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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 
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      * Mengembangkan sikap dan

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

      * Mengembangkan potensi siswa 
        secara optimal agar menjadi 

        manusia yang handal.
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 Puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, yang 
telah melimpahkan begitu banyak berkat, sehingga tersusun Buletin ORA et 
LABORA edisi VI bulan Juni 2018 ini. Upaya peningkatan dan perbaikan terus kami 
lakukan, baik dari sisi desain, ketepatan waktu terbit, juga dalam hal mutu 
penulisan teksnya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua 
anggota redaksi yang telah bekerja keras untuk menyusun berita, artikel dan 
liputan kegiatan sekolah, di sela–sela tugas utama sebagai seorang guru 
maupun sebagai siswa.

 Kebanggaan dan sukacita kita bersama atas banyaknya prestasi 
gemilang yang telah diraih oleh siswa siswi SD, SMP dan SMA ORA et LABORA. 
Berita yang membanggakan kita semua tersebut terliput lengkap pada buletin 
edisi ini.

 Melengkapi edisi ini, tampil beragam artikel yang menarik yang mengisi 
Liputan Khusus perayaan Paskah, Profil Guru (kali ini tentang Bapak Priyadi, Guru 
Kimia SMA), Kolom Guru yang diisi oleh Bapak Andreas dengan judul yang 
menarik “No Learning Today, No Teaching Tomorrow”, Seminar Parenting, 
kegiatan–kegiatan sekolah dan tentunya tidak ketinggalan Hasil Karya Siswa.

 Oh ya, edisi ini tetap memuat kuis yang menantang dan wajib untuk 
ditaklukkan oleh Laborian. Hadiah menarik tersedia bagi Laborian yang bisa 
menjawab dengan tepat tantangan tersebut.

Akhir kata, selamat membaca!
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PESAN DARI KAYU SALIB:  ORA ET LABORA  (Oleh: Pdt. Silo Simanjuntak)

Nats (bacaan) Paskah kita ialah tentang peristiwa “Yesus disalibkan bersama Kedua 
Penjahat”. Tertulis dalam Lukas 23:39-43.

Tahukah Anda? “Ora Et Labora” (Berdoa dan Bekerja) adalah pesan dan ajaran Injil 
yang terkandung dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus? Orang yang disalib di sebelah 
kanan Yesus berdoa kepada-Nya, “Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai 
Raja” (@42). Dan Yesus langsung menjawab, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini 
juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.”(@43).

Itulah makna Ora Et Labora yang terkandung dalam peristiwa penyaliban Yesus 
Kristus. Ora Et Labora ialah doa yang dikabulkan Tuhan Yesus. Doa yang bekerja nyata dalam 
kehidupan ini. Kita bersyukur punya nama Ora Et Labora. Itulah nama terindah yang Tuhan 
Yesus berikan kepada kita. Lebih indah lagi kalau kita memahami kebenarannya. Supaya 
kebenaran Ora Et Labora menjadi bagian utama dalam proses belajar dan mengajar di 
sekolah kita. 

Dari peristiwa di Kayu Salib ini kita pun mengerti makna doa. Doa ialah dialog atau 
komunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Juga, doa adalah permintaan kita kepada-Nya. 
Masalahnya, bagaimana caranya agar doa-doa kita menjadi Ora Et Labora? Doa yang 
dikabulkan Tuhan Yesus?

Ini sangat bergantung kepada apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan Yesus. 
Seperti teladan yang dikerjakan orang yang di sebelah kanan Yesus. Ada dua hal: Pertama, 
dia sangat menyesal dan bertobat di hadapan Yesus. “Kita memang selayaknya dihukum, 
sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak 
berbuat sesuatu yang salah”(@41). Ia mengakui kesalahannya dan mengakui Yesus benar. 

Kedua, Ia mengakui Yesus sebagai Mesias (Kristus) dan Juru Selamat. Dalam 
keadaan yang sama-sama sekarat di Kayu Salib, ia percaya kepada Yesus Anak Allah. 
Sebagaimana tertulis di ayat 42: Lalu ia berkata, “Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau 
datang sebagai Raja.” Pengakuan seperti ini dalam ajaran Injil disebut sebagai Pengakuan 
Iman. Seperti yang tertulis dalam Roma 10:9-10.

“Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan 
percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati maka 
kamu akan diselamatkan (@9). Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan 
dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan (@10).” Roma 10:9 disebut juga Syahadat 
Kristen. Jadi ada dua hal yang dikerjakan oleh penjahat yang digantung di sebelah kanan 
Yesus (Labora), sebelum ia berdoa kepada-Nya (Ora). Yaitu menyesal (bertobat) dan 
mengaku iman. Kontan doanya dikabulkan oleh Yesus, ia diampuni meskipun sebelumnya ia 
adalah seorang penjahat besar. Pintu Firdaus terbuka untuknya; mungkin ia adalah yang 
pertama diperkenankan Yesus Kristus masuk Firdaus. 

Tahukah Anda? Ora Et Labora adalah bahasa Romawi (Latin). Berarti ungkapan Ora 
Et Labora sudah muncul di zaman Kerajaan Romawi berkuasa. Itulah masa-masa 
pertumbuhan dan pergerakan Gereja, mulai dari Ortodoks, Katolik, Anglikan (Inggris), zaman 
reformasi (Protestan) sampai sekarang. Ungkapan Ora Et Labora masih diingat dan dianut oleh 
semua orang Kristen. Pada awalnya Ora Et Labora adalah ajaran dan gerakan yang sangat 
rohani (gerakan monastik). Baik Ora (berdoa) maupun Labora (bekerja) dua-duanya sama-
sama rohani. Namun sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pengertian Ora 
Et Labora bergeser menjadi ajaran dan gerakan keseimbangan. Agar seimbang yang rohani 
(doa) dengan yang jasmani (bekerja mencari nafkah). 

Lewat peristiwa Paskah ini, marilah kita kembali kepada makna Ora Et Labora yang 
benar yaitu mengejar doa yang dikabulkan Tuhan Yesus. Komunikasi dan dialog yang hidup 
dengan Tuhan Yesus lewat pekerjaan yang benar dihadapan-Nya. Sesuai ajaran Tuhan Yesus 
yang tertulis dalam Yohanes 6:28–29. Lalu kata mereka kepada-Nya, “Apakah yang harus 
kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?” (@28). Jawab 
Yesus kepada mereka, “Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu 
percaya kepada Dia yang telah diutus Allah”(@29).

Tahukah Anda? Setiap orang memiliki profesi dan aktifitas masing-masing. Mengurus 
rumah tangga, murid, guru, pegawai, pejabat, pedagang, pengusaha atau pendeta seperti 
Saya. Namun di mata Tuhan Yesus kita semua memiliki tugas dan pekerjaan yang sama. Harus 
tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa pun yang kita kerjakan setiap hari, kerjakanlah 
itu di dalam Iman, yang kita akui lewat sikap dan perbuatan kita. Itulah manusia Ora Et Labora 
yang sejati. 
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“Mendidik dengan kasih” tema 
yang diangkat dalam kegiatan 
parenting ini dilaksanakan pada hari 
Jumat tanggal 16 Maret 2018 dengan 
mendatangkan narasumber Bunga Tiku 
Masake Kobong, S .Ps i .  Dengan 
mengambil tema ini diharapkan 
tumbuh kesadaran akan pentingnya 
kehadiran orang tua yang memberikan 
kasih sayang yang besar, sekaligus 
memberikan konsekuensi yang tepat di 
saat aturan-aturan yang disepakati 
tidak dilaksanakan oleh anak.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 
orang tua murid dari siswa kelas 1 
sampai 5 SD serta orang tua siswa TK 
ORA et LABORA BSD dan beberapa 
tamu undangan. Kegiatan tersebut 
merupakan kegiatan rutin yang 
dilakukan setiap tahun, sebagai media 
untuk orang tua dan guru sama–sama 
belajar mengenai tumbuh kembang 
anak dan berbagai permasalahannya. 

“Mendidik” dapat diartikan 
s e b a g a i  s u a t u  u s a h a  u n t u k  
mengantarkan anak didik ke arah 
kedewasaan baik secara jasmani 
maupun rohani. Oleh karena itu 
“mendidik” dikatakan sebagai upaya 
pembinaan pribadi, sikap mental dan 
akhlak anak didik. Tujuan dari mendidik 

d i h a r a p k a n  a n a k  m e n g a l a m i  
p e n c a p a i a n  o p t i m a l  d a l a m  
keterampilan hidup. Keterampilan atau 
kecakapan hidup meliputi :

q Pribadi: anak dilibatkan secara 
aktif melalui proses belajar sambil     
bermain maupun lewat proses 
investigasi–pemahaman iman 
k e p a d a  T u h a n ,  i d e n t i t a s  
/pengenalan diri, pengelolaan 
emosi, kemandirian.

q Sosial: anak belajar berinteraksi- 
(berbagi dan kerja sama), 
berkomunikasi. Tanggung jawab 
lebih luas. 

q Akademis: bukan melulu orientasi 
pada prestasi terukur di sekolah, 
tetapi juga bermain merupakan 
proses belajar alami anak. 
Termasuk bagaimana anak 
memutuskan sesuatu: berdiskusi, 
negosiasi,  memutuskan.

q Vokasional : terasah melalui bakat 
/ talenta. 

Dengan

Mendidik

Kasih

Seminar SD-BSD
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Erik Erikson (Teori Psikologi Perkembangan Sosial ) 

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. 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.

Initiative vs Guilt (Inisiatif vs Rasa Bersalah, 3 – 6 tahun)

 Anak usia prasekolah sudah mulai mematangkan beberapa kemampuannya 
yang lain seperti motorik dan kemampuan berbahasa, mampu mengeksplorasi 
lingkungannya secara fisik maupun sosial dan mengembangkan inisiatif untuk mulai 
bertindak.

 Apabila orang tua selalu memberikan hukuman untuk dorongan inisiatif anak, 
akibatnya anak dapat selalu merasa bersalah tentang dorongan alaminya untuk 
mengambil tindakan. Namun, inisiatif yang berlebihan juga tidak dapat dibenarkan 
karena anak tidak akan memedulikan bimbingan orang tua kepadanya. Sebaliknya, 
jika anak memiliki inisiatif yang terlalu sedikit, maka ia dapat mengembangkan rasa 
ketidakpedulian. (Indra Wibowo S.Psi)
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Masa remaja merupakan salah satu periode dalam perkembangan 
manusia. Masa itu merupakan perubahan atau masa peralihan dari masa kanak– 
kanak ke masa dewasa. Pada akhir usia sekolah dasar, anak segera memasuki masa 
yang disebut dengan “pubertas“ yakni masa awal 
terjadinya pematangan seksual. Dalam seminar 
pubertas ini kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 
24 Januari 2018 dengan mengambil tempat di aula 
TK. Untuk kegiatan seminar kali ini mendatangkan 
narasumber Ibu Amanda Margia Wiranata, M.Si.Psi. 
yang memang sudah terbiasa dalam memberikan 
seminar seputar masalah anak, terutama kepada 
siswa. Kegiatan ini diikuti oleh siswa dan siswi SD ORA 
et LABORA BSD kelas 5 dan 6. Kegiatan tersebut 
merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap 
tahun, sebagai tempat untuk siswa mendapatkan 
informasi yang benar seputar pubertas dan 
bagaimana mereka harus bersikap dalam 
berperilaku. 

Diawali dengan renungan singkat sebagai 
pengantar, acara dilanjutkan dengan kegiatan 
seminar. Pembicara kali ini cukup mampu 
membawa suasana  lebih akrab, dengan 

SeminarSeminar
PubertasPubertas
Seminar
Pubertas
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mengawali kegiatan dengan game untuk mencairkan suasana. Pada saat kegiatan 
seminar, siswa cukup antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Terlihat siswa 
sangat memperhatikan dan menyimak penjelasan dari narasumber. Bahkan sesekali 
bereaksi spontan jika pembahasan yang disampaikan kejadiannya seperti yang 
mereka alami. 

Pada saat sesi tanya jawab, beberapa siswa menanyakan beberapa 
masalah yang berkaitan dengan masa pubertas yang mereka alami.
 Secara keseluruhan, kegiatan seminar ini berjalan dengan baik dan 
antusiasme dari siswa yang cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan parenting terlihat 
dari munculnya berbagai pertanyaan dari siswa seputar pubertas. Maksud dan 
tujuan dari diadakannya kegiatan seminar bisa terjawab dengan baik. Untuk ke 
depannya, kegiatan seminar pubertas diharapkan masih terus diadakan dengan 
terus menghadirkan narasumber yang cukup kompeten dalam kegiatan seputar 
pubertas siswa.

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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     Pak Priyadi bukanlah orang baru di  lingkungan ORA et 
LABORA (OeL). Rekan-rekan sekerja biasa memanggil  
dengan sebutan Pak Pri saja.  Beliau sudah bertahun-
tahun mengajar di sekolah OeL. Mata pelajaran yang 
diajarkan  sejak tahun 1984 sampai saat ini tetap 
hanya satu. Yaitu  pelajaran Kimia. Di lingkungan  OeL, 
Pak Pri tergolong  guru pria yang berperawakan tinggi 
dan selalu tampak rapi dalam berpakaian.  
Orangnya tenang cenderung pendiam. Memiliki  
kumis tebal  terawat. Ini semua yang  mendukung 
penampilan guru Kimia SMA BSD ini terlihat tampan 
dan berwibawa.

Menjadi Guru OeL
         Pak Pri menuturkan, bahwa dirinya menjadi 
guru di OeL  lewat cara yang unik. “Pada suatu hari  
saya mengantar istri  berkantor  di kawasan Blok M. 
Sambil menunggu istri bekerja, saya mencoba cari-
cari sekolah. Saya melihat ada sebuah sekolah 
yang cukup megah dan memiliki SMA pula. Di 
gerbangnya terpampang tulisan YPK ORA et 
LABORA. Saya segera masuk, sekedar mencari 
informasi saja.  Saya bertemu seorang bapak di  situ 
dan ternyata beliau adalah Ketua Pengurus Yayasan. 
Menanggapi maksud dan tujuan saya itu, Pak Soplanit, 
nama  ketua yayasan tersebut, tanpa diduga-duga   
mengatakan  bahwa diri saya diterima sebagai guru 
tetap. Saya diminta mengajar Kimia kelas  1, 2, dan 3 
SMA.  Surat lamarannya  bisa menyusul.”  Begitu 
ungkap Pak Pri mengenang.
        Pak Pri sebelum mengajar di OeL, beliau 
mengajar  Kimia di sebuah sekolah swasta di kota 
Semarang. Setelah istri  diterima bekerja di kantor 
Percetakan Uang Republik Indonesia  (Peruri) di 
kota Jakarta, Pak Pri harus ikut  pindah. “Saya harus 
ikut istri ke Jakarta, karena kantor itu hanya ada di 
Jakarta. Jadi  tidak  mungkin  membuka  
cabang.  Biasanya istri mengikuti suami. Tapi 
ini terbalik,” katanya bercanda.

LEBIH JAUH TENTANG  
PAK PRIYADI 
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Perjalanan Karier di OeL
          Ketika dimintai pendapatnya mengajar anak-anak  
SMA. Guru yang pernah mengajar di SMA OeL Panglima 
Polim (PP),  Pondok Indah (PI), dan BSD ini mengatakan, 
bahwa siswa SMA  di tiga wilayah ini memiliki  gaya hidup 
yang sangat berbeda. “Siswa PP dan PI itu gaya hidupnya 
borju. Gaya hidup orang kaya. Maklumlah  mereka anak 
orang-orang kaya. Pejabat dan pengusaha yang sukses. 
Sedangkan anak-anak BSD gaya hidup mereka masih 
wajar-wajar. Sebagai siswa, mereka  datang ke sekolah  
memang hanya ingin belajar. Jadi tidak macam-
macamlah. Kalau soal kenakalan, siswa PP dan PI tingkat 
kenakalannya cukup tinggi. Keaktifan siswa dalam 
kegiatan belajar dan kualitas kemampuannya juga 
kurang merata. Berbeda dengan siswa BSD. Tingkat 
kenakalannya cukup rendah, respon dan partisipasinya dalam belajar masih 
tergolong lumayan. Mereka juga masih mudah diatur,”  kata Pak Pri  dengan wajah 
serius.
           Mata pelajaran Kimia itu momok yang menakutkan, Pak Pri sebagai guru Kimia 
dengan tertawa lepas menanggapi bahwa  pelajaran  Kimia itu campuran dari 
Fisika, Matematika dan Biologi. Jadi di dalamnya ada materi hitungan dan hafalan.  
Ini yang jadi momok. Siswa masih harus menghafal dan menghitung.  Dan menurut 
Pak Pri, bahwa anak-anak itu  juga malas menghafal lambang unsur  dan bilangan 
oksidasi. Sehingga jika keliru menuliskan rumus senyawa, tentu saja reaksinya juga 
salah.                                                                            
          Selama 33 tahun berkarya  di OeL Pak Priyadi telah mengalami 12 kali 
pergantian  kepala sekolah.“Ketika saya di SMA  PP mengalami dua kali pergantian.  
Di SMA PI terjadi  empat  kali. Sisanya enam  kali di SMA  BSD.  Khusus di PP dan PI  
mantan kepala sekolahnya banyak yang sudah almarhum dan pensiun. Yang tersisa 
tinggal Pak Edi Harianto.  Sedangkan di  BSD semua masih lengkap. Hanya Pak Haryo 
Abner yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan”, Ungkap Pak Priyadi  mengenang.

Langkah ke Depan
         Bapak berputera tiga ini punya harapan bahwa sekolah-sekolah di lingkungan 
OeL ini harus mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. “Apa yang harus kita 
capai, pertama kelengkapan fasilitas. Orang tua jika mendaftarkan sekolah 
anaknya tentu akan melihat kondisi bangunan sekolah  dan  fasilitas yang dimiliki. 
Kedua adalah  mampu membangun popularitas sekolah. Sebuah sekolah menjadi 
terkenal  tidak hanya didukung oleh prestasi akademisnya saja. Tapi juga yang non 
akademis. Tidak ada salahnya prestasi non akademis ini  lebih digalakkan. Dulu SMA 
PI pernah punya event namany ORA et LABORA Live Music (OLM) diselenggarakan 
setiap 2 tahun. Bentuknya parade musik yang ditampilkan oleh sekolah-sekolah yang 
diundang. Mereka itu tampil bergiliran mulai jam 10 siang sampai jam 10 malam 
tanpa berhenti. Ketika itu peserta maupun penontonnya benar-benar membludak. 
Secara tidak langsung atraksi ini membuat SMA PI begitu dikenal banyak orang. Saya 
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melihat SMA BSD punya event yang 
namanya Labrakadabra. Ini acara yang 
b a g u s  d a n  e f e k t i f ,  b i s a    
memperkenalkan  SMA BSD  kepada 
masyarakat,” begitu tutur Pak Priyadi.  
Berkaitan dengan sekolah yang 
berlandaskan  kekristenan, Pak Priyadi 
mengatakan, “ Setiap peringatan Natal 
ataupun Paskah, sebaiknya perlu 
diselenggarakan di gereja.  Ketika itu  
SMA PP biasa mengadakan di GKI 
Panglima Polim. Sedangkan SMA PI 
secara rutin merayakan di GKJ NEHEMIA 
Lebak Bulus atau GKI Pondok Indah. 
Selama ini saya melihat SMA BSD belum 
melaksanakan. Perayaan Natal dan 
Paskah masih selalu dirayakan di aula 
sekolah BSD. Penggunaan gedung 
gereja dalam peringatan hari-hari 
istimewa umat Kristiani sebenarnya 
memiliki nilai tambah bagi sekolah. 
Kebaktian di gereja bisa menjadi bentuk 
p e n e g a s a n ,  b a h w a  l a n d a s a n  
kekristenan  di sekolah  OeL memang 
dikelola dengan serius. Kemudian, 
mohon maaf saja jika mengamati  
penyelenggaraan kebaktian siswa.  
Suasana kebaktian sering dirasakan 
kurang khidmat, karena pengkotbah 
pada umumnya  dilakukan oleh  guru-

guru . Karena yang berkhotbah  adalah 
guru-gurunya sendir i  dan bukan 
pendeta, maka sikap siswanya menjadi  
biasa-biasa saja. Mereka  ngobrol dan 
mengganggu teman, menganggap 
sepele, acuh tak acuh, sehingga  
mengganggu suasana kebaktian.  
Masalah ini harus menjadi pemikiran 
bersama, supaya tidak muncul kesan 
bahwa sekolah kurang bersungguh-
s u n g g u h  d a l a m  m e n a n g a n i   
pembinaan iman yang jelas-jelas 
menjadi landasan keberadaan sekolah.  
Perlu disadari, orang tua menyerahkan  
anaknya ke  OeL tentu mengharapkan 
anaknya memperoleh pendidikan dan 
pengajaran Kristen yang baik dan benar 
di sekolah,“  demikian Pak Pri mengakhiri 
percakapannya  (Ed).
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PRESTASI GEMILANG TIM  SMA KRISTEN ORA et LABORA 
DALAM POPDA IX BANTEN

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) IX Banten adalah ajang kompetisi olah- 
raga bagi para pelajar untuk tingkat Provinsi Banten. Kegiatan ini diikuti oleh pelajar 
SMA  se-provinsi Banten yang dipilih untuk mewakili kabupaten/kotanya masing-
masing. Kegiatan POPDA IX tahun 2018 ini dilaksanakan tanggal 2–11 Mei 2018 di 
beberapa lokasi yang berbeda antara lain Kolam Renang Citra Raya, Cikupa untuk 
cabang olahraga (cabor) renang, sedangkan di cabor bola basket dilaksanakan di 
lapangan bola basket JETZ Stadium dan Hawk (Expindo Center), Gading Serpong, 
Kabupaten Tangerang. 
POPDA IX ini juga diikuti oleh siswa SMA Kristen ORA et LABORA yang terpilih untuk 
mewakili tim Kota Tangerang Selatan. Cabang lomba yang diikuti adalah renang  
yang diwakili oleh Theo Sebastian Soedirja (XI IPA), bola basket putri yang diwakili oleh 
Joan Putri Callista (XI IPA), dan Jevon Ganisius (X MIPA 2) serta Evan (XI IPA). Dari cabor  
renang mempersembahkan 3 medali emas dan 1 medali perak, serta 1 medali emas 
tambahan dari nomor estafet untuk kota Tangerang Selatan. Dari cabor bola basket 
putri 1 medali emas, dan cabor bola basket putra 1 medali perak. Sungguh prestasi 
yang sangat menggembirakan karena 
dari ke empat siswa yang dipilih 
semuanya bisa mempersembahkan 
medali yang sangat membanggakan 
untuk sekolah dan Kota Tangerang 
Selatan. Semoga prestasi yang telah 
diukir oleh empat siswa ini  dapat menjadi 
penyemangat untuk bisa meraih prestasi 
yang lebih baik lagi di masa mendatang, 
dan juga memacu siswa yang lainnya 
juga untuk terus bersemangat meraih 
prestasi demi kebanggaan diri sendiri, 
keluarga, sekolah, dan tentunya untuk 
kemuliaan Tuhan.

Siswa Berprestasi
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 Olahraga bola basket termasuk salah satu 

olahraga favorit di sekolah, dan SMA Kristen ORA 

et LABORA pernah mencapai prestasi sebagai :

·   Juara I DBL Banten Series Putera tahun 2013

·   Juara II DBL Banten Series Puteri 2014

· Pemain mewakili Provinsi Banten untuk DBL 

Camp di Surabaya.

 Melanjutkan prestasi yang pernah diraih 

tim bola basket SMA Kristen ORA et LABORA yang 

memiliki guru olahraga berlisensi B dari Perbasi, 

m e n d o r o n g  Y a y a s a n  m e n c a n a n g k a n  

Ekstrakurikuler Unggulan Bola Basket pada tahun 

ajaran 2016/2017 untuk siswa SMA.
 Pada tahun ajaran 2017/2018 ini tim bola 
basket putra putri SMA Kristen ORA et LABORA 
mencapai juara I dan II di berbagai kejuaraan 
bola basket antar sekolah. Tim SMP BSD dan 
Pamulang juga mencapai nomor dalam 
kejuaraan.

 Tahun ajaran baru nanti, siswa SD Kristen 

ORA et LABORA kelas 3-6 yang mengikuti 

ekstrakurikuler bola basket di unitnya akan diajak 

ikut dalam pelatihan Ekstrakurikuler Unggulan Bola 

Basket gabungan pada hari Jumat. Tujuannya 

untuk melihat potensi siswa SD dalam olahraga ini 

dan mempersiapkan regenerasi tim bola basket di 

tingkat SMP.

 EKSTRAKURIKULER UNGGULAN BOLA BASKET

Pertama kali tim bola basket putra SMAK OeL 
mengikuti kompetisi langsung mendapatkan 
juara 1 di kejuaraan SMAK PENABUR BINTARO CUP 
yang diadakan pada 21-26 Agustus 2017.

Memenuhi undangan dari Sekolah Al-Azhar dalam 
rangka kegiatan UNIVERSAL 2018 t ingkat 
Jabodetabek pada Maret 2018, tim bola basket SDK 
ORA et LABORA BSD bertemu dengan tim Al-Azhar 
grup A dan berhasil menyabet juara 1.

SMP ORA et LABORA Pamulang menduduki peringkat 4 kelompok 
putra pada kompetisi bola basket Glarisa Cup yang diadakan 
oleh sekolah Kharisma Bangsa pada bulan Maret 2018.

Tim bola basket putri SMA OeL bertanding 
melawan tim SMA Pahoa pada tanggal 15 April 
2018, meraih juara 3 pada acara Moonzher Cup 
SMAN 2 Tangerang Selatan.
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 Sekolah ORA et LABORA memiliki tim cheerleader yang telah terbentuk sejak 
bulan Januari 2017 di unit BSD. QUEENZ adalah nama tim tersebut. Sebuah nama 
yang dibuat karena anggota tim yang notabene adalah para siswi dari SMP-SMA 
ORA et LABORA dan dengan nama ini ada sebuah dorongan energik 
(penyemangat) bagi seluruh anggota tim untuk menampilkan yang terbaik. Hal ini 
dibuktikan dengan keberhasilan dari QUEENZ dalam THE A TEAM CUP REGIONAL 
JAKARTA 2018 yang diadakan di Emporium Mall Pluit, Jakarta Utara, pada hari 
Minggu 6 Mei 2018 dengan memperoleh keberhasilan Juara 2 dalam Cheer Senior 
Intermediate Level 2 The A Team. Perlombaan ini merupakan rangkaian kegiatan 
Regional Cup The A Team di kota-kota seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya dan 
beberapa kota lainnya. Dengan meraih Juara ini, QUEENZ akan berlaga di 
perlombaan cheerleader tingkat nasional The A Team yang akan diadakan pada 
bulan September 2018 di kota Yogyakarta. 
 The A Team Cheerleading Cup Jakarta 2018, dengan 10 Divisi yang 
diperlombakan dan diikuti oleh 40 tim dari Jakarta, Tangerang Raya, Bandung, 
Sukabumi dan beberapa kota lain. Adapun divisi yang diperlombakan dengan 3 
kategori adalah sebagai berikut :

A. Kategori Open Cheer Team 
1. Open Cheer Novice Level 1.
2. Open Cheer Senior Intermediate Level 2.
3. Open Cheer Elite Level 5.

B. Kategori The A Team
1. Cheer Senior Intermediate Level 2.
2. Cheer Advance Level 4.

QUEENZ GOES TO YOGYA
THE A TEAM NATIONAL CHEERLEADER COMPETITION 2018
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3. Cheer All Girls Elite Level 5.
4. Cheer Coed Elite Level 5.
5. Cheer All Girls Premiere Level 6.
6. Cheer Coed Premiere Level 6.

C. Kategori Stunt Group

 Sebagai catatan, sebelum lomba Regional Jakarta, QUEENZ telah mengikuti 
lomba Cheerleader di SMAN 2 Kota Tangerang Selatan pada hari Sabtu, 28 April 
2018 dan memperoleh juara 2 Level 2. QUEENZ juga telah mengikuti International 
Asian Coaching Clinic bersama RAINBOW TEAM THAILAND pada hari Sabtu tanggal 

5 Mei 2018 di Gedung 
Senam, Buaran, Jakarta 
Timur yang diikuti oleh 20 
tim. 
 Tentunya kerja keras ini 
akan terus dilakukan oleh 
Q U E E N Z  u n t u k  t e t a p  
berkarya dalam dunia 
cheerleader di Indonesia 
dan akan terus menuai 
p r e s t a s i  y a n g  
membanggakan bagi  
sekolah ORA et LABORA. 

Terima kasih Tuhan Yesus, YPK ORA et LABORA, orang tua anggota QUEENZ dan 
semua pihak yang telah mendukung selama ini. Dukungan yang ada tetap 
diperlukan bagi QUEENZ dalam menapaki level berikutnya. (SYH/Official)
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Ellizabethe Galya Jullieanna, 
lahir tanggal 21 juli 2009.

Semenjak kecil sudah mulai 

diperlihatkan dunia balap oleh ayahnya 

dengan diajak menonton balap baik 

secara langsung atau melalui televisi. 

Hobinya dimulai dari saat Galya meminta 

untuk dibelikan motor mini hanya untuk 

bermain di sekitar rumah, berakhir 

dengan mengikuti kejuaraan-kejuaraan 

sampai tingkat nasional. Diawali dengan 

mencoba bermain di sirkuit gokart di 

Tangerang dan mulai berkenalan 

dengan komunitas mini GP (motor 

balap mini), Galya mencoba untuk 

mengikuti event balap pertamanya 

pada tanggal 3 Juni 2017 dan 

mendapat posisi ke 4 di podium di kelas 

pemula. Setelah itu Galya mulai lebih 

rutin berlatih dan mengikuti event balap 

keduanya pada tanggal 23 juli 2017 dan 

mendapat posisi ke 3 di podium di kelas 

p e m u l a .  M e n y a d a r i  h o b i n y a  

mendapatkan wadah yang serius Galya 

menetapkan balap menjadi aktivitas di 

luar sekolah yang ingin dia dalami.
Galya berlatih setiap akhir 

minggu dan rutin mengikuti agenda-

a g e n d a  b a l a p  s e l a g i  t i d a k  

mengganggu jadwal sekolah. Di awal 

tahun 2018 Galya dipinang oleh sebuah 

PEMBALAP 
 DARI SDK ORA et LABORA

PAMULANG
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Tim Balap di Tangerang, Benteng Racing Team 

yang tersertifikasi di IMI Banten. Ini menandakan 

pembalap-pembalap yang bernaung di bawah 

Benteng Racing Tim terdaftar sebagai atlet balap 

Banten. Bergabung dengan tim yg cukup serius 

dalam Mini GP race membuat Galya lebih serius 

lagi menjalani kegiatan balapnya. Sampai saat 

ini kejuaraan balap yang sedang diikuti adalah 

Lenka Cup Race (merk pabrikan Mini GP), FUD Championship mini GP, dan Junior 

Miniprix yg bertingkat nasional membuat Galya berkesempatan bertemu dengan 

pembalap-pembalap dari seluruh Indonesia.

Prestasi yang sudah Galya raih selama kurang dari 

1 tahun ikut kompetisi balap. Dari 8 agenda balap 

yang diikuti Galya meraih 7 prestasi :
1. Juara 4 kelas pemula, Lenka Bukber Night Fun 

Race, 3 Juni 2017 (sirkuit gokart Mall Bale Kota 

Tangerang)
2. Juara 3 kelas pemula, Lenka Cup Race seri 3, 23 

Juli 2017 (sirkuit gokart Mall Revo Town Bekasi)
3. Juara 4 kelas wanita, Lenka Fun Race Solo, 23 

September 2017 (Stadion Manahan Solo)
4. Juara 1 kelas wanita, Lenka Cup Race seri 5, 25 

November 2017 (sirkuit gokart Mall Bale kota 

Tangerang)
5. Juara 3 kelas wanita, Junior Miniprix Region 1 seri 

1, 13-14 Januari 2018 (sirkuit gokart Mall Bale kota 

Tangerang)
6. Juara 2 kelas wanita, Lenka Cup Race seri 1, 25 

Februari 2018 (sirkuit gokart Mall Revo Town 

Bekasi)
7. Juara 1 kelas wanita, FUD Championship MiniGP 

2018 seri 1, 18 Maret 2018 (sirkuit gokart Pulo 

Gadung Trade Center)
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Di sudut perpustakaan SMP-SMA BSD 

menjadi tempat saya melihat sisi lain dari profil guru 

kita kali ini. Andreas Hariyono, lahir di Tulungagung 

pada 9 September 1958. Semangatnya terlihat tidak 

pernah surut seiring dengan masa purna tugasnya di 

sekolah ORA et LABORA. 

'Mengajar' Passion Sedari Awal

Dunia pendidikan mulai beliau kenal sejak 

masih di Gereja Margoyudan ketika beliau 

melaksanakan pelayanan di sekolah minggu. 

Aktivitas mengajar sudah menjadi passion Pak 

Andreas sejak duduk di bangku SMA. Semasa kuliah 

di UGM, Yogyakarta,  Pak Andreas juga mengajar 

bimbingan belajar. Hingga pada tahun 1987 

perjumpaan dengan sekolah ORA et LABORA di Pondok Indah menjadi tempat 

mengajar pertama beliau. Sekolah Tirta Marta, sekolah Pelita Harapan adalah 

sekolah selanjutnya beliau berkarya. Tahun 1999 beliau mengajar kembali di Sekolah 

ORA et LABORA BSD hingga sekarang. “No Learning Today, No Teaching Tomorrow.” 

Pernyataan tersebut bak amunisi ketika menjadi guru. “Seorang guru harus update 

segala informasi dengan menyesuaikan zamannya,” kata beliau.   

Spiritualitas Fondasi Guru dan Murid 

Pengalaman mengajar kurang lebih selama 31 tahun bukan sebuah 

perjalanan yang singkat bagi seorang 'maha guru'. Berapa banyak siswa yang beliau 

sudah ajar? Banyak sekali bintang yang sudah bertebaran lewat tangan beliau. 

Sebagai contoh Once, sang musisi adalah salah satu siswa beliau. “Anak-anak bisa 

punya passion dan membantu mereka meraih goal dalam hidup (adalah) sebuah 

bagian terpenting ketika mengajar,” tegas beliau. Anak-anak harus kita dorong 

pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Karena anak-anak merupakan pribadi yang unik, 

meskipun fisik, perilaku, dan sikap mereka mirip. Hal ini adalah tantangan tersendiri 

ketika beliau menjadi guru. 

Beberapa gagasan baru pernah beliau ciptakan semasa mengajar di 

sekolah ORA et LABORA BSD. Kegiatan berpusat pada siswa seperti kegiatan retreat 

Andreas Hariyono: 

“No Learning Today, No Teaching Tomorrow”
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yang beliau gagas bersama bapak 

Freddy Aturut, S.Th (alm). Pembekalan 

secara rohani adalah fondasi siswa 

y a n g  p e n t i n g  d a l a m  s e b u a h  

p e n d i d i k a n  K r i s t e n .  K e g i a t a n  

leadership di lingkungan SMA ORA et 

LABORA BSD kembali 'simbah Andre' - 

sapaan beberapa teman di SMA OEL 

BSD”- gagas. Dua kegiatan tersebut 

masih berjalan sampai sekarang.

Ada hal menarik yang didapat ketika 

Pak Andreas menjelaskan perihal 

pentingnya 'spiritualitas' bagi siswa dan 

g u r u  k e t i k a  k a m i  m e n g a k h i r i  

pembicaraan kami. Perumpamaan 

mangga yang dibonsai dan  mangga 

yang ditanam di tanah terbuka beliau 

berikan ketika menjelaskan konsep ini. 

Mangga yang dibonsai  mahal  

harganya, tetapi buah yang dihasilkan 

tidak banyak dan hanya sebatas 

keindahan. Buah mangga yang 

ditanam di tanah terbuka akarnya 

akan tumbuh dengan subur dan buah 

yang dihasilkan akan lebih banyak. 

Spiritualitas kita tidak hanya sampai  

taraf dir i  sendir i ,  namun harus 

menjadikan hidup kita yang berharga 

menjadi bermakna dan menjadi berkat 

bagi orang lain. Apakah kita sudah 

memil ik i  spi r i tual i tas demik ian? 

Jawaban yang akan men jad i  

perenungan bagi saya secara pribadi, 

demikian juga dengan kita bersama. 
(Kristin/Guru/SMP-BSD)
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 Ada salah satu istilah masa kini 

yang sedang populer di masyarakat 

yai tu KIDS ZAMAN NOW .  I s t i lah 

dimunculkan oleh salah satu pemerhati 

dan psikolog anak di Indonesia. KIDS 

ZAMAN NOW  i n i  awa lnya mau 

menggambarkan perilaku dan tutur kata 

anak-anak masa kini. Memang agak 

sedikit lucu ketika terjadi penggabungan 

antara kata bahasa Inggris “KIDS dan 

NOW” dan kata bahasa Indonesia 

“zaman”. Yang jika diartikan keduanya 

m e n j a d i  A N A K - A N A K  Z A M A N  

SEKARANG. 

Lawan dari istilah ini adalah “KIDS 

ZAMAN OLD” atau diterjemahkan anak-

anak zaman dulu. Tentu ada perbedaan 

antara anak zaman sekarang dengan 

anak zaman dulu, seperti jika kenalan 

dengan seseorang, anak zaman dulu 

akan menanyakan “berapa nomor 

teleponmu?” sedangkan anak zaman 

sekarang akan menanyakan “id Line-mu 

apa?” atau “boleh minta nomor 

Whatsapp mu?”. KIDS ZAMAN NOW  

tidak merasa canggung atau malu 

dalam mengekspresikan dirinya di 

tempat umum seperti melakukan selfie 

atau menyanyi dengan menggunakan 

headset yang besar di telinganya.

Ketika melihat fenomena ini, 

maka dunia pendidikan pun ikut 

merasakannya. Perilaku KIDS ZAMAN 

NOW dapat terasa di sekolah. Seperti 

mengunggah video saat melakukan 

aktivitas di sekolah ke media sosial dan 

diberikan caption, dan masih banyak 

contoh lainnya. Maka dari itu, sekolah 

pun sudah seyogyanya memil ik i  

kemampuan dalam mendidik generasi 

zaman now ini.

Beberapa hal  yang per lu  

diperhatikan dari generasi zaman now  

adalah sebagai berikut : 

1. Pola pikir anak zaman now berbeda 

dengan pola pikir anak zaman dulu.

2. Perilaku anak zaman now berbeda 

dengan perilaku anak zaman dulu.

3. Cara merespons sesuatu, anak zaman 

now berbeda dengan anak zaman 

dulu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

p e r l u  a d a n y a  s t r a t e g i  d a l a m  

melaksanakan proses pendidikan yang 

sesuai dengan kaidah dan cita-cita 

DALAM PROSES PENDIDIKAN 

YANG KONTEKSTUAL
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bangsa ini yang sejalan dengan pola 

pikir dan perilaku anak zaman sekarang 

(now). 

Adapun beberapa tips (strategi) yang 

bisa diterapkan, antara lain sebagai 

berikut :

1. Pendidik perlu memiliki wawasan 

tentang pola pikir dan perilaku anak 

zaman sekarang (now) dengan 

mengupdate diri menggunakan 

fasilitas Internet dan media sosial 

yang ada.

2.  Pendidik mampu menemukan cara-

cara tersendir i  dalam proses 

mendidik. Dalam hal ini, seorang 

pendidik diharapkan bisa memiliki 

metode yang berbeda dengan 

pendidik yang lain.

3.  Pendidik  mampu tetap memegang 

teguh prinsip kebaikan yang menjadi 

nilai dan norma dalam masyarakat 

I n d o n e s i a  s e p e r t i  k e j u j u r a n ,  

tanggung jawab dan kepedulian, 

serta mampu menerapkan nilai dan 

norma ini dalam proses pendidikan 

yang dilakukan.

4.  Pendidik memiliki integritas pendidik 

dalam dirinya sehingga tidak mudah 

terombang-ambingkan dengan 

pola pikir anak zaman sekarang 

(now) yang dipandang tidak 

mempunyai prinsip yang dapat 

dipegang. Sehingga cita-cita 

pendidikan nasional tetap dapat 

terwujud.

5.   Pendidik mampu memiliki filter dalam 

prinsip dan pemikirannya sehingga 

mampu mengcounter (menangkal) 

hal-hal yang negatif dari pola pikir 

anak zaman sekarang. Sehingga 

m a m p u  m e m b e r i k a n  n i l a i  

kehidupan (dan edukasi) yang patut 

di terima oleh anak zaman sekarang.

Tidak terlepas dari semua hal di atas, 

pendidik juga harus mengandalkan 

hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa di 

dalam proses mendidik, sehingga ketika 

mengalami kesulitan akan memperoleh 

jalan keluar yang terbaik. Proses 

pendidikan akan tetap terus berjalan 

selama bangsa ini masih menghasilkan 

generasi baru dan proses pendidikan 

bagi generasi muda adalah tanggung 

jawab dari orang tua, pendidik, dan 

masyarakat. (Samuel Yudianto Herman, 

S.Si-Teol./SMA-BSD)
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   Lebih dari 50 tahun ORA et LABORA berdiri, 

tentunya sekolah ini sudah memiliki banyak sekali 

alumni. Tak jarang para alumni masih sering berkunjung 

ke sekolah dan bahkan turut berpartisipasi di beberapa 

Kegiatan yang diadakan sekolah ini. Salah satunya 

adalah Bunga Freesia Salim, alumni ORA et LABORA BSD 

angkatan 15. Perempuan kelahiran 1995 ini bersekolah 

di ORA et LABORA sejak dirinya masih di bangku TK 

hingga SMA. Walaupun sudah lulus sejak tahun 2013, 

lulusan Universitas Padjadjaran ini kerap beberapa kali 

berkunjung ke OeL BSD, baik untuk menjadi MC di 

beberapa acara, memberikan kelas sharing untuk 

juniornya, atau sekedar datang untuk menyapa guru-

guru yang pernah mengajarnya.

  “Aku selalu diingetin sama Ibu Tri Endah (Bu 

Teg) bahwa jangan jadi kacang yang lupa sama kulit, 

harus inget dulu belajar di mana dan diproses di mana,” 

tuturnya ketika ditanya alasan mengapa masih suka 

berkunjung. Wakil 2 Nong Kabupaten Tangerang 2016 

ini mengaku pengalamannya di OeLlah yang 

membuatnya bisa berada di posisi sekarang. “Bahkan 

aku tau passion aku di bidang komunikasi gara-gara di 

sekolah,” ujarnya. Sejak SMP hingga SMA, Bunga aktif di 

klub atau ekskul jurnalistik. Berkat ilmu dan pengalaman 

selama ekskul, pada tahun 2010 dirinya memberanikan 

diri untuk ikut lomba menulis yang diadakan INDOPOS, 

mulai dari sekolah hingga se-Jakarta dan Tangerang, 

yang akhirnya membuatnya keluar sebagai Juara 3. 

“Nah dari lomba pertama itulah aku jadi pede ikut ini-itu. 

Apalagi aku sebenernya nggak terlalu pede, tapi pas 

SMA diajak Pak Iwan buat berorganisasi dan ikut 

berbagai kepanitiaan. Menurut Pak Iwan nggak boleh 

pinter di pelajaran aja, harus pinter yang lain juga. 

Mungkin kalo waktu itu nggak diajak Pak Iwan aku jadi 

cupu kali ya sekarang,” ceritanya sambil sedikit tertawa.  

 Beka l  penga laman dan  percaya d i r i nya  

dalam Kenangan di ORA et LABORA

Bunga Freesia Salim 
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dimanfaatkannya untuk mengikuti berbagai kegiatan dan lomba, saat di bangku 

SMA Bunga terpilih menjadi peserta magang Kompas Muda, Juara 3 lomba drama 

tingkat Provinsi Banten. Prestasinya juga terus berlanjut hingga bangku kuliah. Bunga 

mengikuti beberapa lomba menjadi presenter, Wakil 2 Nong Kabupaten Tangerang 

2016, Juara 1 lomba presenter EMTEK (SCTV & INDOSIAR) Goes To Campus  tingkat 

Kota Bandung, Juara 2 Presenter dan  Juara 1 Best Story & Picture Citizen Journalist 

Academy tingkat nasional. Ketika berkuliah di Bandung-Jatinangor Bunga juga 

sempat menjadi penyiar di HITS Radio 103,9 FM Bandung.  

 There's always a first time in everything, adalah salah satu moto yang 

membuatnya berani mencoba berbagai hal. Menurutnya “first time” dari berbagai 

pengalaman dan prestasinya dilakukan di OeL. “Nggak nyesel sih aku nyoba 

semuanya dan belajar banyak waktu sekolah, di OeL bapak ibu gurunya baik 

banget selalu ngajarin dan dukung, kesempatan yang dikasih juga banyak,  dan 

buat kesalahan waktu masih muda kan sah-sah aja, no pressure, ga ada beban 

harus menang atau target tertentu. Kalau udah gedean dikit beda, you're on your 

own, dan pasti beban juga makin nambah,” ujar alumnus yang saat ini bekerja di 

SCTV dan Indosiar. 

 “Nggak tau deh aku ceritanya sekarang gimana kalo dulu aku nggak mulai 

prosesnya di OeL, mungkin akan beda. Pokoknya buat yang masih sekolah 

manfaatin deh masa sekolahnya, belajar yang bener, jangan takut buat coba 

banyak hal mumpung masih banyak kesempatannya, kalo dikasih tau sama guru 

nurut aja hehe ujung-ujungnya itu bermanfaat banget kok buat kita,' kata 

perempuan berparas manis ini. Bunga mengaku bersyukur bisa bersekolah di ORA et 

LABORA yang sudah mengajarkannya banyak hal baik itu akademik maupun non-

akademik serta memberikan kesempatan dan pengalaman baginya untuk terus 

mengembangkan diri. “Sayang banget sama guru-guru OeL, terima kasih ORA et 

LABORA, sukses dan jaya selalu!” 
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Daftar IsiProgram Adik Asuh

Program Adik Asuh
KASIH ALLAH berlimpah . . .
 Oleh anugerah Tuhan, Bapak dan Ibu 
donatur mempunyai kesempatan menyisihkan 
sebagian dari uang belanjanya untuk Program 
Adik Asuh.
 Karena kemurahan Tuhan, para orang 
tua siswa OeL bisa merasa lega mendapat 
bantuan melunasi SPP anaknya melalui Program Adik Asuh.
 Mari bergandengan tangan berbagi kasih, membantu siswa OeL 
melanjutkan  sekolahnya. Sumbangan dapat diberikan melalui :

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

 Program Adik Asuh (PAA) telah terselenggara dalam tiga semester. Berikut 
laporan kegiatan PAA per semester, sejak semester genap 2016/2017.



Create Stars In God’s Hand 27Edisi Juni 2018

Liputan Khusus

PASKAH

OeL
 Hari Jumat, 6 April 2018, anak-anak datang 

ke sekolah dengan mengenakan baju nuansa 

putih dan ungu, bersama keceriaan yang  mereka 

bawa hari itu untuk memperingati hari Paskah di 

TKK ORA et LABORA Pamulang. Anak-anak juga 

ditemani oleh ibu-ibu dari KTB ORA et LABORA, 

dengan games seru (mencari telur, puzzle salib, 

menjawab cerita). Terima kasih Yesus untuk 

kebangkitan-Mu.

“Kuasa kebangkitan Yesus 
menjadikanku murah hati”
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 Hari demi hari berganti, 
tibalah waktunya para guru 
d e n g a n  s e g a l a  u p a y a  
mempersiapkan anak-anak 
dalam berlatih menyanyikan 
lagu-lagu paskah. Tak hanya itu 
s a j a ,  m e r e k a  p u n  
mempersiapkan diri untuk 
p e n a m p i l a n  d a r i  s e t i a p  
ke lasnya mas ing-mas ing.  
Berlatih dan berlatih setiap hari, 
itulah yang dilakukan oleh 
seluruh anak-anak yang ada di 
TKK ORA et LABORA BSD untuk 
menampilkan yang terbaik 
bagi Sang Juru S'lamat Tuhan 
Yesus Kristus. Saat itu, pagi yang 
c e r a h  t e r d e n g a r  d e r a p  
langkah dari setiap anak yang 
datang ke sekolah dengan 
wajah ceria menggambarkan 
suasana hati yang bahagia 
karena pada hari ini tanggal 4 
April 2018, mereka merayakan 
Paskah bersama teman-teman 
sekolah di TKK ORA et LABORA 
BSD dalam memperingati 
kematian dan kebangkitan 
Tuhan Yesus dengan tema 
“Yesus Bangkit: Aku Bebas” 
(bdk.Roma 6:18).  Ibadah 
diawali dengan bernyanyi serta 
doa pembuka dipimpin oleh 
Marsha ( TK B 2 ). Ibadah ini juga 

“Yesus Sahabatku,

Dia Mati Bagiku, Besarlah KasihMu”…
mengundang para adik-adik dari anak-anak 
yang bersekolah di  TKK ORA et LABORA BSD. 
 Berbagai performance ditampilkan dari 
setiap anak. Anak-anak playgroup gerak dan 
lagu (Yesus disalibkan dan Ku menang ku 
menang bersama Yesus Tuhan), TK A bernyanyi 
sambil  menari dengan judul lagu “Oh 
Sukacitaku”, TK B 1 bernyanyi lagu “Yesus 
Sahabatku” dan TK B 2 bernyanyi sambil menari 
dengan judul lagu “Yesusku Luar biasa” 
sedangkan Choir bernyanyi “I Have Decided to 
Follow Jesus”. Cerita Paskah diceritakan oleh Pdt. 
Yosias Wijaya. Pada paskah kali ini anak-anak ikut 
berbagi kasih kepada Yayasan Visi Maha Karya 
melalui program kaki palsu berupa uang melalui 
pengumpulan persembahan pada ibadah ini. 

“Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan 
menjadi Hamba Kebenaran”

“ORA et LABORA”
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 Dalam rangka memperingati hari 

Paskah, TK/SD/SMP Kristen ORA et LABORA 

Panglima Polim mengadakan serangkaian 

kegiatan; aksi sosial dan perayaan. Kegiatan 

pengumpulan dana terbagi menjadi dua 

yaitu Bazar Paskah dan Bazar List. Bazar 

Paskah diadakan 2 kali yaitu tanggal 9 Maret 

dan 23 Maret 2018. Siswa TK dan SMP menjual 

berbagai makanan, minuman, mainan 

bahkan baju layak pakai. Hasil yang 

didapatkan dari kegiatan aksi sosial ditujukan 

untuk memberi sumbangan ke Panti Asuhan 

Bersinar, Ciracas. Puncak kegiatan adalah 

Ibadah dan Perayaan Paskah yang 

diadakan pada tanggal 6 April 2018 di 

Gedung GKI Panglima Polim. Ibadah Paskah 

dikemas berbeda dengan mendatangkan 

tim puppet (boneka) dan mengundang 

perwakilan penghuni Panti Asuhan Bersinar 

ikut dalam ibadah dan perayaan. Di akhir 

ibadah dan perayaan di GKI Kebayoran Baru 

Ibu Nunuk selaku Campus  Principal  

menyerahkan secara simbolis hasil bazar dan 

sumbangan kepada salah satu anak 

perwakilan panti asuhan. Perwakilan siswa TK 

B Fabian Christopher Sibarani menyerahkan 

Charity Box dari hasil penjualan hasil karya 

siswa saat open class dilangsungkan. Selesai 

ibadah, seluruh siswa dan tamu undangan 

dari panti asuhan kembali ke sekolah untuk 

makan siang dan mengikuti kuis Alkitab dan 

Lomba Menghias Keranjang Telur. (FDL)

PASKAH BERSAMA
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“I am free because of Christ!” itulah 
tema Paskah SDK ORA et LABORA BSD. 
Paskah kali ini SDK ORA et LABORA BSD 
mengajak anak–anak untuk berbagi 
dengan sesama yang membutuhkan. 
Melalui Yayasan Visi Maha Karya dengan 
program OFOS (One Foot One School), 
anak – anak diajak untuk menyisihkan sedikit 
dari uang saku mereka untuk membantu 
saudara–saudara tunadaksa. Pada 
t a n g g a l  6  A p r i l  2 0 1 8  k e g i a t a n  
penggalangan dana dimeriahkan oleh 
penampilan dongeng dari Kak Muis (Visi 
Maha Karya). Anak–anak sangat menikmati 
cerita yang dibawakan oleh Kak Muis. 
Ibadah dan Perayaan Paskah dilaksanakan 
pada tanggal 13 April 2018. Seluruh siswa 
sangat menikmati ibadah dan acara 
p a s k a h  d e n g a n  m e r i a h .  S e g a l a  
penampilan dari ekskur sangat meriah dan 
membuat suasana menjadi lebih ceria.

Berbagi kasih Paskah lewat 
One Foot One School
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 Perayaan Paskah SDK ORA et LABORA Pamulang yang jatuh pada Jumat, 13 
April 2018 kali ini mengusung tema “Unlimited Grace”. Mengingatkan para siswa siswi 
SDK ORA et LABORA Pamulang dan para pengajar mengenai pengorbanan Kristus di 
atas kayu salib sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada kita semua. Selain itu, 
mengajarkan siswa siswi untuk belajar berbagi bukan dari kelebihan mereka, 
melainkan juga dari kekurangan mereka. Begitu pula kasih Tuhan yang tidak pernah 
berkesudahan untuk terus melengkapi kita dengan rancangan baik-Nya, sehingga 
kita diajak buat saling mengasihi dan menjadi berkat bagi sesama kita. Perayaan 
paskah ini juga dipenuhi dengan pujian, drama, dan tarian dari seluruh siswa siswi SDK 
ORA et LABORA Pamulang. Mendengarkan firman juga merupakan tujuan utama 
mereka merayakan paskah bersama ini, melalui firman Tuhan yang disampaikan 
banyak hal yang bisa dijadikan motivasi untuk terus terpacu menjadi pelaku firman 
Tuhan. Suasana kegembiraan dan sukacita yang terpancar selama perayaan 
berlangsung membuat hari itu nyata bahwa perayaan paskah SDK ORA et LABORA 
Pamulang berjalan sukses. 

Tidak terlupakan juga selain merayakan paskah di sekolah, pihak pengajar 
SDK ORA et LABORA Pamulang juga mengadakan perayaan paskah di luar 
lingkungan sekolah, yaitu berupa aksi sosial bagi sesama. Mengadakan kunjungan 
aksi sosial ke  Panti Rehabilitasi Cisauk dan Panti Pintu Elok Pamulang pada hari yang 
sama di hari Senin, 26 Maret 2018 diikuti oleh perwakilan dari beberapa siswa siswi 
dan para pengajar SDK ORA et LABORA Pamulang. Membagikan sedikit dari apa 
yang dimiliki siswa siswi SDK ORA et LABORA Pamulang berupa sembako, 
mengajarkan mereka untuk terus menjadi saluran berkat bagi sesama mereka yang 
membutuhkan dan terus merealisasikan kasih Tuhan pada sesama. Sehingga, 
banyak hal baik yang dilakukan pada perayaan paskah 2018 ini untuk terus 
memuliakan nama Tuhan dengan apa yang siswa siswi SDK ORA et LABORA 
Pamulang laksanakan kali ini.

“Unlimited Grace”
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 Kamis , 12 April 2018, SMPK ORA et LABORA BSD merayakan Paskah. 
Hadir sebagai undangan siswa SDK ORA et LABORA-BSD dan perwakilan 
orang tua murid SMPK ORA et LABORA BSD. Tema perayaan paskah adalah 
“Kuasa kebangkitan Kristus menjadikan kita hamba kebenaran” (Roma 6:18). 
 Renungan firman oleh Pdt. Abdi Saragih mengajak kita untuk berani 
menentukan satu pilihan menjadi “hamba kebenaran” atau  “hamba dosa”.  
Menjadi “hamba kebenaran” akan membawa kita kepada kemerdekaan  
sejati dan menikmati damai sejahtera, menjadi “hamba dosa” akan 
membawa kita kepada maut atau kebinasaan.
 Perayaan Paskah diwarnai dengan tampilan bakat dan talenta siswa. 
kali ini duet vokal  Chika dan Virgie mengawali penampilan perayaan 
paskah, selanjutnya disusul berbagai penampilan lain seperti modern dance, 
pembacaan puisi oleh Alysha (7C) dan paduan suara SMPK-OeL-BSD 
dengan membawakan judul lagu “Sing Out With Joy”. Puncak perayaan 
ditutup  dengan penampilan band SMPK OeL-BSD dan drama klub Bahasa 
berjudul “Passover Story”. Rabu, 04 April 2018 kegiatan Paskah SMPK OeL-BSD 
diisi dengan  kegiatan bakti sosial ke Panti Wreda YUM Pamulang, yang diikuti 
oleh beberapa guru dan perwakilan siswa. Jumat, 13 April 2018, SMPK OeL-
BSD menyampaikan tanda kasih dan perhatian kepada office boy dan 
petugas sekuriti  yang bertugas di ORA et LABORA BSD.
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena keluarga besar SMPK ORA et 
LABORA BSD dapat merayakan Paskah dan berbagi kasih dan suka cita 
kepada sesama. (Ana/Guru/SMP BSD)

“Kuasa Kebangkitan Kristus 
Menjadikan Kita Hamba Kebenaran”  



Create Stars In God’s Hand 33

Liputan Khusus

Edisi Juni 2018

 Rabu, 28 Maret 2018 SMPK ORA et 
L A B O R A  P a m u l a n g  m e n g a d a k a n  
kebaktian memperingati Paskah dengan 
tema “Rise to Change”. Kebaktian yang 
diikuti seluruh siswa dan guru ini dipimpin 
oleh Pdt. Bonnie Andreas. 
 Setelah kebaktian dilanjutkan 
dengan perayaan Paskah yang diisi 
dengan beberapa penampilan dari setiap 
kelas. Penampilan itu di antaranya sketsa 
sesuai tema, kolaborasi ansambel dan 
paduan suara, dan drama. Seluruh acara 
kebaktian dan perayaan berlangsung 
dengan lancar dan penuh sukacita. 
Semoga kebangkitan Tuhan Yesus menjadi 
teladan bagi kita sebagai pelajar. (Matthew 

Joshua Limahelu / 8)

“Rise to Change”
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 Selasa, 3 Aprill 2018 merupakan momen bagi keluarga besar SMA Kristen 
ORA et LABORA untuk merayakan Kebangkitan Tuhan Yesus.  Ibadah perayaan 
Paskah diawali dengan lagu pembuka yang dipandu oleh worship leader dari 
siswa. Ibadah perayaan ini dilayani oleh Pendeta Christopher C. Tapiheru, 
seorang pendeta yang memiliki gaya 
komunikasi khas anak muda sehingga 
firman yang disampaikan mudah diterima 
oleh jemaatnya terutama kaum muda. 
Tema Paskah yang dibawakan adalah 
“Kristus Yang Bangkit, Mengutus Kita 
Mewujudkan Damai Sejahtera” yang 
dikutip dari Yohanes 20 : 21.
 Ibadah Paskah berjalan dengan 
khidmat. Setelah ibadah Paskah, 
kegiatan dilanjutkan dengan perayaan 
P a s k a h  y a n g  d i m e r i a h k a n  o l e h  
penampilan dari para siswa SMA yang 
berupa paduan suara “Labora Voice” 
dan juga persembahan pujian dari 
perwakilan setiap kelas. Kegiatan ini 
bertambah meriah karena adanya 
pembagian door prize untuk siswa. 
Rangkaian kegiatan Paskah ditutup 
dengan doa oleh Bapak Yonathan. Dan 
setelah kegiatan ini selesai dilanjutkan 
dengan ramah tamah atau makan siang.

“Kristus Yang Bangkit,
Mengutus Kita Mewujudkan

Damai Sejahtera”
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 Dalam rangka merayakan Bulan Pendidikan 2018, TKK ORA et LABORA 
Panglima Polim mengadakan lomba fashion show dari bahan daur ulang dengan 
tema “Boost Your Confidence”. Setelah menyanyikan lagu nasional dan 
mendengarkan pengarahan dari juri, lombapun dimulai. Secara bergantian siswa 
kelas TK-B, TK-A dan KB dengan penuh percaya diri memeragakan kostum kreasi 
orang tua mereka. Ada yang menggunakan kantung plastik bekas, kardus bekas, 
koran bekas, bahkan ada yang 
menggunakan CD bekas. Orang tua 
j u g a  d i b e r i  k e s e m p a t a n  u n t u k  
menceritakan proses pembuatan 
kostum yang mereka buat. Usai 
menyantap snack yang dibawa orang 
tua, akhirnya diumumkan pemenang 
lomba juara 1 dan juara 2 dari kelas TK 
adalah Katriel Grace Parade Sitorus, 
Juara dari kelas TK A adalah Mikhael 
Willem Emmanuel Karamoy dan Maryam 
Ruth Augusta, Juara dari Kelompok 
Bermain adalah Moshe Minoru Sinaga 
dan Maximillian Evan Budiman. Meskipun ada yang kecewa karena tidak 
mendapatkan piala, namun seluruh siswa terlihat menikmati acara ini. Selain 
mengajarkan siswa untuk mencintai lingkungan dengan menggunakan bahan daur 
ulang, juga memacu kepercayaan diri siswa untuk tampil di depan umum. (FDL)

Buletin Bulan Pendidikan
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Bhineka   Tunggal Ika - Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu
Hari Jumat tanggal 23 Februari 2018, anak-anak TKK ORA et LABORA Pamulang 
datang ke sekolah dengan baju nuansa merah dan pink, untuk memeriahkan acara 
tahun baru Imlek dan hari Valentine. Acara ini dimeriahkan dengan pujian-pujian 
syukur dari anak-anak, saling tukar kado, pengambilan kartu yang bergantungan di 
pohon yang berisi ayat alkitab sebagai pengganti angpao serta dimeriahkan oleh 
kehadiran barongsai. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu menyatukan kami dalam 
keberagaman.

“Aku Kamu Satu“

 Anak-anak berbagi berkat kepada oma opa di Panti Wreda YUM: beras, mie 
instan, kecap, peralatan mandi dan juga minyak kayu putih yang sudah dikumpulkan 
anak-anak di hari sebelumnya. Hari Jumat, 13 April 2018 anak-anak TK B mewakili TKK 
ORA et LABORA Pamulang datang ke sana didampingi ibu guru. Para oma dan opa 
serta pengurus sangat senang dengan kedatangan kami. Anak-anak juga 
memberikan persembahan lagu melalui permainan pianika. Bakti sosial ini juga 
diberikan kepada petugas sekuriti, petugas kebersihan, dan tukang sampah. 
Semoga pemberian anak-anak menjadi berkat. Amin amin amin... 

Berbagi Untuk Sesamaku



Cinta Mama 
Sungguh luar biasa ( 3 x )

Ow…ow…ow… Cinta Mama
Tinggi setinggi angkasa
Dalam sedalam lautan
Luas seluas samudera

Ow….ow….cinta Mama

Cinta Papa 
Sungguh luar biasa ( 3 x )

Ow…ow…ow… Cinta Papa
Tinggi setinggi angkasa
Dalam sedalam lautan
Luas seluas samudera

Ow….ow….cinta Papa
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Pagi yang cerah pada tanggal 16 Maret 2018, saat itu terlihat senyuman setiap anak 
yang datang bersama orang tuanya dalam acara family day. Tepat pada pukul 
07.00 WIB acara dimulai. Acara dipandu oleh Miss Indah. Anak-anak dan orang tua 
murid diajak bernyanyi bersama untuk mengawali kegiatan ini sebagai rasa syukur 
kepada Tuhan melalui pujian “Bapa Kudatang Pada-Mu”. Setelah itu doa pembuka 
yang dipimpin oleh Carren (TK B 1) kemudian dilanjutkan dengan renungan singkat 
yang dibacakan oleh Naysa (TK B 1). Kemudian anak-anak menyanyikan lagu untuk 
orang tua yang berjudul “Cinta Mama Papa”. Saat itu masih terlihat di wajah para 
orang tua dan anak-anak dengan penuh semangat menantikan waktu untuk 
membuat celengan dari bahan bekas (botol air minum) lalu menghiasinya dengan 
bahan-bahan yang telah dipersiapkan oleh sekolah. Detik demi detik terlewati, 
ibadah singkat selesai dan penjelasan dari Miss Indah untuk pembagian ruangan. 
Akhirnya, siswa kelas Playgroup dan TK A di dalam kelasnya masing-masing dan siswa 
TK B 1 dan TK B 2 di koridor untuk melakukan kegiatan membuat celengan dan 
menghiasinya. Kekompakan orang tua dan anak terlihat saat aktivitas dalam 
membuat dan menghiasi celengan. Selain itu setelah kegiatan bersama ini, 
dilanjutkan dengan orang tua mengikuti seminar parenting sedangkan anak-anak 
melakukan senam dan makan bersama. Anak-anak terlihat bahagia karena 
bersekolah bersama orang tua. 
	                 “HARTA YANG PALING INDAH ADALAH KELUARGA”

Family Day
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Pada tanggal 2 Maret 2018 yang 
lalu, diadakan Open Class TK-A di TKK 
ORA et LABORA Panglima Polim. Orang 
tua datang untuk belajar bersama anak-
anak mereka. Pada kegiatan kali ini 
mereka diminta untuk mengembangkan 
balon dari campuran cuka dan soda kue 
di dalam botol air minum bekas. Botol air 
minum dihias menjadi seperti tubuh 
manusia, balon pun juga dihias seperti 
kepala manusia. Saat mengembangkan 
balonnya setiap anak dan orang tua 
mempresentasikan percobaan mereka 
kepada teman dan orang tua lainnya. 
Dengan bahan sederhana, belajar 
men jad i  beg i tu  menyenangkan 
terutama bisa membuatnya bersama 
orang tua masing-masing. Setelah 
kegiatan belajar acara dilanjutkan 
dengan makan bersama didampingi 
orang tua.

Open Class TK B dilaksanakan 
pada hari Kamis, 1 Februari 2018. Orang 
tua diundang untuk datang untuk belajar 
dan bermain bersama dengan anaknya 
di kelas. Kegiatan ini diawali dengan 
presentasi siswa tentang benda-benda 
langi t .  Set iap s i swa bergant ian 
menjelaskan dan menyebutkan nama-

nama planet dan benda langit yang 
sudah dibuat sebelumnya bersama. Lalu 
dilanjutkan dengan game berhitung 
untuk anak dan orang tua bergantian. 
Suasana semakin seru ketika giliran orang 
tua yang berhitung dan anak yang 
mendapat tugas mencari angka lalu di- 
satukan pada papan lego  yang 
disediakan. Setelah game kegiatan 
dilanjutkan dengan membuat hasil karya 
The Universe dengan menempelkan 
gambar benda langit pada kertas kokoru 
yang berbentuk seperti topi lalu diwarnai 
dan dihias bersama dengan orang 
tuanya mas ing-mas ing .  Se te lah  
menyelesaikan hasil karya The Universe 
Hat, setiap orang tua diajak berkeliling 
kelas untuk menunjukkan hasil karya yang 
sudah dibuat selama belajar di kelas. 
Setiap orang tua bisa membawa pulang 
h a s i l  k a r y a  a n a k n y a  d e n g a n  
menyumbangkan sejumlah uang secara 
sukarela ke dalam charity box yang akan 
disumbangkan pada Aksi Sosial Paskah 
2018. Setelah selesai berkeliling orang tua 
diperbolehkan meninggalkan kelas dan 
siswa TK B melanjutkan memakan bekal 
yang sudah dibawanya dari rumah. 
Setiap siswa terlihat sangat bersemangat 
karena bisa belajar dan membuat hasil 
karya bersama dengan orang tuanya di 
sekolah.

Open Class
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Kegiatan Sekolah

 Hari Senin, tanggal 2 April 2018. Beberapa ibu guru dan 14 anak dari kelas TK B 
ORA et LABORA Pamulang melakukan rekaman suara untuk drama. Kegiatan ini 
dilakukan di Studio Permata Kebayoran Lama, Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus 
untuk pengalaman anak-anak ini.

Asyiknya Rekaman Di Studio

 Hari Rabu tanggal 4 April 

2018 anak-anak TK B TKK ORA et 

LABORA Pamulang sudah bersiap-

siap untuk melakukan syuting 

bersama kru TVRI. Syuting dimulai 

jam 08.00 WIB yang menampilkan 

permainan angklung dengan 

persembahan pujian, drama dan 

talk show yang bertema “ramah 

anak”. Kegiatan ini bermanfaat 

untuk anak-anak mengembangkan 

potensi dan percaya dirinya. Acara 

disiarkan di TVRI Nasional hari Selasa 

tanggal 1 Mei 2018. 

Drama Bersama TVRIDrama Bersama TVRIDrama Bersama TVRI
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Asyik hari ini, aku dan teman-teman belajar sambil bermain di sentra balok. Hari ini 
kita belajarnya tentang negaraku. Setelah berbagai penjelasan dari Miss Indah 
mengenai negara…Ohhhh…tiba-tiba Miss Indah bertanya kepadaku, “Daniel, apa 
warna bendera bangsa Indonesia?” “Hmmm...warnanya merah dan putih.” Jawab 
Miss Indah, “Benar sekali”. Setelah itu, bu guru melanjutkan bercerita sampai pada 
akhirnya aku dan teman-teman diberi tugas membentuk bendera dan tiangnya 
menggunakan balok… wah seru..! Aku dan teman-teman senang sekali.

Aku Senang Sekali Belajar Di Sentra Balok

Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, anak-anak TKK ORA et LABORA Pamulang sudah 
bersiap memberikan persembahan penampilan angklung di acara paskah SMP. 
Mereka sudah berlatih beberapa waktu sebelumnya untuk penampilan ini.  Dan tiba 
saatnya bagi mereka memberikan persembahan yang terbaik melalui permainan 
angklung serta nyanyian pujian “Dihapuskan Dosaku”. Terima kasih Tuhan.

“Penampilan Angklungku“
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Workshop Ballooning dilaksanakan 
pada hari Sabtu, 13 Januari 2018  
bertempat di Aula TKK ORA et LABORA, 
Panglima Polim. Nara sumber pada 
workshop ini adalah Kak Eliezer dan Kak 
Fendra dari Fe & Friends. Workshop ini 
dihadiri oleh 27 peserta yang terdiri dari  
guru sekolah minggu, perwakilan orang 
tua murid dan perwakilan guru TKK ORA 
et LABORA dari kampus BSD, Pamulang 
dan Panglima Polim. Workshop dimulai 
dengan pengenalan teknik-teknik yang 
digunakan dalam balloon twist dengan 
menggunakan 1 balon di sesi pertama. 
Para peserta sangat antusias karena 
baru pertama kali mengikuti workshop 
ballooning. Saat diberikan kesempatan 
untuk membuat bentuk sederhana 
dengan menggunakan 1 balon, mulai 
terlihat dan terdengar keseruan di 
antara para peserta yang berlomba 
untuk membuat bentuk terbaik dan juga 
diselingi dengan suara balon yang 
pecah saat ditwist. 
 Setelah waktu istirahat berlalu 
w o r k s h o p  d i l a n j u t k a n  d e n g a n  
p e n g e n a l a n  t e k n i k  b a l l o o n i n g  
menggunakan 2 balon. Para peserta 
workshop semakin terlihat antusias dan 
semakin bersemangat untuk belajar 
merangkai balon menjadi hasil karya 
terbaik. Selesai makan siang workshop 
d i l a n j u t k a n  d e n g a n  k o m p e t i s i  
merangkai balon. Setiap grup terdiri dari 
3 orang, peserta harus merangkai balon 
dengan t idak  melupakan n i la i  
kreativitas, komposisi dan keindahan. 

S a m b i l  m e n u n g g u  
pengumuman pemenang kompetisi, 
nara sumber memberikan kesempatan 

Workshop Ballooning

pada peserta yang mau bercerita 
dengan menggunakan balon yang 
sudah dibentuk.  Kak Yumi dar i  
perwakilan GPIB Kharisma dan Kak Tionar 
dari Perwakilan GBI Darmawangsa 
Square bercerita tentang “Tuhan 
menciptakan makhluk hidup dengan 
keunikannya masing-masing”. Waktu 
yang ditunggu pun akhirnya tiba, grup 
yang menjadi juara III adalah dari 
perwakilan guru sekolah minggu GPIB 
Kharisma, GBI Darmawangsa Square 
dan GBI Blok M Square. Juara II adalah 
perwakilan guru sekolah minggu dari 
GPIB Effata Melawai. Juara I adalah 
perwakilan orang tua murid TKK ORA et 
LABORA Panglima Polim. 

Workshop  d iakhi r i  dengan 
penyerahan sertifikat dan foto bersama. 
Para peserta pulang dengan wajah 
y a n g  g e m b i r a  k a r e n a  s u d a h  
mendapatkan pengalaman baru untuk 
menambah kreativitas dalam mengajar 
di tempat pelayanan masing-masing 
dan sangat bersemangat untuk 
mengikuti workshop ballooning tingkat 
advance. (Demetri)
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Hari yang ditunggu sudah tiba, tepatnya hari Jumat tanggal 9 Maret 2018, anak-anak 
TKK ORA et LABORA Pamulang membawa sepeda mungilnya yang sudah dihias 
warna-warni dengan bentuk yang beraneka, lucu serta menggemaskan. Acara ini 
dilaksanakan di halaman parkir GKI Pamulang dan bertujuan untuk mendukung 
perkembangan fisik motorik anak serta percaya diri mereka di saat mengendarai 
sepeda masing-masing. Ayoooo ... Semangat, anak-anak!

Ayooo bersepeda ria...sepedaku dihias...aku jadi sehat dan gembira...

Fun Bike

Hari Kamis, 15 Februari 2018 anak-anak 
TKK ORA et LABORA Pamulang 
melakukan kegiatan Go Green yang 
bertujuan mengajarkan anak cara 
menanam dengan media tanah, gelas 
bekas kemasan air minum, dan biji-
bijian (cabe, terong, tomat) serta 
menanamkan rasa cinta anak pada 
lingkungan yang hijau. Anak-anak 
sangat senang dan antusias mengikuti 
kegiatan ini. Tumbuhlah tanamanku 
dan  hijaulah sekolahku!

Hijau 

Sekolahku
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Kegiatan Sekolah

 Hari ini penampilan siswa sedikit berbeda dari biasanya datang ke sekolah.  
Pada hari itu tepat pada tanggal 20 April 2018, seluruh anak-anak di TKK ORA et 
LABORA BSD mengadakan acara Hari Kartini pada pukul 08.00 WIB sampai 11.00 WIB 
di aula sekolah ORA et LABORA BSD. Anak-anak yang datang ke sekolah 
mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah seperti pakaian adat dari Jawa, 
Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini diawali 
dengan doa yang dipimpin oleh Caroline (TK B2) dilanjutkan dengan bernyanyi lagu 
Indonesia Raya dan Mars TKK ORA et LABORA BSD (dirigen oleh Alena;TK B 2). Tidak 
hanya itu saja, ada pembacaan teks Pancasila oleh Gabriel (TK A) dan puisi tentang 
Kartini yang dibacakan oleh Naysa (TK B 1). 
 Acara ini dipandu oleh Miss Lina dan Casey (TK B 1). Saat yang dinanti-
nantikan oleh anak-anak pun tiba, diawali menyanyikan lagu-lagu daerah seperti 
lagu daerah Jawa (Suwe Ora Jamu), daerah Kalimantan (Ampar-Ampar Pisang), 
daerah Nusa Tenggara Timur (Bolelebo dan Mai Fali E), daerah Sumatera (Ramba 
Dia),daerah Maluku (Ayo Mama), dan daerah Papua (Apuse) secara bergantian 
oleh setiap kelas. Anak-anak diberikan kesempatan untuk bergaya dengan busana 
daerah yang dipakainya di atas panggung dan dinilai oleh para dewan juri yang 
telah dipersiapkan oleh panitia. Anak-anak yang terpilih sesuai dengan kriteria 
dalam penilaian pada lomba fashion show baju daerah diberikan penghargaan 
berupa piala. Peragaan fashion show dimulai pada kelas playgroup, di mana wali 
kelas berjalan lebih dahulu dan diikuti oleh anak-anak playgroup sesuai nomor 
urutnya masing-masing.  Demikian juga dengan TK A, TK B 1 dan TK B 2. Hari itu semua 
anak jadi mengerti berbagai macam pakaian nusantara, mereka juga belajar 
tentang semangat Kartini untuk terus maju dan belajar.
        “Habis Gelap Terbitlah Terang”

Hari Kartini 
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Kegiatan Sekolah

Mini trip siswa TKK ORA et LABORA, 
Panglima Polim pada hari Kamis, 15 
Februari 2018 dilaksanakan dengan 
mengunjungi Little  Lambs International 
Preschool yang berada di wilayah 
Jakarta Selatan. Mini trip ini bertujuan 
untuk membangun relasi dengan guru 
dan teman-teman dari negara Korea 
Selatan, melihat dari dekat kegiatan 
yang dilakukan untuk merayakan tahun 
baru (Korean Lunar New Year/Seol lal) 
dan sebagai pengalaman siswa TK 
mempraktekkan bahasa asing. Sehari 
sebelumnya, anak-anak mempelajari 
beberapa hal berkaitan dengan Korean 
Lunar New Year, seperti: budaya, kostum 
yang biasa dipakai, permainan dan 
makanan yang biasa disantap saat 
tahun baru dan juga mempelajari 
beberapa kalimat dalam Bahasa Korea. 
	 Sambutan yang baik dari guru-
guru cukup membuat lega  beberapa 
anak-anak yang awalnya takut dan 
g u g u p  b e r t e m u  o r a n g  a s i n g .  
Suasananya semakin menyenangkan 
saat anak-anak TKK ORA et LABORA, 
Panglima Polim mencoba semua 
permainan tradisional yang disediakan 
bersama-sama siswa TK Little Lambs 
International Preschool seperti, wrestling, 
one leg, tu-ho, gong-gi, bi seok, sa bang 
chigi, yut,  jae gi, san gi dan tak ji. 
Kegiatan terakhir adalah mencoba 
tteok guk (rice cake soup) yang 
merupakan makanan tradisional wajib 
disantap saat perayaan tahun baru. 
Kegiatan ini ditanggapi dengan baik 
oleh pihak Little Lambs dan berharap 
akan ada kegiatan bersama lagi pada 
masa yang akan datang. ~Saehae Bok 
mani badeuseyo~ (HS)  

Mini Trip
to Little Lambs 

International PreSchool
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“Ibu guru, ayoo berangkat! Nanti 
ditinggal bis lho,”  seru anak-anak. 
Hari Jumat, 20 April 2018 TKK ORA et 
LABORA Pamulang melaksanakan 
field trip ke Jakarta Aquarium, 
tepatnya di Neo Soho Mall. Kegiatan ini 
bertujuan sebagai pembelajaran 
langsung siswa melalui wahana yang 
dirancang sebagai tempat konservasi, 
edukasi, dan entertainment yang 
menampilkan kekayaan hayati satwa 
air dan darat. Wahana tersebut 
berupa zona Diving Deep, zona 
Habitat, zona Nurseries of the Sea, zona 
Touch and Found, zona Jelly Fish dan 
lain-lain. Dan tidak kalah spektakuler 
yaitu pertunjukan “Pearl of the South 
Sea” yang akan membawa dalam 
petualangan indah yang penuh 
dengan keajaiban, tarian, dan drama.

Jakarta Aquarium 
Kami Datang

Hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 anak-anak TKK ORA et LABORA Pamulang bersiap-
siap membuat pesawat dari bahan botol plastik, lem, double tape, dan kertas pola 
pesawat (sayap, mesin, ekor). Dengan dibimbing ibu guru, anak-anak sangat 
antusias dan menikmati setiap proses pembuatan pesawat dan mereka pun 
gembira dengan hasil karya mereka sendiri. Good job..!

Pesawat Buatanku
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Kegiatan Sekolah

Kegiatan yang 
s e l a l u  d i t u n g g u -
tunggu semua siswa 
TKK OeL, Panglima 
P o l i m  a k h i r n y a  
d a t a n g .  S e r u n y a  
Sekolahku 3 pada 
tahun ini (8-10 Februari 2018) mengusung tema  "The Chosen Leader".  Belajar 
firman Tuhan selama 3 hari dengan gembira, ( mempelajari Kepemimpinan 
Musa yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar 
dari tanah Mesir, tantangan yang dihadapinya dan pekerjaan tangan Tuhan 
yang selalu menyertai Musa dan bangsa Israel) bekerja sama dengan 
teman-teman, melayani teman-teman yang membutuhkan, belajar menjadi 
pemimpin dalam kelompok  dan bermain air, hujan, dan media lain menjadi 
paket lengkap yang tak terlupakan pada Serunya Sekolahku 3.

  Paket ini semakin 
lebih lengkap dengan 
kehadiran orangtua 
dan 2 anak sekolah 
m i n g g u  d a r i  G K I  
Kebayoran Baru dan 
G B I  B l o k  M  s a a t  
penutupan rangkaian 
a c a r a  S e r u n y a  
Sekolahku 3. Terima 
kasih untuk semua 
p i h a k  y a n g  
mendukung acara ini 
dari hari pertama 
hingga hari terakhir. 
TIADA YANG MUSTAHIL 
BAGI  TUHAN K I TA 
YESUS KRISTUS. (HS)

SERUNYA
SEKOLAHKU

3
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Cuaca yang cerah pada tanggal 4 Mei 2018 seluruh anak TKK ORA et LABORA BSD 
bersama para guru mengadakan kegiatan mini trip ke Kantor Polsek Serpong BSD. 
Keceriaan terlihat di wajah anak-anak ketika akan berangkat ke tempat tujuan. 
Semua anak-anak berkumpul di koridor TKK ORA et LABORA BSD pada pukul 07.10 
WIB untuk diberikan pengarahan oleh Miss Lina mengenai tata tertib selama 
kegiatan berlangsung di Kantor Polsek Serpong BSD. Sebelum anak-anak  berangkat 
ke tempat tujuan diawali dengan doa bersama di koridor TKK ORA et LABORA BSD 
yang dipimpin oleh Adelia (siswa Playgroup). Kegiatan mini trip kali ini berbeda 
dengan mini trip sebelumnya karena menggunakan bus milik Kantor Dinas 
Perhubungan Kota Tangerang Selatan (Bus Anggrek). Tepat pada pukul 08.00 WIB 
seluruh anak-anak TKK ORA et LABORA BSD berjalan menuju bus untuk melakukan 
perjalanan ke kantor Polsek Serpong BSD. Akhirnya, anak-anak TKK ORA et LABORA 
BSD pun tiba di Kantor Polsek Serpong BSD dan disambut dengan ramah serta 
senyum oleh para polisi. Setelah itu, anak-anak berjalan menuju ke Aula Polsek 
Serpong BSD untuk mendengarkan pengarahan dari pihak kepolisian setempat 
mengenai rambu-rambu lalu lintas, tata tertib saat berkendaraan dan tugas polisi. 
Selain itu, anak-anak juga diajak berjalan berkeliling ruangan yang ada di kantor 
polisi. Kemudian anak-anak juga penuh sukacita diajak berjalan-jalan ke wilayah 
sekitar kantor polsek dengan mobil polisi. Melalui kegiatan ini, anak-anak belajar 
mengenal tentang peraturan berlalu lintas dan juga membantu menghilangkan 
rasa takut anak akan polisi. Bahkan sebagian dari mereka juga berkeinginan untuk 
menjadi polisi.

“Polisi Sahabatku” & “Aku Sahabat Polisi”

POLISI SAHABATKUPOLISI SAHABATKUPOLISI SAHABATKU
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Pada  hari Jumat, tanggal 26 Januari 
2018 SDK ORA et LABORA Pamulang 
melaksanakan kegiatan cooking day yang 
diikuti oleh seluruh siswa siswi kelas satu sampai 
dengan kelas enam. Adapun tema kegiatan 
cooking day ini adalah cooking is fun dengan 
harapan siswa menyukai kegiatan memasak 
dan b i sa menambah pengetahuan 
mengenai bahan makanan, zat gizi, menu 
makanan dan juga mampu menyiapkan 
makanan untuk kebutuhan diri sendiri serta 
untuk keluarga. Tujuan diadakannya kegiatan 
c o o k i n g  d a y  i n i  a d a l a h  u n t u k  
memperkenalkan siswa dengan bahan-
bahan makanan, minuman dan menu 
makanan, minuman. Serta memahami zat-zat 
gizi yang terkandung dalam bahan makanan 
dan minuman. Semoga acara tersebut dapat 
menjadi bekal bagi siswa siswi SDK ORA et 
LABORA Pamulang di kemudian hari.

COOKING DAY 

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rohani 
manusia. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan yang dapat mengarahkan 
karakter Kristiani dan memperkaya nilai-nilai rohani dalam diri kita. Untuk itu SD Kristen 
ORA et LABORA BSD baru saja mengadakan kegiatan retreat siswa siswi kelas 6 
sebagai wujud pembekalan kerohanian mereka. Dilaksanakan pada tanggal 13-15 
Februari 2018 di Pondok Remaja PGI, Cisarua, Jawa Barat. Kegiatan yang diikuti para 
siswa di antaranya adalah sesi rohani yang dibawakan oleh Bapak Pdt. Wendy 
Pratama, refleksi malam hari, dan lintas malam.

RETREAT SISWA SISWI KELAS 6 RETREAT SISWA SISWI KELAS 6 
SD KRISTEN ORA et LABORA BSDSD KRISTEN ORA et LABORA BSD

RETREAT SISWA SISWI KELAS 6 
SD KRISTEN ORA et LABORA BSD
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 Kalau kita mendengar kata bakso, maka akan terlintas dalam pikiran kita 
daging sapi yang berbentuk bulat yang diberi kuah. Bakso umumnya dibuat dari 
campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Akan tetapi ada juga bakso yang 
terbuat dari daging ayam, ikan, atau udang bahkan daging kerbau. 

Da lam penya j iannya ,  
bakso umumnya disajikan panas-
panas dengan kuah kaldu sapi 
bening, dicampur mi, bihun, tauge, 
tahu, terkadang telur dan ditaburi 
bawang goreng dan seledri. Bakso 
sangat populer  dan dapat 
ditemukan di seluruh Indonesia; 
dari gerobak pedagang kaki lima 
hingga restoran besar. Berbagai 
jenis bakso sekarang banyak 
d i t a w a r k a n  d a l a m  b e n t u k  
makanan beku yang dijual di pasar 
swalayan ataupun mal-mal. Irisan 
bakso dapat juga dijadikan pelengkap jenis makanan lain seperti mie goreng, nasi 
goreng, atau capcai.

Kali ini siswa SD dan SMP ORA et LABORA Panglima Polim belajar untuk 
membuat dan menyajikan bakso. Kegiatan ini dilaksanakan pada acara cooking 
day pada tanggal 16 Maret 2018. Para siswa belajar bagaimana cara membuat 
bakso dan memasak bakso mereka. 

Dipandu oleh bapak ibu guru, para siswa mulai membentuk bakso yang 
dibuat dari daging giling yang dicampur tepung tapioka. Mereka mulai membentuk 
satu persatu bakso mereka. Ada yang sudah sempurna bentuknya, banyak pula 
yang bentuknya tidak jelas. Akan tetapi pengalaman itu sangat penting bagi 

mereka sehingga mereka 
mampu menerapkan i lmu 
mereka dewasa kelak.

Setelah bakso terbentuk 
tiba saatnya mereka membuat 
kuah bakso dan pelengkapnya 
berupa mie dan beberapa 
bumbu lainnya. Setelah kuah 
masak maka mereka pun 
melakukan santap bersama 
teman-teman. Walau bentuk 
dan rasa bakso yang mungkin 
aneh, tetapi mereka terlihat 
menikmati hasil jerih payah 
mereka sendiri. 

Bakso Nggak Harus Beli
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 Belajar tidaklah berlangsung hanya di dalam kelas, namun dapat dilakukan 
di luar kelas. Kegiatan belajar di luar kelas dapat juga dikenal dengan sebutan field 
trip, kelas satu kali ini mengikuti field trip ke Museum Air Tawar, Museum Serangga, 
Museum Transportasi, dan Keong Mas yang ada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). 
Antusias 55 anak kelas satu SDK ORA et LABORA Pamulang membuat hari Rabu, 21 
Maret 2018 sangat menyenangkan. Mengenal berbagai jenis ikan air tawar, jenis-
jenis serangga, bahkan jenis transportasi yang ada di darat, laut maupun udara serta 
benda-benda langit. Mengenal hal-hal tersebutlah yang menjadi modal saat 
mereka belajar mengenai makhluk hidup dan alam sekitar agar lebih mudah dan 
sudah paham sebelumnya karena field trip kali ini. Wawasan baru yang didapat 
siswa siswi kelas satu SDK ORA et LABORA Pamulang mengasah mereka untuk terus 
memiliki keterampilan dan kreativitas yang baik dalam kegiatan belajar mereka. 
Pengalaman baru seperti inilah yang menjadikan siswa siswi kelas satu SDK ORA et 
LABORA Pamulang dapat mengaplikasikan hal baik yang mereka dapat dari field 
trip ini saat mereka kembali ke SDK ORA et LABORA Pamulang.

Field Trip Kelas Satu ke Taman Mini Indonesia Indah
MUSEUM  AIR TAWAR, MUSEUM SERANGGA, MUSEUM TRANSPORTASI & KEONG MAS
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SDK ORA et LABORA BSD mengadakan entrepreneur day pada tanggal 14-15 
Maret 2018. Dalam kegiatan ini siswa belajar membuat dan menjual hasil 
masakannya atau produknya. Siswa siswi kelas 1 sampai 6 sangat antusias mengikuti 
kegiatan ini. Mulai dari mempromosikan dagangannya (dengan menempel poster di 
area sekolah), membuat produk dan memasarkannya. 

Entrepreneur Day 

Kelas 1 menjual sate selimut.

Kelas 2 menjual es susu.

Kelas 3 menjual telur asin dan sandwich.

Kelas 4 menjual donat, popcorn dan kentang goreng.

Kelas 5 menjual alat tulis.

Kelas 6 menjual funky ice.
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 Beberapa bapak ibu guru SD berkujung ke TK Putra. Kunjungan ini bertujuan 
untuk mempererat persaudaraan dan sekaligus promosi SD ORA et LABORA kepada 
siswa di TK Putra. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018. 
Kegiatan ini berlangsung dari pukul 07.00 sampai dengan 11.00. Para guru dari SD 
ORA et LABORA menyuguhkan beberapa cerita yang menarik buat para siswa siswi  
TK Putra pagi itu.

 Tim promosi ini membagikan 
cerita melalui panggung boneka. 
C e r i t a  y a n g  d i s a m p a i k a n  
bertemakan mengenai liburan. 
Tema tersebut diangkat supaya 
anak-anak dapat berinteraksi 
dengan panggung boneka 
karena mereka telah melalui 
masa liburan akhir semester 1. 
Banyak para siswa yang antusias 
menyaksikan panggung boneka. 
 Selain para siswa, kegiatan ini 
juga dihadiri oleh para orang tua 

murid dan guru-guru dari TK Putra. Mereka memberikan tanggapan yang positif 
terhadap kegiatan ini. Para orang tua juga merasa senang karena ada pengalaman 
baru yang dialami oleh anak mereka. Hal-hal baru juga mereka dapatkan dari cerita 
yang disampaikan.
 Panggung boneka ini sendiri sudah sering diadakan oleh tim promosi ORA et 
LABORA Panglima Polim. 
Boneka yang dimainkan 
Bapak Gunawan dan Bu 
Susi ini sudah sering 
t a m p i l  d i  s e k o l a h -
sekolah dan sekolah 
m i n g g u .  K a r a k t e r  
boneka ini pun cukup 
melekat  bagi  para 
pendengar. Bejo adalah 
panggilan dari boneka 
i n i  y a n g  m e m i l i k i  
karakter lucu, serba 
ingin tahu dan agak 
cerewet. 
 Dengan adanya panggung boneka ini diharapkan para siswa TK 
mendapatkan pengalaman baru dan mereka tertarik untuk bersekolah di SD ORA et 
LABORA Panglima Polim. Kesan dan pesan yang diberikan semoga menjadi inspirasi 
bagi para penontonnya.

Berbagi Cerita di TK PUTRA
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	 Selasa, 20 Maret 2018 seluruh siswa siswi kelas dua SDK ORA et LABORA 
Pamulang melaksanakan field trip ke Sky World dan Museum Transportasi yang ada 
di TMII, Jakarta Timur. Menemukan hal baru di field trip kali ini membuat seluruh siswa 
kelas dua yang berjumlah 45 anak sangat tertarik untuk menjalaninya. Kegiatan field 
trip ini ingin mengenalkan jenis-jenis transportasi yang ada di Indonesia dan jenis 
transportasi yang bergerak di darat, laut, maupun udara. Mengenal juga 
kebudayaan yang ada di Indonesia dan jenis transportasi tradisional masa lampau 
yang mengandung nilai sejarah. Pembelajaran melalui field trip ini membuat mereka 
lebih ingin tahu banyak hal terutama dalam lingkup transportasi dan benda-benda 
langit yang ada di Sky World. Menambah wawasan siswa siswi kelas dua SDK ORA et 
LABORA Pamulang untuk lebih kreatif dalam belajar dan memacu mereka untuk 
terus berkreasi dari setiap pembelajaran yang mereka dapatkan di SDK ORA et 
LABORA Pamulang. Kegiatan belajar yang mengasyikkan tidak saja dilakukan di 
dalam kelas melainkan di tempat lain seperti inilah yang mengenalkan mereka 
secara langsung dan terlibat langsung.

Field Trip Kelas Dua Ke Taman Mini Indonesia Indah
SKY WORLD & MUSEUM TRANSPORTASI
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Pada tanggal 23 Maret 2018, siswa siswi 
kelas 1 sampai 5 SD ORA et LABORA BSD  
mengadakan field trip secara serentak. 
Dengan memakai kaos field trip berwarna biru 
tua dan topi hitam, para siswa terlihat 
seragam.

Para siswa didampingi oleh wali kelas 
dan guru pendamping lain. Tempat yang 
dituju pun berbeda-beda untuk tiap kelas 
paralel, menyesuaikan dengan  tema materi 
pelajaran yang tengah dipelajari siswa.

 Kelas 1 mengunjungi Citra Alam 
Lakeside. Di sana anak-anak melukis di kaos, 
menangkap ikan dan melakukan kegiatan fun 
games lain. Kelas 2 mengunjungi Godong Ijo. 
Tempat ini adalah eco edutainment. Di sana 
anak-anak belajar di alam. Beberapa kegiatan 
yang dilakukan antara lain tur kebun ke kebun, 
mempraktikkan menanam dengan sekam, 
membuat kerajinan dari tanah liat, mengenal 
reptilia dan mengikuti berbagai macam 
permainan rakyat. Kelas 3 mengunjungi  
Skyworld dan Keong Mas di Taman Mini 
Indonesia Indah. Di sana mereka belajar 
tentang tata surya.  Kelas 4 mengunjungi Pelita 
Desa. Sebelum kegiatan dimulai, anak-anak 
mendapat welcome drink berupa teh hangat 
dan jagung rebus. Di sana anak-anak 
melakukan outbound, pengenalan rempah-
rempah untuk menjadi jamu, dan melakukan 
games.  Kelas 5 pergi ke Dunia Air Tawar di 

Taman Mini Indonesia Indah. Hal ini sesuai dengan pelajaran tema kelas 5 
saat ini.  Berikut adalah gambar –gambar keseruan mereka …

Field Trip SDK ORA et LABORA BSDField Trip SDK ORA et LABORA BSDField Trip SDK ORA et LABORA BSD

Kelas 1Kelas 1Kelas 1 Kelas 4Kelas 4Kelas 4

Kelas 5Kelas 5Kelas 5

Kelas 3Kelas 3Kelas 3
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 Salah satu kegiatan yang tidak 
kalah serunya kali ini adalah bisa 
menampilkan musik ansambel yang 
bernuasa Betawi. Tak tanggung– 
tanggung, penampilan para siswa kelas 
5 SD ORA et LABORA  Panglima Polim ini 
d i l a k s a n a k a n  d a l a m  a c a r a  
pemerintahan tingkat kecamatan. 
Kegiatan Sanitar i  Total  Berbas is  
Masyarakat ini dilaksanakan oleh 

Puskesmas dan Pemerintah Kecamatan 
Kebayoran Baru.
	 Acara ini dilaksanakan pada hari  
Selasa, 30 Januari 2018 yang bertempat 
di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak 
(RPTRA) Tunas Muda. Turut hadir dalam 
acara tersebut Bapak Camat beserta 
jajarannya dan para dokter yang bekerja 
di Puskesmas. Bapak Camat dalam 
acara te r sebut  ber t indak  
sebagai Pembina. Selain Camat 
dan para jajaranya, turut hadir 
para kepala desa yang termasuk 
dalam l ingkup kecamatan 
Kebayoran Baru. 
	 Dalam acara tersebut, 
para siswa SD diberi kesempatan 
untuk mengisi acara dengan 
kegiatan kesenian. SD ORA et 
L A B O R A  P a n g l i m a  P o l i m  
mengirimkan divisi Ensambel 
musik bernuansa Betawi yang 

Bermain Musik Di Acara Sanitari Kecamatan Kebayoran Baru
dibawakan oleh siswa siswi kelas 5. 
Mereka memainkan instrumen musik 
yang memiliki cengkok Betawi. Salah satu 
lagu yang mereka mainkan adalah Kicir-
Kicir. Lagu Kicir -Kicir sudah tidak asing lagi 
di telinga kita karena lagu ini merupakan 
salah satu lagu favorit warga Betawi.
	 Nuansa Betawi dan dilengkapi 
dengan beberapa alat melodis dan ritmis 
ini seakan menggambarkan sebuah 

tanjidor yang biasa dimainkan 
oleh warga Betawi sebagai ciri 
khas musik daerah Betawi.  Para 
hadirin juga merasa terhibur 
dengan penampi lan yang 
kompak dari siswa siswi kita. 
B a p a k  C a m a t  p u n  j u g a  
member ikan apres ias i  dan 
ucapan terima kasih kepada 
setiap pengisi acara termasuk 
salah satunya adalah Ansambel 
Musik Betawi yang dibawakan 
oleh siswa  siswi kita.

	 Salah satu trobosan baru bagi kita 
semua, dengan mengangkat budaya 
setempat kita berharap akan lebih 
banyak orang yang kenal akan sekolah 
kita ini. Semoga dengan penampilan 
para siswa ini dapat membuat kecintaan 
para siswa akan budaya lebih tinggi dan 
mereka mampu mengembangkanya.
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 Pada hari pertama, Senin 5 Februari 2018, tim futsal SD ORA et LABORA 
Panglima Polim kedatangan tamu dari SD Cenderawasih. Mereka adalah peserta 
Festival Olahraga Rakyat yang dilaksanakan oleh Kelurahan Melawai. Turut hadir 
pula Ibu Kepala Desa Melawai untuk membuka acara tersebut. 
 Seusai doa pembukaan, peluit pun dibunyikan pertanda pertandingan telah 
dimulai. Kedua tim bertanding dengan keras. Walaupun setengah diguyur hujan, 
mereka tidak patah semangat. Mereka saling menyerang lawan untuk 
mendapatkan poin. Alhasil SD ORA et LABORA Panglima Polim pun menjadi juara 
dengan perolehan skor 6-0. 
 Para siswa pun bersorak-sorai merayakan kemenangan mereka. Kegiatan 
ini dilaksanakan di halaman Kampus Panglima Polim. Dengan menjunjung rasa 
solidaritas dan sportivitas kegiatan Festival Olahraga Rakyat ini dapat berjalan 
dengan baik dan lancar sampai akhirnya. 

Festival Olahraga Rakyat di DKI - Polim JuaraFestival Olahraga Rakyat di DKI - Polim JuaraFestival Olahraga Rakyat di DKI - Polim Juara
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 Field trip Kelas Tiga SDK ORA et 
LABORA Pamulang pada tahun ajaran 
2017-2018 kal i  in i  mengunjungi 
S e a w o r l d  d a n  E c o p a r k  y a n g  
bertempat di Ancol, Jakarta Utara. 
Kunjungan yang dilakukan pada Rabu, 
21 Maret 2018 diikuti oleh 51 anak. Rasa 
penasaran mereka membuat siswa 
siswi kelas tiga SDK ORA et LABORA 
Pamulang ingin mengetahui berbagai 
macam jenis ikan atau pun hewan 
l a i n n y a  y a n g  a d a  d i  
Seaworld. Mengenal habitat 
binatang yang hidup di air 
dan cara hewan tersebut 
berkembang biak di dalam air 
membuat antusias  belajar 
mereka menjadi meningkat. 
	 P e n j e l a s a n  y a n g  
diberikan salah seorang dari 
pihak Seaworld Ancol pun 
membuat siswa siswi kelas tiga 
S D K  O R A  e t  L A B O R A  
Pamulang semakin mengerti 
d a n  p a h a m  m e n g e n a i  
hewan yang habitatnya di air. 
Field trip yang mereka jalani 

Field Trip Kelas Tiga
KUNJUNGAN KE SEAWORLD  & ECOPARK ANCOL

juga mengajarkan banyak 
hal untuk diuraikan di dalam 
kertas lembar kerja siswa yang 
sudah disiapkan oleh guru 
m e r e k a .  M e n a m b a h  
pengetahuan luas dalam 
l i n g k u p  h e w a n  d a n  
habitatnya serta cara hewan 
berkembang biak dalam air, 
membangun semangat siswa 
siswi kelas tiga SDK ORA et 
LABORA Pamulang untuk 
s e l a l u  r a j i n  m e n j a g a  
lingkungan hidup mereka.
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Pada hari Rabu, 28 Maret 2018 siswa kelas 3 dan 4 mengikuti acara Pesta 
Siaga. Terdapat 12  barung. Enam  barung perempuan dan enam  barung laki-laki.

Pertama-tama kami mengadakan upacara pembukaan di lapangan. 
Kemudian kami mengikuti lomba memasak, dilanjutkan dengan petualangan 5 pos. 
Pos pertama adalah PBB, kemudian mengenali bumbu dapur, melipat baju, 
membuat kreasi dari kertas dan pos terakhir yaitu lompat karung, merayap dan 
memukul air dalam plastik. Acara terakhir adalah pelantikan, upacara penutup dan 
pengumuman pemenang barung dan siswa terbaik dalam Pesta Siaga. Terima 
kasih. (Felisha dan Caroline 4A)

Pesta Siaga SD BSD

 Dalam ajang lomba bergengsi tingkat SD, Kampus Panglima Polim 
mengirimkan beberapa kontingennya. Ajang FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa 
Nasional) ini terdiri dari berbagai macam kategori. Kategori tersebut antara lain , solo 

vocal, menari dan pantomim. Tak mau 
ketinggalan Kampus Panglima Polim pun 
mengirim 4 Peserta lomba yaitu 2 orang 
solo vocal dan 2 orang pantomim. 
	 Yang menjadi perhatian sekolah 
adalah jiwa dan bakat seni para siswa di 
Kampus Panglima Polim ini sangat tinggi. 
Mereka tertantang untuk berkompetisi 
dengan siswa di sekolah lain. Terbukti 
walau baru pertama kali mengikuti 
lomba ini, para siswa berani dan percaya 
diri untuk menunjukkan bakat mereka.
	 Salah satu peserta solo vocal yaitu 

Talenta Langgam berhasil masuk 5 besar akan tetapi belum bisa menjadi juara. Ini 
adalah indikator bahwa siswa siswi di kampus Panglima Polim ini memiliki jiwa 
kompetisi yang tinggi. 
	 Tak kalah menarik adalah pantomim. Dalam lomba kali ini, salah satu siswa 
kita yaitu Nayla Subiato (kelas 4) mendapat nilai sempurna. Dia memperoleh nilai 
yang  tinggi dibanding peserta lain. Nayla mendapat juara satu dan menjadi wakil 
kecamatan menuju tingkat kota. Mari kita doakan bersama agar perjalanan teman 
kita Nayla bisa mencapai tingkat Nasional.

Juara Pantomim di Kecamatan Juara Pantomim di Kecamatan Juara Pantomim di Kecamatan 
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	 Pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018, siswa siswi kelas 1 SD mendapat 
satu kesempatan bersekolah minggu bersama di GPDI Kebayoran Baru. Mereka 
antusisas sekali karena memperoleh pengalaman baru bersekolah Minggu bersama-
sama teman sekelasnya. Kegiatan ini 
bertujuan supaya para siswa berani 
bersosialisasi dengan saudara-saudara 
seiman yang ada di GPDI Barito 
Kebayoran Baru.
	 Mereka bersekolah minggu di 
ruang sekolah minggu gereja. Dalam 
kegiatan sekolah minggu tersebut, ada 
pengalaman yang lain bagi siswa siswi 
sekolah Minggu GPDI .  Mereka 
berkesempatan mendengarkan 
cerita-cerita Alkitab yang dibawakan 
oleh bapak ibu guru SD ORA et LABORA 
Panglima Polim. Selain itu tidak 
ketinggalan  Si Bejo salah satu boneka 
kesayangan kita juga ikut ambil bagian dalam kegiatan sekolah minggu tersebut.
	 Si Bejo dan Ibu Susi selaku pembawa Firman, menceritakan kisah tentang 
Yohanes Pembaptis. Mereka bercerita bagaimana kronologi Tuhan Yesus dibabtis. 
Selain itu mereka juga mengajarkan adik-adik sekolah minggu untuk membuat 
burung merpati putih yang dalam cerita Tuhan Yesus dibabtis adalah simbol dari Roh 
Kudus.
	 Selain berkesempatan untuk bersekolah minggu bersama, para siswa juga 
berkesempatan untuk mempersembahkan pujian pada jemaat GPDI Barito. Mereka 
menyanyikan lagu-lagu rohani yang sudah dimedley. Antusiasme para jemaat pun 
sangat besar. Mereka sangat bersukacita akan penampilan para siswa kita 

dikarenakan anaknya 
masih kecil-kecil dan 
polos-polos sehingga 
mengundang tepuk 
tangan dan tawa dari 
para jemaat. 
	Kita bersyukur bahwa 
kita telah diberikan 
berkat  o leh  Tuhan 
dengan segala talenta 
yang kita miliki. Kita 
w a j i b  m e n g e m -
b a n g k a n  t a l e n t a -
talenta kita seperti yang 

dilakukan oleh para siswa siswi kelas 1 SD ORA et LABORA Panglima Polim dan bapak  
Ibu guru yang senantiasa membimbing.

Bersekolah Minggu Bersama di GPDI Kebayoran Baru
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	 Eks t rakur iku ler  Ansambel  
adalah salah satu kegiatan 
yang aktif di SD ORA et LABORA 
Panglima Polim. Para siswa yang 
setiap hari Kamis berlatih sudah 
saatnya untuk tampil di depan 
umum. Pada kesempatan kali ini 
p a r a  s i s w a  m e n d a p a t  
k e s e m p a t a n  u n t u k  
mempersembahkan puj ian 

melaluli permainan alat musik di GBKP Bintaro. Persembahan pujian ini dilaksanakan 
pada ibadah Minggu 18 Februari 2018 pada pukul 09.30.
	 Para siswa telah mempersiapkan diri untuk penampilan mereka yang mereka 
kerjakan saat latihan ekstrakurikuler. Mereka memainkan beberapa jenis alat musik 
yang dikolaborasikan sehingga menciptakan harmonisasi musik yang indah. 
Beberapa jenis alat musik yang mereka mainkan di antaranya pianika, 
glockenspeel, cajon, simbal dibantu saksofon dan piano. 
	 Dalam kesempatan kali ini, para siswa membawakan dua buah lagu klasik 
yag berjudul Hidupku Milik Tuhan karya P.P Bliss dan Dung Sonang Rohangku (Lagu 
Batak). Susunan alat musik dan kepiawaian para siswa mampu mengundang para 
jemaat yang mengetahui lagu tersebut mulai bernyanyi. Mereka terlihat menikmati 
permainan musik yang dimainkan para siswa kita. Lagu-lagu itu tidak asing bagi 
sebagian besar orang-orang Batak sehingga menambah eratnya tali persaudaraan 
di dalam Kristus.
	 Selain para jemaat, Pendeta jemaat pun ikut mengapresiasi penampilan 
anak. Beliau sangat tertarik dengan salah satu jenis alat musik yang dimainkan anak-
anak. Dengan pengalaman pentas diluar seperti ini rasa kepercayaan diri para siswa 
bertambah. Terbukti dengan latihan setiap minggu lebih banyak yang aktif dan 
banyak siswa yang bertanya kapan akan melakukan kegiatan yang serupa lagi.
	 Bakat minat para 
siswa kita sangatlah 
beragam. Kita harus 
terus mengembangkan 
d a n  m e n c a r i  
k e s e m p a t a n  u n t u k  
memperdalam talenta 
apa yang kita miliki. 
Semua talenta yang kita 
miliki seyogyanya kita 
kembal ikan kepada 
Bapa di Surga yang 
senantiasa merawat 
kita.

Memuji Tuhan di GBKP Bintaro
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 Kegiatan belajar kelas empat tahun ajaran 2017-2018 ini memiliki sedikit 
perbedaan dengan tahun ajaran lalu. Mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah 
atau yang dikenal dengan singkatan TMII inilah salah satunya yang menjadi tempat 
belajar baru untuk siswa siswi kelas empat SDK ORA et LABORA Pamulang. Field trip 
pada Selasa, 20 Maret 2018 kali ini mengenalkan banyak macam benda-benda 
langit yang ada di dalam museum PP IPTEK (Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi) dan Skyworld.

Seluruh siswa siswi kelas empat SDK ORA et LABORA Pamulang yang berjumlah 
64 anak memiliki ketertarikan untuk belajar di museum tersebut. Mengenal berbagai 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di sekitar lingkungan dan juga belajar 
mengenal lebih luas benda-benda langit dan sifat-sifat cahaya. Hal-hal seperti 
berikutlah yang menumbuhkan rasa ingin tahu siswa siswi kelas empat SDK ORA et 
LABORA Pamulang untuk bertanggung jawab akan lingkungan sekitar mereka dan 
kepedulian untuk terus menjaga serta merawat apa yang ada di bumi, tempat 
mereka berpijak. Kegembiraan dan ketertarikan mereka mampu menambah 
wawasan dan mendorong semangat belajar untuk mengenal lingkungan yang 
mereka tinggali.

Field Trip Kelas Empat (Taman Mini Indonesia Indah)

MUSEUM PP IPTEK & SKY WORLD
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Pada masa kini siswa tidak hanya 
belajar melalui proses pembelajaran di kelas 
saja akan tetapi mereka juga perlu memiliki 
pengalaman langsung di lapangan. 
Dengan tujuan tersebut maka kita harus 
mampu memfasilitasi siswa agar dapat 
secara langsung mengenal dan belajar 
melalui pengalaman langsung. Akan tetapi 
di daerah Jakarta sangat terbatas tempat 
untuk siswa belajar langsung dengan alam.

Dengan pertimbangan tersebut SD 
O R A  e t  L A B O R A  P a n g l i m a  P o l i m  
melaksanakan proses pembelajaran yang 
membuat siswa memiliki pengalaman 
langsung dengan alam. Kami bekerja sama 
dengan PT. Godong Ijo Asri yang memiliki 
konsep “Hutan di Tengah Kota” yang 
berlokasi di Jl. Raya Cinangka, Bojongsari, 
Depok. 

Banyak  p rog ram un i k  yang  
bertemakan: Seni, Budaya, Teknologi 
Ramah Lingkungan, Pertanian Modern,  
yang dipadukan dengan Permainan 
Tradisional, Permainan Kekompakan, 
Pelatihan Kemandirian dan Kepercayaan 
Diri yang tentunya dipandu pelatih yang 
sudah ahli di bidangnya.

Pelaksanaan program field trip SD 
Kristen ORA et LABORA pada Rabu, 28 Maret 
2018 memi l i k i  tu juan antara la in :  
Memberikan pengalaman belajar secara 

Hutan di Tengah Kota

l a n g s u n g  k e p a d a  s i s w a ,  
meningkatkan rasa kebersamaan 
dan rasa tanggung jawab pada 
siswa. Dalam kegiatan field trip ini 
siswa diajak mengunjungi beberapa 
tempat ilmu pengetahuan. Adapun 
deskripsi dan bentuk kegiatan yang 
akan dilakukan siswa di tempat 
kunjungan tersebut adalah siswa 
berkumpul dan berdoa bersama di 
sekolah kemudian di lanjutkan 
perjalanan menuju Godong Ijo.

Sesampai di tempat tujuan 
siswa mengikuti kegiatan opening 
yang diisi dengan opera dan 
menonton film pendek. Kemudian 
siswa belajar seni rupa berupa 
membuat keramik dan lukisan. 
Kemudian siswa belajar bercocok 
tanam dengan pemandu wisata. 
Setelah bercocok tanam mereka 
akan diajak bermain permainan 
tradisional. Kegiatan selanjutnya 
siswa mengenal bidatang dan 
berinteraksi dengan binatang yang 
men jad i  ko leks i  Godong I jo .  
Selanjutnya penutupan sekaligus 
memberikan hasil karya siswa untuk 
dibawa pulang dan persiapan 
perjalanan pulang.

Perjalanan yang melelahkan 
akan tetapi menjdai pengalaman 
yang mengasyikkan bagi para siswa 
siswi SD ORA et LABORA Panglima 
Polim. 
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	 Mungkin di antara kita ada yang asing dengan istilah DIAPINRU. Tetapi bagi 
anda Pembina Pramuka pasti sudah tidak asing lagi. Gladian Pemimpin Regu atau 
biasa disebut DIAPINRU ini adalah salah satu kegiatan wajib bagi para pramuka baik 
siaga maupun penggalang. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menanamkan 
jiwa kepemimpinan di setiap anggota pramuka. Kegiatan ini pun dilaksanakan di SD 
dan SMP ORA et LABORA Panglima Polim. Kegiatan ini dikemas dalam nama Pesta 
Pramuka.
	 Kegiatan Pesta Pramuka ini dilaksanakan pada Rabu 28 Februari 2018. Semua 
kegiatan dilaksanakan di lingkungan Kampus Panglima Polim. Kegiatan ini diikuti 
oleh 111 siswa SD dan 40 siswa SMP. Setiap anggota pramuka di Pangkalan Panglima 
Polim diwajibkan hadir karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anggota 
pramuka. Salah satu manfaatnya ialah pengalaman praktik langsung teori 
kepramukaan dan kompetisi antar kelompok yang dilombakan.
	 Kegiatan diawali dengan upacara pembukaan yang dipimpin oleh Kairos 
salah satu siswa yang bertugas sebagai Pratama. Upacara pembukaan 
menggunakan tata upacara penggalang yaitu angkare. Pak Edi selaku Kakak 
Pembina memberikan pengarahan kepada para peserta agar menjalankan setiap 
kegiatan dengan penuh semangat dan pantang menyerah. 
	 Kegiatan DIAPINRU ini diisi dengan lomba-lomba teknik kepramukaan dan 
ketangkasan para peserta. Ketahan fisik, mental dan kecerdasan diuji dalam 
kompetisi tersebut. Selain fisik dan mental, spiritualitas para peserta juga diuji dalam 
kegiatan ini. Mereka diwajibkan menyelesaikan setiap tugas dan tantangan Kakak 
Pembina.
	 Kegiatan ini ditutup dengan upacara penutup dan pembagian hadiah. Para 
juara pun mendapat hadiah sebagai hiburan dan ucapan selamat atas perjuangan 
dalam kegiatan tersebut. Setiap hal yang kita lakukan pasti akan penuh perjuangan. 
Seberapa sulitkah perjuangan itu menurut Anda, tergantung bagaimana cara Anda 
menikmatinya. IKHLAS BAKTI BINA BANGSA BERBUDI BAWA LAKSANA, JAYA TERUS 
PRAMUKA KITA MAJU TERUS BANGSA KITA. 

DIAPINRU para PRAMUKADIAPINRU para PRAMUKA
Siaga dan PenggalangSiaga dan Penggalang

DIAPINRU para PRAMUKA
Siaga dan Penggalang
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	 Ungkapan bahasa Latin "Mens 
sana in corpore sano" sesungguhnya 
adalah sebuah mahakarya sastra dari 
seorang pujangga Romawi, Decimus 
Iunius Juvenalis, dalam Satire X, sekitar 
abad kedua Masehi. Genre sastra 
Romawi ketika itu umumnya berbentuk 
satire. Itu jugalah yang ditulis Juvenalis 
untuk menyindir kekonyolan-kekonyolan 
masyarakat Romawi, bangsanya sendiri.

Namun seiring perjalanan waktu, 
berabad-abad kemudian, "Mens sana in 
corpore sano" dijadikan jargon olahraga 
dan kesehatan di seluruh dunia, tak 
terkecuali di Indonesia. Ungkapan Latin 
itu diterjemahkan dengan sangat molek. 
"Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa 
yang sehat". Untuk mendapatkan tubuh 
yang kuat dan sehat kita perlu 
berolahraga. Bila badan kita kuat dan 
sehat maka jiwa kita pun sehat. Kalau 
jiwa sehat, pikiran pun jernih. Tapi kalau 
jiwa kita sakit, pikiran jernih pun terbang, 

Mens Sana In Corpore Sano
logika menghilang. Dengan kata lain, fisik 
dan mental yang kuat, jasmani dan 
rohani yang sehat, akan menghasilkan 
i n d i v i d u - i n d i v i d u  t a n g g u h ,  d a n  
muaranya adalah sebuah bangsa yang 
hebat dan diperhitungkan. 

Siswa siswi kampus Panglima 
Polim pun ingin mendidik para siswanya 
agar senantiasa memiliki tubuh sehat. 
Salah satu kegiatan yang dilakukan 
bersama ialah senam pagi setiap hari 
Jumat bagi seluruh keluarga besar ORA 
et LABORA Panglima Polim. Tidak 
terbatas hanya untuk siswa saja akan 
tetapi merambah sampai para orang tua 
murid ikut hadir dalam acara tersebut.

Kegiatan rutin ini biasanya 
dipimpin oleh para siswa SD maupun 
SMP. Senam pagi ini diharapkan menjadi 
kegiatan rutin terus menerus agar setiap 
anggota Keluarga Besar Kampus 
Panglima Polim tetap sehat, bugar dan 
memiliki jiwa yang kuat.
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Science Day Kelas 1 (Akayla 1C)
Hari ini science day, aku senang sekali mendapatkan pengalaman baru. 

Percobaan pertama ibu guru menyiapkan gelas berisi air, kertas tisu, dan pewarna. 
Kemudian air di dalam gelas diberi pewarna lalu tisu dicelupkan ke dalam gelas. 
Hasilnya tisu berubah warna sesuai warna air di dalam gelas.

Percobaan kedua adalah balon magnet. Pertama-tama yang disiapkan 
adalah balon dan kertas. Kemudian balon yang sudah digosok-gosokkan ke rambut 
didekatkan ke kertas yang sudah disobek-sobek. Hasilnya menjadi balon magnet 
yang menarik kertas.

Percobaan ketiga. Siapkan balon dan kulit jeruk. Balon tersebut diberi 
perasan air jeruk. Hasilnya balon akan meletus.
Daftar percobaan: 	Kelas 1A walking water
										                         Kelas 1B  magnet balon
										                         Kelas 1C  balon vs kulit jeruk

Science Day Kelas 2 
(Leticia 2A)

H a r i  i n i  s e k o l a h  k a m i  

mengadakan science day. Aku 

membuat magnet balon. Bahan-

bahannya adalah botol, gelas plastik 

kecil, balon, jarum dan lakban. 

Aku bahagia sekali mengikuti 

science day. Aku berharap masih 

ada science day berikutnya.

Daftar percobaan:

         Kelas 2A balon dalam botol

         Kelas 2B mobil bertenaga balon

Day SD BSD
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Science Day Kelas 3 (Hazel 3B)
Pada hari Kamis, 15 maret 2018 aku melakukan kegiatan science day. Hari itu 

sangat keren. Kelompokku adalah: Jessica, Richie, Thomas dan aku.
Kami melakukan eksperimen yang bernama balon tahan api. Ternyata jika 

balonnya tidak diisi air maka balonnya akan pecah. Dan jika diisi air maka balonnya 
akan tetap dan tidak pecah.

Hari itu sangat menyenangkan. Itu adalah eksperimen paling menakjubkan 
di hidupku. Itulah ceritaku di science day.
Daftar percobaan:	 Kelas 3A botol twister
									                          Kelas 3B balon tahan api

Science Day Kelas 4 (Zefa 4A)
Hari Rabu, 14 Maret 2018 kami melaksanakan kegiatan science day di 

sekolah. Kelas kami membuat percobaan yang bernama “pelangi dalam botol”. 
Tau nggak guys, pelangi kami terbuat dari apa? Dari pewarna makanan. Iya, 
pertamanya aku juga bingung, tapi ternyata bisa lho. Selamat mencoba.
Daftar percobaan:		Kelas 4A pelangi di dalam gelas
                                   Kelas 4B telur melayang
									                          Kelas 4C balon yang mengembang tanpa ditiup 

Day
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Science Day Kelas 5 (Gaby, Julio, Chesie dan 
Mualdo 5A)

Pada hari Rabu, 14 maret 2018 tibalah hari 
yang kami tunggu-tunggu, yaitu “Science Day”. 
Percobaan kami tentang sifat katalisator. Bahan 
dan barang yang kami kami butuhkan antara lain: 
mangkok, penjepit kue besar, lilin, korek api, kertas 
dan gula batu. 

Langkah-langkah percobaan kami 
adalah, pertama kami menyalakan lilin dengan 
korek api. Lalu kami membakar kertas dan 
mengumpulkan abunya di mangkuk. Kedua, kami 
melumuri gula batu dengan abu kertas yang telah 
dibakar tadi. Lalu kami mengangkat gula batu 
dengan penjepit kue.  Ketiga, kami menyalakan 
lilin lalu membakar gula batu.

Kami mengamati apa yang terjadi pada 
gula batu tersebut. Kami menyimpulkan bahwa 
gula batu atau katalisator dari benda padat 
berubah menjadi benda cair lalu kembali ke 
benda padat.
Daftar percobaan: 
               Kelas 5A gula api,
               Kelas 5B gunung api,
               Kelas 5C memasukkan telur ke dalam botol

Science Day Kelas 6 (Bitha 6B)
Aku bersama teman-teman Kelas 6B melakukan percobaan membuat roket 

gabus. Pada saat science day aku dan teman-teman sangat antusias untuk 
membuatnya.

Tempat berlangsungnya percobaan adalah di lapangan. Kami berbaris 
bersama-sama menuju lapangan. Sebelum membuat roket gabus, guru-guru 
menjelaskan cara pembuatannya. Caranya adalah masukkan cuka ke dalam botol 
sampai 2 cm, masukkan tisu hingga seleher botol kemudian 
masukkan soda kue. Tutup botol dengan gabus, kemudian 
kocok botolnya. Karena adanya reaksi kimia antara cuka 
dengan soda kue maka botol pun meledak seperti roket. 
Karena kami sangat semangat, kami pun membuat lebih 

banyak roket. Aku dan 
teman-teman pun pulang 
dengan senang hati.
Daftar percobaan: 
Kelas 6A kandungan  karbo-

hidrat dalam makanan
Kelas 6B  roket gabus, 
Kelas 6C  fruit for light

Day
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 Baru-baru ini, penyakit difteri kembali 
mewabah di Indonesia. Difteri sebenarnya 
merupakan penyakit lama dan sudah ada vaksin 
penangkalnya yang disebut dengan vaksin DPT. 
Tapi, difteri ini kembali menyerang orang dewasa 
yang sudah pernah mendapatkan vaksin difteri 
sejak kecil. Kok bisa? Lantas, apakah ini berarti orang 
dewasa harus divaksin lagi?

Difteri adalah penyakit yang disebabkan 
oleh corynebacterium dan biasanya menyerang 
amandel, tenggorokan, hidung, serta kulit. Penyakit 
ini menyebar dengan cepat melalui partikel udara 
lewat batuk, bersin, atau tertawa. Jika terkena 
penyakit ini, Anda akan merasakan gejala berupa 
radang tenggorokan, serak, hingga masalah 
pernapasan. Bahkan, difteri bisa menyebabkan 
kematian jika tidak segera ditangani sehingga 
membutuhkan pencegahan berupa vaksin.

Vaksin untuk difteri itu sendiri ada tiga jenis, 
yaitu DPT-HB-Hib, vaksin DT, dan vaksin Td. Vaksin ini diberikan pada usia yang 
berbeda, di antaranya:
·  Bayi di bawah usia satu tahun diberikan tiga dosis vaksin DPT-HB-Hib dengan jarak 

satu bulan
·   Anak usia 18 bulan diberikan satu dosis vaksin DPT-HB-Hib

·   Anak sekolah kelas 1 SD diberikan satu dosis vaksin 
DT di bulan November
·   Anak sekolah kelas 2 SD diberikan satu dosis vaksin 
Td di bulan November
·   Anak sekolah kelas 5 SD diberikan satu dosis vaksin 
Td di bulan November

Nah, siswa siswi di Panglima Polim juga 
mendapatkan vaksin difteri. Mereka semua 
memperoleh vaksin dari pemerintah secara gratis. 
Sekolah bekerja sama dengan puskesmas setempat 
untuk mendapatkan vaksin difteri bagi para siswa 
ORA et LABORA Panglima Polim baik dari TK, SD dan 
SMP.

Vaksin ini sangat berguna bagi tubuh kita 
supaya kita tidak mudah terserang penyakit. 
Sudahkah Anda semua mendapat vaksin difteri? 
Segera melapor ke puskesmas terdekat bagi Anda 
yang belum mendapatkannya. 

Sudahkah Anda Mendapat Vaksin Difteri?
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 Mengikuti seminar adalah salah 
satu cara pengembangan diri bagi 
seorang guru. Melalui seminar, guru juga 
bisa memperoleh lebih banyak inspirasi 
dalam mengajar siswa. 
 Pada hari Sabtu, 26 Agustus 2017, 
saya serta beberapa teman guru di YPK 
ORA et LABORA pergi ke JDC, Slipi, 
Jakarta, untuk mengikuti seminar yang 
diadakan oleh Pearson. Seminar ini diikuti 

oleh guru dari berbagai sekolah. 
Menariknya, pembicara dalam seminar 
ini ternyata adalah partner kerja saya 
sendiri di SMPK ORA et LABORA BSD. 
N a m a n y a  a d a l a h  I b u  S u s a n t i  
Kristianingrum dan beliau mengajar siswa 
kami yang berada di kelas 7 dan 8. 

Dalam seminar ini, Ibu Susanti 
membagikan pengalamannya saat 
mengajar di dalam kelas. Satu hal yang 
disampaikan oleh beliau dan berkesan 
bagi saya sampai saat ini adalah supaya 
menjadi guru yang mempunyai tujuan 
yang lebih tinggi untuk siswa. Bukan 
menjadi guru yang hanya menjelaskan 
materi pelajaran melainkan menjadi 
guru yang memberikan inspirasi kepada 
siswa untuk menjadi pembelajar seumur 
hidup. Aim higher and always learning. 
Terima kasih Ibu Susanti atas sharingnya. 
Tuhan memberkati.

(Pranika S./Guru/SMP BSD) 

AIM HIGHER-ALWAYS LEARNING

                                                          
 Pada tanggal 24 Februari 2018, Jody 
Nicholas Simanjuntak  dipilih oleh SMPK ORA et 
LABORA untuk mengikuti perlombaan Story 
Telling di Sekolah Al-Azhar, BSD. Diberikan tema 
“A good role model,” Jody memilih cerita 
tentang Robin Hood, seorang perampok yang 
mas ih  mempunya i  s i fa t  ba i k .  Da lam 
perlombaan, Jody menceritakan kisah hidup 
Robin Hood yang tidaklah menyenangkan, 
namun sanggup berbagi kasih dengan orang 
lain yang membutuhkannya. Puji nama Tuhan, 
dengan cerita tersebut, Jody berhasi l  
mengungguli 30 peserta story telling lainnya dan 
meraih  Juara Pertama. Semoga prestasi yang 
sudah diraih boleh menjadi kemuliaan bagi 
nama Tuhan. (Pranika S./Guru/SMP BSD)                                                              

LOMBA STORY TELLING DI AL-AZHAR BSD
(First Winner of Al-Azhar's Story Telling Competition)
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Pesawat tenaga karet (rubber plane), dari namanya saja kita sudah bisa 
menebak bahwa pesawat ini digerakan dengan tenaga karet, tapi bukan pesawat 
beneran lho hanya mainan pesawat tapi beneran bisa terbang, bagi para pecinta 
mainan pesawat terbang remote control mungkin sudah tidak asing dengan 
aeromodelling. Aeromodelling adalah sebuah hobi yang berhubungan dengan 
miniatur pesawat. 

Salah satu Satuan Karya (SAKA) di Jakarta Selatan mengadakan workshop 
pembuatan  pesawat tenaga karet ini. Sekolah kita berkesempatan untuk mengikuti 
kegiatan tersebut. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan daya kreativitas siswa dan 
kemampuan siswa dalam mengolah informasi dan menerapkannya secara 
langsung. Kegiatan ini dilaksanakan di GOR Pasar Minggu dengan pembina dari 
SAKA BHAYANGKARA divisi Aeromodelling.

Dengan pelatihan ini semoga dapat menjadi sumber inspirasi para siswa 
untuk meciptakan karya -karya yang luar biasa bagi bangsa dan negara.

Pernah Mendengar Rubber Plane?
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 Malam hari pada tanggal 6 Februari 2018, kami menerima kabar bahwa 

Jalan Raya Puncak akan ditutup selama 10 hari akibat longsor. Padahal kami, peserta 

dan panitia Retreat 2018 SMPK ORA et LABORA BSD siap berangkat retreat pada 

keesokan harinya. Kekuatiran orang tua siswa wajar terjadi dalam kondisi yang 

berada di luar kontrol panitia tersebut. Namun, koordinasi terus dilakukan sambil 

bersama-sama berdoa agar perjalanan tetap dapat dilakukan.

	 Puji Tuhan perjalanan ditempuh dengan sangat lancar, bahkan tidak 

mengalami macet sama sekali. Kebetulan lokasi retreat berada jauh dari tempat 

longsor sehingga kami dapat tiba dengan selamat dan tepat waktu. Kegiatan 

retreat yang diikuti siswa kelas 9 SMPK ORA et LABORA BSD sejumlah 70 anak yang 

didampingi 5 guru. Aktivitas yang dilakukan sangat beragam, mulai dari ice breaking 

dengan permainan, sesi bersama Pdt. Nehemia Sulistyanto, S.Th, dan refleksi. Dengan 

tema “Yes We Can”, peserta retreat diajak untuk meletakkan harapan di tangan 

Tuhan saat menghadapi ketidakpastian kehidupan, peka terhadap keberadaan 

orang lain yang berpengaruh terhadap kesuksesan mereka, dan pada akhirnya 

mampu meyakinkan diri bahwa mereka pasti bisa melewati kesulitan hidup bersama 

Tuhan saat mewujudkan harapan. (Endah Wulandari/Guru/SMP BSD)               

RETREAT SMPK OeL-BSD 

 Meletakkan Harapan di Tangan Tuhan  
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 Saya, Louis Benedict Archie, siswa 
Kelas VIII B yang mendapat kesempatan 
ikut dalam Olimpiade Sains Nasional 
t a h u n  2 0 1 8  s e l e k s i  t i n g k a t  
k o t a / k a b u p a t e n  c a b a n g  I l m u  
Pengetahuan Sosial (IPS). Sebuah 
pengalaman yang tak terlupakan. 
Hingga bisa masuk tiga besar untuk 
masuk ke seleksi tingkat provinsi nanti. 
Pelaksanaan seleksi tingkat kota/ 
kabupaten diadakan di sekolah Al-Azhar 
BSD. Pengalaman yang berharga 
lainnya adalah, saya dan teman-teman 
dari SMPK ORA et LABORA BSD bisa 
berkenalan dengan teman-teman dari 
sekolah lain. 

Perjalanan Saya Saat OSN 2018 
 Nah, selama satu minggu ini, dari 
tanggal 17-20 April 2018, saya diminta 
untuk mengikuti karantina sekaligus 
lomba OSN seleksi tingkat provinsi. 
Pelaksanaan diadakan di Hotel Horison 
Grand Serpong, Tangerang. Jika lolos 
se leks i ,  saya harus melanjutkan 
perjuangan ke t ingkat nasional.  
Dukungan dari bapak/ibu guru serta 
orang tua sangat berarti buatku di masa 
karantina ini. Doa yang terbaik, kiranya 
bisa membawa keberhasilan bagi 
sekolah SMPK ORA et LABORA BSD. 
Kemuliaan hanya bagi Tuhan. (Louis 

Benedict Archi, 8A SMPK OeL-BSD)
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	 “ORA et LABORA Children Choir” begitu lah paduan suara siswa SMP ORA et 
LABORA Panglima Polim dikenal. Paduan suara yang pernah menjuarai PESPARAWI 
Tingkat Nasional ini kerap mengisi kegiatan di stasiun televisi maupun mengisi dalam 
ibadah-ibadah di beberapa gereja. Paduan suara ini dibina oleh Ibu Vera Octavia dan 
Bapak Magpias Yeremia di setiap latihannya.
	 Salah satu kegiatan rutin OCC adalah mengisi puji-pujian di beberapa gereja. 
Salah satunya yang dilaksanakan pada hari Minggu, 22 April 2018. Para siswa 
mempersembahkan 2 buah lagu pujian di GPIB Kharisma Kebayoran Lama. Mereka 
mengisi dalam kebaktian pada pukul 08.00 WIB. Didampingi oleh beberapa guru, para 
siswa menyanyikan 2 buah lagu yang cukup favorit sehingga suasana menjadi ceria dan 
semangat.
	 Kegiatan rutin ini bertujuan agar siswa memiliki jiwa pelayanan di gereja yang 
tinggi. Dengan jiwa pelayanan yang  tinggi maka siswa siswi ORA et LABORA mampu 
menjadi garam dan terang dunia. 

ORA et LABORA Children Choir 
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 Pelajaran matematika selalu identik 
dengan berhitung dan “susah”. Apalagi 
kalau sudah bertemu dengan angka 
desimal, tapi kegiatan kali ini berbeda. 
Kamis,  15 Maret 2018 siswa kelas VIII A SMP K 
ORA et LABORA BSD membuat jaring-jaring 
kubus dan balok dengan menggunakan 
kertas kotak kecil. Di hari sebelumnya siswa 
diperbolehkan mencari model macam-
macam jaring-jaring kubus dan balok dari 
berbagai sumber. Salah satu siswa yang 
mencari model jaring-jaring adalah Asael. 
Asael mencari jaring-jaring di Intenet, 
sehingga sangat membantu dalam 
mengerjakannya. Beberapa siswa yang 
tidak  mencari berbagai jarng-jaring di 
Internet  mengalami  kesu l i tan dan 
membutuhkan waktu lebih lama. 
Setiap siswa wajib membuat 8 
jaring-jaring kubus dan balok. 
L a n g k a h - l a n g k a h  d a l a m  
membuat jaring-jaring : 

Pertama, membuat pola pada 

ker tas  kotak keci l  

dengan ukuran yang 

sudah ditentukan.

Kedua, menggunting dan menandai 
bagian alas pada masing-
masing  jaring-jaring. 

Dengan cara mendorong siswa untuk menemukan 
sendiri jaring-jaring kubus dan balok,  membuat 
para siswa dapat mengingatnya lebih lama dan 
lebih antusias dalam belajar. (Elisa/Guru/SMP BSD)

 Ketiga, menempel bagian alas dengan lem pada 
selembar kertas. 

Metoda Cabe Asem
( ra lajar ntusias dan angat)Ca Be A Sem

                                                                          Membuat Jaring-Jaring Kubus dan Balok  
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 UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) 2018 dilaksanakan tanggal 23 – 26 
April 2018. Tahun ini SMPK ORA et LABORA BSD melaksanakan UNBK kedua kalinya. 
UNBK tahun ini tetap menggunakan 2 ruang laboratorium komputer yaitu 
laboratorium komputer SMP/SMA (berkapasitas 35 unit komputer) dan laboratorium 
komputer SD (kapasitas 30 unit komputer). Enam puluh sembilan siswa peserta UNBK 
dibagi menjadi 2 sesi. Sesi 1 (pukul  07.30-09.30 WIB) dan Sesi 2 (pukul 10.30-12.30 WIB). 
 Persiapan UNBK dilakukan oleh proktor dan teknisi dengan mengikuti 
beberapa pelatihan yang selenggarakan oleh Dinas Pendidikan Tangerang Selatan. 
Kegiatan simulasi pertama hingga ke tiga diberikan kepada siswa siswi agar memiliki 
persiapan lebih baik dalam  pelaksanaan UBNK. 
 Pada hari pertama mengalami hambatan dari server pusat yang 
mengakibatkan server sekolah di beberapa wilayah di Indonesia mengalami offline. 
Alhasil pelaksanaan UNBK hari pertama mundur kurang lebih 20-30 menit. 
Sikap tenang panitia/pengawas dan siswa serta sikap berserah kepada Tuhan,  
menyebabkan segala kendala terselesaikan dengan baik dan selanjutnya UNBK 
berjalan dengan lancar. 
Dokumentasi Foto
Peserta ujian dari SMPK BSD , bapak/ibu guru panitia UNBK foto bersama bapak/ibu 
pengawas dari Sekolah Santa Ursula BSD. (Christin Yanuarini/Guru/SMPBSD)

UNBK – 2018
 SMP Kristen ORA et LABORA BSD                                                                                                                       
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Pada tanggal 17 -19 Januari 2018, kelas XII -angkatan 20- SMA Kristen ORA et LABORA 
melaksanakan kegiatan tahunan sekolah, yaitu retreat. Retreat tersebut diadakan di 
Cipanas, Puncak, tepatnya di Camp David Resort. Dalam kegiatan ini, panitia 
menghadirkan pembicara-pembicara yang sangat mengerti kebutuhan anak 
muda, yaitu Rev. Christopher Tapiheru dan Pdt. I Nyoman Agus. Para peserta merasa 
sangat terbangun dari sisi mental dan spiritual melalui Firman Tuhan yang 
disampaikan. Ada juga acara-acara istimewa yang berkesan di hati, yaitu sesi  VI 
yang dipandu oleh Pak Andreas Hariyono dan api unggun. Selain membuat 
Angkatan 20 menjadi semakin solid, acara ini mampu mencairkan hubungan 
pertemanan yang kurang harmonis dan mempererat hubungan yang sudah terjalin 
baik. Hal itu terjadi karena pada sesi ini ada kesempatan saling memaafkan di antara 
para siswa. Tak kalah menarik juga, pada hari ke-3 ada hiking yang cukup seru  
sebagai penutup kegiatan retreat. 

RETREAT #20RETREAT #20RETREAT #20
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 Era globalisasi. Ya, inilah era di mana kita hidup. Kemajuan teknologi 
berkembang pesat, tak terkecuali dengan teknologi komunikasi dan informasi. 
Dari perkembangan itulah, muncul sebuah hiburan bernama game. Di antara 
kita, siapakah yang tidak mengenal game? Saya cukup yakin bahwa para 
pembaca sekalian pasti pernah memainkan sebuah game baik di PC, 
handphone, laptop, atau pun di gadget lainnya. Game yang kita kenal 
sangatlah bervariasi. Namun secara umum, game itu sendiri diciptakan untuk 
membantu me-refreshing otak, dari  stres yang berlebihan, atau sebagai pengisi 
waktu luang. Ada pula game yang diciptakan untuk orang-orang yang 
menyukai tantangan sehingga memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan 
atau memainkannya.
 Sebagai  remaja zaman 
sekarang, rata-rata dari kita pasti suka 
bermain game sebagai penghilang 
stres selama masa belajar. Banyak pro 
dan kontra yang mengatakan kaitan 
tentang game dan pelajar masa kini. 
Ada yang bilang bahwa game 
tidaklah baik untuk para pelajar 
karena dapat menyita waktu belajar 
seseorang. Ada pula yang bilang 
bahwa game dapat meningkatkan 
kemampuan seseorang dalam bidang-bidang tertentu.
 Menurut saya sebagai seorang pelajar yang suka bermain game setiap 
hari, semua tergantung pada 'pilot'-nya itu sendiri. Bila mana kita menjadi pilot 
yang pintar, maka banyak sekali dampak positif yang dapat kita ambil dari 
bermain game. Namun berlaku pula sebaliknya. Maka dari itu, dari sini saya akan 
membahas dampak-dampak apa saja yang kita terima dari bermain game 
sebagai seorang pelajar.

 Pertama, penggunaan waktu. Ketika seseorang 
sedang asyik bermain game, mereka tidak akan 
memperhatikan berapa banyak waktu yang telah 
dihabiskan pada saat itu. Ketika masih menjadi seorang 
pelajar, usahakanlah untuk membagi waktu yang ada. 
Gunakanlah sistem pembagian waktu yang sesuai 
dengan kebutuhan kalian. Jangan sampai kehilangan 

waktu yang berharga hanya karena ingin bermain game  sepuasnya.
 Kedua, mempelajari hal lain di luar pelajaran atau bahkan terkait 

Belajar dan ?Game
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dengan pelajaran itu sendiri. Banyak 
game saat ini yang dapat memberikan 
edukasi tersirat maupun tersurat ketika 
kita memainkannya. Contohnya saat 
kita bermain game Moba, diperlukan 
kerja sama antar pemain untuk 
mencapai kemenangan, atau saat kita 
bermain game tentang dinosaurus, kita 
mempelajari tentang sejarah maupun 
macam-macam dinosaurus di dalam 
permainan tersebut.
 K e t i g a ,  b e r p e r a n  d a l a m  
kemajuan teknologi di masa depan 
nanti. Bermain game adalah salah satu 
bentuk apresiasi yang dapat diberikan 
untuk kemajuan teknologi lebih lanjut di 
masa depan, terutama dalam teknologi 
informasi dan komunikasi. Di masa ini, 
kita memang baru hanya bermain via 
visual saja. Namun di masa yang akan 
datang, saya yakin dunia permainan 
akan berkembang pesat hingga 
menjadi sebuah game berbasis VR 
(virtual reality), di mana kita sendiri yang 
akan terjun di dalam game tersebut dan 
menjadi pemain dengan first-person 
view sehingga dapat belajar dari segi 
pengalaman langsung sebagai seorang 
pemain.
 Dari ketiga hal di atas, dapat 
disimpulkan bahwa bermain game 
tidaklah se-negatif yang kita kira. 
Permasalahan utamanya adalah waktu 
dan konten apa yang dimainkan 

seorang pelajar dalam sebuah game. 
Membagi waktu adalah hal utama 
yang perlu dilakukan jika kita sudah 
tercebur ke dalam dunia permainan. 
Mulailah dari hal yang sederhana, 
seper t i  bermain  game sete lah  
mengerjakan tugas atau belajar untuk 
ulangan di hari esok. Sulit memang untuk 
dilakukan, terlebih lagi jika handphone 
selalu ada di dekat kita. Namun tidak 
ada sa lahnya mencoba untuk  
membiasakan diri demi masa depan 
nantinya. Jauhi pula konten-konten 
negatif yang mungkin dapat kalian 
temui di game untuk menghindari hal-
hal yang tidak diinginkan.

 Jadi ,  sebagai  seorang 
pelajar, bermain game bukanlah 
sebuah kesalahan. Kini pilihan ada di 
tangan kalian; mau menjadi seorang 
'pilot' yang pintar, atau mungkin 
sebaliknya? Karena seperti pepatah 
yang ada, segala sesuatu yang 
b e r l e b i h a n  t i d a k l a h  b a i k .  
Demikianlah hal itu berlaku dalam 
dunia game yang kita kenal. Be a 
wise player, guys!  (Andrea Nataya 
Bantoro / XI IPA)
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Selasa, 23 Januari 2018. Kami berangkat dari rumah kami masing-masing dan 
berkumpul pukul 3.30 di lobi utama sekolah. Bu Kristin, selaku Kepala Sekolah SMAK 
ORA et LABORA BSD, memberikan pengarahan singkat sebelum kami berangkat dan 
memimpin doa untuk keselamatan kami selama perjalanan berlangsung. Setelah 
briefing singkat yang telah diberikan, kami memulai perjalanan pada pukul 04.00 dini 
hari.

Perjalanan yang berlangsung selama lima jam kami lewati dengan 
mengistirahatkan diri di dalam bus supaya saat kegiatan badan kami lebih fit, karena 
harus berkumpul di sekolah sangat pagi. Sekitar pukul 09.00, kami tiba di Institut 
Teknologi Bandung (ITB) dan langsung diadakan sesi foto bersama di depan kampus 
ITB. Selanjutnya siswa  XI IPA langsung menuju ke Fakultas Teknik Industri untuk 
mengikuti sesi di fakultas tersebut, dan siswa kelas XI IPS menuju School Business and 
Management (SBM).

Tiba di Fakultas Teknik Industri, kami disambut hangat oleh kakak dosen yang 
cantik. Dengan ramah dan jelas, ia memaparkan materi seputar Fakultas Teknik 
Industri kepada kami sehingga dapat mudah dipahami. Pemaparan yang 
disampaikan sangat komunikatif 
sehingga membuat kami tertarik 
untuk menggali lebih dalam lagi 
materi yang disampaikan seperti jalur 
masuk ITB, beasiswa, perkuliahan, 
kegiatan mahasiswa, dan lain 
sebagainya. 

Acara berkunjung ke ITB 
selesai pukul 11.00. Kami kembali ke 
bus masing-masing dan melanjutkan 
perjalanan ke Rumah Makan Sukahati 
Cileunyi. Sesampainya di tempat 

Goes to Campus, Huszonegy !Goes to Campus, Huszonegy !Goes to Campus, Huszonegy !
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tujuan, kami  menghabiskan waktu 
untuk makan bersama dan kembali 
melanjutkan perjalanan ke Universitas 
Padjadjaran (UNPAD) pada pukul 12.30.

Perjalanan dari rumah makan ke 
UNPAD tidak memakan banyak waktu, 
kami sampai di UNPAD pada pukul 13.00 
dan langsung dibawa ke gedung 
Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)  untuk 
siswa IPA, dan Fakultas Ilmu Budaya (FIB)  
untuk siswa IPS. Kami diterima di Aula 
gedung FKG dan langsung disambut 
antusias oleh kakak mahasiswa FKG. 
Presentasi dan pemutaran film singkat 
mengawali pertemuan kami di FKG, 
kemudian dilanjutkan dengan campus 
tour. Di kampus ini kami merasa senang 
k a r e n a  t i d a k  h a n y a  d u d u k  
m e n d e n g a r k a n  t a p i  k a m i  
b e r k e s e m p a t a n  m e n g u n j u n g i  
perpustakaan dan ruang baca, 
beberapa laboratorium di FKG dan 
dikenalkan pada aktivitas yang 
dilakukan oleh mahasiswa FKG di 
laboratorium tersebut, dan juga 

beberapa alat yang sering digunakan 
mahasiswa FKG ketika praktikum. 
Kunjungan yang menyenangkan dan 
cukup menghibur kami karena tidak 
membosankan.

Sesi berakhir pada pukul 15.00. 
Kami kembali melanjutkan perjalanan 
ke Rumah Makan Haur Koneng dan tiba 
di sana sekitar pukul 17.30.  Kami 
diberikan waktu sekitar satu jam untuk 
mengisi perut berganti pakaian dan 
membersihkan badan secukupnya 
s e b e l u m  k e m b a l i  m e l a n j u t k a n  
perjalanan ke Yogyakarta.

Rabu, 24 Januari 2018. Setelah 
menghabiskan satu malam yang cukup 
panjang di dalam bus, kami sampai di 
Hotel Pop dan langsung check-in untuk 
masuk ke kamar kami masing-masing 
sekitar pukul 03.00. Pukul 06.00 adalah 
batas waktu yang diberikan kepada 
kami untuk beristirahat maupun bersiap-
siap di hari kedua ini. Sebelum 
berangkat ke tujuan selanjutnya, kami 
bersantap pagi sampai pukul 07.00.

Kunjungan pertama kami di hari 
kedua adalah Universitas Gadjah Mada 
(UGM). Pukul 08.30 kami sampai di 
kampus UGM dan langsung dipisah 
antara jurusan IPA dan IPS. Siswa IPA 
melanjutkan kunjungan ke Fakultas 
Teknik Ars i tektur,  dan s iswa IPS 
berkunjung ke Fakultas Ilmu Komunikasi. 
Di Fakultas Teknik Arsitektur kami diterima 
dengan baik dan diajak untuk campus 
tour.  Kegiatan yang menarik menurut 
saya karena bisa mengenal kampus 
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teknik secara lebih dekat. 
Pukul 12.30 kami singgah di 

Rumah Makan Lestari yang terletak di 
belakang Hotel Ambarukmo Yogyakarta 
untuk bersantap siang. Selesai makan 
siang bersama, kami melanjutkan ke 
tujuan berikutnya yaitu Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta (UAJY). Kunjungan 
kami di UAJY disambut oleh kakak-kakak 
dari Student Staff kampus tersebut dan 
diajak untuk meneriakkan yel-yel untuk 
merilekskan pertemuan kami sehingga 

lebih akrab. Selanjutnya adalah sambutan dari  Bu Sisil selaku wakil kepala sekolah 
kami yang juga salah satu alumnus dari universitas tersebut. 

Campus tour  kembali diadakan, untuk jurusan IPA kami diajak untuk 
mengunjungi beberapa laboratorium di Fakultas Teknobiologi, sedangkan jurusan 
IPS berkunjung ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Banyak hal baru dan 
pengalaman baru yang kami peroleh selama campus tour di kampus ini.  Pukul 15.30 
kunjungan kami selesai dan kembali ke bus dan melanjutkan perjalanan ke Djava 
untuk membeli oleh-oleh. Di tempat ini kami diberikan waktu selama satu jam untuk 
berbelanja.

Selesai belanja di Djava kami bersantap sore di Rumah Makan Pondok Cabe, 
dan selanjutnya kembali ke hotel untuk mandi. Selesai mandi, kami diberi waktu 
untuk menikmati suasana malam di Malioboro sampai pukul 21.45. 

Pukul 22.00 kami sudah kembali ke hotel. Dan kami diminta untuk segera 
istirahat atau tidur, walaupun masih ada beberapa siswa yang masih mengobrol di 
kamar masing-masing. 

Kamis, 25 Januari 2018 waktunya kami check-out dari hotel sekaligus sarapan 
sebelum melanjutkan perjalanan kami di hari ketiga ini. Sekitar pukul 09.00, kami 
sudah sampai di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan dikumpulkan dalam 
satu ruangan bersama dengan beberapa stan fakultas yang ada di UKSW yang 
sudah mempersiapkan beberapa hal yang bisa dipertunjukkan kepada kami yang 
sedang berkunjung ke sana. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Wakil Rektor 
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UKSW dan sambutan dari pihak sekolah, dan kemudian kami diberikan waktu untuk 
berkunjung ke stan-stan fakultas yang sudah bersiap di ruangan tersebut. Salah satu 
stan yang menarik bagi kami khususnya anak IPA adalah robot dari karya mahasiswa 
FTI.

Selanjutnya oleh pihak UKSW kami diajak untuk melihat salah satu kegiatan 
teater dari Fakultas Sastra yang juga merupakan almamater dari Ms. Feby guru kami. 
Waktu kami berkunjung ke sini hanya sebentar karena oleh pihak UKSW kami diajak 
untuk berkunjung ke kampus baru Fakultas Teknik Informatika (FTI) yang letaknya di 
Blotongan (lumayan jauh dari kampus utama) dengan menggunakan bus. Gedung 
FTI UKSW merupakan sebuah gedung yang baru saja diresmikan pada tahun 2013 
lalu. Kami cukup terpukau dengan desain gedung FTI itu karena gedung tersebut 
masih tergolong dalam gedung baru dan terletak di atas bukit dan ketika kami 
melihat ke bawah kami terpukau oleh panorama alam kota Salatiga yang sangat 
indah. Kami disambut di dalam sebuah “teater” bioskop. Sebuah short film karya 
mahasiswa IT UKSW menjadi penutup sesi kami di sana.

Perjalanan selanjutnya adalah ke  Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. 
Pukul 12.30 kami tiba di kampus tersebut dan makan siang di tempat itu. Selanjutnya 
pada pukul 13.30 kami memulai sesi di UNDIP yang diawali dengan pemaparan 
tentang kampus UNDIP, perkuliahan, beasiswa, prestasi, dan jalur masuk ke UNDIP. 
Pemaparan yang menarik menurut saya, tetapi karena kondisi fisik kami sudah cukup 
lelah, menyebabkan hanya beberapa siswa yang antusias untuk bertanya. Sesi ini 
ditutup sebelum jadwal yang ditetapkan karena kondisi fisik siswa sudah terlalu lelah.

Kunjungan berikutnya dan juga kunjungan terakhir kami adalah tempat oleh-
oleh khas Semarang yaitu Pusat Oleh-Oleh MaDua (52) yang terletak di Jalan 
Jenderal Sudirman Semarang.

Pandanaran dan Lawang Sewu tidak sempat kami kunjungi dikarenakan 
waktu yang kurang tepat serta beberapa kondisi di antara kami yang tidak 
mendukung untuk melanjutkan perjalanan ke sana. Kebijakan dikeluarkan oleh guru-
guru pendamping kami untuk tidak memaksakan diri agar pergi ke dua tempat 
tersebut.

Tempat yang menjadi tujuan akhir kami sebelum kembali ke sekolah adalah 
Rumah Makan Kurnia Jawa Timur. Kami makan malam bersama dan memberikan 
sebuah kejutan sederhana lainnya kepada Bu Metta yang berulang tahun di hari itu. 
Sekitar pukul 20.30, kami kembali melanjutkan perjalanan terakhir kami ke BSD.

Jumat, 26 Januari 2018. Kami sampai di sekolah, tepatnya pada pukul 05.30 
pagi. Acara GTC berlangsung dengan  baik dan lancar. Banyak hal yang dapat 
kami pelajari dari acara GTC di tahun ini. Kami harap, kami dapat terbantu setelah 
mengumpulkan informasi-informasi yang ada selama GTC berjalan. Semoga di ke 
depannya GTC menjadi lebih sukses dibandingkan tahun ini. Good luck !

        
     W i l l i a m  
Wahyu & Andrea Nataya B. / XI IPA
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 Jumat, 27 April 2018 adalah 
hari yang sangat ditunggu-tunggu 
oleh seluruh Laborians ORA et 
LABORA BSD. P ihak sekolah 
mengadakan suatu event besar, 
yaitu Fun Run bersama Pocari 
Sweat dan Ajang Kreativitas Siswa  
yang diadakan dalam satu hari 
sekaligus. Tidak hanya Laborians 
saja yang ikut berpartisipasi dalam 
acara ini, namun teman-teman 
dari beberapa sekolah dan para 
orang tua murid juga ikut loh. 
Fun Run dengan tema “Lock Your 
Date” adalah suatu kegiatan lari 
bersama yang disponsori oleh tim 
Pocari Sweat dalam menyambut 
Asian Games 2018.  Acara ini diikuti 
kurang lebih oleh 550 peserta yang 
terdiri dari siswa TK, SD, SMP, dan 
SMA ORA et LABORA BSD, siswa dari 
beberapa sekolah di sekitar ORA et 
LABORA, dan beberapa orang tua 
murid. Kegiatan ini berjalan di luar 
ekspektasi, karena antusias peserta 
yang sangat tinggi. Selain itu, 
cuaca dan keadaan yang ada 
sangat mendukung acara ini 
beberapa hari sebelumnya BSD 
dan sekitarnya diguyur hujan 
selama beberapa hari. Rangkaian 
kegiatan Fun Run ditutup dengan 
penampilan Marching Band dan 

FUN RUN BERSAMA POCARI SWEAT DAN AJANG KREATIVITAS SISWA “ARTSIC”

Cheerleader “QUEENZ” yang ikut memeriahkan 
kegiatan ini. Semua rangkaian kegiatan Fun Run 
berjalan sangat lancar berkat kerja  sama yang 
baik antara panitia, pihak keamanan, polisi, tim 
dari Pocari Sweat, dan tentunya dukungan 
peserta yang sangat tinggi. 
 Setelah kegiatan Fun Run selesai, 
kegiatan dilanjutkan dengan Ajang Kreativitas 
Siswa yang merupakan kegiatan dengan 
bentuk pagelaran musik, seni tari tradisional dan 
modern, paduan suara, dan seni rupa. Kegiatan 
ini diberi tajuk “ARTSIC” (Art & Music Festival). 
ARTSIC yang perdana ini dimeriahkan oleh 
penampilan dance dari tim dance SMA “DTD” , 
dance SMP, paduan suara SMA “Labora Voice”, 
tim band SMA dan tim band SMP, musikalisasi 
puisi, persembahan drama musikal “The 
Greatest Showman” dari kelas XI IPS 2, dan di 
penghujung acara dimeriahkan dengan 

penampilan dari Wahyu Selow 
y a n g  m e m b u a t  s e m u a  
penonton ikut bergoyang dan 
bernyanyi mengikuti alunan 
musik.
 Seluruh rangkaian acara 
berjalan mengalir dan selalu 
mendapat sambutan meriah 
dari penonton. Bahkan selama 
kegiatan berlangsung penonton 
yang terdiri dari siswa TK, SD, SMP, 
dan SMA, serta orang tua tidak 
beranjak dari tempat duduknya. 
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Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kerja keras panitia dan pengisi acara 
yang telah mempersiapkan acara ini dengan semaksimal mungkin. Dan tentunya 
kegiatan ini merupakan ajang yang tepat untuk memberikan kesempatan bagi 
Laborians untuk menunjukkan kreativitas dan talenta yang dimilikinya sehingga 
menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat untuk sesama dan kemuliaan nama 
Tuhan. Semoga keberhasilan dan kemeriahan ARTSIC di tahun mendatang bisa lebih 
meriah dan lebih memacu siswa untuk terus berkarya dan bisa menampilkan 
talentanya dengan lebih baik lagi. (Catellia /XI IPA)

RANGKAIAN UJIAN AKHIR 
KELAS XII SMA KRISTEN 

ORA et LABORA TAHUN 
PELAJARAN 2017/2018

 Hampir tiga tahun siswa kelas 
XII mengenyam pendidikan di SMA 
Kristen ORA et LABORA. Salah satu 
syarat untuk lulus dari bangku SMA 
adalah siswa harus mengikuti 
rangkaian ujian akhir yang meliputi 
ujian praktik untuk beberapa mata 
pelajaran yang ada ujian praktik, 
Ujian Sekolah Berstandar Nasional 
(USBN), dan Ujian Nasional Berbasis 
Komputer (UNBK). 
 Rangkaian kegiatan ujian 
akhir dimulai dari ujian praktik yang 
diselenggarakan selama sepekan 
pada pertengahan bulan Februari 

2018. Mata pelajaran yang diujikan praktik 
untuk siswa program IPA adalah Fisika, Kimia, 
Biologi, Pendidikan Agama Kristen, Bahasa 
Inggris, Bahasa Indonesia, Seni Rupa, 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 
English for Special Purposes (ESP), dan 
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 
(Penjaskes). Untuk program IPS meliputi 
Pendidikan Agama Kristen, Bahasa Inggris, 
Bahasa Indonesia, Seni Rupa, Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK), English for 
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Special Purposes (ESP), dan Pendidikan 
Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes). 
Selama ujian praktik ini baik secara 
individu maupun kelompok siswa sibuk 
mempersiapkan supaya bisa tampil 
dengan baik di depan penguji dan 
tentunya memperoleh hasil yang terbaik 
untuk setiap mata pelajaran yang 
diujikan.
 Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 
2018, pihak sekolah mengundang 
seluruh siswa dan orang tua kelas XII 
untuk kebaktian persiapan USBN dan 
UNBK. Kegiatan kebaktian yang dilayani 
oleh Pendeta Boyke Pakpahan ini 
merupakan suatu bentuk dukungan 
sekolah dan orang tua secara mental 
dan rohani bagi siswa kelas XII sehingga 
lebih siap untuk menjalani rangkaian 
ujian akhir.
 Sebulan berselang dari ujian 
praktik, tepatnya pada tanggal 19 – 27 
Maret 2018, siswa kembali menjalani 
rangkaian USBN untuk semua mata 
pelajaran yang dipelajari selama di 
bangku SMA.  USBN merupakan 
rangkaian ujian yang wajib diikuti karena 
hasil ujian ini ikut menentukan kelulusan 
kelas XII bersama dengan nilai rapor 
yang sudah diperoleh siswa dari kelas X 
sampai XII.  Kegiatan yang berjalan 
selama 7 hari merupakan ujian tertulis 
dan setiap ruangan dijaga oleh dua 
orang pengawas dari guru-guru SMA.  

Kegiatan USBN ini berjalan dengan 
lancar dan semoga hasilnya juga 
maksimal.
 Ujian terakhir yang harus dijalani 
oleh kelas XII adalah UNBK yang 
dilaksanakan pada tanggal 9 – 12 April 
2018. UNBK merupakan ujian nasional 
dengan menggunakan komputer. Mata 
pelajaran yang diujikan ada 4 mapel, 
yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, 
Bahasa Inggris, dan satu mapel pilihan 
dari tiap program. Untuk program IPA 
mapel pilihan jurusan adalah Fisika, 
Kimia, dan Biologi, sedangkan mapel 
pilihan jurusan IPS adalah Geografi, 
Sosiologi, dan Ekonomi.  Semua 
rangkaian UNBK ini berjalan dengan 
lancar, dan semoga hasil yang diperoleh 
juga optimal.

 Dalam kegiatan ujian ini, ada 
satu siswa yang harus menjalani ujian di 
r u m a h ,  k a r e n a  s i s w a  t e r s e b u t  
mengalami kecelakaan dan belum pulih 
s a a t  r a n g k a i a n  u j i a n  t e r s e b u t  
berlangsung. Sebagai bentuk dukungan 
s e k o l a h ,  d a n  t e n t u n y a  s u d a h  
d i k o o r d i n a s i k a n  d e n g a n  D i n a s  
Pendidikan Kota Tangerang Selatan, 
siswa tersebut bisa mengikuti ujian di 
rumah, dengan diawasi oleh dua orang 
guru yang mengajar setiap harinya.
 Semua rangkaian ujian akhir 
kelas XII sudah selesai dilaksanakan. 
Semoga semua jerih lelah siswa, guru, 
dan orang tua yang selalu memberikan 
dukungan dan doa dapat menghasilkan 
hasil yang terbaik, yaitu lulus 100% 
dengan nilai yang paling optimal. 
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 SMA Kristen ORA et LABORA BSD kembali menggelar acara tahunan yaitu 
Graduation. Pada tahun 2018 ini, Graduation diselenggarakan untuk melepas siswa-
siswa  angkatan ke-20 yang telah LULUS dalam mengikuti rangkaian pembelajaran 
dan ujian-ujian yang diadakan. Jumlah wisudawan yang mengikuti sebanyak  101 
dari program IPA dan IPS. Serangkaian persiapan telah dilaksanakan oleh panitia 
dengan mengusung nuansa daerah di Indonesia, dan tema yang diangkat adalah 
“Melangkah Menuju Masa Depan”. Rangkaian acara ini dimulai dengan perarakan 
wisudawan memasuki ruangan wisuda yang diikuti oleh guru-guru dan staf karyawan 
SMA.
 Acara inti dalam Graduation ini adalah pengalungan medali bagi seluruh 
wisudawan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, yang diikuti dengan pemberian 
rapor dan bunga oleh wakil kepala sekolah. Kegiatan berikutnya adalah pemberian 
bunga dari wisudawan ke orang tua sebagai ungkapan rasa terima kasih wisudawan 
ke orang tua yang telah mendidik dan menghantarkan mereka sampai lulus SMA.
 Dalam kegiatan Graduation ini juga dilaksanakan pemberian  sertifikat bagi para 
siswa yang telah mengukir prestasi baik dalam bidang akademik maupun non 
akademik selama tiga tahun menempuh studi di SMA Kristen ORA et LABORA .
Acara  Graduation ini dimeriahkan dengan penampilan Modern Dance SMA yang 
menampilkan tari kreasi dari budaya Indonesia yang dikolaborasikan dengan tari 
modern. Penampilan berikutnya adalah perwakilan siswa kelas 11 (Jason Octavianus 
dan Angela Nadya dan  Band The Tweenties), serta penampilan perwakilan siswa 
kelas 12 (Anastasia Rompas dan Alberto diiringi oleh Athanasius Soedira dan 
Fernando serta band kelas 12). 
 Pada kesempatan ini perwakilan wisudawan juga diberikan kesempatan 
untuk menyampaikan rasa terima kasih dan kesan-kesan mereka selama 
menempuh studi di sekolah ini. Kegiatan ini diwakili oleh Jeane Monique Priscilla.  
Orang tua wisudawan juga diberikan kesempatan untuk memberikan kata 
sambutan yang diwakili oleh Bapak Anton Hendry (orang tua dari Jeremy Andhika 
kelas XII IPA 2).
 Semua rangkaian kegiatan telah berjalan dengan lancar. Dan semoga 
kegiatan ini bisa menjadi memori dalam perjalanan hidup mereka melangkah meniti 
masa depan yang masih luas membentang untuk diraih dan diperjuangkan. 

GRADUATION SMA KRISTEN ORA et LABORA BSD
 ANGKATAN #20 - SABTU, 5 MEI 2018
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Kegiatan Semester Genap 2018 SMK OeL
 Setelah melalui semester Gasal 2017 dengan penuh berkata dan sukacita SMK 
OeL, BSD melanjutkan  kembali proses pendidikannya dengan penuh semangat baru dan 
penuh sukacita dengan iman atas penyertaan Tuhan. Adapun beberapa hal kegiatan 
dan peristiwa yang SMK alami semester ini adalah:

1. Perpisahan dengan Bapak Ir. Edi Djatmiko, M.T
Bapak Edi yang adalah salah satu perintis berdirinya SMK OeL, dengan berat hati 
memutuskan untuk mengundurkan diri dari SMK berhubung dengan kondisi 
kesehatan yang Pak Edi nyatakan semakin berat untuk tetap berkarya di SMK. 
Beliau khawatir akan mengganggu proses pendidikan di SMK dengan kondisi 
kesehatannya dan akhirnya memutuskan untuk beristirahat di rumah bersama 
keluarga untuk memulihkan kesehatan beliau. Dengan berat hati dan rasa sedih 
yang mendalam keluarga besar SMK OeL, melepas kepergian Pak Edi. Terima 
kasih, sedalam-dalamnya atas segala cinta, perhatian dan ilmu yang Pak Edi 
berikan, dari kami siswa siswi SMK dan semua pimpinan, sahabat Guru, Staf dan 
karyawan. Dan semoga kesehatan Pak Edi dapat segera pulih dan tetap terjaga 
dalam berkat Tuhan. 

2. Paskah Bersama
Bersama dengan siswa-i SMA OeL, BSD, 
sebagian siswa siswi SMK OeL yang 
beragama Kristen mengukuti ibadah 
Paskah bersama (03-04-2018) dengan 
tema “Kristus yang bangkit mengajak 
kita mewujudkan damai sejahtera”. 

3. Tes masuk Calon Siswa Baru 
Mulai sejak awal semester SMK OeL 
telah membuka penerimaan calon 
murid baru. Tes yang diadakan memiliki 
beberapa bentuk, yang pertama 
adalah tes tertulis berisikan soal-soal IPA, 
Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa 
Inggris dan Psikologi. Kedua adalah tes 
praktek yang berkaitan dengan 
keahlian langsung dalam teknik 
kelistrikan. Dan yang terakhir adalah  
wawancara bersama kepala sekolah 
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dan juga guru SMK OeL yang lain.
4. Kunjungan ke industri PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Suralaya Banten: 

Demi meningkatkan kompetensi para murid SMK OeL, kami mengadakan 
kunjungan ke PLTU Suralaya setelah pada semester yang lalu SMK OeL 
mengunjungi PLTA dan PLTS. Diharapkan dengan kegiatan ini wawasan para 
murid semakin kaya dan baik tentang pembangkit tenaga listrik yang merupakan 
kompetensi utama SMK OeL. 

5. E-Learning:
Sistem pembelajaran SMK OeL, berbasis 
Internet semakin disempurnakan 
dengan menyelesaikan konten isi dan 
aksesnya yang semakin baik dan 
mudah diakses. Hal ini kerjakan oleh tim 
IT Yayasan dan dibantu oleh tim Young 
Leaders for Indonesia (YLI) serta teknisi IT 
dari CITE – Filipina.

6. Pertandingan Moonzer Cup VIII
SMK OeL, BSD mengasah kemampuan 
dan bakatnya di dalam kompetisi yang 
diadakan oleh SMAN II, Tangerang 
Selatan. Siswa SMK berpartisipasi dalam 
bidang Pidato Bahasa Inggris yang 
menyabet Juara III oleh Rocky S. 
Kumonong. Lalu bidang atletik cabang 
lari sprint diwakili oleh Rorinda Sultan 
Pasya namun masih belum bisa 
memperoleh juara. Dan SMK juga 
mengikuti pertandingan futsal yang 
diperjuangkan oleh tim futsal SMK. 

7. Marching Band: 
Setelah berlatih selama semester lalu 
dan dimantapkan kembali selama 
semester ini tim Marching Band SMK 
menampilkan kebolehannya dalam 
acara fun run dan pentas seni yang 
diselenggarakan SMA dan SMP OeL 
BSD.
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