  
berkesinambungan bukan hanya 
di PAUD GBU tetapi juga PAUD 
yang lain, agar semakin banyak 
anak–anak yang bisa sekolah 
seperti kami di ORA et LABORA.

Liputan Khusus
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 Laborafest 2017 merupakan kegiatan perdana yang 
dilaksanakan di Sekolah Kristen ORA et LABORA BSD. Kegiatan ini 
merupakan kegiatan bersama yang dilaksanakan mulai dari unit TK, SD, 
SMP, dan SMA. Kepanitiaan dalam kegiatan ini juga merupakan 
gabungan dari seluruh unit yang ada di Sekolah Kristen ORA et LABORA BSD yang 
juga berkolaborasi dengan pengurus OSIS SMP dan SMA.
 Awal dari tercetusnya kegiatan ini adalah keinginan untuk diadakannya 
kegiatan open house secara bersama-sama dari seluruh unit yang ada di Sekolah 
Ora et Labora BSD, dan akhirnya berkembang menjadi kegiatan yang bisa 
mengundang banyak pengunjung dari seluruh unit. Maka muncullah ide kegiatan 
Laborafest ini. Tema yang diusung untuk Laborafest perdana ini adalah “Unlock Your 
Potential” yang artinya melalui kegiatan ini diharapkan semua potensi, minat dan 
bakat yang dimiliki oleh siswa bisa digali dan dikembangkan sehingga tidak hanya 
untuk diri sendiri tetapi bisa lebih berkembang dan harapannya bisa mencapai 
prestasi yang optimal. Rangkaian kegiatan meliputi lomba-lomba dari tingkat TK, SD, 
SMP, dan SMA, pameran hasil karya siswa dari TK, SD, SMP, dan SMA, serta puncaknya 
adalah pentas seni (pensi) dengan mengundang artis Yovie and Nuno dan 
beberapa band featuring.
 Berikut adalah gambaran kegiatan Laborafest 2017 yang telah dilaksanakan.

1. Kegiatan Lomba / Cup yang dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 21 
Oktober 2017.

1.    Tingkat TK
Lomba dilaksanakan pada hari 
Jumat tanggal 20 Oktober 
2 0 1 7 .  L o m b a  y a n g  
dilaksanakan meliputi lomba 
mewarnai, lomba fashion show, 
lomba tari kreasi, senam kreasi, 
dan ketangkasan. Lomba ini 
berlangsung sangat meriah 
yang terlihat dari banyaknya 
peserta dari TK lain yang ada di 
B S D  d a n  s e k i t a r n y a .  
Kemeriahan lomba ini juga 
tidak terlepas dari peran serta 
g u r u - g u r u  T K  y a n g  
mendampingi serta panitia siswa yang terdiri dari pengurus OSIS SMP dan 
SMA yang ikut membuat suasana menjadi lebih akrab dan meriah.

2.    Tingkat SD
Lomba yang dilaksanakan untuk tingkat SD meliputi lomba seni, bahasa, 
dan olah raga. Untuk lomba seni dan bahasa dilaksanakan pada hari 
Rabu tanggal 18 Oktober 2017. Lomba seni meliputi modern dance dan 
fashion show. Lomba bahasa meliputi mading dan spelling bee. 
Sedangkan lomba olah raga dilaksanakan tanggal 16 hingga 21 Oktober 
2017 yang  meliputi bola basket dan futsal yang dilaksanakan di 

LABORAFEST 2017 
“UNLOCK YOUR POTENTIAL”
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lapangan outdoor dan indoor. Seluruh rangkaian lomba berjalan dengan 
lancar dan meriah, yang terlihat dari antusias peserta dari sekolah yang 
ikut cukup banyak. 

3.    Tingkat SMP
Lomba untuk tingkat SMP juga meliputi lomba 
untuk bidang bahasa, seni, dan olah raga. Untuk lomba bahasa dan seni 
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017. Lomba bahasa 
dan seni meliputi modern dance, band, musikalisasi puisi, dan softboard 
competition. Untuk lomba modern dance, band, dan musikalisasi puisi 
dilaksanakan di Aula lantai 2, sedangkan untuk lomba softboard 
dilaksanakan di ruang kelas SMP. Untuk bidang olah raga yang 
diperlombakan adalah bola basket putra-putri dan futsal putra-putri. 
Lomba bola basket dan futsal dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 16 
– 21 Oktober 2017. Seluruh 
rangkaian lomba juga berjalan 
dengan lancar dan meriah 
dan diikuti oleh banyak SMP di 
T a n g e r a n g  S e l a t a n ,  
K a b u p a t e n ,  d a n  K o t a  
Tangerang.
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4.    Tingkat SMA
Lomba untuk tingkat SMA hanya untuk bidang olah raga saja yaitu bola 
basket putra-putri dan futsal putra-putri. Meskipun demikian, antusias 
peserta dan suporter dalam mengikuti kegiatan ini sangat tinggi. 
Hal ini terlihat dari banyaknya peserta dari sekolah-sekolah di Tangerang 
Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, Jakarta, bahkan dari Kota 
Serang juga ikut berpartisipasi. Hampir sertiap hari terdengar riuh suara 
suporter lomba bola basket dan futsal yang menyemangati tim 
kesayangan mereka.  Lomba ini dilaksanakan selama 6 hari dan berjalan 
lancar dan sukses.

2. Pameran Hasil Karya Siswa
Selama kegiatan lomba berlangsung juga diadakan pameran hasil karya 
siswa. Untuk hasil karya siswa TK dilaksanakan di koridor atau selasar TK,  
pameran SD di koridor SD, dan untuk hasil karya SMP dan SMA dilaksanakan di 
selasar SMP lantai 1. Hasil karya yang dipamerkan cukup beragam mulai dari 
ragam hias, alat peraga pendidikan, model struktur DNA, beberapa model 
virus, dan lain sebagainya. Tampak di sini kreativitas dari siswa 
ORA et LABORA. 
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3. Pentas Seni (Sabtu, 4 November 2017)
Puncak dari seluruh rangkaian kegiatan Laborafest 2017 adalah 
pelaksanaan pentas seni (pensi). Pensi ini dimeriahkan oleh penampilan para 
pemenang lomba band, dance, dan musikalisasi puisi, penampilan 
cheerleader “QUENZ” yang merupakan cheerleader kebanggaan Sekolah 
ORA et LABORA, penampilan perdana dari Marching Band ORA et LABORA, 
penampilan dance “DTD”, band-band featuring seperti Scoolbeat, Wahyu 
Selow, dan tentunya bintang tamu yang paling ditunggu-tunggu adalah 
Yovie and Nuno. Pensi ini dipandu oleh MC dari siswa SMP dan SMA Kristen 
ORA et LABORA untuk sesi siang sampai sore. Sedangkan untuk penampilan 
band featuring dan bintang tamu dibawakan oleh Hosea dan Bunga Freesia 
Salim yang merupakan alumni dari SMA Kristen ORA et LABORA.  Pensi ini 
berlangsung dengan sukses yang terlihat dari banyaknya penonton yang 
memadati Lapangan Hijau. Sekitar 1300an penonton meramaikan pensi ini 
dan semuanya menikmati penampilan para pengisi acara khususnya lagu-
lagu yang dibawakan oleh Yovie and Nuno yang ternyata banyak disukai 
oleh semua kalangan baik dari remaja maupun orang dewasa. Yovie and 
Nuno menjadi primadona semua kalangan karena liriknya yang mudah 
dihafal dan tidak lekang oleh waktu. Kemeriahan acara malam itu tentunya 
juga didukung oleh cuaca yang sangat cerah sehingga penonton pun 
berbondong-bondong datang meramaikan acara pensi tersebut.

 Laborafest 2017 dengan segala kemeriahan dan kenangan yang ada sudah 
berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga suksesnya acara ini juga diikuti dengan 
suksesnya acara-acara  lainnya yang diselenggarakan oleh sekolah.  
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 Lomba-lomba di LABORAFEST yang diadakan pertama kali di Kampus ORA et 
LABORA BSD pada tahun ini menarik perhatian kami untuk ikut berpartisipasi pada 
lomba-lomba yang diadakan untuk unit TK. Pada hari Jumat, 20 Oktober 2017, seluruh 
siswa TKK ORA et LABORA, Panglima Polim mengikuti 3 lomba yaitu tari kreasi (2 
kelompok), memindahkan bola warna dan fashion show. Latihan persiapan sebelum 
lomba dijalani dengan sungguh-sungguh dan gembira oleh setiap peserta lomba 
setiap harinya. Walaupun tidak memenangkan semua kategori yang diikuti, semua 
anak tetap ceria dan semangat karena telah mencoba pengalaman berlomba di 
semester ini dan juga bisa berkunjung ke sekolah ORA et LABORA di BSD. (HS)

PERLOMBAAN TK di LABORAFEST-BSD
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We Wish You A Merry Christmas

And A Happy New Year

Alangkah senangnya anak-anak hari Kamis ini, tanggal 

14 Desember 2017, didampingi orang tua akan 

mengikuti acara Perayaan Natal TKK Ora et Labora 

Pamulang. Tema “Yesus Sahabatku” menjadikan suatu 

kebanggaan untuk anak-anak menjadi sahabat Yesus 

yang adalah Juru Selamat dan kelahiran-Nya 

diperingati bersama-sama.

Acara dipenuhi dengan sukacita, melalui persembahan 

tarian, pujian, permainan angklung, dan permainan 

ensambel dari anak-anak. Dan acara ini lebih meriah 

karena kakak SMP OeL Pamulang menjadi pemimpin 

pujian dan pemain musik. Yeaaayyyy….. anak-anak 

juga sangat menyukai permainan sulap sederhana dari                              

pembawa firman, Bapak Igreya. Terlihat jelas anak-

anak dan orang tua sangat menikmati acara natal ini.

Terima kasih Yesus, yang telah lahir dan menjadi Juru 

Selamatku. 

NATALNATAL  20172017NATAL 2017
Liputan Khusus
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Jumat, 15 Desember 2017 anak-anak KB dan TK ORA et LABORA 
Bumi Serpong Damai bergembira merayakan Natal di AEON Mall BSD. 
Seluruh siswa memberikan persembahan tarian, puji-pujian serta gerak 
dan lagu dengan mengenakan kostum yang lucu dan indah. Mereka 
bersukacita bersama orang tua dan guru menyambut natal. Suasana di 
main atrium AEON Mall cukup meriah. Kiranya damai sukacita natal hadir 
untuk kita semua.   “Merry Christmas 2017 and Happy New Year  2018".

PERAYAAN NATAL TKK ORA et LABORA BSD

Liputan Khusus
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Menjelang akhir tahun yang 
seluruh siswa siswi SDK ORA et 
LABORA Pamulang nantikan ialah 
perayaan natal bersama dengan 
seluruh teman-teman mereka. 
Kebaktian dan perayaan natal 
berlangsung pada Kamis, 14 
Desember 2017 bertempat di 
Gedung Pniel GKI Pamulang. 
Perayaan natal tahun ini memiliki 
tema Hendaklah Damai Sejahtera 
Kristus Memerintah dalam Hatimu, 
tema inilah yang mau mengajak 
siswa-siswi SDK ORA et LABORA 
Pamulang lebih belajar lagi bahwa 
damai sejahtera dari Tuhan untuk 
anak-anak selalu ada di hati 

Hendaklah Damai Sejahtera Kristus 
Memerintah dalam Hatimu

mereka saat  mereka mau 
p e r c a y a k a n  T u h a n  y a n g  
mengatur kehidupan mereka. 
Melalui firman yang disampaikan 
pun anak-anak dapat melakukan 
ajaran-Nya terlebih di natal tahun 
ini seluruh siswa-siswi SDK ORA et 
LABORA Pamulang menjadi 
cahaya yang membuat sekitar 
dan sesama mereka selalu 
dilingkupi rasa damai sejahtera 
penuh. Perayaan pun diramaikan 
d e n g a n  p u j i - p u j i a n  d a n  
penampilan siswa-siswi SDK ORA 
et LABORA Pamulang yang 
membuat suasana natal kali ini 
menjadi penuh sukacita dan 
penuh berkat. 
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 Natal yang dinanti oleh anak didik akhirnya tiba… 
bernuansa Betawi dengan tema “Nyok Kite Menjadi Pembawa 
Damai Bagi Semuanye”, Roma 1:5. Kami dapat merayakan 
bersama di GKI Kebayoran dari jenjang TK, SD dan SMP. Orang tua 
juga dengan antusias sangat mendukung acara natal ini. 
Kebersamaan dan kekeluargaan dapat dirasakan dengan 
penuh kasih, sukacita dan damai sejahtera. Ibadah Natal berjalan 
dengan lancar serta penampilan anak-anak didik dari ensemble, 
choir, tarian, pantomim dan drama yang sangat mengagumkan 
bahkan tamu undangan dar i  SD Gunung 01 pun  
mempersembahkan pujian. 
 Setelah doa penutup, acara dilanjutkan dengan ramah 
tamah “Jingle and Mingle”. Pada saat Jingle dan Mingle di koridor 
GKI Kebayoran, orang tua dan anak-anak didik menyanyikan 
“Terima Kasih Guruku” yang dipandu oleh Sion, siswa kelas 9. 
Dengan sangat mengejutkan, anak-anak memberikan bunga 
mawar kepada kami. 
 Kami bersyukur kepada seluruh orang tua yang 
mempercayakan anak-anaknya kami didik di Sekolah Kristen ORA 
et LABORA, Panglima Polim. Harapan kami, para orang tua terus 
berdoa untuk kami sehingga  senantiasa damai sejahtera, 
kekuatan dan sukacita menjadi bagian kami ketika kami 
memperjumpakan anak-anak didik kepada Yesus Kristus.
 Selamat Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Resolusi di tahun 
2018 adalah terus mengharapkan yang baik dan luar biasa 
dengan tetap berpikir positif dan berbuat yang benar sesuai 
firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Perayaan Natal 2017Perayaan Natal 2017
Kampus Panglima PolimKampus Panglima Polim

Perayaan Natal 2017
Kampus Panglima Polim
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Suasana pagi ini meriah sekali. Anak-anak SD ORA et LABORA BSD 
mengenakan baju warna-warni ceria dan pernak-pernik Natal. Hari ini, 
Rabu, 13 Desember 2017 mereka merayakan Natal, merayakan Hari 
Kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Dunia.

Dimulai dengan prosesi penyalaan lilin, acara berlanjut dengan 
khidmat. Anak-anak dengan tenang mendengarkan firman Tuhan yang 
dibawakan oleh Ev. Mathilda Tinasale. Dengan tema "Growing in Our Faith 
in Christ", anak-anak diajak untuk membuka hati untuk Tuhan Yesus, mau 
diubahkan ke sikap-sikap hidup yang lebih baik, berjalan dalam pimpinan 
Tuhan setiap hari.

Acara dilanjutkan dengan perayaan Natal yang diisi dengan 
berbagai pertunjukan. Bu Eka dan Bu Dicta sebagai MC, memandu acara 
dengan ciamik dan gaya kekinian. Anak-anak mengikuti semua acara 
dengan gembira dan antusias. Mereka menikmati paduan suara, gerak 
dan lagu, tarian, ensemble, drama dan modern dance.

Acara ditutup dengan pembagian souvenir dan 
konsumsi.  Mereka pulang dengan hati  gembira, 
dikenyangkan oleh firman Tuhan dan juga makanan jasmani. 
Happy birthday Jesus.

NATAL SDK Ora et Labora BSD
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 Pagi yang cerah pada hari Rabu, 13 Desember 2017 anak-anak 
berdatangan untuk ikut merayakan perayaan natal. SDK ORA et LABORA 
Pamulang, TKK ORA et LABORA Pamulang, dan SD Efata pun ikut 
memeriahkan perayaan natal. Perayaan diawali dengan ibadah, 
sebagai pembawa firman adalah Pendeta Danny Roberto Titaley M.Pd.
 Penampilan pertama dibuka oleh penampilan dari KTB (Kelas 
Tumbuh Bersama). Meriahnya perayaan natal kali ini semakin terlihat 
ketika penampilan dari adik-adik SD. Mereka semua menampilkan dance 
yang bertemakan natal.
 Semoga kemeriahan natal membawa suka cita untuk kita semua. 
Damai di bumi damai di hati. (Aaron 9B) 

Natal SMPK 
ORA et LABORA Pamulang

Liputan Khusus
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 Natal SMPK ORA et LABORA BSD diselenggarakan pada hari 
Kamis,14 Desember 2017. Tema natal kami kali ini adalah “Hendaklah 
Damai Sejahtera Kristus Memerintah dalam Hatimu”. Firman dari Pendeta 
Roy L W Sitorus memberikan pengajaran kepada kita agar menjadi 
generasi yang mengambil bagian dalam karya Allah, dimulai dari hal 
yang terkecil yaitu menciptakan hidup damai di mana pun kita berada.   
 Persiapan natal dimulai dari peran panitia dan OSIS dalam 
mempersiapkan acara dan menghias auditorium agar tampak indah dan 
semarak.  Kehadiran bapak/ibu guru, para siswa serta tamu undangan 
dari siswa SD Rawabuntu 3, SDK ORA et LABORA BSD dan perwakilan orang 
tua murid,  turut menyemarakkan acara ibadat dan perayaan natal kami 
tahun ini. Suasana semakin semarak dengan tampilnya kelompok ibu-ibu 
orang tua murid (group Mom Jaman Now) yang mempersembahan 
pujiannya. Seluruh hadirin dan undangan sehati berbaur menjadi satu 
dalam ikatan keluarga di SMPK ORA et LABORA BSD. (Eunike Patricia 
Naomi/8B/SMP/BSD)

Menjadi garam dan terang bagi sesama42 Edisi Januari 2018

IBADAH DAN PERAYAAN NATAL
SMPK ORA et LABORA BSD
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 Kamis, 21 Desember 2017 merupakan hari yang penuh suka 
cita, di mana seluruh guru dan karyawan Yayasan ORA et LABORA 
berkumpul bersama tanpa melihat perbedaan untuk menyambut 
lahirnya Sang Juru Selamat Dunia. Perayaan Natal yang dihadiri 
seluruh guru dan karyawan ini dilaksanakan di aula Kampus ORA et 
LABORA BSD. Berbagai persembahan ditampilkan oleh Bapak/Ibu 
guru sebagai ungkapan suka cita. Pendeta Didik Rohadi selaku 
pembawa firman berpesan agar kita semua hendaknya berdamai 
dengan Allah. 
 Selamat Natal dan Tahun Baru. Damai di hati, damai di bumi. 
Tuhan memberkati. (Luci/Sandi PML)

Hendaklah Damai Sejahtera Kristus 
Memerintah Dalam Hatimu

Natal Bersama Yayasan ORA et LABORA
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 Selasa, 19 Desember 2017 merupakan hari yang  cukup istimewa 
untuk keluarga besar SMA Kristen ORA et LABORA karena pada kesempatan 
ini bisa merayakan natal bersama. Perayaan natal tahun ini mengambil 
tema “Tuhan Datang Menyelamatkan Umatnya”. Natal kali ini cukup 
istimewa juga karena dilayani oleh Teens Generation  dari  remaja GBI Pray 
Pamulang yang membuat perayaan natal menjadi lebih meriah, 
pelayanan firman oleh Pendeta Obed Krisnantyo Aji, M.A.  yang menyentuh 
dan menggugah seluruh  peserta untuk semakin bisa memaknai natal.  
 Pada kesempatan ini juga SMA mengajak keluarga dari Panti 
Asuhan Tunas Mahardika untuk ikut dalam perayaan natal dan juga berbagi 
kasih natal untuk anak-anak panti asuhan ini. Dalam perayaan ini, anak-
anak panti asuhan juga menampilkan persembahan pujian sebagai bentuk 
ungkapan kebahagiaan mereka di hari Natal ini. Pancaran kebahagiaan 
terlihat dari wajah-wajah anak panti asuhan karena mereka bisa ikut 
merayakan natal dengan penuh sukacita.
 Kemeriahan natal SMA juga menjadi lengkap dengan penampilan 
penari-penari tamborin, beberapa grup band SMA, dan penampilan dari 

Labora Voice yang juga merupakan paduan suara 
kebanggaan SMA Kristen ORA et LABORA. Kelancaran dan 
dan kemeriahan kebaktian dan perayaan natal SMA ini 
tentunya tak lepas dari kerja keras panitia, khususnya Pengurus 
OSIS yang sudah mempersiapkan dan mengemas acara ini 
sehingga menjadi acara yang penuh kebahagiaan, khidmat, 

dan penuh makna.
Semoga perayaan natal tahun ini bisa menjadi semakin berarti dan berkat 
untuk banyak orang, khususnya untuk orang-orang yang membutuhkan. 
Selamat Natal untuk kita semua!

PERAYAAN NATAL SMA KRISTEN ORA et LABORA
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 Blessed Art dimiliki oleh Helena 
Tampubolon yang tinggal di Semarang, 
Jawa Tengah. Pada bulan ini Kak 
H e l e n ( p a n g g i l a n  a k r a b  H e l e n a  
Tampubolon) dengan senang hati 
mengunjungi TKK ORA et LABORA, 
Panglima Polim untuk memperkenalkan 
clay art kepada semua siswa TK kami. 
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari 
Jumat,  13 Oktober 2017, bertempat di 
ruang Audio TK. Pada kegiatan ini, Kak 
Helen mengajarkan kami bagaimana 
membuat burung hantu dengan clay 
(tanah liat) bertekstur lembut dan 
berwarna-warni. Setiap anak bisa memilih 
warna kesukaannya untuk membuat 
setiap bagian tubuh burung hantu. 
Setelah kegiatan ini berakhir, kami 
melakukan sesi foto bersama dengan kak 
Helen sambil memperlihatkan hasil 
keterampilan anak-anak. Semua anak 
b a n g g a  d e n g a n  b u r u n g  h a n t u  
buatannya dan membawa burung hantu 
yang diberi magnet itu ke rumah. Terima 
kasih Kak Helen, Kak Jessica. Tuhan Yesus 
memberkati Blessed Art. (HS)

Fun Clay Art (Blessed Art Mini Workshop)

Pagi ini suasana di TKK ORA et LABORA 
BSD sedikit berbeda.  Ada sedikit kecemasan 
tampak di wajah para siswa. Ada apakah 
gerangan...?    

Ternyata hari Senin, 21 Agustus 2017 di 
TK  ORA et LABORA BSD ada pelayanan 
imunisasi campak dan rubella oleh Puskesmas 
Rawabuntu Serpong.  Imunisasi ini diadakan 
sebagai pelaksanaan dari Bulan Imunisasi 
yang dicanangkan oleh Pemerintah 
Indonesia dengan tujuan agar seluruh anak 
Indonesia menjadi lebih sehat.

Puji Tuhan hanya sedikit anak-anak 
yang takut untuk diimunisasi. Hal ini terjadi 
berkat kerja sama antara guru dan orang tua 
di dalam mendampingi anak-anak mengikuti 
imunisasi.
Semoga seluruh siswa selalu dalam keadaan 
sehat.  Tuhan memberkati.

Imunisasi Campak dan Rubella di TKK ORA et LABORA  Bumi Serpong Damai
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Hari Jumat yang cerah, tanggal 22 September 2017. Anak-anak TKK ORA et LABORA Pamulang 
diundang Klinik Lentera Pamulang untuk berkunjung ke Dokter Gigi. Bertemu dengan dokter 
gigi yang cantik yang memberi pengarahan tentang  cara menggosok gigi dengan benar. 
Anak-anak juga diperbolehkan untuk mengamati peralatan dan mencoba duduk di tempat 
praktek dokter gigi. Kegiatan diakhiri dengan anak-anak menggosok gigi dengan didampingi 
oleh dokter gigi dan asistennya. 
Terima kasih Bu Dokter, untuk bermain dan belajar hari ini.

Berkunjung ke Dokter Gigi

Pada tanggal 31 Oktober 2017 
seluruh anak menonton bersama cara 
m e n a n a m  s a y u r  d a n  p r o s e s  
pertumbuhannya (bayam, kangkung, 
tomat, tauge).  Pada esok harinya, 
anak-anak menabur benih dan 
menyiramnya. Anak-anak sangat 
senang dan mengetahui bentuk bibit 
tanaman dan jenis tanaman sayuran. 
Selama dua minggu anak-anak belajar 
merawat sendiri tanamannya. Dan 
pada minggu terakhi r  mereka 
membawa pulang tanaman sayurnya 
masing-masing.

Kegiatan Aku Cinta Sayuran
TKK ORA et LABORA BSD
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 Salah satu kegiatan yang ditunggu-tunggu siswa kami telah dilaksanakan 
pada hari Jumat, 29 September 2017 di TKK ORA et LABORA, Panglima Polim, yaitu 
kegiatan bermain bersama binatang peliharaan.  Semua anak sangat antusias ingin 
berinteraksi langsung dengan binatang peliharaan yang ada yaitu anak ayam, kura-
kura dan anjing. Teriakan, tertawa pun pecah di seisi ruangan. Setiap anak memiliki 
kesempatan untuk memegang, menggendong binatang-binatang yang ada 
bahkan untuk menyisir bulu anjing. Melalui kegiatan ini, semua anak dapat belajar 
untuk menyayangi binatang, belajar merawat dengan memberikan makanan, 
minuman bahkan tempat tinggal yang tepat pada masing-masing binatang. (HS)

BINATANG PELIHARAAN

Oktober, bulan Alkitab

Seperti syair lagu di atas, TKK ORA et LABORA Pamulang 
mengisi bulan Oktober 2017  dengan mengenal dan 

memahami cerita dalam Alkitab. Anak-anak dibagikan 
buku cerita Alkitab (Yesus dan 12 murid-Nya, cerita 

Zakheus, Yunus, Bayi Musa, 5 Roti dan 2 Ikan, Menara 
Babel, dan lain-lain) untuk dibacakan oleh orang tua di 
rumah selama 1-2 minggu. Dan secara bergiliran anak-

anak menceritakan kembali cerita yang sudah dibacakan 
oleh orang tuanya di depan kelas. Melalui kegiatan bulan 
Alkitab ini, diharapkan terjalin komunikasi yang sangat 
baik antara anak dan orang tua, dan juga menanamkan 

nilai-nilai kristiani sejak dini kepada anak-anak.

Ku ingin dengar cerita

Tentang kemuliaan Allah

Biarlah cerita itu

Tertanam dalam hatiku

Sampai selama-lamanya
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 Sebagai bangsa Indonesia kita pasti senang dan bangga 
ketika kita merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik 
Indonesia.  Pada tahun 2017 ini Indonesia genap berusia 72 tahun. 
Perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan 
tidaklah mudah. Mereka rela berkorban harta benda bahkan 
nyawa sekalipun. Perjuangan mereka sepanjang masa 

penjajahan 
a k h i r n y a  
membuah- 
k a n  h a s i l  d e n g a n  k i t a  
memperoleh kemerdekaan 
itu.
 Para siswa di kampus Panglima 
Polim baik dari TK, SD dan SMP 
juga merasakan kegembiraan 
perayaan HUT RI yang ke-72 
bersama guru dan orang tua 
mereka. Di peringatan HUT ini 
kegiatan dilakukan siswa 
bersama orang tuanya. Ulang 
Tahun yang ke-72 ini memiliki 
tema nasional “Indonesia Kerja 
Bersama”. Tema tersebut juga 
diaplikasikan oleh panitia HUT 
RI di kampus Panglima Polim 

dengan kegiatan lomba-lomba yang memerlukan kerja sama tim.
 Diawali dengan upacara bendera di halaman sekolah yang dipimpin Bapak 
Eko Purnomo selaku Inspertur Upacara. Kegiatan upacara ini dilaksanakan pada 
tanggal 18 Agustus 2017 dengan peserta dari TK, SD dan SMP. Para siswa bersama-
sama mengikuti jalannya upacara dari awal sampai akhir dengan khidmat. 
Upacara ini dapat melatih kedisiplinan siswa dan jiwa patriotisme setiap peserta 

upacara. Kita juga bisa 
bersama-sama mendoakan  
semua pejuang yang telah 
r e l a  b e r k o r b a n  d e m i  
kemerdekaan negara kita.
 Pada hari berikutnya di 
tanggal 19 Agustus 2017, 
semua warga sekolah dan 
orang tua siswa turut hadir 
dalam perayaan HUT RI yang 
ke–72 di kampus Panglima 
Polim. Pada hari Sabtu itu, 
s e m u a  p e s e r t a  a k a n  
mengikuti kegiatan lomba-
l o m b a  y a n g  s u d a h  

HUT RI KE-72 di ORA et LABORA Panglima Polim
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dipersiapkan oleh para panitia. Semua guru dan siswa memakai baju yang 
bernuansa merah dan putih yang melambangkan warna bendera kita.
 Kegiatan dimulai pukul 07.30 dengan pembagian anggota kelompok dan 
doa pembuka oleh Ms. Fajar selaku ketua panitia. Tepat pukul 08.00 dimulai 
perlombaan untuk kelas 1 dan 2. Lomba estafet bendera Merah Putih dan lomba 
memasukkan air ke dalam botol aqua menggunakan sendok. Perlombaan ini 
sangat seru karena dilaksanakan oleh para siswa yang masih baru masuk sekolah. 
Mereka belajar kerja sama denga teman-teman yang baru mereka kenal. Mereka 
harus saling percaya dan kerja sama untuk memenangkan lomba-lomba yang telah 
disiapkan.

Kemudian dilanjutkan dengan 
perlombaan untuk kelas 3 dan 4 
yaitu lomba bola keranjang dan 
lomba memasukkan pensil ke dalam 
botol secara berkelompok. Mereka 
harus bersusah payah bekerja sama 
agar dapat memenangkan lomba 
tersebut .  S i swa TK juga ikut  
berkompetisi dalam lomba makan 
k u e  t a l a m  u b i  d a n  l o m b a  
memindahkan bola pingpong 
menggunakan saringan teh. 
Perlombaan dilanjutkan dengan 
perlombaan untuk kelas 5 dan 6 
dengan estafet balon air dan lomba 
estafet bola warna menggunakan 

koran. Perlombaan semakin seru karena baju anak-anak basah terkena pecahan 
balon air. Lomba ini menarik perhatian para penonton. Kerja sama antar tim, 
kesulitan memindahkan balon menjadi tantangan yang berat bagi setiap tim untuk 
menyelesaikannya. Siswa SMP tak mau kalah dengan perlombaan menyusun puzzle 
sebanyak 32 keping dan lomba futsal sambil berjoget. 

Hari semakin siang, tak menyurutkan semangat untuk bertanding. Sekarang 
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giliran perlombaan futsal joget untuk orang tua murid dan guru. Lomba terakhir ini 
sangat seru karena rupanya tidak mau kalah asik dengan anak-anak. Setiap orang 
tua dan guru saling berebut bola untuk mendapatkan poin dan memenangkan 
pertandingan tersebut. Keceriaan dan keseruan acara lomba tersebut 
menggambarkan kebahagian para pahlawan yang telah berhasil merebut 
kemerdekan Negara kita. Kita patut berbangga berada di Negara yang gemah 
ripah loh jinawi ini. Kita perlu melestarikan budaya-budaya yang baik yang ada di 
Indonesia ini sebagai bukti kesetiaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. “Jayalah Terus Indonesia, Sekali Merdeka Tetap Merdeka!”

Pada hari Jumat, 18 Agustus 2017 seluruh siswa TKK ORA et 
LABORA BSD memperingati hari Kemerdekaan RI yang ke-72. Kegiatan 
hari itu diisi dengan upacara bendera dan berbagai  lomba.
Seluruh petugas upacara adalah siswa-siswi  KB/TK ORA et LABORA BSD. 
 Seluruh siswa juga 
penuh sukacita mengikuti 
berbagai lomba. Kalah 
ataupun menang tidak 
menjadi persoalan, yang 
terutama adalah anak-anak 
d a p a t  b e l a j a r  d a n  
m enc ontoh  s em a nga t  
juang para pahlawan dan 
terus berusaha serta tidak 
m u d a h  p u t u s  a s a .  
Merdeka...!

Peringatan HUT RI ke 72 
TKK  ORA et LABORA Bumi Serpong Damai
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Seruuuuuu.......Horraaaayyy…..
Mama dan Papa datang ke sekolahku untuk bermain dan berlomba bersamaku. Pada hari Jumat, tanggal 25 
Agustus 2017 acara diawali dengan berbaris berjalan ke arah halaman GKI Pamulang sambil bernyanyi 
penuh semangat lagu Hari Merdeka dan Garuda Pancasila, tidak ketinggalan anak-anak mengibar-ngibarkan 
bendera merah putih di tangan kecil mereka.
Anak-anak juga mengikuti upacara bendera dengan penuh khidmat  dipimpin oleh Khrisna, Vely, dan 
Cyella. Acara dilanjutkan dengan ibadah bersama yang diisi oleh perwakilan orang tua murid.
Dan acara yang paling ditunggu adalah perlombaan (memindahkan belut, menangkap bola dengan sarung, 
dan berlari di dalam sarung memindahkan bola) yang diikuti dengan penuh semangat oleh orang tua dan 
anak-anak. Benar-benar suasana happy family yang dirasakan, dan semangat perayaan HUT RI yang 
sangat luar biasa. Terima kasih papa dan mama yang sudah menemani anak-anak di hari ini.

FAMILY DAY DAN PERAYAAN HUT RI Ke-72
TKK ORA et LABORA Pamulang

K e g i a t a n   y a n g  F u n  C o o k i n g
dinantikan oleh anak-anak selama ini 
akhirnya pun tiba, pada tanggal 13 
September 2017 di selasar TKK ORA et LABORA 
BSD seluruh siswa sangat antusias mengikuti 

k e g i a t a n  i n i .  
A n a k - a n a k  
d a p a t  
m e n g e t a h u i  
b a h a n - b a h a n  
baku dan proses 
pembuatannya 
s e r t a  d a p a t  
mempraktekkan 
d i  r u m a h  
bersama orang 
tuanya.

Kegiatan Fun Cooking TKK ORA et LABORA Bumi Serpong Damai
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 Pengalaman berkompetisi di luar sekolah melatih diri anak untuk gigih, 
sportif, menerima kemenangan dan kekalahan dengan baik. Pada hari Rabu, 29 
November 2017, 7 siswa putera TKK ORA et LABORA, Panglima Polim mencoba 
mengikuti lomba futsal. Berawal dari kegemaran siswa putera kami bermain 
sepak bola bersama di sekolah, mereka pun sangat antusias menjadi bagian 
peserta lomba futsal. Selain lomba futsal, 4 siswa mengikuti lomba mewarnai dan 
4 siswa lainnya mengikuti lomba fashion show dengan busana “budaya 
Nusantara”. Bukan hanya anak-anak yang antusias tetapi orang tua siswa juga 
sangat antusias. Dukungan orang tua selama perlombaan sangat membantu 
anak-anak semakin percaya diri dan semangat.  (HS)

LOMBA FUTSAL, MEWARNAI DAN FASHION SHOW 
di SD CENDERAWASIH 2
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Masih semarak hari Batik Nasional, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, 
TKK ORA et LABORA Pamulang menyelenggarakan Fashion Show dan Kreasi 

Batik bertempat di Gedung Hebron GKI Pamulang. Kegiatan ini menampilkan 
anak-anak dengan berbusana nuansa batik dan dipadupadankan dengan 
tas, helm, gelang dan kalung, jubah, replika sayap Gatotkaca serta aksesoris 
lainnya yang terbuat dari barang bekas yang dimodifikasi sedemikian rupa 
dengan kertas kado batik sehingga menghasilkan kreasi batik yang patut 

diacungi jempol. Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk rasa kebanggaan 
dan cinta anak terhadap warisan budaya Indonesia.

Aku Indonesia, Ini Batikku
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Pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 anak- anak TKK ORA et LABORA 
mengadakan kegiatan mini trip di Lotte Mart Gandaria City.

Banyak hal yang bisa dipelajari di super market tersebut, di antaranya 
membuat pizza, berbelanja sayuran, ikan, peralatan mandi seperti sikat gigi, odol, 
sabun dan lain-lain. Anak–anak sangat bersemangat dan kelihatan bergembira 
sekali terutama dalam kegiatan membuat pizza, karena mereka diperbolehkan 
memilih sendiri topping dari pizza sesuai selera masing–masing.

Pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi anak–anak, di sini diajarkan 
bagaimana cara berbelanja dan membayar di kasir, yang tidak bisa didapatkan di 
sekolah.  (Demetri )

Kunjungan belajar TKK ORA et LABORA, Panglima Polim
di Lotte Mart - Gandaria City

Kegiatan bulan kitab suci 
yang dilaksanakan selama satu 
bulan (Bulan Oktober) di TKK ORA 
et LABORA Bumi Serpong Damai 
sangat berdampak baik bagi 
kehidupan anak secara spiritual. 
Anak-anak pun mengetahui dan 
mengenal karya Allah dalam 
hidupnya.

Mereka juga sangatlah 
bahagia pada saat bercerita di 
depan teman sekelasnya dengan 
berani dan percaya diri. Pada 
akhir kegiatan, dilakukan ibadah 
bersama penutupan bulan kitab 
suci yang dipimpin oleh ibu Eva 
(orang tua murid TK B). 

“Jadilah Garam dan Terang Dunia” ORA et LABORA.
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Hari  itu 28 September 2017 siswa KB 
dan TKK ORA et LABORA BSD merasa senang 
dan bangga. Mereka belajar mengerjakan 
tugas-tugas atau kegiatan yang biasanya 
dilakukan oleh orang dewasa di rumah seperti; 
belajar mencuci piring, membuat sarapan, 
menyapu, membersihkan meja. Kegiatan ini 
bertujuan agar siswa dapat mandiri dan 
membantu orang tua di rumah.

Kegiatan House Work  Day
 TKK ORA et LABORA 
Bumi Serpong Damai

Horaaayy….

“Ibu guru, bis besarnya sudah datang, ayooo 

berangkat”, kata salah seorang siswa TK B.

Anak-anak berbaris memasuki bis dengan 

senyum ceria mereka, diiringi lambaian tangan orang 

tua yang mengantar. “Have fun ya kids,” sahut salah 

satu orang tua. Saat perjalanan, di dalam bis anak-

anak bersemangat, ada yang bernyanyi, mengobrol, 

dan juga mengomentari apa saja yang mereka lihat.

Kegiatan field trip diawali dengan berjalan 

menuju Pusat Primata Schmutzer. Tempat yang 

dirancang seperti kehidupan alam bebas binatangnya 

(tanpa kandang). Anak-anak berkeliling di sepanjang 

jalan setapak yang sudah disediakan. Anak-anak juga 

sangat antusias melihat gorila, orang utan, simpanse, 

owa Jawa dan lainnya. Setelah itu, perjalanan 

dilanjutkan dengan naik kereta mini menuju 

Children Zoo. Anak-anak makan siang di tempat itu 

sambil menikmati sejuknya pepohonan. Terima kasih 

Tuhan Yesus untuk semua ciptaan-Mu yang sangat menakjubkan.

Field Trip Ceria TKK ORA et LABORA Pamulang
ke Kebun Binatang Ragunan
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Pada hari  Sabtu, 30 
September 2017 di AEON Mall 
BSD, TKK dan SDK ORA et LABORA 
BSD berkesempatan untuk 
m e n g i s i  k e g i a t a n  y a n g  
diselenggarakan oleh Forest 
Steward Council dengan tema 
“Mencintai Hutan Berawal dari 
Rumah”. Kegiatan terbagi atas 
dua sesi yaitu sesi pertama (pukul 
09.00 – 12.00 WIB) diisi oleh TK dan 
sesi kedua (pukul 13.00 – 15.00 
WIB) diisi oleh SD.

Siswa TK maupun SD 
mempersembahkan puj ian- 
pujian melalui tema choir mereka 
masing-masing. Anak-anak juga 
mendapatkan pengetahuan 
tentang pelestarian hutan dan 
membuat suatu hasil karya dari 
barang bekas. Setiap anak cukup 
senang menghabiskan aktivitas 
akhir pekan bersama orang tua 
d e n g a n  m e m b u a t  k r e a s i  
bersama. 

Kegiatan
Peduli Lingkungan
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Guruku tersayang….

Hari Senin, 27 November 2017 anak-anak 

TKK OeL Pamulang mengikuti upacara 

bendera di halaman. Hari itu sangat spesial 

karena memperingati Hari Guru (25 

November), terlihat berbagai macam kreasi 

anak yang dipamerkan. Kreasi ini dibuat oleh 

anak dan orang tua yang memanfaatkan 

barang bekas.  Anak-anak belajar cara 

mendaur ulang dan mengkreasi menjadi 

karya yang indah sebagai penghargaan bagi 

ibu-ibu guru. Kebersamaan dan kerja sama 

anak dan orang tua di rumah menjadi poin 

berharga dari ibu-ibu guru yang menerima 

karya tersebut.

Terima kasih anak-anak.

Guruku Tersayang
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LASPORTA 3 dengan tema “FAMOUS! (Friendship, Arts and Movement Among 
Us)” dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut mulai 14 hingga16 September 2017. 
Acara ini menjadi sebuah acara kebanggan bagi Kampus Panglima Polim karena 
kita dapat berlomba dan mengundang tamu dari sekolah lain untuk berpartisipasi 
dalam ajang lomba tersebut.
 Pada acara ini diadakan lomba antar sekolah-sekolah di sekitar Jakarta Selatan. 
Lomba-lomba yang diadakan adalah bola 
warna, ketangkasan, futsal dan paduan suara. 
Pada acara puncak ditampilkan performance 
dari para siswa ORA et LABORA berupa 
permainan angklung, paduan suara dan tari, 
juga penampilan dari sekolah luar yaitu TK 
Kalpataru dan PAUD Anak Terang.

LASPORTA KE-3 KAMPUS PANGLIMA POLIM
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“…Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi 
mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.”                    

Markus 10 : 14

Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, anak-anak TKK ORA et LABORA Pamulang 
khususnya kelas TK B didampingi ibu guru datang ke GKJ Pamulang pada ibadah 

ke-2 jam 08.30 WIB. 
Kegiatan ini untuk melatih 

anak berani tampil di 
depan dan menanamkan 
nilai-nilai kristiani dengan 

memberikan persembahan 
berupa talenta bermain 
angklung dan pujian Si 

Semut.
Terima kasih Yesus untuk 

anugerah talenta ini, biarlah 
menjadi persembahan 

yang menyenangkan hati 
Tuhan. Amin.

Pada tanggal 15 November 2017 para guru dan seluruh siswa TKK ORA et 
LABORA BSD melakukan kunjungan ke Taman Buah Mekarsari sekaligus puncak dari 
tema yang diambil yaitu “Tanaman”. Anak-anak mendapatkan informasi berbagai 
macam tanaman seperti jambu bji, durian, sirsak, mangga, rambutan dan 
sebagainya. Mereka praktek langsung menanam tanaman buah. Anak-anak  juga 
mendapatkan pengalaman secara langsung melukis topi caping, memberi makan 
ikan dan membuat kreasi dari tanah liat. Mereka juga senang sekali ketika diajak 
berkeliling Taman Buah Mekarsari dengan menggunakan kereta.

Kegiatan Field Trip 
TKK ORA et LABORA Bumi Serpong Damai
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Di awal Tahun Pelajaran 2017/2018, 
siswa-siswi SD dan SMP ORA et LABORA 
Panglima Polim mengawalinya dengan 
ibadah bersama. Ibadah ini dilaksanakan 
pada hari Kamis, 13 Juli 2017. Kegiatan ini 
dilaksanakan di aula sekolah ORA et 
LABORA Pangl ima Po l im.  Ibadah 
berlangsung dari pukul 08:00 WIB hingga 
09:30 WIB.

Tema yang dibawakan dalam 
ibadah awal tahun kali ini adalah “Belajar 
Bersyukur”. Dasar Alkitab yang digunakan 
untuk ibadah ini diambil dari kitab Daniel 6 : 
1–14. Para siswa diajarkan bagaimana 
pentingnya bersyukur di setiap kehidupan dan setiap waktu yang telah diberikan 
Tuhan. Pdt. Lusindo Y Tobing seorang pendeta sekaligus pembawa firman dalam 
ibadah tersebut memberikan banyak perumpamaan dan contoh kepada siswa 
tentang pentingnya bersyukur dan manfaat bersyukur.

Kesetiaan dan ketaatan seorang Daniel menjadi contoh dan teladan yang 
disampaikan oleh pendeta kepada para siswa. Selain materi yang menarik, 
Pendeta juga memberikan beberapa video yang memudahkan siswa untuk 
mengerti apa yang Tuhan firmankan melalui pendeta tersebut. Sesekali para siswa 
diajak bercanda sehingga suasana kebaktian menjadi hangat dan menyukakan 
bagi anak-anak. Tidak hanya itu pendeta juga mengajak anak-anak untuk 
melakukan permainan dan gerak-gerak tertentu yang mengandung makna sesuai 
tema yang diusung.

Selain firman dan suasana kebaktian yang hangat, para siswa juga belajar 
untuk menampilkan talenta mereka dalam kebaktian tersebut. Paduan suara kelas 1 
dan kelas 7 siswa yang baru saja masuk menjadi daya tarik siswa–siswi lainya. 
Penampilan para siswa baru ini juga mendapat apresiasi yang baik dari bapak- ibu 
guru sehingga membuat semangat baru bapak–ibu guru yang lebih dari 
sebelumnya. Ada satu hal yang cukup menarik yang disiapkan oleh panitia 
kebaktian kali ini yaitu adanya goodies yang dibagikan kepada setiap peserta 
kebaktian. Goodies ini diberikan dengan tujuan siswa dapat mengingat apa yang 
diajarkan pada ibadah ini.

 Semangat baru, suasana baru, teman baru  di tahun pelajaran baru 
tercermin dari wajah-wajah siswa 
yang penuh sukacita. Dari awal  
tahun pelajaran ini para siswa 
akan menempuh perjalanan 
yang panjang hingga akhir tahun 
pelajaran dengan senantiasa 
berpedoman kepada firman 
Tuhan yang diajarkan hari ini. 
Para siswa diharapkan akan 
senantiasa bersyukur dalam 
setiap perjalanan kehidupan 
mereka. Swa/pol

IBADAH AWAL TAHUN PELAJARAN 2017-2018 
SD dan SMP ORA et LABORA PANGLIMA POLIM
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SDK ORA et LABORA Pamulang kali ini memiliki kegiatan seminar mengenai 
bahaya NAPZA, seminar yang berjudul “Lawan Narkoba dengan Prestasi” ini 
diselenggarakan pada Jumat, 13 Oktober 2017. Seminar ini diperuntukkan bagi 

seluruh anak-anak kelas III, IV, V dan VI 
SDK ORA et LABORA Pamulang. Memiliki 
bekal sejak dini merupakan hal baik 
untuk modal kehidupan yang akan 
datang mereka terlebih di dalam 
pergaulan mereka.  Memahami 
narkoba itu apa, serta efek yang dapat 
terjadi jika narkoba dikonsumsi oleh 
mereka, akan membuat mereka tahu 
bahwa narkoba sesuatu hal yang tidak 
baik  untuk d ikonsums i  ataupun 
digunakan dalam kehidupan mereka. 
Anak-anak yang mengikuti seminar ini 
pun sadar bahwa pergaulan yang buruk 
akan membawa mereka juga.

Seminar NAPZA Seminar NAPZA Seminar NAPZA 

Pada tanggal 9 November 2017, SDK OeL BSD mengirimkan 4 siswa dari klub 
bahasa Inggris untuk bercerita di depan siswa-siswi TK A dan B Permata Hati Cisauk. 
Mereka adalah Mualdo 5A, Valen 5B, Christy 4A dan Christina 4B. Cerita yang 
dibawakan berbeda-beda, di antaranya: adalah Trouble in the ice, Cinderella, 
Pinokio dan Puss in Boots.

Para siswa TK sangat antusias mendengar cerita dari kakak-kakaknya. 
Apalagi mereka juga mendapat hadiah pensil tiap kali bisa menjawab pertanyaan 
mengenai cerita yang dibacakan. Di sisi lain, ini merupakan pengalaman yang 
berharga bagi siswa OeL. Mereka dapat mencoba kemampuan mereka dalam 
bercerita memakai bahasa Inggris dan menjadi lebih bagus lagi dalam bercerita. 
Good job kids!     

Story Telling di TK Permata Hati Cisauk
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Bulan Alkitab di Kampus Polim
Pendidikan kristen di sekolah ORA et LABORA adalah kunci utama dalam 
membentuk karakter siswa yang takut akan Tuhan. Setiap anak diajarkan nilai-nilai 
kristiani di sekolah melalui pelajaran wajib dan kegiatan-kegiatan yang mengacu 
pada pendidikan kristiani. Setiap siswa harus diajarkan untuk mengenal dan 
meneladani Kristus agar memiliki karakter dan sikap sesuai yang diajarkan Yesus 
Kristus.
 SD dan SMP ORA et LABORA Panglima Polim mengadakan sebuah kegiatan 
yang memiliki tujuan untuk mengenalkan Kristus kepada siswanya. Satu bulan penuh 
setiap siswa diajak untuk membaca alkitab dan mengulas bersama keluarga 
mereka di rumah. Sekolah menyediakan buku khusus dalam menunjang kegiatan 
siswa tersebut. Setiap hari siswa bersama orang tua mereka memiliki tugas untuk 
membaca dan menjawab pertanyaan yang berdasarkan ayat Alkitab yang sudah 
dipilih.
 Setiap akhir minggu siswa juga sharing dengan bapak ibu wali kelas masing-
masing untuk membahas kesulitan dan kelebihan dari program di bulan Alkitab ini. 
“Hikmat dan Pengetahuan” menjadi tema yang diangkat dalam kegiatan kali ini. 
Setiap ayat-ayat yang dipilih pun disesuaikan dengan tema yang diberikan.
 Selain kegiatan harian telah disiapkan juga satu kegiatan yang menarik. 
Pada hari Kamis, 5 Oktober 2017 sebagai puncak acaranya. Kegiatan diisi dengan 
lomba gerak dan lagu, kuis alkitab, dan lomba drama cerita alkitab. Para siswa 
mempersiapkan diri masing-masing bersama wali kelas masing-masing sebagai 
mentor. Anak-anak kelas kecil boleh berlomba menampilkan gerak dan lagu rohani. 
Mereka dengan penuh semangat dan atusias menampilkan satu per satu nyanyian 
dan gerakan mereka. Setiap nyanyian dan tarian yang mereka persembahkan 
menambah suasana meriah acara tersebut. Memuji dan memuliakan nama Tuhan 
memang harus dikenalkan kepada siswa sejak dini.
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 Berbeda dengan kelas kecil, siswa kelas besar juga memiliki keseruan dan 
ketegangan yang luar biasa karena mereka harus bertanding dengan tim-tim lain 
dalam acara cerdas cermat. Pertanyaan yang mengarahkan mereka semua untuk 
membaca Alkitab lebih tekun. Mulai dari tokoh-tokoh sampai dengan ayat-ayat 
hafalan dilontarkan oleh pemandu acara. Walaupun tegang, setiap siswa 
merasakan keceriaan yang luar biasa karena mereka dapat mengenal tokoh-tokoh 
yang ada di dalam Alkitab.
 Giliran anak-anak SMP menampilkan drama untuk dilombakan. Setiap 
kelompok menampilkan drama kreasi mereka. Para penonton terbawa dalam 
suasana drama yang dilengkapi dengan sound track  yang menambah warna 
drama mereka lebih hidup. Tak hanya para siswa, para guru pun menikmati drama 
tersebut dengan antusias. Salah satu guru mengatakan bahwa, “anak-anak ini 
memiliki jiwa kreatif dan bakat yang perlu kita gali supaya mereka dapat 
menampilkan yang lebih baik dan lebih baik dari hari ini. Penampilan hari ini sangat 
luar biasa sampai saya tertawa kenceng”. Semoga dengan kegiatan ini siswa lebih 
mengenal Kristus dan mulai membiasakan diri mereka untuk senantiasa 
menggunakan Alkitab sebagai dasar kehidupan mereka. swa/pol
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Olivia dan Eliora siswa kelas VI 
SDK ORA et LABORA Panglima Polim 
berhasil lolos dalam babak penyisihan 
Reporter Cilik yang diadakan oleh 
Media Indonesia. Mereka diberi 
kesempatan melakukan wawancara 
Gubernur DKI Jakarta, Djarot S. Hidayat 
pada hari Senin, 18 September 2017 di 
Balai Kota. Bisa memiliki kesempatan 
mewawancarai seorang gubernur 
merupakan pengalaman berkesan dan 
selalu diingat oleh Olivia dan Eliora.

Reporter Cilik

Menjadi garam dan terang bagi sesama64 Edisi Januari 2018
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 Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 pada 
Rabu, 16 Agustus 2017 yang diselenggarakan di lingkungan sekolah SDK ORA et 

LABORA Pamulang. Kegiatan ini 
diikuti oleh seluruh siswa-siswi SDK 
ORA et LABORA Pamulang untuk 
memperingati HUT Kemerdekaan 
R I  d e n g a n  d i a d a k a n n y a  
b e r m a c a m  p e r l o m b a a n .  
Perlombaan seperti mewarnai, 
e s t a f e t  b e n d e r a ,  e s t a f e t  
kelereng, kipas balon, mading, 
dan futsal sarung inilah yang 
mewakili rasa cinta mereka pada 
tanah air Indonesia. Penuh rasa 
j u a n g  d a n  s e m a n g a t  
nasionalisme mereka mengikuti 
perlombaan dengan baik terlebih 
untuk memenangkan suatu 
hadiah yang mereka nantikan. 

HUT RI SDK Pamulang

HUT NKRI SDK ORA et LABORA BSD
Perayaan  hari Kemerdekaan RI ke-72 

dirayakan dengan meriah oleh para siswa 
SDK ORA et LABORA BSD. Rangkaian kegiatan 
di antaranya adalah upacara bendera, 
karnaval budaya, dan ditutup dengan 
pemutaran film dan pembagian hadiah di 
Aula TK. Dalam karnaval budaya, siswa 
mengenakan kostum yang beragam dan 
juga membawa fun bike dari rumah. Hari 
sebelumnya siswa juga mengikuti lomba 
kebersihan dan mading antar kelas. 
“Indonesia, kerja bersama!”
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Pesta siaga 2017 diikuti oleh 
kelas III dan IV SDK ORA et LABORA 
Pamulang yang berlangsung pada 
Rabu, 22 November 2017. Kegiatan 
pesta siaga ini berhubungan dengan 
kegiatan pramuka mereka, melalui 
kegiatan seperti ini mereka akan 
menumbuhkan motivasi, inspirasi, 
pengalaman dan penghayatan 
s e b a g a i  p r a m u k a  y a n g  
berpancasila. Pesta siaga ini juga 
melatih para pembina pramuka 
siaga agar dapat berani untuk 
menyampaikan pendapat serta 
gagasannya, dan saling berbagi saat 
memecahkan masalah kelompok. 
Manfaat seperti inilah yang menjadi 
modal untuk memiliki prinsip-prinsip 
dasar  dan metode kegiatan 
pramuka dalam setiap aspek 
kehidupan anak-anak kelas III dan IV 
SDK ORA et LABORA Pamulang yang 
ikut serta.

PESTA SIAGA

 Kegiatan perkemahan satu hari kelas 5 dan 6 SDK ORA et LABORA BSD 
dilaksanakan pada tanggal 25-26 Agustus 2017. Beberapa acara yang diadakan di 
antaranya upacara pembukaan penggalang, permainan dan perlombaan, sesi 
pembinaan karakter, api unggun, kegiatan permainan, ujian SKU dan lain-lain. 
Diharapkan dari acara Perjusa ini, siswa bisa mendapatkan pengalaman baru dan 
belajar lebih mandiri.

KEGIATAN PERJUSA  SDK ORA et LABORA BSD
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Perkemahan Kamis Jumat SDK ORA 
et LABORA diadakan pada Kamis, 31 
Agustus 2017 hingga Jumat, 01 September 
2017. Peserta yang terlibat dari seluruh kelas 
V dan kelas VI, sejumlah 123 anak. Kegiatan 
perkaju mengajarkan banyak hal pada 
seluruh mereka yang mengikuti kegiatan ini 
seperti halnya, menumbuhkan rasa 
berbangsa dan bertanah air pada diri 
anak-anak kelas V dan kelas VI SDK ORA et 
LABORA Pamulang. Membentuk pola pikir 
anak-anak yang terlibat dalam kreativitas 
untuk berkreasi, bertindak cepat melalui 
kemahiran kegiatan pramuka ini dan anak-
anak dapat menumbuhkan kepedulian 
pada sesamanya sehingga anak-anak 
dapat bertanggung jawab dengan 
kewajiban mereka serta disiplin.

Perkemahan Kamis Jumat 
SDK ORA et LABORA Pamulang

Praktek Pelajaran IPS Kelas 5 Panglima Polim 
 Tangan mungil  itu tenggelam dikepung belasan tokoh wayang  yang 
berjejer di kelir. Beberapa kali, mulutnya komat-kamit mengikuti naskah drama yang 
dibacakan narator. Tangannya dengan lincah memainkan beragam tokoh wayang 
dalam lakon 'Ken Arok', kisah yang diambil dari cerita buku IPS kelas 5. 
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Kalau kita mendengar kata PRAMUKA 
maka pasti satu hal yang langsung 
terpik i rkan adalah camping  dan 
menjelajah. Kegiatan pramuka adalah 
kegiatan yang sering dinanti-nantikan 
oleh para siswa karena mereka belajar 
menyatu dengan alam dan saling bekerja 
sama untuk mencapai tujuan. Dalam 
sejarahnya Robert Stephenson Smyth 
Baden-Powell seorang pelopor dan 
pend i r i  p ramuka  dun ia  banyak  
memberikan penjelasan dan manfaat 
tentang kepramukaan itu sendiri. 
 Baden-Powell pernah mengalami 
masa krisis saat dia sedang menghadapi 
peperangan dan dikepung dalam satu 
buah kota. Tidak hanya dikepung, Baden- 
Powell berserta pasukannya sengaja 
diisolasi supaya tidak mendapat pasokan 
makanan maupun persenjataan dari 
daerah manapun. Akan tetapi berkat 
pengetahuan beliau, maka dia dan anak 
buahnya bertahan hidup di tempat itu 
sampai  bantuan datang.  Beka l  
pengetahuan tentang kepramukaan 
yang telah ia pelajari bermanfaat bagi 
semua orang yang bersama dia. Baden- 
Powe l l  senant iasa  menga ja rkan  
kemandirian dan kesetiakawanan 
dengan setiap anggota pasukannya.
 Dalam kesempatan ini, pramuka 

tingkat Penggalang di SD dan SMP ORA et 
LABORA Panglima Polim boleh belajar 
beberapa ilmu-ilmu yang telah dipelajari 
oleh Baden-Powell. Para siswa belajar 
kemandirian, peduli, dan kesetiakawanan 
melalu i  Kemah Penggalang yang 
dilaksanakan dalam dua hari satu malam. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada  
tanggal 30–31 Agustus 2017. Kegiatan ini 
dilaksanakan di halaman sekolah. Setiap 
regu akan diberikan satu buah tenda untuk 
didirikan sebagai tempat berteduh.
 D i a w a l i  d e n g a n  u p a c a r a  
pembukaan dan pembagian kelompok, 
setiap siswa yang hadir mulai belajar disiplin 
dalam melakukan setiap kegiatan. Mereka 
ditekankan agar senantiasa melakukan 
setiap kegiatan dengan penuh ketelitian, 
kehati-hatian dan keseriusan sehingga 
tidak menjadi malapetaka bagi anggota 
pramuka yang lain. Setelah upacara 
pembukaan selesai, anggota kelompok 
mulai mendirikan tenda untuk mereka 
berteduh dan beristirahat ketika malam tiba 
nanti.
 Setelah mendirikan tenda, para 
peserta mulai mempersiapkan diri untuk 
masak sebagai makanan waktu makan 
malam nanti. Mereka memasak makanan 
sesuai panduan kakak pembina mereka. 
Setiap siswa boleh belajar kerja sama dan 

Perkemahan Rabu – Kamis PRAMUKA Penggalang 
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kesetiakawanan melalui kegiatan ini. Kemudian mereka mulai melakukan bersih diri 
sambil menunggu kegiatan berikutnya berlangsung. Setelah mereka bersih diri, 
mereka boleh berkumpul dengan anggota timnya untuk makan bersama-sama. 
 Malam pun mulai menyelimuti lingkungan di mana mereka berkemah. 

Ditengah dinginnya malam, 
mulailah kegiatan upacara api 
unggun. Upacara ini diikuti oleh 
semua peserta dan pembina. 
Tujuan upacara api unggun ini 
a d a l a h  m e n g i n g a t  d a n  
mengulang janji para pramuka 
yang tertuang dalam Tri Satya dan 
Dasa Darma. Semua peserta harus 
mengucapkan dengan lantang 
apa yang menjadi kesepuluh 
Dharma pramuka.  Amanat  
pembina upacara juga menjadi 
nasehat dan pitutur yang baik 
bagi setiap anggota pramuka 
yang mengikuti upacara tersebut.
 Selesainya upacara dilanjutkan 

dengan pentas seni dari masing-masing regu. Mereka menampilkan kreativitas 
mereka di depan teman-temannya sebagai ungkapan kegembiraan karena telah 
melewati malam bersama-sama. Kegiatan pentas seni ini sangat seru karena 
b a n y a k  h a l - h a l  k r e a t i f  y a n g  
dimunculkan oleh para peserta. Mulai 
dari nyanyi, baca puisi, drama, bahkan 
sampai pertunjukan menyemburkan 
api oleh kak Gunawan Sujatmika. 
Keceriaan nampak di wajah para 
peserta api unggun. Seusai api unggun 
peserta mulai kembali ke kamp dan 
beristirahat.
 Keesokan harinya para peserta 
pramuka diajarkan beberapa teknik-
teknik kepramukaan seperti pionering, 
tali-temali, survival dan kegiatan 
pembuatan pot bunga sebagai lahan 
penghijauan. Mereka belajar dengan 
tekun dan serius sehingga mulai bisa 
menghasilkan karya-karya berupa 
tiang bendera, pot bunga yang sudah 
dihias dan banyak permainan kerja 
sama tim yang mereka coba. 
Kegembiraan dan keceriaan setiap 
p e s e r t a  m e n j a d i  t o l o k  u k u r  
keberhasilan acara tersebut. Semoga 
apa yang mereka terima dalam 
kegiatan kemah tersebut dapat 
bermanfaat dalam setiap kehidupan 
mereka. 
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Kegiatan bulan bahasa dan open 
house SDK ORA et LABORA Pamulang 
dilaksanakan pada Jumat, 27 Oktober 2017 
yang diadakan di Carrefour Pamulang. 
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi 
SDK ORA et LABORA Pamulang, kegiatan ini 
pun dilaksanakan untuk turut memperingati 
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 
B e r b a g a i  p e r t u n j u k a n  y a n g  
dipersembahkan oleh siswa-siswi SDK ORA 
et LABORA Pamulang pun beragam seperti 
tarian, pentas lagu, story telling, membaca 
puisi, dan paduan suara. Tujuan dari 
kegiatan ini untuk mengembangkan kreasi 
siswa-siswi SDK ORA et LABORA Pamulang 
dengan jiwa nasionalisme mereka, melatih 
keberanian siswa-siswi serta menumbuhkan 
kepercayaan diri untuk tampil di hadapan 
banyak orang, dan menjalin hubungan 
antar sekolah lain. 

Kegiatan Bulan Bahasa dan Open House 
SDK ORA et LABORA Pamulang
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 Pada dewasa ini kita sudah mulai sulit untuk menemukan tempat tinggal 
yang luas, banyak pepohonan, udara sejuk dan  lingkungan yang bebas dari 
sampah. Berangkat dari problem tersebut, sekolah memiliki pemikiran untuk 
melakukan penghijauan dengan memanfaatkan lahan sempit dan sampah. 
Sekolah mencoba membuat satu program menanam bersama menggunakan 
sistem hidroponik dengan media botol plastik bekas. 

Secara sederhana ditinjau dari asal katanya  hidroponik berarti suatu 
metode budi daya tanaman tanpa menggunakan media tanah, tetapi 
memanfaatkan air/larutan mineral bernutrisi yang diperlukan oleh tanaman dan 
bahan lainnya sebagai pengganti media tanah yang mengandung unsur hara 
seperti sabut kelapa, serat mineral, pasir, pecahan genteng/batu bata, serbuk 
kayu, dan lain sebagainya.  

Bertanam hidroponik dapat memaksimalkan lahan terbatas karena 
tidak membutuhkan lahan yang banyak, bahkan media tanaman bisa dibuat 
secara bertingkat. Bertanam hidroponik terbukti ramah lingkungan karena tidak 
menggunakan pestisida atau obat hama yang dapat merusak tanah, 
menggunakan air hanya 1/20 dari tanaman biasa, dan mengurangi CO  karena 2
tidak perlu menggunakan kendaraan atau mesin.
 Para siswa SD ORA et LABORA Panglima Polim berkesempatan belajar 
mengenal, mempelajari dan mempraktekkan langsung menanam sayur dan 
buah secara hidroponik ini. Kegiatan ini dilaksakan pada Jumat, 21 Juli 2017 di 
halaman sekolah ORA et LABORA Panglima Polim. Para siswa boleh belajar dari 
seorang yang telah berhasil mengembangkan sistem hidroponik.  Bapak Matius 
Suharyono selaku pembicara  dalam kegiatan ini menjelaskan langkah demi 
langkah dalam bertanam secara hidroponik. Pak Haryono ini sudah 
mengembangkan hidroponik dari tahun 2010 dan menjadi satu kegiatan yang 
dapat menambah penghasilan beliau.
 Para siswa terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut dari awal 

sampai akhir. Mereka juga mulai 
kenal dengan istilah-istilah baru 
dalam dunia tanaman. Mereka 
belajar membuat media tanam 
yang memanfaatkan bahan 
bekas. Botol air mineral yang 
biasa mereka buang di tempat 
sampah sekarang mereka 
gunakan sebagai media tanam. 
Hal ini senada dengan masalah 
umum yang sekarang kita hadapi 
berkaitan dengan lahan sempit 
dan sampah yang mulai sulit 
dikendalikan.
 Siswa praktek setiap anak 
menanam satu tanamannya dan 
merawat tanaman itu setiap hari 
sampai nantinya dapat dipanen. 

Setiap siswa membawa botol masing-masing untuk praktek langsung. Bibit 
tanaman disediakan oleh panitia cukup bervariasi mulai dari sawi, sledri, terong, 
cabai, dan kangkung. Media pendukung yang lain seperti pupuk, sekam, dan 
beberapa media tanam yang lain juga disediakan oleh panitia. 
 Dengan kegiatan ini sekolah berharap siswa juga dapat mencobanya di 
rumah sehingga tujuan kegiatan ini dapat tercapai. Siswa juga dapat menikmati 
hasil tanamannya sendiri di rumah masing-masing. Dengan adanya program ini 
sekolah berharap mulai adanya pemanfaatan lahan sempit dan sampah botol 
plastik untuk menanam sayur dan buah. Edi/Pol

Ayo Menanam Secara Hidroponik
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Science dalam bahasa Indonesia berarti ilmu pengetahuan tentang sains. Setiap hal 
yang berkaitan dengan sains akan dipelajari dalam lingkup science. SDK ORA et 
LABORA Panglima Polim mengadakan sebuah kegiatan rutin tahunan yang 
berkaitan dengan science. Kegiatan ini biasa disebut Science Day. Kegiatan ini 
bertujuan untuk menambah pengetahuan anak tentang sains dan mengemas hal-  
hal yang berkaitan dengan sains menjadi menyenangkan.
 Pada hari Jumat, 6 Oktober 2017 kegiatan “science is fun” dilaksanakan di 
halaman sekolah.  Semua siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 berkumpul untuk 
menampilkan percobaan-percobaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setiap 
kelompok siswa diberi tugas oleh panitia untuk menyiapkan sebuah percobaan yang 
harus dipresentasikan di depan teman-teman, bapak-ibu guru dan tamu undangan. 
Pada kesempatan ini panitia juga mengundang siswa–siswi TK ORA et LABORA 
Panglima Polim dan TK Kalpataru sebagai penonton dalam acara tersebut.
 Kegiatan science day ini dipandu oleh 2 orang MC yang telah disiapkan oleh 
panitia dengan dandanan ala profesor dan anak SD. Kedua MC ini adalah Mr. 
Gunawan guru kelas 2 SD dan Ms. Sari guru kelas 1 SD. Mereka berkolaborasi supaya 
acara yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan menambah kesan 
seru buat anak-anak dan tamu undangan.
 Setiap kelas dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memberikan 
tampilan tentang percobaan sains yang menarik. Siswa mempraktekkan dari 
persiapan percobaan sampai membuat kesimpulan setelah akhir percobaan. 

Percobaan pun dikategorikan sesuai 
umur dan kelas masing–masing. Ada 
y a n g  p e r c o b a a n  r i n g a n  t a p i  
menantang ada pula percobaan 
yang dapat dikategorikan percobaan 
yang berbahaya dan menantang. 
 Kelas 1 salah satu peserta yang 
paling kecil yang mencoba melakukan 
p e r c o b a a n .  P e r c o b a a n  y a n g  
d i l a k u k a n  a d a l a h  b e r m u s i k  
m e n g g u n a k a n  a i r .  M e r e k a  
mempersiapkan alat dan bahan untuk 
percobaan dengan baik. Alat yang 
dibutuhkan cukup sederhana tetapi 

Science is Fun
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tidak lepas dari tema percobaan ini dikemas menjadi hal yang menyenangkan. 
Mereka belajar membedakan gelas yang diisi air penuh dengan tidak. Hasil 
percobaan mereka berhasil membuat sebuah nada yang berbeda dari setiap gelas 
yang diisi air dengan volume yang berbeda-beda.
 Salah satu kelas yang melakukan percobaan yang mudah adalah kelas 3. 
Mereka mencoba merubah sebuah aliran listrik menjadi magnet. Bahan yang 
dibutuhkan cukup mudah dicari dan proses pembuatannya cukup mudah sehingga 
mereka dapat mempraktekkannya dengan mudah. Ada pula kelas 2 yang 
mencoba memecahkan balon dengan air dari kulit jeruk. Percobaan ini cukup 
menantang mereka untuk membuktikan kebenaran sains yang mengatakan bahwa 
zat asam dari kulit jeruk mampu memecahkan balon yang mengembang. 
 Selain dari kulit jeruk yang bisa memecahkan balon, siswa kelas 2 juga 
mencoba sebuah penelitian lain yaitu menyalakan kembang api dalam air. 
Beberapa kali siswa mencoba menyalakan kembang api yang dimasukkan ke 
dalam air. Mereka dengan gigih dan penuh ketelatenan mencoba hal itu. Beberapa 
kali mereka gagal tetapi mereka tetap yakin dan semangat. Pada akhirnya 
walaupun hanya sebentar tetapi percobaan mereka berhasil.
 Berbeda dengan kelas sebelumnya, kelas 5 mencoba sesuatu yang menarik 
bagi penonton. Mereka mencoba mengubah minuman cola menjadi bening. Hal ini 
menarik para penonton karena dengan sekejap mata, air yang berwarna  coklat itu 
berubah menjadi bening. Banyak penonton yang teheran-heran dengan hal itu. 
Bukan hanya anak-anak bahkan orang tua yang menyaksikan hal itu pun mulai 
penasaran dan bertanya-tanya mengenai hal tersebut.
 Pada akhir percobaan ditampilkan satu buah percobaan yang cukup perlu 
ketelitian dan kehati-hatian. Siswa kelas 6 melakukan sebuah percobaan dengan 
membuat senapan. Senapan ini bukan berbahan besi ataupun kuningan, akan 
tetapi berbahan dari barang-barang bekas. Senapan ini dibuat oleh siswa dengan 
bantuan dari Mr Bambang selaku pembina mereka.  Hal ini cukup menarik dan 
menjadi penutup acara science day yang cukup berkesan. Setelah orang 
menyaksikan penampilan tersebut, mereka berlomba-lomba untuk melihat alat 
tersebut lebih dekat.
 Kegiatan science day ini berlangsung menarik dan membuat  happy setiap 
peserta dan penonton. Harapan panitia acara seperti ini akan terus dilaksanakan 
setiap tahun sehingga menjadi ajang yang menarik buat siswa dan guru. Tanpa 
disadari dengan kegiatan ini, siswa-siswi belajar hal-hal baru di dunia sains.
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Berkunjung ke skadron udara yang berada di Pondok Cabe pada Rabu, 13 
September 2017 merupakan hal baru 
bagi anak-anak kelas I SDK ORA et 
LABORA Pamulang. Pengalaman  
baru berkunjung ke sebuah tempat 
penerbangan militer membuat anak-
anak fokus untuk mendengar 
penjelasan para petugas negara. 
Kelas I SDK ORA et LABORA Pamulang 
diajak lebih mengenal  dunia 
penerbangan militer, mengetahui 
teknologi pesawat terbang lebih luas 
lag i  dan  baga imana p roses  
penerbangan yang baik dan benar 
sesua i  a tu ran  yang ber laku .  
Kesempatan inilah yang membuat 
anak-anak semakin antusias untuk 
terus menjelajahi teknologi yang ada.

Mini Trip Kelas 1 Ke Skadron Pondok Cabe

Mini trip kelas II mengunjungi Polsek (Kepolisian Sektor) Pamulang pada Selasa, 

12 September 2017. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anak kelas II SDK ORA et LABORA 

Pamulang sejumlah 46 anak. Tujuan diadakannya kunjungan ke polsek ini agar anak-

anak dapat mengenal 

lebih dekat tentang 

profesi polisi, belajar 

m e n g e t a h u i  r a m b u -

rambu lalu lintas, dan 

proses pembelajaran 

yang d i s ip l in  dalam 

profesi kepolisian, agar 

n a n t i n y a  d a p a t  

diaplikasikan pada anak-

anak SDK ORA et LABORA 

P a m u l a n g  d a l a m  

k e h i d u p a n  m e r e k a  

terutama dalam kegiatan 

belajar .

Mini Trip Kelas II Mengunjungi Polsek Pamulang
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Mini field trip kelas 1 SD OeL BSD melakukan pengenalan profesi yaitu 
pemadam kebakaran. Pada tanggal 18 September 2017 siswa kelas 1 mengunjungi 
kantor pemadam kebakaran di Puspitek. Siswa belajar tentang tugas pekerjaan 
Pemadam Kebakaran, pengenalan alat-alat yang digunakan, kostum dan 
perlengkapan lainnya. Siswa juga mempraktikkan bagaimana cara memadamkan 
api kecil. 

Pengenalan Profesi Pemadam Kebakaran

Mini field trip kelas 2 SDK ORA 
et LABORA BSD diadakan pada tanggal 
25 September 2017 di Polsek Serpong. 
Para siswa diedukasi tentang bagian 
dan tugas kepolisian, rambu-rambu lalu 
lintas dan melakukan simulasi. Siswa 
juga mengunjungi ruang-ruang yang 
ada di Polsek Serpong, termasuk ruang 
tahanan.

Edukasi Tugas Kepolisian
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Kalau dengar mini trip pasti kita semua merasa gembira karena kita bisa berjalan-
jalan, berganti suasana dan melihat hal-hal baru. Siswa SDK ORA et LABORA pun tidak 
jauh beda dengan kita semua. Para siswa merasa senang dan bahagia ketika 
mereka akan pergi ke suatu tempat bersama-sama dengan temannya.
 Pada hari Jumat, 24 November 2017 siswa-siswi SDK ORA et LABORA Panglima 
Polim mengadakan mini trip. Mini trip ini dikategorikan menjadi dua bagian yaitu kelas 
kecil (1 sampai 3) dan kelas besar (4 sampai 6). Mini trip ini disesuaikan dengan materi 
yang sedang dipelajari para siswa, dengan tujuan sambil jalan-jalan mereka dapat 
belajar. Lokasi yang menjadi tujuan pun berbeda. Untuk kelas 1 sampai 3 mereka 
berkunjung ke Taman Margasatwa Ragunan untuk belajar dunia binatang. Untuk 
kelas 4 sampai 6 belajar tentang sejarah di Kota Tua Jakarta.

Kunjungan ke TM Ragunan ini rupanya menjadi sesuatu yang menarik buat 
para siswa. Kebanyakan siswa belum pernah berkunjung ke objek wisata TM Ragunan 
ini. Di sana mereka menikmati rekreasi sekaligus belajar, mengenal berbagai jenis 
hewan. Para siswa juga berkunjung ke Pusat Primata Schmutzer. Mereka bisa melihat 
langsung primata seperti gorila, kera dan orang utan. Berkunjung ke kebun binatang 
mungkin bukanlah kali pertama bagi mereka, namun berkunjung bersama teman-
teman di sekolah merupakan pengalaman pertama yang mengesankan bagi 

mereka. Mereka bisa belajar dengan cara yang menyenangkan.
Berbeda dengan kelas kecil, kelas besar belajar tentang sejarah dan seni. 

Mereka melakukan perjalanan ke Museum Wayang dan Museum Fatahilah. Museum 
Wayang memamerkan berbagai jenis dan bentuk wayang dari seluruh Indonesia, 

Mini Trip Siswa SDK ORA et LABORA Panglima Polim
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baik yang terbuat dari kayu dan kulit maupun bahan-bahan lain. Wayang-wayang 
dari luar negeri ada juga di sini, misalnya dari Republik Rakyat Tiongkok dan Kamboja.

Selain museum wayang mereka juga berjalan-jalan ke Museum Fatahilah. 
Objek-objek yang dapat ditemui di museum ini antara lain perjalanan sejarah 
Jakarta, replika peninggalan masa Taruma Negara dan Pejajaran, hasil penggalian 
arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai 19, yang merupakan 
perpaduan dari gaya Eropa, Republik Rakyat Tiongkok, dan Indonesia. Juga ada 
keramik, gerabah, dan batu prasasti. Koleksi-koleksi ini terdapat di berbagai ruang, 
seperti Ruang Prasejarah Jakarta, Ruang Tarumanegara, Ruang Jayakarta, Ruang 
Fatahillah, Ruang Sultan Agung, dan Ruang Batavia.

Terdapat juga berbagai koleksi tentang kebudayaan Betawi, numismatik, 
dan becak. Bahkan kini juga diletakkan patung Dewa Hermes (menurut mitologi 
Yunani merupakan dewa keberuntungan dan perlindungan bagi kaum pedagang) 
yang tadinya terletak di perempatan Harmoni dan meriam Si jagur yang dianggap 
mempunyai kekuatan magis. Selain itu, di Museum Fatahillah juga terdapat bekas 

penjara bawah tanah yang dulu sempat 
digunakan pada zaman penjajahan 
Belanda.

Semua siswa menikmati setiap 
perjalanan wisata mereka dengan 
penuh keceriaan dan tanggung jawab. 
Kelas besar juga berlatih menggunakan 
transportasi umum (Trans Jakarta) untuk 
berangkat menuju kota tua dan pulang 
k e m b a l i  k e  s e k o l a h .  S u n g g u h  
pengalaman yang luar biasa mereka 
dapat, semoga menjadi berkesan di 
dalam diri siswa masing masing.
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 Kegiatan mini trip kelas III kali ini berkunjung ke sebuah tempat makan cepat 
saji, yaitu McDonald’s daerah Serpong Jaya. Siswa-siswi SDK ORA et LABORA 
Pamulang kelas III yang berjumlah 51 anak belajar hal baru dalam dunia franchise 
(bisnis waralaba) pada Kamis, 14 September 2017. Kegiatan ini pun mengajarkan 
siswa-siswi kelas III langsung terlibat untuk mengelola makanan cepat saji tersebut 
dengan segala kreasi yang mereka miliki. Mengenal lebih lagi beragam kegiatan 
usaha yang ada mempunyai ketertarikan yang sangat diminati banyak siswa-siswi 
kelas III SDK ORA et LABORA Pamulang, belajar dari aktivitas berbagai profesi yang 
ada di dalam tempat makan cepat saji 
tersebut hingga cara melayani para 
konsumen dengan pelayanan yang 
baik dan benar.

Mini trip kelas IV  SDK Ora et LABORA Pamulang pada Selasa, 19 September 
2017 kali ini berkunjung ke sebuah tempat pasar swalayan yaitu Carrefour Pamulang. 
Diikuti sejumlah 64 anak membuat suasana mini trip ini ramai dengan antusias yang 
baik oleh seluruh siswa-siswi  kelas IV  SDK ORA et LABORA Pamulang. Mini trip ini pun 
mau mengajak para siswa-siswi kelas IV untuk mengenal lebih lagi ragamnya 
lapangan pekerjaan yang tersedia dan bagaimana berwirausaha dengan 
pelayanan yang baik untuk menjadikan daya tarik bagi konsumen serta belajar 
menaksir suatu harga dalam produk-produk tertentu. Anak-anak juga diajarkan 
bagaimana memiliki keterampilan dalam berinteraksi dengan banyak orang namun 

tidak menghilangkan sopan santun 
mereka dalam berbahasa dan mampu 
d a l a m  b e r s o s i a l i s a s i  d e n g a n  
lingkungan.  

Mini Trip Kelas IV  ke Carrefour

Kegiatan Mini Trip Kelas III Berkunjung ke McDonald’s
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Mini field trip kelas 3 SDK OeL BSD dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2017 
berlokasi di outlet Domino's Pizza Giant BSD. Anak-anak dikenalkan lokasi-lokasi outlet 
dan produk yang dipasarkan oleh Domino's. Mereka juga diajak mengenal 
peralatan yang digunakan untuk pembuatan pizza termasuk pengenalan alat 
berteknologi modern berupa oven dan freezer serta pengenalan ukuran suhu proses 
produksi. Akhirnya anak-anak diajak praktek membuat pizza sendiri.

Mini field trip kelas 4 diadakan Selasa, 3 
Oktober 2017 ke wisata edukasi Art Flona. 
Berbagai kegiatan diikuti oleh anak-anak, 
di antaranya praktik menanam, mengenal 
n a m a  d a n  m a n f a a t  t u m b u h a n ,  
berinteraksi langsung dengan beberapa 
satwa. Bagian yang menjadi favorit anak-
anak adalah terapi ikan Garra Rufa. Dari 
kegiatan ini anak-anak diharapkan 
semakin mengenal dunia flora dan fauna 
serta manfaatnya bagi manusia.

Mini Field Trip ke Outlet Domino's Pizza 

Wisata Edukasi Art Flona
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Kegiatan mini trip kelas V SDK ORA et 
LABORA Pamulang terlaksana pada 
Jumat, 15  September 2017 di pabrik 
tahu dan tempe yang berlokasi di 
Muncul Serpong. Kegiatan yang diikuti 
oleh 61 anak ini merupakan kegiatan 
yang dapat menambah pengetahuan 
dan ilmu mengenai mengolah bahan 
m e n t a h  m e n j a d i  b a r a n g  j a d i .  
Keingintahuan anak-anak kelas V SDK 
ORA et LABORA Pamulang pun 
s a n g a t l a h  b e s a r .  M e m a h a m i  
penerapan iptek (ilmu pengetahuan 
dan teknologi) di sekitar mereka 
menjadi suatu pengalaman baru serta 
belajar mengenal kegiatan ekonomi 
yang akan ber langsung dalam 
kehidupan mereka sehari-hari. 

Seluruh kelas VI SDK ORA et LABORA Pamulang melakukan kegiatan mini trip 
ke Pusat Diseminasi dan Kemitraan BATAN pada Rabu, 20 September 2017. Jumlah 
anak-anak yang mengikuti kegiatan mini trip ini sekitar 62 anak. Anak-anak kelas VI 
SDK ORA et LABORA Pamulang menjadi tahu mengenai kegunaan energi alternatif 
nuklir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Belajar mengenai proses energi nuklir pun 
mereka dapatkan dari kunjungan mini trip ini, serta mengamati alat peraga sains dan 
teknologi apa saja yang digunakan. Hal seperti inilah yang menjadi berharga dan 
juga menjadi bekal untuk kehidupan mereka ke depannya dalam dunia sains.

Pusat Diseminasi Dan Kemitraan BATAN

Pabrik Tahu dan Tempe
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 Kegiatan ini diberikan bagi 
siswa-siswi SMPK ORA et LABORA 
BSD saat mereka berada di kelas VII. 
Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (MPLS) mengajak para 
siswa untuk semakin mengenal 
lingkungan sekolah lebih dekat lagi. 
Tak kenal maka tak sayang, 
demikian kiranya mereka semakin 
mengenal sekolahnya, gurunya, 
dan teman-teman. Seperti yang 
disampaikan Sasha, siswi kelas 7C 
y a n g  m e n g a t a k a n  b a h w a ,  
“Selama empat hari mengikuti 
kegiatan MPLS, kami merasa 
bersyukur karena telah dibimbing 
oleh kakak-kakak pengurus OSIS 
yang begitu baik dan perhatian kepada kami semua. Kami juga berterima kasih 
kepada guru yang mendampingi kami saat MPLS. Kami bangga menjadi bagian dari 
keluarga besar SMPK ORA et LABORA  BSD.” (Kristina-Guru-BSD)

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah(MPLS) Tahun 2017

  MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah wajib diikuti oleh siswa kelas 7. Dimulai 
Selasa, 18 Juli 2017 dengan upacara 
pembukaan dan dilanjutkan kegiatan sampai 
hari Kamis, 20 Juli 2017. Hari terakhir peserta 
mengikuti kegiatan MPLS, ditutup dengan 
upacara penutupan yang dilanjutkan dengan 
perjamuan kasih dan kesan pesan terhadap 
OSIS. 
 Kawan, kegiatan MPLS ini bukan ajang 
unjuk kesombongan, tetapi kegiatan MPLS ini 
adalah ajang untuk mengenal teman-teman 
baru dan juga mengenalkan lingkungan 
sekolah yang nyaman dan menyenangkan 
kepada teman-teman baru loh! Selamat 
bergabung di SMPK ORA et LABORA Pamulang 
teman-teman. 

SMPK ORA et LABORA Pamulang

SMPK ORA et LABORA BSD
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 Setiap siswa pasti akan senang 
bertemu dengan teman baru dan 
sekolah baru. Bapak-ibu guru juga 
merasakan hal yang sama ketika di hari 
pertama masuk dapat berjumpa 
dengan murid-murid baru. Hal ini terlihat 
di SD dan SMP ORA et LABORA Panglima 
Polim saat hari pertama siswa masuk 
setelah libur panjang. Bapak–ibu guru 
mulai berjajar di depan gerbang sekolah 
untuk menyambut kedatangan siswa 
dan siswi baru mereka terutama kelas 1 
dan kelas 7.
 Kegiatan hari pertama masuk 
sekolah dikemas dalam kegiatan MPLS 
yaitu Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah. Masa ini dulu dikenal dengan 
MOS (masa orientasi siswa). Kegiatan ini 
dimaksudkan untuk mengenalkan siswa-
siswi baru dengan lingkungan sekolah 
baik bapak–ibu guru, teman-teman, 
lingkungan dan fasilitas yang tersedia di 
sekolah. Mereka akan diajak berkeliling, 
mencoba ruang belajar, berkenalan 
dengan teman serta mengenal dengan 
baik bapak-ibu guru mereka.
 Kegiatan ini diawali dengan 
upacara pembukaan yang diikuti oleh 
bapak  ibu guru, siswa-siswi dan orang 
tua murid. Dalam upacara tersebut juga 
dilakukan serah terima siswa dari 
perwakilan orang tua dan siswa baru 
kepada pihak sekolah yang diwakili oleh 
masing-masing Kepala Sekolah. Serah 

terima ini sebagai simbol kepercayaan 
penuh orang tua siswa kepada sekolah 
supaya siswa dididik di sekolah dengan 
baik.
 Setelah upacara pembukaan 
selesai para siswa baru kemudian 
dimasukkan di dalam satu ruangan 
bersama orang tuanya untuk mendapat 
pengarahan tentang kegiatan apa saja 
yang akan dilakukan selama MPLS ini 
be r langsung .  Pa ra  s i swa  akan  
dikenalkan dengan ruangan-ruangan 
yang ada, fasilitas yang ada, bapak dan 
ibu guru yang mengajar dan teman-
teman sepermainan mereka. 
 Selain mereka kenal dengan 
lingkungan belajar mereka, dikenalkan 
juga mereka dengan kantin sekolah 
tempat di mana mereka nanti akan 
makan bersama-sama dengan teman-
teman saat istirahat. Para siswa baru 
juga diajarkan bagaimana cara 
berbelanja yang baik dan benar di 
kantin sekolah. Mereka juga diajak 
berkenalan dangan para penjual  
makanan di lingkungan kantin sekolah.
 Kegiatan MPLS ini berlangsung 
dengan baik sehingga setiap siswa 
dengan mudah menyesuaikan diri 
dengan lingkungan sekolah yang baru. 
Beberapa siswa yang kami wawancara 
mengatakan bahwa sekolah yang baru 
buat mereka nyaman karena bersih, 
aman dan seru karena banyak teman 
baru. Akhir kata, selamat belajar di 
lingkungan baru. (ED/Pol)

SDK-SMPK ORA et LABORA Panglima Polim



Create Stars In God’s Hand 83

Kegiatan Sekolah

Edisi Januari 2018

 Kegiatan ini dimulai 
dengan adanya upacara 
hari Kemerdekaan Indonesia 
pada hari Kamis, 17 Agustus 
2017 yang lalu. Terdapat 
s e k e l o m p o k  p a s u k a n  
pengibar bendera yang 
sudah dilatih secara khusus  
beserta petugas upacara 
lainnya, membuat upacara 
kemerdekaan tahun in i  
b e r l a n g s u n g  d e n g a n  
khidmat, sukses dan lancar.
 Nah, acara perayaan 
d a n  l o m b a - l o m b a  
kemerdekaan di lakukan 
pada keesokan harinya, yaitu 
pada hari Jum'at, 18 Agustus 
2017. Acara dibuka dengan 
kebaktian pagi bersama wali 
kelas di ruang kelas masing-
masing dan acara dilanjutkan 
dengan lomba-lomba. 

Kamis, 17 Agustus 2017 SMP Kristen ORA et LABORA Pamulang melaksanakan 
upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun 
2017 yang diikuti oleh seluruh guru, staff dan karyawan TK, SD dan SMP ORA et 
LABORA Pamulang. Sementara itu, perayaan kemerdekaan dilaksanakan hari 
Jumat, 18 Agustus 2017 di lapangan SMPK ORA et LABORA Pamulang dengan 
peserta seluruh siswa SMP. 

Selamat ulang tahun negeriku! Jaya selalu bangsaku!

SMPK ORA et LABORA Pamulang

SMPK Ora et Labora BSD

Upacara dan Perayaan Hari Kemerdekaan RI Ke-72
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Pada hari Minggu, 12 November 2017, siswa-siswi SMPK ORA et LABORA 
Panglima Polim melakukan pelayanan persembahan pujian di Gereja Baptis 
Indonesia Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada kebaktian kedua pukul  09.00 WIB. 

Adapun tujuan persembahan pujian tersebut di antaranya adalah 
memberitakan firman melalui persembahan pujian, sebagai kesaksian iman  pada  
sesama  manusia  dan  dunia, meningkatkan talenta siswa dalam bernyanyi serta 
meningkatkan semangat kebersamaan, kerja sama, sportivitas dan persaudaraan.

Dalam persembahan pujian tersebut siswa-siswi menyanyikan dua lagu yaitu 
Hallelujah Amen dan My Father Watches Over Me. Persiapan yang dilakukan oleh 
para siswa dalam mengikuti persembahan pujian ini dilakukan saat ekstrakurikuler 
paduan suara yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Ms.Vera selaku penanggung 
jawab juga bertugas sebagai pelatih. Beliau juga memilih lagu-lagu yang dirasa 
tepat untuk dinyanyikan di setiap pelayanan dan persembahan pujian. 

Dengan adanya program ini, siswa dapat mengenal tugas pelayanan di 
gereja. Bekal ini diharapkan dapat digunakan para siswa selepas dari sekolah nanti. 
Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan para siswa, guru dan para orang tua 
yang mendukung kegiatan pelayanan dan persembahan pujian siswa SMPK ORA et 
LABORA Panglima Polim. 

Persembahan Pujian Di GBI Kebayoran 
Paduan Suara SMPK ORA et LABORA Panglima Polim

Menjadi garam dan terang bagi sesama84 Edisi Januari 2018
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 Rabu, 25 Oktober 2017 SMPK ORA et LABORA Pamulang mengadakan seminar 
dengan tema “Menjadi Remaja Masa Kini yang Sehat”. Seminar yang diikuti oleh seluruh 
siswa SMP dan kelas 6 SD ORA et LABORA dipimpin Ibu Ganda selaku pembicara. Kita 
diajak untuk lebih mengenal diri kami sendiri. Kami juga diajarkan bahwa jika akar kita 
tidak kuat maka batang kita akan roboh. Berarti, jika dalam diri kita belum kuat iman dan 
mudah goyah dan percaya pada orang lain maka kita akan dengan mudah dibodohi. 
Ibu Ganda juga menjelaskan 
t e n t a n g  p e r i l a k u - p e r i l a k u  
kenakalan remaja dan akibatnya.
        Kami sangat berterima kasih 
kepada Ibu Ganda karena telah 
menjelaskan unsur-unsur penting 
dalam topik kenakalan remaja 
sehingga kami dapat terhindar 
dari hal-hal yang negatif di dunia 
remaja.

Menjadi Remaja Masa Kini yang Sehat
Oleh : Marsha Abigail Yosina/8

Pada 25 Oktober 2017, anggota Klub Bahasa SMPK ORA et LABORA BSD mengadakan 
field trip ke Media Indonesia. Di sana kami belajar berbagai hal. Kami juga diberikan 
kesempatan untuk mengelilingi kantor Media Indonesia dan kantor Metro TV. Ketika kami 
sampai di sana kami diberikan video tentang proses membuat sebuah surat kabar dan 
kami belajar bahwa membuat koran tidaklah mudah. Pertama-tama, para wartawan 
harus melalui rapat redaksi untuk menentukan narasumber yang tepat untuk diangkat 
dalam edisi yang terbit. Proses panjang hingga menjadi sebuah surat kabar dan 
didistribusikan ke masyarakat ternyata prosesnya bisa sampai dini hari. Terkadang 
mengelilingi Indonesia atau negara untuk mencari berita dilakukan oleh para wartawan. 
Tidak hanya berita, menentukan foto yang tepat bisa menyita waktu. Foto-foto yang 
dipublikasikan harus pantas dan sesuai dengan berita  yang dipublikasikan.  Koran yang 
sudah disepakati biasanya diselesaikan di sekitar jam 12 hingga 1 malam, dan koran 
dicetak pada jam 3 sampai 4 pagi dan dikirim pada jam 5 pagi kepada masyarakat. 
Ketika kami mengelilingi Media Indonesia, kami dibawa ke ruang kerja para wartawan 

Media Indonesia dan mesin cetak 'raksasa' 
yang bekerja sepanjang hari. 
Kesempatan kami tidak berhenti di situ.  
Mengelilingi kantor Metro TV menjadi 
destinasi kami selanjutnya. Kantor mereka 
berdekatan. Kami melihat  pada jurnalis 
Metro TV yang sangat cekatan dan 
melihat beberapa ruang seperti ruang 
berita, ruang kontrol, dan tentu saja para 
news anchor yang sedang bersiap diri 
untuk membacakan berita. Dunia media 
televisi dan surat kabar ternyata membuka 
mata kami, bahwa proses jurnalistik 
ada lah  b idang  peke r jaan  yang  
menantang.  Gloria dan Jennifer-9C&9A- 
BSD

Belajar Jurnalistik di Luar Dinding Sekolah
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 Pada hari Jumat, 27 Oktober 2017 Sekolah ORA et LABORA Panglima Polim 
mengadakan seminar dengan judul “Cerdas dan Bijak Berteknologi Informatika“ 
dengan moderator dipandu oleh ibu Susiaty Natalina dan nara sumber Dr.Neila 
Ramdhani, M.Si, M.Ed (dosen psikologi Universitas Gajah Mada dan penulis buku). 
Tidak hanya kami siswa-siswi ORA et LABORA yang ikut seminar namun ada beberapa 
sekolah dasar negeri yang ikut dalam seminar tersebut.
 Dalam seminar diajarkan bagaimana menggunakan gadget yang benar 
dan bijak sehingga bermanfaat, juga kapan kita harus menggunakan gadget , 
sehingga ada waktu untuk belajar. Kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan 
gadget. Yang jelas kita harus cerdas dalam menggunakan gadget sehingga tidak 
merugikan diri sendiri dan orang lain. Diberitahu juga dalam berteman di media sosial 
harus hati–hati, jangan menuliskan alamat tempat tinggal dan nomer telpon, karena 
sangat berbahaya dan bisa disalahgunakan oleh orang- orang yang berniat jahat.
 Penjelasan sudah selesai dan kami diberi waktu untuk bertanya kepada ibu 
Neila, ternyata tidak hanya murid yang bertanya tetapi guru pun ikut bertanya. 
Suasana menjadi hidup karena kami sangat antusias mengajukan  pertanyaan-  
pertanyaan dalam seminar tersebut.
 Dari seminar tersebut dapat kami menyimpulkan: bahwa kita harus lebih bijak 
dan cerdas dalam menggunakan gadget serta mulai membatasi diri dalam 
menggunakan misalnya, tablet, laptop dan gadget sendiri guna menjaga 
kesehatan mata dan ada waktu untuk belajar.
 Kami merasa senang mengikuti seminar tersebut sehingga kami bisa 
mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan gadget serta 
manfaat menggunakan gadget yang baik dan benar juga  menambah wawasan 
kami tentang gadget. (Jessica kelas VII).

Cerdas dan Bijak Berteknologi Informatika 
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Hai, teman-teman! Kalian tahu gak? SMPK ORA et LABORA Pamulang kelas 8 
melaksanakan kegiatan field trip lho, kegiatan ini dilaksanakan hari Kamis dan Jumat, 
16 dan 17 November 2017 di Lembang, Bandung. Program ini bertujuan untuk 
membangun kemandirian dan menambah wawasan anak-anak kelas 8, loh. Kami 
pergi ke empat tujuan seperti Jendela Alam, Museum Pos Indonesia, Bale Seni Barli, 
Puspa Iptek. 
 Di Jendela Alam kami melakukan beberapa workshop yang terdiri dari cara 
membuat telur asin, mengamati fase-fase telur, cara menanam tanaman hidroponik, 
dan cara membuat yoghurt. Kami sampai di Museum Pos Indonesia belajar 
mengenai berbagai jenis perangko di dunia, berbagai kantor pos di Indonesia, 
timbangan, mesin, dan lain-lain. Kunjunagan terakhir di Bale Seni Barli, kami mewarnai 
celengan yang terbuat dari gerabah yang berbentuk bulat, setelah itu kami bermain 
alat musik angklung. Kegiatan selanjutnya di Puspa Iptek, kami melihat banyak 
benda, mulai dari pipa suara sampai ke simulator tsunami.
Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kami, kami tetap bisa belajar meskipun berada 
di luar sekolah. 

Field Trip Lembang-Bandung
Oleh : Audry 8
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“Paris Van Java”  sebutan bagi Bandung di kala zaman kolonial Belanda merupakan 
destinasi wisata yang siap memanjakan Anda. Tidak salah jika Bandung menjadi 
tujuan field trip siswa-siswi SMPK ORA et LABORA BSD untuk melihat sisi sejarah, 
kekhasan seni dan budaya serta teknologi di 
sana. Bale Seni Barli, yang didirikan oleh 
maestro serta pelukis Indonesia di Lembang 
memberikan kesempatan bagi siswa-siswi 
SMPK ORA et LABORA BSD untuk mengikuti 
workshop dan pelatihan seni. Museum 
Geologi, yang menyediakan tentang 
hipotesis terbentuknya tata surya, tatanan 
tektonik hingga terbentuknya Geologi 
Indonesia. Bahkan berbagai fosil serta 
sejarah asal manusia menurut Darwin. Tujuh 
puluh delapan siswa-siswi SMPK ORA et 
LABORA BSD selanjutnya berkunjung ke 
floating market dan farmhouse. Wisata 
kuliner dan wisata alam pedesaan gaya 
Eropa menutup destinasi kami di Kota 
Kembang ini. Bamz-Guru-BSD

Bandung, Destinasi Wisata dan Pendidikan

14 Agustus 2017 diperingati sebagai Hari Pramuka dan beberapa perwakilan siswa 
SMPK ORA et LABORA BSD diberikan kesempatan untuk mengikuti serangkaian 
kegiatan Hari Pramuka tahun 2017 dengan mengikuti “Kemah Bakti” yang diadakan 
Gerakan Pramuka Ranting Serpong yang bertempat di sekolah Cikal Harapan BSD. 
Kemah Bakti ini diisi dengan beberapa kegiatan yang menekankan kepada aksi 
sosial seperti memberikan bantuan sembako bagi warga sekitar yang kurang 
beruntung.

Kemah Bakti Gerakan Pramuka Ranting Serpong
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Rabu dan Kamis tanggal 20 dan 21 September 2017 SMPK ORA et LABORA 
Pamulang mengadakan kegiatan Perkemahan Dua Hari di lingkungan sekolah dan 
sekitarnya. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMPK ORA et LABORA Pamulang kelas 7, 8 
dan 9. Kegiatan dibuka dengan upacara yang dilaksanakan setelah kebaktian pagi. 
Beberapa kegiatan yang diikuti adalah praktek mendirikan tenda oleh kelompok-
kelompok besar di area sekolah dan area parkir GKI Pamulang, jelajah pos dilakukan 
sesuai dengan rute regu masing-masing. Sore harinya masing-masing regu menyiapkan 
makan malam mandiri sesuai PGS (Pedoman Gizi Sempurna). Malam harinya 
dilaksanakan kegiatan penyalaan api unggun yang diisi dengan refleksi Dasa Dharma 
dan kegiatan penampilan tiap regu berupa nyanyian penyemangat, dance dan drama. 
Meskipun turun hujan namun hal ini tidak mengurangi semangat peserta dalam 
mengikuti kegiatan. Esok harinya kegiatan perkemahan ditutup dengan evaluasi dalam 
upacara dan dilanjutkan dengan pembagian hadiah untuk regu terbaik pertama, 
kedua dan ketiga putra-putri, masakan terbaik dan peserta terbaik.

Tanggal 8 dan 9 Desember 2017 SMP Kristen ORA et LABORA mengadakan Perkemahan 
Penggalang yang diikuti oleh siswa kelas 7, 8 dan 9. Kegiatan ini telah menciptakan 
kebersamaan, kemandirian dan pengalaman baru bagi seluruh peserta. 
Kegiatan perkemahan penggalang diakhiri 
dengan pelaksanaan upacara pelantikan 
penggalang rakit menjadi penggalang terap, yang 
dipimpin  kakak pembina Yulius Agustinus Dwi Budi 
Susila..(Christina Fita/Guru/BSD) 

Perkemahan Pramuka Penggalang SMPK ORA et LABORA Pamulang

PERKEMAHAN PENGGALANG SMP KRISTEN ORA et LABORA-BSD
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 Pada 16 dan 17 November 2017, siswa-siswi kelas 8 SMPK ORA et LABORA 
Panglima Polim mengikuti filed trip ke Bandung Science Center, Museum Mandala 
Wangsit Siliwangi, Puspa Iptek dan Bale Seni Barli. Tempat pertama yang dikunjungi 
adalah Bandung Science Center. Bandung Science Center merupakan salah satu 
tempat wisata edukasi yang ada di Bandung. Di tempat ini siswa-siswi berkesempatan 
untuk merasakan langsung pengalaman dengan mencoba sendiri semua alat peraga 
yang ada di dalam gedung. 
 Di sini siswa boleh menyentuh, 
melihat dan menganalisa banyak 
eksperimen ilmu dasar, mendengar 
suara dan merasakan aroma bau dan 
rasa dari uji coba kimia dan fisika. Siswa 
juga melakukan praktikum membuat 
kipas listrik. Tidak hanya itu, di sini juga 
siswa bisa mendapatkan pengetahuan 
bagaimana melakukan observasi 
fenomena-fenomena alam yang sudah 
d a n  a k a n  t e r j a d i  d i  s a m p i n g  
mempelajari juga ilmu pengetahuan 
dan teknologi terkini.
 Tempat kedua yang dikunjungi 
adalah Museum Mandala Wangsit 
Siliwangi. Di museum ini siswa-siswi dapat melihat koleksi sisa-sisa perjuangan tentara di 
masa penjajahan. Terdapat koleksi aneka jenis senjata tradisional, seperti kujang, 
klewang, pedang bambu, dan keris. Selain itu, ada juga aneka senjata api dengan 
berbagai ukuran yang digunakan dalam masa peperangan. 
 Di dalam  museum  terdapat ruang-ruang yang mengisahkan masa perjuangan 
seperti Ruang Pemberontakan DI/TII. Di ruangan ini, siswa bisa melihat foto-foto 
perjuangan tentara menumpas gerakan DI/TII di Jawa Barat. Ada juga Ruang Palagan 
Bandung yang di dalamnya terdapat diorama peristiwa heroik Bojong Kokosan.
 Di museum ini siswa juga dapat melihat  koleksi uang pada masa penjajahan dan 
di awal kemerdekaan. Uang-uang ini ditata rapi dalam sebuah bingkai yang menempel 
di salah satu dinding museum. Selain itu ada pula foto-foto para mantan Panglima Divisi 
Siliwangi. Tempat ketiga yang dikunjungi adalah Bale Seni Barli. Bale Seni Barli adalah 
tempat memperkenalkan budaya Indonesia sehingga siswa mengetahui budaya-
budaya Indonesia. Di tempat ini  siswa melakukan  dua aktivitas yaitu melukis di pot 
menggunakan cat air dan bermain angklung. Pada saat bermain angklung tiap siswa di 
ajari cara memegang dan memainkan angklung, lalu siswa-siswa memainkan beberapa 

lagu yang dipandu oleh pemandu 
dari pihak Bale Seni Barli.
 Tempat terakhir yang dikunjungi 
adalah Puspa Iptek Sundial. Puspa 
Iptek Sundial adalah wahana 
pendidikan yang menyimpan 
berbagai alat yang berhubungan 
dengan iptek.  Puspa Iptek Sundial 
memiliki sekitar 120 alat peraga yang 
bisa dicoba oleh siswa untuk 
memahami konsep aplikatif dari alat 
peraga tersebut.

FIELD TRIP KELAS VIII SMPK ORA et LABORA PANGLIMA POLIM
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 Ya, pengalaman tidak terlupakan, karena ini pertama kalinya buat saya untuk 
mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dengan TNI AD di Rindam Jaya, Condet, 
Jakarta Timur. Seluruhnya kami berjumlah 67 siswa dan 5 guru pendamping. 
Keberangkatan yang sangat menyenangkan. Kami naik truk tentara yang saya tidak 
membayangkan sebelumnya. Sesampainya di sana ada yel-yel khusus Rindam Jaya 
yang harus kami nyanyikan di beberapa sesi kegiatan. 
 Pengalaman apa saja yang kami dapatkan? Kedisiplinan, cinta tanah air, dan 
rela berkorban untuk nusa dan bangsa. Kami jadi lebih mengerti, karena sejauh ini saya 
hanya mengerti hanya dalam pelajaran PKN. Tidak hanya jiwa kami yang dibekali, 
jasmani kami pun juga dibekali dengan olah raga pagi, mencoba naik ke jaring 
pendarat, dan kami diajak untuk lebih berani saat kegiatan jurit malam tanpa 
penerangan sedikit pun. Secara tidak langsung saya baru menyadari jika saya sudah 
berlatih dan belajar banyak hal di sini. (Alysa-7C-BSD)

Pengalaman LDK di Rindam Jaya 
yang Tak Terlupakan 
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 Kegiatan Pengukuhan Pasukan 
 Pengibar Bendera (Paskibra) 
merupakan kegiatan perdana yang 
dilaksanakan oleh SMA Kristen ORA et 
LABORA BSD untuk anggota Paskibra. 
Kegiatan yang dilaksanakan pada hari 
Rabu dan Kamis, 16 dan 17 Agustus 2017 
di Aula Sekolah Kristen ORA et LABORA  
BSD ini bertujuan untuk mempersiapkan 
anggota Paskibra dalam melaksanakan 
tugas pengibaran bendera saat 
Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun 
yang ke-72 Republik Indonesia. Selain itu 
kegiatan ini juga bertujuan supaya 
anggota Paskibra dalam menjalankan 
tugas ini bukan hanya sebagai rutinitas 
setiap tahun, tetapi merupakan bagian 
dari rasa cinta tanah air dan bangga 
sebagai bangsa Indonesia. Pasukan 
yang beranggotakan 32 orang ini 
mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 
yang meliputi upacara pengukuhan 
yang di dalamnya juga diucapkan janji 
sebagai anggota Paskibra, mencium 
B e n d e r a  M e r a h  P u t i h ,  s e r t a  
penyematan emblem Paskibra sebagai 
tanda telah resminya mereka sebagai 
anggota Paskibra. Setelah itu, kegiatan 
dilanjutkan dengan makan malam 
bersama di atas daun pisang sebagai 
tanda kesatuan dan keakraban 
sebagai anggota Paskibra. Setelah 
makan malam, kegiatan berlanjut 
dengan sharing bersama alumni 

Paskibra. Dalam sesi ini para alumni 
menyampaikan pengalaman dan juga 
motivasi untuk adik-adik kelasnya supaya 
memiliki kebanggaan dan tanggung 
jawab secara moral sebagai anggota 
Paskibra dan juga cinta terhadap 
almamater SMA Kristen ORA et LABORA, 
serta  bangsa Indonesia.
Keesokan harinya, Kamis tanggal 17 
Agustus 2017, anggota Paskibra sudah 
mempersiapkan diri dari pukul 04.00. 
Persiapan yang dilakukan meliputi doa 
pagi, bersih-bersih, briefing serta latihan 
sebelum melaksanakan tugas. Puncak 
dari kegiatan ini adalah pelaksanaan 
Upacara HUT ke-72 Republik Indonesia 
yang dilaksanakan di halaman sekolah 
Kristen  ORA et LABORA BSD. Seluruh 
rangkaian tugas terlaksana dengan baik. 
Rasa bangga dan terharu bercampur 
dalam diri anggota Paskibra karena 
berhasil mengibarkan Sang Merah Putih 
dengan lancar dan gemilang. Dirgahayu 
ke-72  Republik Indonesia!

PENGUKUHAN PASKIBRA 
SMA KRISTEN ORA et LABORA TAHUN 2017
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   Pagi itu, hari Jumat tanggal 18 Agustus 
2017, cuaca cukup cerah. Cerahnya hari itu 
juga diikuti oleh keceriaan wajah-wajah siswa 
dan guru SMA Kristen ORA et LABORA.  Hari itu 
cukup istimewa, karena akan dilaksanakan 
lomba antar kelas serta guru untuk 
memeriahkan HUT RI ke-72. Nuansa merah 
mewarnai kegiatan lomba tersebut. Lomba 
yang dilaksanakan pun sangat menarik untuk 
diikuti, seperti tarik tambang, mengambil koin 
pada buah pepaya yang dibaluri coklat, 
pukul air dengan mata ditutup, pukul bantal. 
Seluruh rangkaian lomba hari itu berjalan 
dengan lancar dan sangat meriah. Hal ini 
terlihat dari partisipasi dan antusias siswa dan 
guru yang mengikuti lomba ini dari awal 
sampai akhir.

KEMERIAHAN LOMBA 
DALAM RANGKA HUT RI KE-72 

Pagi itu, hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 
tampak beberapa polisi bersama satpam 
berjaga di halaman parkir Sekolah ORA et 
LABORA BSD. Mereka berada di sekolah dalam 
rangka Operasi Simpatik dalam tert ib 
berkendaraan di lingkungan sekolah ORA et 
LABORA BSD. Operasi simpatik melalui sidak ini 
bukan hanya untuk siswa saja tetapi untuk 
seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, 
karyawan, maupun orang tua/pengantar siswa 
ke sekolah. Tujuan dari diadakannya operasi 
simpatik ini adalah untuk meningkatkan 
kesadaran tertib berkendaraan di lingkungan 
sekolah. Disiplin berkendaraan penting untuk 
menjaga keselamatan baik diri sendiri maupun 
orang lain dalam berlalu lintas. Beberapa hal 
yang mendapat perhatian dalam sidak ini 
adalah surat-surat berkendaraan (SIM dan 
STNK), helm, knalpot, kaca spion, dan plat 
nomor kendaraan. Dalam sidak ini setiap 
pelanggaran tidak diberikan surat tilang, tetapi 
mendapat peringatan supaya lebih tertib dan 
disiplin dalam berkendaraan. Semoga ke 
depannya Sekolah Kristen ORA et LABORA 
dapat menjadi contoh yang baik dalam tertib 
berkendaraan.

SIDAK TERTIB BERKENDARAAN
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 One Heart adalah tag line dari PT Astra Honda Motor. Honda memiliki 
beberapa kegiatan yang berhubungan dengan anak muda. Seperti contoh, futsal, 
Honda Dream Cup (balapan motor), dan Honda DBL. Menurutnya, Honda DBL ini 
dapat menjadi pengikat antara Honda bersama tag linenya dengan anak muda.
DBL (Developmental Basketball League) merupakan kompetisi bergengsi liga bola 
basket tingkat SMA terbesar di Indonesia. DBL Banten di tahun 2017 ini berlangsung 
sejak 29 September hingga 7 Oktober 2017. Sebanyak 33 sekolah mengirimkan tim 
putra dan 22 sekolah tim putri untuk ikut berkompetisi. SMA Kristen ORA et LABORA 
BSD juga tidak ketinggalan untuk mengirimkan tim basket putra-putri terbaiknya serta 
tim dance andalannya yaitu “DTD”. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Vincentius Elbert, Del Vikesha, 
Veronica Madelinne, Natalia Nikita, Natasha Leslie, Evan, Galih, dan Theodore 
sebagai perwakilan dari tim basket putra-putri, mereka mengaku sangat senang 
karena tidak menyangka akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam ajang bergengsi 
seperti ini. Apalagi, lomba DBL bukanlah hal yang biasa namun para pesertanya 
harus mempunyai potensi dan keseriusan yang tinggi. Ketika pertama kali memasuki 
lapangan pertandingan mereka mengaku tidak lepas dari rasa gugup, sangat 
tegang, bahkan rasa percaya diri sempat menjadi berkurang. Namun berkat 
dukungan dari para suporter, rasa percaya diri dan ambisi untuk memenangkan 
pertandingan menjadi tinggi. Tim bola basket ORA et LABORA sudah berlatih 
semenjak bulan Juli dan melakukan doa puasa selama dua minggu menjelang 
pertandingan. Walau tidak berhasil masuk ke babak final, namun tim putra telah 
berhasil memasuki top 8 dan putri berhasil masuk fantastic 4. Kesedihan terbesar  
bagi mereka adalah kekalahan, mereka tidak bisa membanggakan siswa kelas 12  
yang karena ini merupakan tahun terakhir mereka mengikuti DBL. Dari perlombaan 
ini, mereka bisa menjadi semakin solid dan mendapat pengalaman agar bisa 
bermain lebih baik lagi serta memenangkan juara DBL tahun depan. 
 Hal yang paling ditunggu para pemain setelah pertandingan final usai ialah 
pengumuman DBL First Team. Joan Putri Callista, Gerry Nahumury, dan coach Bapak 
Ichwanudin atau lebih 
akrab disapa Bapak Iwan 
terpilih menjadi First Team 
dan harus mengikuti seleksi 
DBL All Star di Surabaya. 
Serangkaian latihan fisik 
dan bermain telah dilalui. 
B a g i  B a p a k  I w a n  
persiapan kesehatan dan 
materi pelatihan bola 
basket telah disiapkan. 
Sebanyak 224 camper dari 
p e r w a k i l a n  s e l u r u h  
I n d o n e s i a  m e n g i k u t i  
serangkaian ujian berat di 
DBL Academy. Mereka 
dimentori langsung oleh 
lima trainer dari World 
Basketbal l  Academy,  
A u s t r a l i a .  D a l a m  
kesempatan ini, camper 
dibagi dalam delapan 

HONDA DBL CUP DAN DBL FIRST TEAM
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 Christian Leadership merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 
tahun oleh SMA Kristen ORA et LABORA. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
membekali calon pengurus OSIS dan MPK dalam melaksanakan tugasnya selama 
satu tahun kepengurusan, serta menanamkan dalam diri setiap calon pengurus OSIS 
untuk bisa belajar menjadi pemimpin yang meneladani sikap Yesus Kristus sendiri. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari 
Jumat dan Sabtu, tanggal 8 dan 9 
September 2017 ini diikuti oleh 34 siswa 
yang terdiri dari pengurus OSIS periode 
2017/2018, pengurus inti MPK, dan 
pengurus inti OSIS periode 2016/2017.
 Rangkaian kegiatan yang meliputi sesi-
sesi seperti kepemimpinan yang melayani, 
doa seorang pemimpin, rahasia seorang 
pemimpin yang berprestasi, serta sesi 
pembentukan program OSIS, dan cara 
p e m b u a t a n  s u r a t  d a n  p r o p o s a l  
dilaksanakan di kelas dengan dipandu 
oleh guru-guru pendamping. Sedangkan 
sesi Reach Your Goal dilaksanakan di 
l i n g k u n g a n  s e k o l a h  d e n g a n  
menggunakan alat penerangan lilin 
secara berkelompok. Kegiatan ini dipandu 
oleh Pengurus Inti OSIS dengan beberapa 
tugas di tiap posnya. Kegiatan ini menjadi 
kegiatan yang paling menarik dari seluruh 
rangkaian kegiatan karena dalam 
kegiatan ini peserta dituntut untuk bisa 
mengatasi rasa takut dan juga harus bisa 
memecahkan setiap permasalahan yang 
diberikan di tiap posnya. 
 Seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan 
dengan lancar. Dan kegiatan pelantikan 
pengurus OSIS dan MPK periode 2017/2018 
dilaksanakan saat upacara bendera 
pada hari Senin tanggal 11 September 

2017 oleh Ibu Kristina Jeniati selaku Kepala Sekolah. Selamat berkarya dan bertugas 
untuk Pengurus OSIS dan MPK Periode 2017/2018. 

grup. Setiap grup berisi 28 camper. Latihan dibagi menjadi dua sesi. Pada sesi awal, 
camper mendapat porsi latihan rebound, shooting, defense, dan slide-runslide. Pada 
sesi kedua, materi yang diberikan beda yaitu crazy handling, one-on-one, defensive 
footwork, dan fitness. Tantangan terbesar mereka ialah fisik karena setiap sesi harus 
diuji fisiknya sayang sekali tim kami gugur karena fisik peserta-peserta dari daerah 
lebih bagus. Meski belum berhasil, Bapak Iwan telah berhasil masuk ke dalam 12 
besar dari 52 pelatih. Bagi Joan, Gerry dan Bapak Iwan adanya DBL Camp ini  mereka 
terpacu untuk dapat berlatih bola basket menjadi lebih baik lagi, mendapat teman-
teman baru, juga pengalaman tidak terlupakan. Harapannya ini menjadi modal 
untuk tahun depan untuk mencoba dan ada yang terpilih dari sekolah ORA et 
LABORAmenjadi DBL First Team yang akan mewakili Indonesia.

CHRISTIAN LEADERSHIP SMA KRISTEN ORA et LABORA
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 Eco Learning Camp merupakan salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh 
kelas X SMA Kristen ORA et LABORA. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 
sampai 15 September 2017 di Ecocamp, Jalan Dago Pakar Barat, Bandung. Kegiatan 
ini dilaksanakan dengan cara berkemah di mana para peserta menempati tenda 
yang sudah disiapkan oleh instruktur kegiatan. Dalam kegiatan ini peserta dipandu 
oleh instruktur dari Ecocamp dan juga beberapa anggota TNI.
 Inti dari kegiatan ini adalah untuk melatih siswa untuk lebih peka dan peduli 
terhadap lingkungan sekitar, khususnya bumi yang semakin lama makin rusak,  peduli 
terhadap sesama, memiliki rasa tanggung jawab, mandiri, serta membangun disiplin 

dalam diri tiap peserta. Metode 
kedisiplinan yang diterapkan 
dalam kegiatan ini cukup tegas 
y a n g  b e r t u j u a n  u n t u k  
menggembleng siswa supaya 
memiliki rasa disiplin dan tanggung 
jawab.
 Rangkaian kegiatan yang 
d i lakukan mel iput i  upacara 
pembuka, tea ceremony, baris 
berbaris, meditasi pagi, earth care, 
sesi tentang kondisi lingkungan 
hidup, permainan, kesamaptaan 
(membangun peduli lingkungan 
y a n g  d i k a i t k a n  d e n g a n  
pengamalan nilai-nilai Pancasila),  
api unggun, serta membangun niat 
yang akan diterapkan setelah 
selesai kegiatan ini. 

 Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dan harapannya 
melalui kegiatan ini siswa bisa lebih disiplin, mandiri, peduli, dan bertanggung jawab 
terhadap diri sendiri, sesama, dan lingkungan di sekitarnya.

 Upacara bendera yang diselenggarakan oleh SMAK ORA et LABORA pada 
tanggal 15 Januari 2018 terasa istimewa karena kehadiran Bp. Enung Holis selaku 
Wakapolsek Serpong beserta jajarannya. Beliau bertindak sebagai  inspektur 
upacara dalam kesempatan kali ini dengan Paskib SMAK ORA et LABORA sebagai 
petugas upacara. Dalam amanatnya, Bp. Enung menyampaikan pentingnya  
peranan siswa-siswa SMA dalam menjaga ketertiban dalam berlalu lintas, 
menangkal bahaya narkoba dan mencegah tawuran antar pelajar serta bullying di 

kalangan pelajar. Kepolisian 
berharap para siswa, dewan 
guru, staff dan karyawan 
SMAK ORA et LABORA turut 
b e r p e r a n  a k t i f  d a l a m  
menciptakan situasi yang 
aman dan tertib baik di 
lingkungan sekolah dan di 
masyarakat.

UPACARA BENDERA BERSAMA KEPOLISIAN SEKTOR SERPONG

ECOCAMP SMA KRISTEN ORA et LABORA
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 E d u f a i r  a t a u  p a m e r a n  
pendidikan merupakan kegiatan rutin 
tahunan yang diselenggarakan oleh 
SMA Kristen . Dalam ORA et LABORA
kegiatan ini sekolah mengundang 
beberapa perguruan tinggi dan agen 
pendidikan untuk ikut berpartisipasi dan 
berbagi informasi tentang dunia kampus 
seperti perkuliahan, jurusan yang 
ditawarkan, jalur masuk perguruan 
tinggi, estimasi biaya, dan jalur beasiswa 
yang bisa diperoleh jika kuliah di kampus 
tersebut. 
 Edufair tahun ini diselenggarakan 
pada hari Jumat, 6 Oktober 2017 dan 
diikuti oleh sekitar 25 kampus dan agen 
pendidikan di Jabodetabek, dan ada 
juga dari Bandung dan Salatiga. Kampus 
yang mengikuti antara lain UBM, Binus, 
UMN, STP Trisakti, SGU, Pradita Institute, 
Unpar, UKSW, dan lain sebagainya. Pada 
kegiatan ini siswa diberikan kesempatan 
untuk bertanya dan menggali informasi 
langsung tentang perguruan tinggi yang 
diminati. Beberapa orang tua juga 
tampak hadir untuk mencari informasi, 
karena pada kegiatan ini orang tua juga 
diundang supaya mereka juga bisa 
bertanya langsung tentang informasi 
kampus tanpa harus datang ke kampus 
tersebut.
 Rangkaian kegiatan edufair tidak 
hanya mengundang perguruan tinggi 
saja untuk hadir ke sekolah. Satu hari 
sebelum edufair dilaksanakan, sekolah 
juga menyelenggarakan talk 
show bersama alumni. Alumni 
yang berkesempatan hadir dan 
berbagi pengalaman dan 
motivasi adalah Marco Randy 
Parama yang merupakan salah 
satu selebgram dan alumni 
SMAK  yang lulus ORA et LABORA
tahun 2010, dan Gavrilla Irany 
salah satu alumni SMAK ORA et 
LABORA yang lulus tahun 2011 
yang sekarang berprofesi 
sebagai Dokter Gigi.
 B a n y a k  h a l  y a n g  
mereka sharingkan dalam 

kegiatan talk show ini dengan gaya 
mereka masing-masing. Marco dengan 
gayanya yang kocak dan membuat 
suasana lebih ramai dan meriah, dan 
Gavrilla dengan santai tapi sedikit serius 
menuturkan pengalaman mereka. Hal 
yang mereka sharingkan antara lain 
pengalaman mereka selama sekolah di 
SMA Kristen , suka duka, ORA et LABORA
pengalaman menarik bersama teman-
teman dan  guru-guru. Dan yang lebih 
penting lagi adalah motivasi yang 
mereka bagikan yaitu untuk selalu 
belajar menjadi yang terbaik dan tidak 
menyerah dalam menggapai mimpi 
dan cita-citanya di bidang apapun. 
Dan yang pasti pesan mereka yang 
sangat berarti juga adalah untuk 
senantiasa mencintai almamater 
tempat mereka pernah dididik dan 
menjalani proses sampai mereka 
menjadi seperti sekarang. Terima kasih 
untuk Marco dan Gavrilla yang sudah 
hadir dan berbagi pengalaman, 
semoga karirnya selalu sukses.

EDUFAIR DAN SHARING MOTIVASI BERSAMA ALUMNI
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 Laboradio merupakan Radio Sekolah milik SMA Kristen  ORA et LABORA
yang juga dikelola oleh siswa. Laboradio ini sebenarnya sudah  lama yaitu sekitar 
4 tahun yang lalu. Kegiatan ini merupakan wadah bagi siswa SMA yang 
sebenarnya banyak memiliki potensi terutama dalam bidang siaran ataupun 
public speaking. Hadirnya kegiatan radio sekolah ini sangat diminati oleh siswa, 
karena memang banyak siswa yang tertarik dalam dunia siaran ini. Tentunya 
bagi siswa dengan keberadaan radio sekolah ini sangat membantu dalam 
menyampaikan informasi sekolah, khususnya kegiatan-kegiatan yang akan 
dilakukan oleh sekolah.
 Kegiatan Laboradio biasanya dilaksanakan dengan memanfaatkan 
waktu jam istirahat pertama dan kedua yang berdurasi 20 menit. Awalnya 
kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan central speaker sekolah yang 
juga jadi satu dengan bel sekolah. Dan kini siswa sudah memiliki ruangan khusus 
untuk melakukan siaran. Meski dengan peralatan sederhana dan penuh 
keterbatasan ternyata tidak menyurutkan semangat siswa untuk menyajikan 
siaran atau informasi dengan sangat apik secara bergiliran. Setiap jam istirahat 
siswa yang berperan sebagai penyiar akan selalu menyapa warga sekolah 
dengan sapaan khasnya “Laboradio: Create Stars in God's Hand”, dan setelah 
itu penyiar akan menyampaikan tips-tips yang menarik ataupun info-info yang up 
to date di kalangan remaja, ataupun kegiatan-kegiatan sekolah yang akan atau 
sedang dilaksanakan. Lagu-lagu yang cukup populer pun akan senantiasa 
mereka putar untuk membuat suasana istirahat lebih santai dan rileks.
 Laboradio yang awalnya hanya untuk mengisi kekosongan saat jam 
istirahat ini ternyata sudah banyak melahirkan prestasi. Bunga Freesia Salim 
adalah salah satu contoh alumni dari Laboradio yang sekarang masih 
menggeluti dunia siaran di salah satu stasiun radio di Bandung, dan juga pernah 
menjuarai salah satu lomba penyiaran di salah satu televisi swasta. Beberapa 
alumni Laboradio ternyata juga cukup banyak yang eksis di dunia penyiaran di 
kampusnya.
 Itulah sekelumit tentang Laboradio. Dan semoga wadah yang diberikan 
oleh sekolah bisa memunculkan mutiara-mutiara terpendam dari  ORA et LABORA
sehingga mutiara itu bisa muncul dan berkilau seperti motto sekolah ORA et 
LABORA “Create Stars in God's Hand”. 

Laboradio
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MODERN DANCE “DTD” SMA KRISTEN ORA et LABORA

“DTD” adalah nama ekstrakurikuler kebanggaan SMA Kristen . ORA et LABORA
Modern dance ini sudah mengantongi banyak prestasi. Hampir dalam tiap ajang  
lomba yang diikuti, DTD selalu membawa piala untuk membanggakan sekolah. DTD 
saat ini dilatih oleh Kak Tito, dan sebagai kaptennya adalah Gabriella Heranna Tarip 
dari kelas XII IPA 1. Dalam satu semester ini saja DTD sudah membawa 2 piala dari hasil 
mengikuti lomba, yaitu Juara 1 lomba Dance Youth Festival yang diselenggarakan 
oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang Selatan, dan Juara 3 lomba 
dance Orion Cup di SMA Tarakanita Citra Raya Cikupa. Selain itu, DTD juga selalu 
mengiringi tim basket saat mengikuti kejuaraan bola basket Honda DBL. Meski tahun 
ini belum meraih juara, tapi penampilan DTD cukup banyak menyedot perhatian 
penonton saat mengikuti Dance Competition Honda DBL. Kegiatan tim dance DTD 
yang lain adalah mengisi setiap kegiatan sekolah, misalnya saat pembukaan dan 
pentas seni Laborafest, ekstrakurikuler ekshibisi saat Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah, dan lain sebagainya.
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 Kegiatan belajar mengajar di SMK 
OeL, BSD dimulai tahun ajaran baru 
2017/2018. SMK OeL yang dipimpin oleh 
Bapak Ir. Edi Djatmiko, M.T. serta didukung 
oleh bapak-ibu guru profesional lainnya 
yang siap membantu 25 orang siswa 
angkatan tahun pertama SMK OeL, BSD. 
Berbagai hal dan kegiatan kita alami dan 
laksanakan antara lain:

1) Orientasi Sekolah: kegiatan ini 
diadakan untuk membantu siswa-
siswi SMK untuk mengenal lingkup 
dan memperkenalkan kebiasaan 
baik yang ada di sekolah mereka. 

2) 17 Agutus 2017: memupuk semangat cinta dan tanah air diadakan Upacara 
Bendera kebangsaan dan aneka kegiatan yang sesuai dengan tema tahun 
ini: ”Ke-Bhinnekaan yang Mempersatukan.”

3) English Online Assessment: untuk mengetahui pada awalnya tingkat  
kemampuan masing-masing siswa dalam bahasa Inggris bersama dengan 
lembaga Pearson.

4) Latihan Dasar Kepemimpinan Sekolah; untuk meningkatkan sikap disiplin dan 
kepemimpinan. 

KEGIATAN AWAL TAHUN AJARAN SMK OeL
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 Berbagai kegiatan utama dalam proses belajar mengajar di SMK OeL 
dilakukan yang menyentuh berbagai aspek yang dibutuhkan dan membantu 
perkembangan ilmu pengetahunan dalam 
teori, praktek, sosial dan bakat para siswa. 
Adapun hal yang kami lakukan di SMK OeL 
adalah:

1. Praktikum: adalah bentuk pendidikan 
yang sangat baik dan efektif untuk lebih 
memahami berbagai teori yang telah 
d idapat  se lama d i  ke las  yang 
didampingi oleh guru-guru yang 
berpengalaman dan didukung juga 
oleh dosen dari kampus SGU.

2. Olah raga: sarana pengembangan 
bakat dan mengolah fisik dan mental. 

3. Marching Band: ektrakurikuler ini adalah 
salah satu bentuk yang didalami di SMK 
selain bertujuan mengembangkan 
bakat Marching Band juga dapat 
membentuk sikap displin dan fisik yang 
kuat dan sehat.

4. P r a k t e k  m e m b u a t  m i n i  m o t o r  
sederhana.

Kegiatan Pendidikan Rutin SMK OeL
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 Banyak hal pendukung pendidikan yang kami lakukan di SMK OeL khususnya 
yang mendukung kemampuan ilmu di bidang kelistrikan. Hal-hal tersebut dilakukan 
baik di luar sekolah dan juga dengan menggunakan teknologi.

1. Kunjungan ke Industri Listrik PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) dan PLTS 
(Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Cirata, Purwakarta.

2. Pelatihan pemadaman kebakaran; suatu keterampilan dan pengetahuan 
dasar yang wajib dimiliki setiap orang khususnya kami anak SMK OeL.

3.  E-Learning: pendidikan SMK OeL juga berbasis Internet dan elektronik untuk 
menjawab kebutuhan jaman sekarang yang mengandalkan teknologi.

Kegiatan Teknik SMK OeL
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What I got during my study at ORA et LABORA 
was totally different based on what I expected at that 
time. I had a big wish to get good grades, top ten 
ranking and so on. But I couldn't reach all of them. It just 
because of the standard values ��in OeL weren't such 
as ordinary ones (especially for the students who mostly 
play like me). But instead of it I got something which is 
more precious than that, the living values through the 
character education those brought some positive 
values into my life. The guidance from our teachers 
which strictly but based on loving has made us become 
tough in personality. We have a "fighting spirit" that send 
us to be able to compete in the real world. My biggest 
gratitude comes every time I hear “OeL” and my 
deepest respect for our ex-teachers out there, God 
bless abundantly for their caring and love since we will 
never be able to counter their kindness.  God bless our 
teachers. (Monty Tiwa)

 Allow me to share a little story about my 
family. I am the youngest of four children and all of 
us attended the elementary school at ORA et 
LABORA many years ago. We really enjoyed the 
schooling, although I spent only one year in first 
grade. In early 1989, the whole family moved to 
Tokyo, Japan because our father was assigned 
there.
 My wife and I have a 5-year's old son named 
Moshe Minoru Sinaga. He is a child with special 
needs, whereas his overall development has been 
delayed. Since only 3-month's old, we had to send 
him to physiotherapy in order to catch up the 
development of his motor skills. Last year, even though not yet stable, he had been 
able to walk by himself; another matter that concerned us was that he could not 
speak yet, although he could understand us.
 When he reached the age of five early this year, we wanted to send him to 
kindergarten as soon as possible. To be frank, our worry was that no school in Jakarta 
would accept our son as their pupil.
 We knelt down and prayed earnestly to God for His favor. To cut a long story 
short, God directed us to ORA et LABORA as our choice and we were so grateful that 
our son was accepted. Since the first day our son entered the school, we feel 
comfortable and welcome by the school. We, and especially my wife, see for 
ourselves the loving kindness of not only the teachers, but also our son's playmates. 
Even though our son often cried and being upset at the beginning because of his 
limited ability, the teachers are passionate in taking care of him and all his classmates 
always show their willingness to help and play with him. 
 Nowadays, it is very satisfying for us to see that our son's ability to speak is 
quickly improving. Thank you, ORA et LABORA!

THANK YOU, ORA et LABORA!

Monty Tiwa
ALUMNUS – WRITER AND FILM DIRECTOR

The Binanga Jehoshua Sinaga Family
ALUMNUS AND STUDENT’S PARENT
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 ORA et LABORA BSD has been my 
school since I was in first grade, and to say 
that this school is a great influence to me 
would be an understatement. In the past 
nine years of my life, OeL has been the 
place where I not only learn, but grow as a 
person.
 ORA et LABORA is where I created 
countless of memories that I still cherish until 
today. Without this school, I wouldn't have 
met my closest friends, and my life would've 
been so drastically different. OeL has 
thought me so much, more than what you 
would read on a text book. It has taught me 
to open my mind, be brave to take on new 
challenges, achieve great things, and to 
truly love. And while ORA et LABORA is not a 
perfect school, it surely is an unforgettable 
one.
Here's to the bright and promising future for 
us all.   God bless.

Testimonials - Quis

Kuis untuk SMP

Isilah bilangan – bilangan dari 1 sampai 
dengan 10 ke dalam lingkaran – 

lingkaran dengan suatu cara tertentu, 
sehingga jumlah ke empat bilangan itu 

pada masing – masing sepanjang 
sisinya adalah 21. Carilah nilai x , 

kemudian isilah lingkaran – lingkaran itu!Ayo.......
Berlomba menjawab 

tantangan kuis di 
buletin OeL

Ada hadiah menarik 
bagi pemenang.

Jawaban kuis di kirim 
ke Tata Usaha (TU) 

masing-masing Unit 
paling lambat 

28 Februari 2018

Andrea Tristan with parents
NINTH-GRADE STUDENT
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Kuis

Edisi Januari 2018

Lengkapi setiap boks dan lajur agar . Karena masing-masing terdiri terisi angka 1 sampai 9
dari 9 sel, maka tidak mungkin ada angka ganda dalam setiap boks atau lajur.

 Setiap soal Sudoku mempunyai satu solusi.

K
u

is
 u

n
tu

k
 S

M
A

Jawaban:

Kuis Matematika untuk SD

Angka–angka 1 sampai 9 dapat disisikan ke dalam lingkaran–lingkaran 
kosong pada segitiga dalam berbagai cara,sehingga jumlah sepanjang 

sisi sama. Tetapi sekarang dapatkah kalian menemukan susunan 
semacam itu dengan sifat selain jumlah-jumlah sepanjang sisi sama, 

juga jumlah kwadrat sepanjang sisinya sama.
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