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Salam Redaksi

SalamRedaksiBuletin

DASAR FILOSOFI
     Menjadi garam dan terang dunia 

     bagi sesama (Matius 5:13-16)
VISI

     Mendidik siswa menjadi manusia
     yang takut akan Tuhan, 

     berguna bagi sesama dan 
     berpengetahuan tinggi 

     berdasarkan nilai-nilai Kristiani.
MISI

     Menyelenggarakan pendidikan 
     berkualitas dan menyenangkan untuk:

      * Mengembangkan iman siswa 
        agar berperilaku seturut dengan

        nilai-nilai kristiani,
      * Mengembangkan sikap dan

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

      * Mengembangkan potensi siswa 
        secara optimal agar menjadi 

        manusia yang handal.
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SALAM PENUH CINTA DARI REDAKSI BULETIN
 Buletin ORA et LABORA dikemas dengan sentuhan tangan yang penuh cinta, 
dikerjakan dengan kesabaran hati seluas samudera, dan dipersembahkan kepada 
pembaca teriring senyum merona bak mentari menyapa cakrawala.
Sajian Buletin kali inipun tak lepas dari sentuhan cinta yang luar biasa dari para guru dan 
siswa  dalam meracik naskah, mengemas, dan mengedit berita serta melaporkan 
kegiatan tiap-tiap unit sekolah di lingkup YPK Ora et LABORA.
 Adakah kekuatan yang lebih dahsyat dari kekuatan cinta?  Ingatan saya 
mengembara dan mengulang kembali memori saat meminta para kepala sekolah dan 
PIC Buletin di unit sekolah masing-masing untuk mengirimkan berita dan laporan 
kegiatan. Terlintas jelas spirit antusias, tergambar senyum menebar, terbuka aura 
semangat untuk sukses bersama, bukankah itu respon cinta yang luar biasa ?
Apa jadinya jika sebuah kerja berbalut dengan rasa cinta luar biasa?  Tentulah sebuah 
hasil karya yang memesona. Kerja keras team redaksi dan  antusias para guru dan 
siswa, selayaknyalah kita berikan apresiasi dan kami ucapkan terimakasih tertinggi dari 
kedalaman sanubari
 Segenap pembaca yang budiman, kami memang mencoba menyajikan 
buah-buah aktifitas dan kegiatan sekolah ORA et LABORA Jakarta-Tangerang. Aktifitas 
dan kegiatan yang sedikit banyak menggambarkan karya anak-anak era milenial. 
Kami berharap para pembaca dapat menikmati, menyimpan dalam sanubari dan 
meneguhkan wawasan bahwa ORA et LABORA dan kegiatanya yang padat akan 
menjadi berkat.
 Kita para orang tua dan anak-anak sama-sama hadir ke dunia dari buah cinta, 
namun sadar atau tidak  kita terpisah jarak maupun era.  Anak-anak kita berada pada 
era milenial, segala gerak geliatnya berkait erat dengan teknologi terutama teknologi 
IT, mereka berlari melesat cepat sekali. Tetapi ke mana mereka berlari, secepat apa 
mereka berlari, lintasannya tetap harus kita miliki, biarkan mereka bertumbuh menjadi 
anak milenial namun tetap terkendali, memiliki kerendahan hati, jiwa yang peduli dan 
hidup bertumbuh dalam naungan sang Ilahi. 
Bersinarlah terus bintang-bintang ORA et LABORA.                                               
Bercahayalah terus laksana bintang kejora.                   
Syaloom Redaksi 
Yulius ADBS
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Salah satu perilaku yang nyata dari generasi Milenial (generasi setelah 
Generasi X) adalah “Native Streaming” juga “Live Streaming” (siaran langsung lewat 
koneksi Internet) yang kini masif dipergunakan dalam penggunaan handphone serta 
berbagai perangkat digital kita. Mengontrol sistem di luar sana dan “menikmati” 
berbagai hal dalam kehidupan lewat gadget dengan streaming. Bahkan sampai 
tentang Natal juga ber-Natalan, merayakan Hari Kelahiran Tuhan Yesus Kristus, 
terciptalah apa yang saya sebut sebagai: Streaming Christmast atau Natal 
Streaming! 
 “Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah 
menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita.” (1 
Korintus 1:30). Tema Natal tahun 2018 (yang disepakati oleh PGI dan KWI) adalah dan 
diambil dari bagian ayat 30a: “Yesus Kristus Hikmat Bagi Kita.”
Namun di tengah “kebaruan” yang melanda, apakah Yesus masih tetap sebagai isi 
dan hakikat dari streaming kita, khususnya streaming Natal kita? Kalimat firman yang 
kencang dan kuat sinyalnya bergema dari bacaan 1 Korintus 1:30a: “Telah menjadi 
hikmat.”
 Siapa yang telah menjadi hikmat? Jawabannya jelas Allah di dalam Sang Bayi 
Kudus yang lahir di Betlehem, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian apa yang menjadi isinya? 
Tentulah KASIH. Streaming Kelahiran Yesus adalah “streaming hikmat” Allah yang 
selalu mengasihi, berpihak, membela dan peduli kepada dunia, khususnya kepada 
kita manusia. Streaming hikmat itu berwujud pada berita kelahiran sang bayi Kudus. 
Streaming yang selalu saja memukau, penuh kesederhanaan, menyelamatkan, 
membawa damai dan sangat membahagiakan, “Gloria in exelcis Deo!” 
 Kalau mau lebih otentik lagi, zaman now sekarang berita Natalis-Nya sudah 
memasuki generasi berikutnya (kelanjutan Milenial). Sebab setelah generasi X, Y dan 
Z, muncul sudah generasi Alpha. Generasi Alpha adalah manusia (anak-anak atau 
cucu-cucu), yang sampai tahun 2018 ini berusia maksimal 8 tahun. Diyakini generasi 
Alpha akan lebih pintar dan cerdas dibandingkan generasi Milenial. 
 Menyadarkan kita sekaligus menjadi perjuangan kita bersama untuk tetap 
menstreaming hikmat kelahiran Tuhan dan Juru Selamat sebagai isi dan hakikat tiap 
generasi. Casing atau bungkus yang kita sebut Nama atau Julukan Generasi (Milenial, 
Generasi Alpha, dan seterusnya nanti) memang hasil identifikasi memajunya durasi 
waktu, perubahan masa dan kemajuan zaman. Namun, hikmat Kasih Allah yang 
berwujud kepada Natal, “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia 
telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 
yang kekal” (Yohanes 3:16), akan terus tergenapi 
jika kita semua rela dan bersungguh-sungguh 
terlibat pada Proses Penyelamatan Allah bagi 
dunia, kita semakin percaya (beriman), semakin 
hidup dalam hikmat kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak 
takut menjadi pembawa damai dan kesukacitaan - 
kebahagiaan bagi generasi di tiap konteks. Selamat 
men s t reamingkan Kas ih  Nata l .  Se lamat  
menstreamingkan, baik via handphone serta 
gadget  kita. Namun yang lebih penting 
menstreamingkan Kasih Kehadiran Tuhan Yesus 
Kristus di perbuatan asli dan pelayanan nyata. 
Selamat Natal Milenial. 
(Pdt. Lusindo Yosep Tobing)

NATAL MILENIAL
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Penulis: Audrey (9) dan Vridha (8B)

Kamis, 19 Juli 2018 sekolah kami mengadakan seminar tentang bahaya 
narkoba yang bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional). Seminar ini 
diikuti oleh siswa-siswi SMPK ORA et LABORA Pamulang. Jenis-jenis narkoba, bahaya 
narkoba dipaparkan dengan sangat jelas oleh Kepala Seksi Pencegahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Sony Gunawan, SE,M.Si. Beliau juga memberikan 
hadiah berupa pin Anti Narkoba kepada dua murid yang menjawab pertanyaan-
pertanyaan dari Pak Sony. Di akhir acara beliau berpesan agar kami para remaja 
harus bisa menjaga diri, jangan mudah tergoda, dan selalu waspada jangan sampai 
coba-coba karena narkoba merusak masa depan kita. 

Jauhi , Gapailah Cita-CitaNarkoba
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Senin, 22 Oktober 2018 SDK ORA 
et LABORA Pamulang mengadakan 
kegiatan seminar mengenai bahaya 
napza. Seminar kali ini berjudul “Generasi 
Berprestasi dan Berkarakter Tanpa 
Narkoba”. Seminar ini diperuntukkan 
kepada seluruh anak-anak kelas III, IV, V 
dan VI SDK ORA et LABORA Pamulang. 
Memiliki bekal sejak dini merupakan hal 
baik untuk modal kehidupan mereka 
yang akan datang terlebih di dalam 
pergaulan mereka. Memahami tentang 
narkoba itu apa, serta efek yang dapat 
terjadi jika narkoba dikonsumsi oleh 
mereka, akan membuat mereka tahu 
bahwa narkoba adalah sesuatu hal yang 
tidak baik untuk dikonsumsi atau pun 
digunakan dalam kehidupan mereka. 
Anak-anak yang mengikuti seminar ini 
pun belajar bahwa pergaulan yang 
buruk akan membawa mereka pada 
dampak yang buruk  dan akan 
m e n j e r u m u s k a n  m e r e k a  p a d a  
kegagalan, bukan pada suatu prestasi 
yang cemerlang. Melalui seminar ini 
generasi muda dan penerus bangsa 
dibekali pengetahuan untuk melawan 
dan menolak ajakan menggunakan 
narkoba dalam pergaulan mereka kelak 
ataupun saat ini.  

Seminar Napza: 
Generasi Berprestasi

dan
Berkarakter 

Tanpa Narkoba
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Jumat, 12 Oktober 2018, kegiatan seminar parenting dilaksanakan. Seluruh 
orang tua siswa-siswi kelas satu hingga kelas enam SDK ORA et LABORA Pamulang 
menghadiri kegiatan ini. Seminar parenting kali ini memiliki tema "Pola Asuh Bijak Era 
Digital" yang disampaikan oleh seorang psikolog. Materi yang disampaikan seperti 
menumbuhkan kesadaran orang tua dalam mendampingi anak menghadapi era 
digital, memberikan pemahaman kepada orang tua betapa pentingnya anak-anak 
memiliki batasan-batasan materi yang dapat diakses dalam jaringan internet serta 
membangun hubungan erat antara orang tua dan anak dan memahami pola yang 
sama dalam menghadapi era digital saat ini. Dalam seminar ini terdapat banyak hal-
hal baru untuk menghadapi era digital dengan bijak yang dapat diketahui para 
orang tua, serta pengajar siswa-siswi SDK ORA et LABORA Pamulang. Terlebih 
disediakannya juga waktu untuk orang tua bertanya dan mengungkapkan 
pengalamannya dalam menghadapi anak-anaknya dalam mengarungi era digital 
yang membuat orang tua lainnya juga saling belajar.

Seminar Parenting: 
“Pola Asuh Bijak Era Digital”
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Laborian

Edisi Januari 2019

 Pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018 yang lalu, KB-TK ORA et LABORA 
Pamulang mengadakan seminar parenting terkait pemahaman seks bagi anak-
anak. Dengan seminar ini para orang tua diberi pengertian mengenai pentingnya 
pendidikan seks untuk anak. Seminar diadakan di Ruang Hebron GKI Pamulang. 
Sedangkan pembicara seminar adalah Bapak Widyastama Cahyana dan Ibu Eva 
Indrawati. Tujuan utama Tuhan Allah menciptakan seks adalah untuk menghasilkan 
keturunan ilahi, generasi baru yang kudus, dewasa dalam iman dan pengenalan 
akan Tuhan serta menjadi terang dan garam dunia. Orang tua memegang peranan 
sangat penting di dalamnya. (RK)

Sex Education for Children
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Berjiwa muda dan bersemangat tinggi, kesan yang terpacar di wajah Dr.Eng. Purnomo 
Sejati, guru baru yang kini menjadi Kepala SMK ORA et LABORA.  Pribadi dengan multi 
talenta di bidang teknik ini, mengenyam pendidikan mulai dari elektronika, listrik, 
komputer, mesin hingga robotik, kini mewarnai dinamika kemajuan SMK ORA et 
LABORA. Tidak hanya di bidang teknik, beliau yang akrab dipanggil Pak Pur juga 
berpengalaman di pendidikan yang sudah dilakukan sejak tahun 13 tahun yang lalu. 
Pengalaman mengajar di berbagai kalangan mulai dari SMK, Pelatihan Umum, 
Training Center hingga Universitas membuat lulusan terbaik program Doktor Universitas 
Tokushima Jepang ini mencintai dunia pendidikan. Beliau berharap dapat 
memberikan inspirasi bagi generasi muda agar lebih banyak lagi anak-anak Indonesia 
yang berprestasi.

Perjumpaan dengan SMK OL

Awal tahun 2018 saat masih bekerja di salah satu universitas swasta di Jakarta, Pak Pur 
melamar lowongan guru SMK OL yang dibuka di salah satu website layanan informasi 
kerja. Melihat pengalaman dan riwayat pendidikan yang baik, pihak HRD 
mengundang untuk wawancara tidak hanya sebagai guru, namun sekaligus sebagai 
Kepala Sekolah. Beliau sempat kaget dan tidak menduga akan tawaran tersebut. 

Apalagi beberapa saat setelah wawancara, pihak 
universitas tempat ia bekerja telah mengangkat menjadi 

pegawai tetap dengan jabatan struktural Kepala 
Laboratorium. Semakin bingung, beliau hampir tidak 
menolak tawaran dari SMK OL. Sampai suatu ketika 
Ketua Yayasan ORA et LABORA turun langsung untuk 
melakukan negosiasi. Dan akhirnya beliau bersedia 
untuk bergabung di keluarga besar ORA et LABORA. 

“Saat saya dulu sekolah di salah satu SMK Negeri di 
Surabaya, pernah bercita-cita memiliki sebuah sekolah 
kejuruan dan mengelolanya, kiri sebagian cita-cita saya 

terwujud” tuturnya.

Pendidikan di Era Milenial menurut Pak Purnomo

Milenial atau disebut juga dengan Generasi Y, 
adalah setiap orang yang dilahirkan antara 
tahun 1982-2004 seperti yang didefinisikan 
oleh Howe dan Strauss pada bukunya yang 
berjudul  Generations: The History of 
America's Future. Jadi menurut buku 
tersebut, siapapun yang berusia antara 14 
hingga 36 tahun pada saat ini, adalah 
seorang Milenial. Kehidupan milenial 
diiringi oleh perkembangan teknologi 
elektronik yang begitu pesat, mulai dari 
komputer, televisi, hingga telephone 
genggam. 

Pak Pur juga tergolong seorang milenial 
dan merasakan langsung perubahan 

teknologi elektronik dari masa ke masa. 
Seperti komputer yang dimilikinya di akhir tahun 
90an dengan RAM 32 Megabyte sudah sangat 

Berjiwa muda dan bersemangat tinggi
Dr.Eng. Purnomo Sejati
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bagus. Kini komputer dengan RAM 8 Gigabyte adalah hal biasa. Sangat drastis! 
Demikian juga dengan permainan elektronik mulai dari Nitendo, SEGA, hingga 
playstation seri pertama juga menjadi favoritnya di masa itu. Namun yang menarik 
adalah beliau tetap bisa berprestasi di pendidikan. Sejak SMK hingga S3, Pak Pur selalu 
mendapatkan beasiswa sehingga tidak membebani kedua orang tuanya. Dari 
pengalaman selama ini, cara menjadi milenial yang tuntas di pendidikan dan lancar 
dalam karir adalah fokus dengan cita-cita, selalu memperbaiki diri dan gunakan 
teknologi sebagai alat bantu untuk mendukung dua hal tesebut.

Fokus adalah kunci untuk mencapai tujuan di saat banyak hal di hadapan kita seperti 
informasi, fasilitas, hiburan yang dapat mengganggu upaya untuk mencapai tujuan 
tersebut. “Agar bisa fokus dan konsisten, buatlah rencana kegiatan harian dan 
mingguan dan bulanan jika diperlukan. Lalu pastikan rencana tersebut dapat 
terlaksana dengan baik” ujar bapak satu anak ini. Pak Pur juga terbiasa membawa 
buku saku sebagai catatan kegiatan sehari-hari sejak sekolah di Surabaya tahun 2004 
dulu.

Peribahasa “di atas langit masih ada langit lagi” menjadi pegangan beliau sejak lama 
agar selalu belajar dan memperbaiki diri. Hal ini semakin menjadi terbiasa tatkala Pak 
Pur belajar di Universitas Tokushima dengan orang Jepang yang selalu rendah hati dan 
berfikir positif. “Orang Jepang itu selalu terbuka dengan masukan, obyektif dan 
mendengarkan dengan baik. Jadi saat saya belajar disana, saya menjadi sangat 
percaya diri untuk menghasilkan ide-ide saya sendiri, sesederhanapun itu” Ungkap Pak 
Purnomo mengenang.  

Bekerja sebagai seorang Guru di jaman dengan teknologi serba canggih ini, menjadi 
tantangan tersendiri bagi Pak Purnomo. Contohnya tentang kebiasaan siswa-siswi 
membawa handphone ke sekolah. Tidak hanya dibawa untuk menerima telepon dari 
orangtuanya, namun mereka bisa saja bermain game online, menggunakan media 
sosial dan chatting. Tidak jarang anak-anak ini lebih fokus ke handphone mereka 
daripada bertegur sapa sehingga dapat mengurangi rasa kepekaan sosial. Oleh 
karena itu, diperlukan sikap yang benar yaitu dengan memandang setiap teknologi 
sebagai alat bantu untuk menunjang hidup sehari-hari dan tetap mengutamakan 
hubugan baik antar orang-per orang. Tuturnya melihat situasi siswa-siswi di SMK OL.

Mengapa berkarir di Indonesia?

Sering sekali saya menerima pertanyaan seperti ini. 
Bahkan ketika bertemu dengan adik-adik di SMPK OeL 
BSD dan Pamulang, mereka menanyakan hal yang sama. 
Satu alasan yang mendasari Pak Pur kembali ke Indonesia 
adalah karena keluarga. “saya sudah merantau sejak 
lulus SMP. Umur 15 tahun saya menetap di Surabaya. Lalu 
saat kuliah di Malang menghabiskan waktu sekitar 4 
tahun. Kemudian Training ke Jakarta selama 1 tahun 
lanjut kerja di Batam. Setelah itu saya ke Jepang dari 
tahun 2011 sampai 2017. Jadi saya merasa sudah saatnya 
kembali ke Indonesia untuk lebih dekat dengan keluarga, 
anak dan istri di Jakarta serta Ibu saya ada di Sidoarjo. 
Keputusan kembali ke Indonesia memuncak saat dua 
minggu sebelum sidang  Disertasi S3 tahun lalu. Saat itu 
saya sudah mendapatkan tawaran kerja sebagai Peneliti 
di laboratorium tempat saya belajar. Di saat yang 
bersamaan anak pertama saya lahir. Seketika itu, melalui 
email saya mengundurkan diri dari pekerjaan yang 
secara khusus diberikan oleh profesor saya, Takashi 
Yasuno.” Kenang Pak Purnomo.
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Siswa Berprestasi

 Pada hari Kamis, 18 Oktober 2018  
dengan semangat Queenz cheerleader 
SMP dan SMA Ora et Labora BSD 
berangkat ke  Yogyakarta untuk 
mengikuti lomba cheerleader tingkat 
nasional untuk pertama kalinya, yang 
diselenggarakan oleh The A Team 
National Cheerleading Championship 
Yogyakarta 2018. Perlombaan diadakan 
pada hari Minggu, 21 
Oktober 2018 di Graha 
Instiper Yogyakarta.  
Lomba cheerleading 
nasional ini meliputi 
k o t a  B a n d u n g ,  
Surabaya, Jakarta dan 
tentunya sebagai tuan 
r u m a h  y a i t u  
Yogyakarta. The A 
t e a m  n a s i o n a l  
c h e e r l e a d i n g  
mempunyai berbagai 
t ingkatan,  Queenz 
cheerleader tergolong 
dalam tingkat National 

QUEENZ 
Show Why They're Royal

All Girl Intermediate Junior High School 
level  2.  Dalam t ingkat Al l  Gir l  
intermediate Junior High School 
terdapat 4 peserta dari keempat kota 
tersebut. Queenz tentunya ingin 
menampilkan yang terbaik pada 
lomba cheerleading national. Puji 
Tuhan berkat usaha dan kerja keras 
selama 3 bulan membuahkan hasil  
dengan menyabet Juara 2 tingkat 
Nasional dan membawa pulang piala, 
medali serta uang pembinaan. Kami 
percaya bahwa proses tidak akan 
mengkhianati hasil. Good Job Queenz! 
(Chika /Siswi / SMP BSD)
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Siswa Berprestasi

Chemistry Movie Project merupakan bagian dari 
Chemistry Art Competition dalam rangkaian acara Chemistry 
Fair 2018 yang diselenggarakan oleh Departemen Kimia 
Universitas Indonesia. Chemistry Movie Project pada tahun ini 
membawa tema “A Little Thing to Make Indonesian Industry 
Better”. Kompetisi tingkat nasional ini mengajak peserta untuk 
berpikir kreatif dan inovatif dalam memadukan seni dengan 
tema yang ada untuk dituangkan ke dalam film pendek. 
Chemistry Movie Project ini juga memaksimalkan potensi 
peserta untuk dapat menyampaikan pesan secara efektif 
melalui film pendek.

Untuk Chemistry Movie Project, SMAK ORA et LABORA BSD 
memenangkan Juara II untuk film yang berjudul “Kasus 
Perdana Mr. Jo: Investigasi Boraks”. Film ini adalah hasil kerja 
sama yang luar biasa antara anggota OeL Chemistry Club 
dan berbagai pihak seperti para siswa, guru dan staf.

Sinopsis
Ketenangan sekolah terusik. Seorang siswa - 

Justin - dirawat di rumah sakit karena keracunan 
boraks. Orang tuanya  pun marah dan 
menyalahkan pihak sekolah bahkan berusaha 
menempuh jalur hukum. Mr. Jo - seorang guru kimia - 
memutuskan untuk menyelidiki kasus ini. Tetapi dia 
tidak sendirian, Rachel dan Mikha turut serta dalam 
investigasi ini.

Hasil investigasi yang dilakukan Rachel dan 
Mikha mengarah kepada Rio. Rio secara sembunyi-
sembunyi menjual penganan yang dicurigai 
mengandung boraks di sekolah. Rachel dan Mikha 
pun menyelidiki Rio lebih dalam, sementara Mr. Jo menganalisis penganan yang tersedia 
di sekolah. Dapatkah Rachel dan Mikha membuktikan Rio sebagai oknum yang terlibat 
dalam kasus keracunan ini? Ataukah Rio memang tidak bersalah? Akankah orang tua 
Justin memperoleh keadilan atas kemalangan yang menimpa mereka? Mr. Jo, Rachel, 
dan Mikha pun harus berpacu dengan waktu untuk mengungkapkan kebenaran di balik 
kasus ini. Tonton filmnya di Channel YouTube: OeL Chemistry.
Sekilas Tentang OeL Chemistry Club
OeL Chemistry Club atau Klub Kimia adalah 
salah satu kegiatan ekstrakurikuler di SMAK ORA 
et LABORA BSD. Kegiatan klub ini antara lain 
pemantapan materi kimia, eksperimen kimia 
yang unik, proyek ilmiah, chemipreneur, dan 
persiapan berbagai lomba seperti UI Chemistry 
Fair, Olimpiade Kimia, dan lain-lain. Kegiatan 
klub dan lomba yang diikuti tidak hanya 
terbatas pada kompetisi seperti olimpiade kimia 
saja tetapi juga berbagai topik dan lomba yang 
berhubungan dengan aspek seni dan sosial, 
yang tentunya berkaitan dengan kimia. 
(ECL/2018).  

 

Juara II Tingkat Nasional 
Chemistry Movie Project Universitas Indonesia
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Siswa Berprestasi

Immanuel Christian siswa kelas lima dan Alvin 
siswa kelas empat dari SDK ORA et LABORA Pamulang, 
berhasil meraih prestasi yang membanggakan 
dengan menjadi juara Tunggal Putra dan Ganda Putra 
dalam kejuaraan badminton yang diselenggarakan 
oleh DIASPORA Tangerang Selatan. Kiranya bakat 
yang dimiliki boleh selalu dikembangkan dengan 
meraih juara di kejuaraan berikutnya yang akan diikuti.

Pada tanggal 17 November 2018, SMAK ORA et LABORA diwakili oleh Theo Sebastian 
Soedirdjo siswa kelas XII IPA mengikuti lomba renang di Beacon Academy yang berlokasi di 
Jakarta. Theo dipilih sekolah untuk mengikuti lomba ini karena Theo dapat dibilang sebagai 
atlet renang yang sudah memenangkan beberapa perlombaan di tingkat provinsi dan 
nasional. Persiapan yang dilakukan ternyata sudah dirintis Theo dari kelas 9 yakni latihan 
setiap hari dari jam 04.00 – 06.00 pagi sebelum ke sekolah. Theo memilih cabang olahraga 
renang dikarenakan sudah menjadi salah satu hobi dan diyakini akan mencapai prestasi 
yang diharapkan. Tanggal 17 November 2018 pukul 06.00 didampingi oleh Pak Tegar dan 
kedua orang tuanya, Theo berangkat ke Beacon Academy. Sesampainya di sana, yang 
dilakukan pertama kali adalah pemanasan, kemudian berlomba dari pagi pukul 08.00 
hingga sore pukul 15.00. Lomba tersebut diikuti oleh kurang lebih 50 peserta dari beberapa 
sekolah sejabodetabek. Nomor yang diperlombakan ada 8 nomor yaitu 25m gaya kupu-
kupu, 25m gaya punggung, 25m gaya dada, 25m gaya bebas, 50m gaya kupu-kupu, 50m 
gaya punggung, 50m gaya dada, dan 50m gaya bebas. Dari nomor yang dilombakan 
tersebut Theo memperoleh 8 medali yang terdiri dari 2 medali emas (juara 1) di nomor 25m 
gaya punggung dan 50m gaya punggung, dan 6 medali perak (juara 2) lainnya dari nomor 
25m gaya kupu-kupu, 50m gaya kupu-kupu, 25m gaya dada, 50m gaya dada, 25m gaya 
bebas, dan 50m gaya bebas. Kunci untuk mencapai keberhasilan tersebut menurut Theo 
adalah kerja keras, mengikuti arahan pelatih dan dukungan dari orang tua. Wahhh.. luar 
biasa semangatnya Theo. Semoga untuk ke depannya SMAK ORA et LABORA dapat 
menjadi sarana untuk menghantarkan para siswa mencapai bintang yang bercahaya. 
Maju terus untuk ORA et LABORA.

Theo Sebastian Soedirdjo

Immanuel Christian dan Alvin



Create Stars In God’s Hand 13Edisi Januari 2019

Kolom Guru

 Jumat, 13 Juli 2018 YPK ORA et LABORA mengadakan kegiatan kebersamaan 
untuk keluarga besar YPK ORA et LABORA. Acara tersebut dilaksanakan di Taman 
Wisata Alam (TWA) Gunung Pancar, Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus 
yayasan, jajaran direksi, para kepala kampus, para kepala sekolah, guru-guru, para 
staf, tata usaha, petugas cleaning service, dan petugas security. Kegiatan 
berlangsung selama 1 hari dari pagi sampai sore. 
 Kegiatan kebersamaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi 
penyegaran kembali kepada kita seluruh civitas YPK ORA et LABORA sebelum 
memasuki kegiatan Tahun Pelajaran yang baru 2018/2019 agar lebih fresh, lebih 
semangat lagi melayani serta semakin terbina rasa kebersamaan dan rasa memiliki 
sekolah yang kita cintai tempat kita mengabdi, tempat kita melayani.

Suasana kebersamaan terasa mulai dari keberangkatan dengan 
menggunakan bus.  Keberangkatan dilakukan pada 2 lokasi kampus yaitu kampus 
Panglima Polim dan kampus BSD. Untuk membuat suasana lebih akrab di antara 
peserta, peserta diacak penempatan duduknya agar tidak terjadi pengelompokan 
hanya dari satu jenjang sekolah, atau satu unit kampus dalam 1 bus. Peserta dalam 
satu bus ada direktur, kepala kampus, kepada sekolah, cleaning service, security, 
guru, dan staf.

(Kolose 3:23, TB) Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap 
hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan dalam kitab

(1 Korintus 15:58, TB) Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, 
jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam 
persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. “Create Stars and God's Hand”

Kebersamaan Keluarga Besar YPK ORA et LABORA
Taman Wisata Alam Gunung Pancar-Sentul Bogor
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 Revolusi digital ini sebenarnya 
sudah dimulai sejak tahun 1980. Hal ini 
ditandai dengan perubahan dari 
teknologi mekanik dan elektronik 
analog ke teknologi digital (angka-
angka yang berhubungan dengan 
perhitungan tertentu, KBI). Revolusi ini 
menandai awal era informasi yang 
semakin cepat dan tanpa batas. 
Revolusi digital telah mengubah cara 
pandang manusia dalam menjalani 
kehidupan yang sangat canggih saat 
ini, sehingga mempermudah dan 
mempercepat penyelesaian segala 
urusan, termasuk di dunia pendidikan 
dengan sarana utama yang diperlukan 
adalah laptop dan sejenisnya serta 
jaringan Internet. 

Hal ini pun menjadi tantangan 
tersendiri di dunia pendidikan yang 
tentu akan berdampak pada proses 
belajar mengajar di sekolah. Dengan 
penerapan digitalisasi di sekolah akan 
banyak manfaat yang didapat baik 
oleh guru atau siswa, antara lain:
1. Mempermudah proses pembe- 

lajaran termasuk evaluasi/ujian. 
2.  Mempermudah dan mempercepat 

p e n y e l e s a i a n  p e k e r j a a n  
administratif.

3. Memperkaya sumber belajar baik 
berupa buku-buku elektronik  
ataupun yang lainnya.

4. Mengurangi penggunaan kertas 
(paperless) sehingga lebih ramah 

Tantangan Sekolah Di Era Digital
lingkungan.

5. Dapat membuat komunitas yang 
positif antarsiswa, antarguru, lintas 
sekolah, lintas daerah bahkan bisa 
lintas negara.

6.  Penyampaian informasi ke orang tua 
ataupun kedinasan akan lebih cepat.

7.  Untuk orang tua bisa jadi akan dapat 
menghemat biaya, misalnya dengan 
memberikan laptop kepada putra-
putrinya akan memotong biaya beli 
buku paket pelajaran dan buku tulis 
(untuk kelas-kelas besar). 

Di samping banyak manfaat/kelebihan 
yang diperoleh dari  penerapan 
digitalisasi sekolah pasti ada dampak 
negatif yang mesti di cari solusinya, 
misalnya:
1.  Berpengaruh pada kesehatan mata.
2. Akan muncul aktifitas negatif misalnya 

plagiat, maniak game, pornografi, 
dan lain-lain.

3.  Munculnya degradasi moral misalnya 
lunturnya kejujuran, tanggung jawab, 
d i s ip l in ,  sopan santun,  s i kap 
menghargai karya orang lain, tidak 
menghormati guru, dan lain-lain. 

 Kehadiran guru dan orang tua 
masih sangat diperlukan terutama untuk 
meminimalkan ekses dari digitalisasi 
sekolah, karena fakta menunjukkan 
orang dewasa saja belum bisa arif dan 
bi jaksana dalam memanfaatkan 
teknologi, apalagi para siswa. Untuk itu 
perlu komitmen yang positif dari semua 
pihak (sekolah, orang tua dan para 
siswa), terutama yang berkaitan dengan 
karakter siswa. Jangan sampai teknologi 
malah menjerumuskan ke hal-hal yang 
kurang terpuji bahkan kriminalitas. 
Pendampingan yang intensif tetap harus 
dilakukan oleh sekolah dan orang tua 
walaupun pemerintah sudah melakukan 
perlindungan melalui UU nomor 11 tahun 
2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi 
Elektronik). (Eko Purnomo, SMP OeL Polim)
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 Pada hari Sabtu, 15 September 2018, bidang akademik mengadakan pelatihan bagi 
guru-guru TK, SD, dan Bimbingan Konseling (BK). Tema pelatihan kali ini adalah “Penanganan 
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)” dengan narasumber Ibu Kurnia Mega, M.Psi, Psikolog dari 
Clinical Psychologist & Certified Practitioner in Therapeutic Skills. Kegiatan pelatihan dimulai 

dengan ibadah bersama yang dipimpin 
oleh Ibu Christien Natalia Adu Ke.

Pelatihan ini dilaksanakan di Aula 
Sekolah Kristen ORA et LABORA BSD, 
tepatnya di Kampus Sekolah ORA et 
LABORA BSD, di Anggrek Loka, Sektor 2.1, 
Kecamatan Serpong, Kelurahan Rawa 
Buntu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi 
Banten. Pelatihan diikuti oleh guru-guru TK, 
SD dan BK dari Sekolah Kristen ORA et 
LABORA Panglima Polim, Jakarta Selatan, 
Sekolah Kristen ORA et LABORA Pamulang, 
Tangerang Selatan dan Sekolah Kristen ORA 
et LABORA BSD, Tangerang Selatan. Dihadiri 
oleh sekitar 50 peserta. 

Bidang akademik melihat pentingnya menambah pengetahuan dan wawasan guru-
guru khususnya dalam hal menangani anak berkebutuhan khusus. Atas dasar tersebut maka 
diadakan pelatihan ini. Kegiatan pelatihan dimulai dari pukul 08.00 WIB dan berakhir pada 
pukul 15.00 WIB. 

Di akhir pelatihan tim pelaksana membagikan formulir sebagai evaluasi untuk 
mengetahui pendapat dan saran peserta berkenaan dengan kegiatan pelatihan ini. 
Sebagian besar peserta senang, itu dapat dilihat dari komentar peserta melalui formulir isian. 
Beberapa berpendapat bahwa saat mengikuti pelatihan ini mereka mendapatkan ilmu dan 
pengetahuan baru berkenaan dengan cara mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam 
kelas secara khusus dengan anak berkebutuhan khusus, menjadi tahu dan lebih mengerti 
bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus dengan baik, mengetahui jenis-jenis anak 
berkebutuhan khusus (ABK) beserta contoh-contohnya (autis, ADHD, keterbelakangan mental, 
dan lain-lain), menjadi tahu bagaimana cara memberitahukan kepada orang tua tentang 
anaknya, dan yang paling penting adalah pelatihan ini sangat menginspirasi guru-guru untuk 
bersikap sabar, berempati, dalam menangani anak berkebutuhan khusus.

Akhir kata, kiranya dengan pelatihan kali ini guru-guru mendapatkan ilmu, wawasan 
dan cara pandang yang baru dan baik khususnya berkenaan dengan cara menangani anak 
berkebutuhan khusus. Terima kasih. Semangat dalam melayani dan berkarya. Tuhan 
memberkati. Seperti firman Tuhan dalam (Kolose 3:23, TB) “Apapun juga yang kamu perbuat, 
p e r b u a t l a h  d e n g a n  
segenap hatimu seperti 
untuk Tuhan dan bukan 
untuk manus ia.”  Dan 
dalam kitab (1 Korintus 
15:58, TB) “Karena itu, 
saudara-saudaraku yang 
kekasih, berdirilah teguh, 
jangan goyah, dan giatlah 
selalu dalam pekerjaan 
Tuhan! Sebab kamu tahu, 
b a h w a  d a l a m  
p e r s e k u t u a n  d e n g a n  
Tuhan jerih payahmu tidak 
sia-sia.” 

Laporan Kegiatan Pelatihan Guru TK, SD, BK
PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)
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Shallom, memasuki kegiatan belajar mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2018/2019 
Yayasan Pendidikan Kristen ORA et LABORA mengadakan pelatihan dengan tujuan 
memberi wawasan, amunisi baru, penyegaran bagi guru-guru untuk senantiasa semangat 
dalam melayani anak didik. Adapun 
kegiatannya adalah sebagai berikut:

 
Hari Pertama, 2 Juli 2018
 Seminar hari pertama dibawakan 
oleh Pendeta Julianto Simanjuntak 
dengan tema “Karakter Kristus Sebagai 
Guru Sejati”. Dalam penyampaiannya 
pembicara lebih menekankan pada 
bagaimana menjalani hubungan yang 
baik antar guru dan siswa. Bagaimana 
guru memahami siswa, pembicara lebih 
banyak memberikan contoh melalui 
praktek dirinya secara pribadi tentang 
hubungannya dengan anak. Guru 
memahami psikologi anak agar terbina 
hubungan yang baik antara guru dan murid. Seminar diikuti oleh seluruh civitas YPK ORA et 
LABORA: direktur, kepala kampus, kepala sekolah, guru, staf, OB. 

Hari Kedua, 3 Juli 2018
 Seminar hari kedua bertema “Leadership” dibawakan oleh Bapak Hary Elias. 
Dalam penyampaiannya pembicara mendahului dengan membuka mindset peserta 
bagaimana untuk menjadi leader/pemimpin yang baik, apa yang harus dilakukan oleh 
seorang pemimpin untuk mengembangkan sebuah organisasi agar lebih maju dan 
berkembang. Memimpin organisasi dimulai dengan memimpin diri sendiri, “lead yourself 
speed others.” Seorang pemimpin harus memiliki banyak strategi untuk mencapai 
kesuksesan, untuk sukses seorang pemimpin membuat skala prioritas. Skala prioritas dibagi 
menjadi 5: Very High Priority, High Priority, Middle Priority, Lower Priority, Very Low Priority, 
yang pembicara sebut dengan Diamond Nine Activity.  

Kegiatan Seminar Dan Pelatihan Guru
Awal Tahun Pelajaran 2018/2019

Hari Ketiga, 4 Juli 2018
 Pada hari ketiga seminar bertema “Merubah Paradigma” dibawakan oleh Ibu Itje 
Chodidjah. Dalam penyampaiannya Ibu Itje menekankan pada bagaimana guru harus 
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merubah paradigma berpikirnya tentang sikap dan karakter anak didik. Ibu Itje 
membahas tentang generasi dimulai dari generasi 1945, generasi boomer, generasi x, 
generasi y, dan generasi milenial/generasi z. Alasannya para pengajar atau guru sekarang 
rata-rata lahir pada generasi x dan generasi y, yang diajarkan adalah generasi milenial 
yang pola dan olah pikirnya berbeda. Sering kali guru-guru mengeluhkan tentang sikap 
dan karakter muridnya yang sulit dikendalikan. Pesan penting yang disampaikan oleh Ibu 
Itje adalah guru-guru harus mau lebih memahami dan menyelami pola pikir anak didik 
atau muridnya. Guru harus menjalin hubungan yang baik dengan anak didik/siswa. Guru 
yang menjalin hubungan baik dengan siswa akan membuat siswa lebih bersemangat 
terpacu untuk belajar lebih baik, guru yang menerima murid dengan baik akan diterima 
baik oleh murid. 

Hari Keempat, 5 Juli 2018
 Pada hari keempat kegiatan difokuskan pada workshop untuk guru-guru. Dibagi 
menjadi 3 kelompok, guru-guru TK, guru-guru SD dan guru-guru SMP/SMA/SMK. Untuk guru-
guru TK membahas tentang kegiatan di kampus masing-masing di sharing-kan dengan 
kampus lainnya, serta penyeragaman administrasi guru. Kegiatan workshop untuk guru-
guru SD dibawakan oleh Ibu Elah Nurelah dari instruktur nasional yang membahas tentang 
HOTS. Untuk guru-guru SMP/SMA/SMK dibawakan oleh Bapak Khristiyono Prahara Sakti dari 
penulis buku penerbit Erlangga. Pada sesi pertama pembicara membuka wawasan guru-
guru tentang metode dalam membuat soal-soal HOTS, selanjutnya pada sesi kedua guru-
guru diminta membuat soal-soal HOTS dan sesi ketiga guru-guru mempresentasikan soal 
HOTS yang sudah dibuat. 
Workshop tentang pembuatan soal HOTS diberikan agar guru-guru mendapat masukan 
tentang bagaimana cara membuat soal HOTS karena Kurikulum 2013 lebih menekankan 
pada soal-soal HOTS. Harapannya pada tahun pelajaran 2018/2019 soal-soal untuk 
ulangan siswa sudah dalam bentuk HOTS.



Menjadi garam dan terang bagi sesama18 Edisi Januari 2019

Daftar IsiKolom Guru

Pada seminar/pelatihan ini secara keseluruhan peserta menyatakan bahwa 
mendapat pencerahan yang baik untuk setiap materi yang disampaikan, dari seminar hari 
pertama Pdt. Julianto Simanjuntak lebih membahas dari aspek psikologi membahas 
tentang hubungan antara orang tua dengan anak dan bagaimana hubungan guru 
dengan anak murid sehingga terbina hubungan yang sangat baik dan terciptanya proses 
belajar mengajar yang baik dan menyenangkan bagi guru dan siswa serta orang tua 
siswa. 

Hari kedua materi tentang leadership yang disampaikan oleh Bapak Hary Elias. 
Pembicara membuka mindset peserta bagaimana menjadi pemimpin yang baik, apa 
yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, beliau memberikan contoh tentang skala 
prioritas yang beliau beri nama Diamond Nine Activity. Materi ini sangat bagus dan peserta 
mendapatkan informasi yang baik tentang bagaimana untuk menjadi pemimpin harus 
dimulai dari memimpin diri sendiri dan berdampak baik buat orang di sekitar kita. 

Hari ketiga materi yang disampaikan oleh Ibu Itje Chodidjah adalah tentang merubah 
paradigma. Beliau membahas tentang generasi. Ibu Itje membagi generasi itu menjadi 5 
tingkatan: generasi silence, generasi boomer, generasi X, generasi Y, dan generasi Z 
(Milenial). Tujuannya adalah agar guru-guru dan peserta merubah cara berpikirnya 
tentang anak didik sekarang yang lahir pada generasi milenial di mana guru-guru 
sekarang menghadapi kendala dalam penanganan siswa yang kurang patuh, tidak 
seperti di jaman ketika guru-guru sekarang masih menjadi siswa. Di sini Ibu Itje 
menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi oleh guru-guru sekarang karena 
perbedaan generasi, antara generasi pendidik dan generasi yang dididik. Harapannya 
dengan guru mau merubah paradigmanya maka kendala-kendala yang dihadapi 
sekarang dapat diatasi dan proses belajar mengajar menjadi menyenangkan. 

Hari keempat dilakukan workshop tentang Kurikulum 2013, pembahasan difokuskan 
pada metode dan cara membuat soal ulangan yang HOTS (High Order Thinking Skill).  
Dibagi dalam 2 jenjang, pertama jenjang SMP/SMA/SMK disatukan dengan narasumber 
Bapak Khristiyono Prahara Sakti, dan yang kedua Ibu Elah Nurelah yang menjadi 
narasumber untuk guru-guru SD. Kegiatan workshop ini diberikan agar guru-guru memiliki 
bekal dan kemampuan dalam membuat soal-soal HOTS. 

Rangkaian kegiatan seminar/pelatihan awal Tahun Pelajaran 2018/2109 dilaksanakan 
selama 4 hari di kampus BSD dan diikuti dengan puncak kegiatan yaitu diadakannya 
ibadah bersama awal tahun pelajaran 2018/2019 pada Jumat, 6 Juli 2018 di Kampus OeL 
Panglima Polim. Kiranya apa yang sudah dibagikan oleh pembicara dan pengkhotbah 
dan diterima oleh guru serta seluruh civitas YPK ORA et LABORA dapat diimplementasikan 
dalam kelas dan tempat kerja demi perkembangan peserta didik dan perkembangan 
sekolah. Shalom. Tuhan memberkati.
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ANASTASIA PRADITHA
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Program Adik Asuh
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Ayo...berteman...!

Program Ayo Berteman merupakan program kerja sama antara SD 

ORA et LABORA BSD dan PAUD Generasi Bibit Unggul yang di 

fasilitasi oleh William & Lily Foundation. Program ini dititikberatkan 

pada kegiatan pertukaran karya siswa kedua sekolah dan juga 

penyaluran donasi sukarela oleh SD ORA et LABORA BSD. Tujuan 

utama program ini adalah untuk mendukung perkembangan 

sosial-kognitif anak di tahap pendidikan dasar dan anak usia dini.   

Yayasan William dan Lily adalah Yayasan filantropi yang didirikan 
untuk memperkecil kesenjangan di komunitas marginal di 
Indonesia. WLF memiliki fokus pada tiga program utama. Tiga 
program utama tersebut mengutamakan dukungan terhadap 
kualitas serta ketersediaan akses yang lebih baik untuk pendidikan 
anak usia dini dan pendidikan vokasi, mempromosikan gizi dan 
kesehatan ibu, dan menyediakan dukungan untuk pemberdayaan 
masyarakat. Bersama dengan SD ORA et LABORA BSD, Tangerang 
dan PAUD Generasi Bibit Unggul, Prailangina - Sumba Timur, 
Yayasan William dan Lily bekerja sama dalam program Ayo 
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Berteman. Program Ayo Berteman yang memasuki tahun kedua ini 
merupakan program yang dititikberatkan pada kegiatan pertukaran 
karya siswa kedua institusi dan juga penyaluran donasi sukarela oleh SD 
ORA et LABORA. Tujuan utama program ini adalah untuk mendukung 
perkembangan sosial-kognitif anak di tahap pendidikan dasar dan 
anak usia dini.
Kegiatan Program Ayo Berteman tidak hanya berpusat pada 
penyaluran donasi siswa kelas 1-6, tetapi juga penukaran hasil karya 
siswa kelas 1-3 dalam program ini. Bulan September ini, siswa kelas 1, 2, 
dan 3 SD ORA et LABORA telah mengirimkan karya mereka ke Sumba. 
Tema karya yang dikirimkan untuk kali pertama ini adalah mengenal 
hewan sekitar. Setiap kelas memiliki temanya tersendiri, seperti 
misalnya kelas 2A mengirimkan origami berbentuk kupu-kupu dan 
kepiting. Bulan Oktober akhir kemarin, Ibu Maria dari PAUD Generasi 
Bibit Unggul datang untuk bertemu dengan pimpinan sekolah ORA et 
LABORA Ibu  Stefani Merdiningsih dan Ibu Sri Wahyuni. Petemuan 
tersebut untuk membahas kegiatan serta beberapa update tentang 
kedua sekolah.
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  Keadaan hari Senin, 20 Agustus 2018 di 
Sekolah ORA et LABORA BSD terlihat cukup ramai. 
Seluruh siswa dari tingkat SMA/SMK/SMP/SD/TK 
ikut serta dalam kegiatan bersama dalam rangka 
memperingati HUT RI ke 73 kali ini. Pada tingkat SD 
dan TK kegiatan diawali dengan upacara 
bendera, setelah itu pada pukul 07.45 WIB seluruh 
siswa dari semua jenjang di kampus BSD mengikuti 
kirab bersama dengan rute Kampus BSD – Taman 
Perdamaian – hale bus Trans BSD – kampus OeL 

BSD. Hanya untuk TK dan SD rutenya lebih pendek yaitu Kampus OeL BSD – Taman 
Perdamaian – kembali ke Kampus BSD.

Anak-anak cukup menikmati perjalanan pagi itu. Sambil berjalan membawa 
bendera, mereka bernyanyi lagu-lagu nasional. Pada kesempatan ini ada 
beberapa orang tua yang ikut mendampingi anak-anak menjalani kirab. Terima 
kasih papa mama... Sesampainya di Taman Perdamaian anak-anak beristirahat dan 
bermain bersama. Mereka belajar bekerja sama, saling toleransi dan tetap 
semangat seperti yang diajarkan oleh para pahlawan yang pantang menyerah 
merebut kemerdekaan RI. 

Setelah itu anak-anak kembali ke sekolah untuk mengikuti berbagai lomba 
dan makan bersama. Melalui kegiatan ini, para siswa juga belajar bahwa untuk 
mendapatkan sesuatu perlu usaha yang gigih dan saling menolong, serta tidak lupa 
mengucap syukur atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Merdeka..!

Peringatan 
Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia



Create Stars In God’s Hand 25Edisi Januari 2019

Liputan Khusus

 Menjadi warga negara Indonesia, 
negara yang indah, makmur, sejahtera dan 
diberkati Tuhan sungguh merupakan 
kebanggaan. Terlebih di saat merayakan ari h
u tlang ahun Republik Indonesia bersama 
keluarga, pastinya merupakan sukacita besar 
terutama bagi anak-anak. Itulah sebabnya 
pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018 
yang lalu, KB dan TK O  RA et LABORA
Pamulang mengadakan perayaan HUT RI ke-
73 di lapangan parkir Gereja Kristen Indonesia 
(GKI) Pamulang bersamaan dengan Family 
Day dengan mengadakan lomba-lomba 
bersama orang tua dan keluarga terkasih. 
Lomba yang diadakan antara lain estafet 
pisang (KB), estafet bola memakai sarung (TK-
A) dan estafet keset (TK-B). Anak-anak 
bersama keluarga sangat antusias mengikuti 
lomba demi lomba. Sungguh indah 
kebersamaan ini. 

 Sebe lumnya  para  o rang  tua  
diper lengkapi mengenai pentingnya 
pendidikan seks untuk anak melalui seminar 
parenting. Seminar diadakan di Ruang 
Hebron GKI  Pamulang.  Sedangkan 
pembicara  seminar  ada lah  Bapak  
Widyastama Cahyana dan Ibu Eva Indrawati. 
Tujuan utama Tuhan Allah menciptakan seks 
adalah untuk menghasilkan keturunan ilahi, 
generasi baru yang kudus, dewasa dalam 
iman dan pengenalan akan Tuhan serta 
menjadi terang dan garam dunia. Orang tua 
memegang peranan sangat penting di 
dalamnya. (RK)

Perayaan HUT RI KE 73 
dan Family Day

TKK ORA et LABORA Pamulang
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 Kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-73 diadakan pada hari Jumat, 
24 Agustus 2018, dimulai pukul 08.00 – 11.00 WIB. Kegiatan dibuka dengan senam 
bersama yang dipimpin oleh perwakilan 4 orang tua murid dari kelas TK-A (Victoria, 
Moshe) dan TK-B (Mariel, Prince Caleb) sebagai instruktur senam. Setelah senam 
bersama setiap orang tua dan anaknya langsung bergabung dengan kelompok 
yang sudah dibagikan berdasarkan warna group (kelompok Merah, Kuning, Hijau, 
Biru). Lomba dimulai dengan kerja sama antara orang tua dan anak seperti bakiak, 
dilanjutkan dengan anggar, lalu balap sarung sambil membawa balon, dan lompat 
tali. Lalu anak-anak boleh istirahat dan orang tua melanjutkan lomba voli kain dan 
tarik tambang. Lomba terakhir adalah khusus untuk anak; balon air.

 Setelah lomba terakhir kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama yang 
merupakan potluck dari orang tua murid berupa makanan tradisional dan juga 
jajanan pasar. Setelah istirahat adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu; 
pengumuman hadiah. Kelompok Kuning meraih Juara I, kelompok Merah Juara II, 
kelompok Biru Juara III dan yang terakhir adalah Kelompok Hijau. Semua peserta 
kegiatan terlihat sangat antusias dan bersemangat mengikuti lomba-lomba yang 
ada dan berharap akan ada kegiatan kebersamaan serupa di tahun pelajaran 

y a n g  a k a n  
datang.

Cerita Poelang Kampoeng
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 Merdeka..! Merdeka..! Merdeka..! Pekikan kata itu terdengar tidak hanya 
pada masa perjuangan kemerdekaan tetapi masih kita dengar sampai sekarang, 
apalagi di saat bertepatan dengan tanggal peringatan hari kemerdekaan pada 
bulan Agustus. Tanggal 20 Agustus 2018 kata “merdeka” berkumandang di upacara 
peringatan HUT ke-73 Republik Indonesia yang diadakan oleh SD Kristen ORA et 
LABORA BSD. Upacara ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada diri 
siswa. Setelah upacara selesai seluruh siswa SD Kristen ORA et LABORA BSD bersiap 
mengikuti karnaval budaya. Karnaval tahun ini bertema “Kita Bhinneka, Kita 
Indonesia”, menampilkan siswa yang mengenakan pakaian daerah, pakaian profesi 
modern dan batik. Peserta karnaval berparade mulai dari sekolah ORA et LABORA 
menuju Karya Bhakti, Taman Perdamaian dan kembali lagi ke Sekolah ORA et 
LABORA. Tujuan karnaval ini adalah untuk menunjukkan bahwa walaupun 
berbeda–beda, tetapi Indonesia tetap satu. Setelah karnaval budaya, siswa  
mengikuti lomba-lomba yang telah disiapkan oleh panitia. Lomba tersebut adalah  
memasukkan pensil ke dalam botol, gol 
penalti tutup mata, futsal joget, fashion 
show, lari kelereng, dan estafet bola 
terong. Tujuan kegiatan lomba adalah 
untuk meningkatkan rasa sportivitas, 
kerja sama, dan saling menghargai. 

P e r j u a n g a n  m e r e b u t  
kemerdekaan telah usai, tetapi 
perjuangan untuk meningkatkan 
k e m a m p u a n  d i r i  m e n g h a d a p i  
persaingan dunia tetap berlangsung. 
Selamat berjuang generasi muda, 
mengisi kemerdekaan yang telah 
diwariskan oleh para pahlawan 
kepada  kita. 

KITA BHINNEKA, KITA BHINNEKA, 
KITA INDONESIAKITA INDONESIA
KITA BHINNEKA, 
KITA INDONESIA



Menjadi garam dan terang bagi sesama28

Liputan Khusus

Edisi Januari 2019

Nama kegiatan: Perayaan HUT RI Ke-73
Tujuan:  

-  Mengenang jasa para pejuang 
dalam meraih kemerdekaan.

-  Menumbuhkan rasa nasionalisme 
dan patriotisme.

-  Menjalin kebersamaan melalui 
perlombaan.

Tanggal pelaksaan: Kamis, 16 Agustus 
2018.

Peserta: Seluruh siswa-siswi SDK ORA et 
LABORA Pamulang kelas 1 
sampai kelas 6.

Tempat: Lapangan SDK ORA et LABORA 
Pamulang.

Perayaan HUT RI Ke-73
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 Selasa, 21 Agustus 2018 sekolah kami, ORA et LABORA Panglima Polim 
merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-73. Kami memeriahkan HUT Kemerdekaan 
RI yang ke-73 ini dengan berbagai macam perlombaan. Sebelum perlombaan 
dimulai kami senam bersama para guru dan orang tua. Perlombaan dibagi menjadi 
beberapa kategori yaitu tingkat SD dan SMP, antara lain memindahkan air dengan 
sendok, bola voli air, balap karung, futsal joget, estafet koin dan kipas bola. Anak-
anak sangat antusias dan bersemangat mengikuti setiap perlombaan sehingga 
suasana menjadi seru dan meriah. Setiap kelas menyemangati teman-temannya 
yang sedang berlomba dan saking semangatnya sampai ada yang terjatuh.

 Dari semua perlombaan ini yang paling menyenangkan bagi saya adalah 
bermain futsal sambil joget, berbeda dari biasanya karena wajah setiap peserta 
ditutup menggunakan kerucut yang terbuat dari kertas sehingga kami sulit untuk 
melihat bola  yang kami tendang. Bukan bola yang kami tendang malah kaki teman-
teman dan setiap kali musik diputar, kami harus berhenti dan joget hingga yang 
menonton pun tertawa. Keseruan ini tidak hanya dirasakan para siswa saja tetapi 
guru, security dan orang tua murid pun tidak mau ketinggalan dengan diadakan 
lomba antara guru dan petugas security versus orang tua murid dalam pertandingan 
voli. Pada akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan guru dan security. Walau 
cuaca terasa panas dan badan terasa lelah tetapi hati tetap merasa senang dan 
gembira. (Jessica, kelas 8)

Merajut KEBERSAMAAN Dalam HUT RI Ke-73Merajut KEBERSAMAAN Dalam HUT RI Ke-73Merajut KEBERSAMAAN Dalam HUT RI Ke-73



Menjadi garam dan terang bagi sesama30

Liputan Khusus

Edisi Januari 2019

 Tujuh belas Agustus 2018, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Siswa-siswi 
ORA et LABORA mengadakan upacara dalam rangka hari ulang tahun Republik 
Indonesia yang ke-73. Upacara berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. 
Terima kasih khususnya untuk kalian, tim paskibra yang telah berlatih jauh-jauh hari. 
Kalian hebat!
 Untuk memeriahkan perayaan HUT RI, para anggota tim OSIS mengadakan 
beberapa perlombaan dan kirab pada 20 Agustus 2018. Pagi hari pukul 07.30 WIB, 
kami sudah bersiap-siap untuk melakukan kirab. Tim OSIS mengadakan beberapa 
perlombaan. Pertama yaitu lomba memindahkan kelereng. 
 Lomba kedua adalah memindahkan pilus dengan sumpit. Cukup banyak 
peserta lomba kesulitan dalam lomba ini. Walau mengalami kesulitan mereka tetap 
semangat dan pantang menyerah lho. Lomba ketiga yaitu memasukkan pensil ke 
dalam botol, tetapi ada yang sedikit unik di lomba ini karena para peserta harus 
putar-putar dulu biar pusing, sampai ada yang jatuh hihihi... Canda tawa kami 
mengiringi jalannya lomba. 
 Lomba keempat adalah makan kerupuk. Lomba ini memang sangat sering 
diadakan saat perayaan 17 Agustus. Sepertinya banyak yang kesulitan karena posisi 
kerupuk yang digantung lebih tinggi dari 
tinggi badan peserta. Semakin mendekati 
lomba terakhir para peserta semakin 
bersemangat walau panas terik matahari. Tak 
terasa sudah sampai pada lomba kelima yaitu 
balap karung. Mereka yang mengikuti lomba 
balap karung, meloncat dengan sangat 
cepat, walau ada peserta yang sempat jatuh.
 Lomba yang paling ditunggu-tunggu 
yaitu tarik tambang. Dengan perwakilan 
setiap kelas sepuluh orang, mereka sangat 
bersemangat dalam lomba ini. Dengan 
kegiatan perayaan HUT RI ke-73 ini siswa-siswi 
SMP OeL BSD dapat mengambil makna 
bahwa kemerdekaan bukan berart i  
perjuangan telah selesai tetapi baru akan 
dimulai dengan tantangan yang berbeda, 
serta meningkatkan kekompakan dalam 
kelas dan jiwa sportivitas dalam diri mereka. 
(Iona dan Natasha/Siswi/SMPK OeL BSD)

73 Tahun Indonesiaku73 Tahun Indonesiaku73 Tahun Indonesiaku
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Oleh: Michael Samuel Gunawan/8B

Halo sahabat buletin, selamat merayakan HUT RI yang ke-73, ya. Merdeka! 
Merdeka! Merdeka! Keceriaan dan kegembiraan kami tuangkan bersama tanpa 
memandang suku, agama, dan status sosial. Senin, 20 Agustus 2018 di halaman 
sekolah sebagai wujud rasa cinta kami terhadap bangsa tercinta ini kami warga SMP 
ORA et LABORA Pamulang merayakan HUT RI dengan mengikuti berbagai lomba. 
Lomba voli balon, makan kerupuk, joget balon, estafet bendera, memasukkan pensil 
ke dalam botol adalah lomba yang sederhana namun sangat bermakna bagi kami. 
Bahkan guru dan karyawan pun turut berpartisipasi merayakan kemerdekaan ini. 
Sebagai generasi muda mari wujudkan cita-cita para pahlawan yang sudah 
berjuang demi kemerdekaan bangsa dengan rajin belajar, hidup rukun, dan saling 
menghormati. Dirgahayu bangsaku. Merdeka!!!

Oleh: Valencia Pranoto/8A

Merdeka! Jumat, 17 Agustus 2018 pukul 07.15 - 08.30 WIB halaman sekolah ORA et 
LABORA Pamulang dipenuhi oleh siswa SD, SMP, guru, dan karyawan. Kami 
berkumpul untuk melaksanakan upacara bendera memperingati HUT RI ke-73.  
Derap langkah barisan pengibar bendera menambah rasa haru dan khidmat kami 
sebagai peserta upacara. Sikap tegap petugas dengan pakaian putih-putih itu 
berhasil mengibarkan bendera merah putih kebangsaan kami. Lagu kemerdekaan 
menggema dinyanyikan seluruh peserta upacara dengan penuh kebangaan. Rasa 
bangga kami sebagai generasi muda atas pengorbanan dan perjuangan para 
pahlawan akan kami wujudkan dengan rajin belajar, saling monghormati, dan 
mengisi waktu muda dengan hal-hal yang positif. Mari bersatu mengisi kemerdekaan 
dengan hidup rukun! Merdeka!

DirgahayuDirgahayu
Bangsaku Bangsaku 
Dirgahayu
Bangsaku 
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 Laborian, kegiatan siswa di SMA Kristen ORA et 
LABORA tidak ada habisnya. Salah satu kegiatan 
yang diadakan adalah pengukuhan Paskibra SMA. 
Kegiatan ini telah dilakukan beberapa tahun 
belakangan ini dan telah me-regenerasi.

 Tahun 2018 ini pembentukan Paskibra dimulai 
pada akhir bulan Juli dengan melakukan seleksi 
kepada para calon anggota baru. Pada awal 
Agustus, tim Paskibra SMA telah terbentuk dan 
memulai latihannya dalam rangka mempersiapkan 
diri untuk menjadi petugas dalam upacara 
peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-
73. Di bawah bimbingan, arahan dan pelatihan dari 
mantan salah satu anggota Paskibra Provinsi Banten 
2017 dan kakak-kakak alumni SMA, tim dilatih secara 
intensif. Para anggota tim Paskibra menjalankan 
proses latihan dengan semangat dan tekad untuk 
dapat melaksanakan tugas dengan baik pada 
upacara tanggal 17 Agustus 2018. 

 Peluh dan lelah pun tertanggalkan dengan 
diadakannya upacara pengukuhan tim Paskibra SMA 2018 pada tanggal 16 Agustus 
2018. Upacara yang dilaksanakan dengan khidmat dan diikuti dengan baik oleh 
seluruh peserta upacara. Anggota tim Paskibra telah mempersiapkan diri dari pagi 
dan dengan semangat untuk melaksanakan upacara pengukuhan ini. Sebanyak 30 
siswa anggota tim Paskibra SMA dikukuhkan sebagai anggota resmi dan selanjutnya 
akan bertugas dalam upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

 Merdeka..! Merdeka..! Slogan semangat yang diucapkan oleh Ibu Maria 
Goretti Sumarni selaku pembina upacara bendera dalam rangka memperingati HUT 
Republik Indonesia ke-73. Semangat yang didengungkan untuk menyemangati 
seluruh peserta upacara yang hadir. Seluruh peserta menyambut dengan slogan 
yang sama, Merdeka..! Merdeka.. !! Peserta upacara peringatan hari kemerdekaan 
adalah dari seluruh civitas akademik dari ORA et LABORA kampus BSD. Mulai dari 
Principal, guru dan staf karyawan SMA, SMK, SD, dan petugas security kampus BSD. 

 Upacara dilaksanakan pada pagi hari, tanggal 17 Agustus 2018 di lapangan 

Pengukuhan PASKIBRA SMA

Upacara Peringatan HUT RI KE 73
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depan lobi barat kampus BSD. Tim 
Paskibra SMA pun melaksanakan tugas 
mulianya dengan baik sehingga 
membuat upacara terasa khidmat 
dan berjalan dengan lancar sesuai 
yang direncanakan. Dirgahayu 
Republik Indonesia ke-73!! Jayalah 
Indonesiaku!!

 Laborian, kegiatan di unit SMA 
Kristen ORA et LABORA tiada pernah 
habis. Salah satu kegiatan yang 
dilaksanakan adalah perayaan HUT 
Republik Indonesia ke-73. Perhelatan 
ini diadakan pada hari Senin, 20 
Agustus 2018 dan seluruh peserta 
kegiatan adalah guru dan siswa SMA. 
B e r a g a m  k e g i a t a n  l o m b a  
dilaksanakan seperti tarik tambang, 
lompat karung yang menjadi tren dari 
zaman ke zaman, dan lomba-lomba 
lainnya. 

 Kecer ian dan semangat  
mengikuti lomba dirasakan oleh 
se lu ruh  guru  dan s i swa yang 
berpartisipasi. Kebersamaan dan azas 
kekeluargaan yang telah dibangun 
sangat terasa di dalam setiap 
p e r l o m b a a n  y a n g  d i a d a k a n .  
Perayaan HUT ini diadakan untuk 
menyemangat i  se lu ruh  c iv i tas  
akademik SMA di dalam menjalani 
kehidupan di alam yang merdeka ini. Semangat untuk terus berkarya, semangat 
untuk terus menjalin kebersamaan dalam kepelbagaian dan semangat untuk tetap 
mencintai tanah air tercinta, Indonesia. Semangat ini akan terus digaungkan di 
dalam kehidupan keseharian di unit SMA demi membangun rasa persatuan dan 
kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Jayalah selalu Indonesiaku!!  

Perayaan HUT RI KE 73 



 Pada tanggal 18 Desember 2018, seluruh civitas akademi SMAK ORA et LABORA BSD 
merayakan sukacita Natal dalam bentuk ibadah, perayaan natal dan aksi sosial. Tema ibadah 
perayaan natal tahun 2018 adalah “HIS Presence Gives us HOPE” dengan ayat Alkitab dari 
kitab Yesaya 40: 3 dan Injil Matius 2: 7–12. Kehadiran Kristus memberikan pengharapan bagi 
seluruh umat manusia terutama bagi generasi muda Kristus untuk tetap bersemangat dalam 
meraih harapan dan cita-citanya. Pengharapan tidak pernah sia-sia karena Yesus Kristus selalu 
beserta umat-Nya yang percaya dan setia kepada-Nya. Demikian gambaran pesan natal 
2018 bagi seluruh civitas akademi SMA.
 Ibadah perayaan Natal 2018 ini dilayani oleh pelayan firman dari GKI Harapan Indah 
Bekasi, yakni Rev. Efraproditus Cahya Tantama. Pesan natal yang disampaikan akan 
memberikan semangat bagi seluruh civitas akademi yang hadir untuk tetap memiliki 
pengharapan di dalam Kristus Yesus.
 Ibadah perayaan ini dilayani oleh petugas ibadah dari pengurus OSIS dan 
dimeriahkan oleh penampilan dari perwakilan siswa kelas X, XI, dan penampilan dari kelas XII 
IPA, XII IPS-1 dan XII IPS-2 dengan berbagai talenta yang dimiliki. Paduan Suara SMA pun 
menampilkan suara emasnya dalam ibadah perayaan Natal tahun ini.
Ibadah perayaan Natal ini dihadiri oleh seluruh civitas akademi mulai dari kepala sekolah, 
guru, karyawan dan seluruh siswa SMA Kristen ORA et LABORA BSD. Ibadah perayaan ini juga 
dihadiri oleh Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala Kampus unit BSD, Ibu Stefani Merdiningsih selaku 
Direktur Akademik YPK ORA et LABORA, Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan perwakilan dari OSIS 
SMP BSD.
 Ibadah perayaan Natal adalah merupakan salah satu agenda kegiatan tetap dan 
wajib bagi unit SMA. Setiap tahun tema dan nuansa ibadah maupun ruangan tidaklah selalu 
sama. Hal ini terjadi karena kerja sama guru dan siswa yang baik dalam membuat suasana dan 
tema yang menarik. 
 Dalam perayaan natal ini siswa ditumbuhkan rasa berempati terhadap sesama yang 
membutuhkan pertolongan melalui aksi sosial dalam bentuk kolekte khusus yang akan 
disumbangkan seluruhnya untuk bencana alam di Palu melalui Pendeta Yusuf Paliling, dari 
Gereja Toraja Jemaat Elim Palu.
Wah akan ditunggu tahun 2019 untuk ibadah perayaan Natal SMA, seperti apa tema dan 
nuansa yang akan dibuat dan ditampilkan, lihat saja di tahun 2019. 
Maju terus SMA... Berkarya di dalam Kristus Yesus tidak pernah sia-sia…
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Ibadah Perayaan Natal 2018
SMA Kristen ORA et LABORA BSD
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 Sukacita Natal begitu terasa dalam Ibadah Perayaan Natal KB–TK ORA et 

LABORA BSD pada 10 Desember 2018. Anak–anak bergantian menampilkan 

berbagai pujian dan tarian sebagai ucapan syukur atas kelahiran Yesus Kristus. Para 

siswa juga belajar memvisualisasikan kelahiran Yesus melalui drama singkat yang 

dimainkan secara gabungan antara siswa TK A dan TK B. Para orang tua cukup 

bangga dan senang melihat anak–anaknya berani tampil dan memuliakan nama 

Tuhan. Pesan Natal kali ini disampaikan melalui panggung boneka dari Children 

Ministry dengan sangat menarik dan komunikatif dengan Tema ”Yesus Terang 

Dunia”, kiranya damai sukacita Natal boleh terus ada di dalam hidup kita. Amin.

Sukacita Natal di KB – TK ORA et LABORA BSD
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 TKK OeL Pamulang merayakan kelahiran Tuhan 
Yesus dalam bentuk ibadah dan perayaan Natal 
tanggal 13 Desember 2018 yang lalu. Khotbah yang 
disampaikan oleh Pdt. Yerusha Maria dalam bentuk 
cerita boneka membuat para siswa dan orang tua yang 
hadir antusias dalam mendengarkan. Inti dari khotbah 
yang disampaikan adalah mengenai apakah hadiah 
kita untuk kelahiran Yesus. Penyalaan lilin diwakili oleh 
Principal, Kepala Sekolah, Pendeta, orang tua siswa dan 
siswa dilakukan dengan diiringi Pujian “Malam Kudus” 
oleh Papa Monic dan kawan-kawan. Setelah seluruh 
ibadah selesai, dimulailah perayaan Natal. Perayaan 
kali ini dimeriahkan oleh  penampilan tari-tarian dan 
ensambel dari seluruh kelas dari KB sampai TK-B. Kiranya 
damai Natal selalu ada dalam hati kita. 

Damai Sejahtera Allah Di Bumi Pancasila
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 Siswa-siswi SDK OeL BSD merayakan Natal bersama pada tanggal 14 
Desember 2018. Tema yang diusung berjudul “ Kelahiran Kristus Wujud Kasih Allah”. 
Bapak Pendeta Ivan Gilang Kristian menyampaikan firman dengan jelas dan 
menyenangkan. Bapak pendeta mengajari menyanyi, gerakan, juga menunjukkan 
sulap. 

Acara Natal ini terlihat berbeda dari perayaan tahun-tahun sebelumnya 
karena ada penampilan fragmen oleh siswa, dan juga penampilan dari setiap 
grade. Acara diawali oleh drama dari English Club yang mengisahkan tentang 
kelahiran Tuhan Yesus, disambung fragmen (disampaikan oleh Jojo 3B, Vanesa 4A 
dan Joan 5B), penyampaian firman dan perayaan natal yang diisi oleh penampilan-
penampilan siswa. 

Perayaan Natal SDK OeL BSD
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 Natal adalah suatu kerinduan 
dunia untuk menyambut lahirnya Sang 
Juru Selamat ke dunia, untuk menebus 
dosa manusia bagi yang percaya 
kepadaNya dan kelahiranNya adalah 
dalam kepapaan. Natal memberikan 
teladan kepada kita mengenai 
kesederhanaan. Tuhan tidak lahir 
dalam kemewahan tapi dalam sebuah 
kandang domba, padahal Ia adalah 
Raja dari segala raja. 
 Natal yang kita nantikan 
merupakan simbol dari kasih Allah yang 
terbesar akan umat manusia. Natal 
mengajarkan bagaimana kita harus 
mengasihi orang lain. 
 Kita patut bersyukur karena 
kelahiran Yesus ke dunia memberi 
hikmat bagi semua umatnya. “Tetapi 
oleh Dia kamu berada dalam Kristus 
Yesus, yang oleh Allah telah menjadi 
hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan 
menguduskan dan menebus kita”.     
 Perayaan Natal SD dan SMP 
Panglima Polim, diawali dengan 
kebaktian bersama di GKI Kebayoran 
baru dengan pembawa firman bapak 
Pendeta Lusindo Tobing kemudian 
dilanjutkan dengan perjamuan kasih 
yang disediakan oleh orang tua siswa 
di sekolah.
 Suasana meriah dan guyub 
antara siswa, guru dan orang tua, 
semuanya membaur ,  menyatu 
d e n g a n  p e n u h  k a s i h  t a n p a  
perbedaan, itulah suasana Sekolah 
ORA et LABORA Panglima Polim, saling 
membantu ,  me layan i  dengan 
menerapkan cinta kasih seperti yang 
Tuhan Yesus ajarkan kepada kita 
semua.
 “Selamat Natal 2018 dan Tahun 
Baru 2019“, kiranya di tahun 2019 
semuanya akan menjadi lebih baik, 
saling mengasihi dan menjadi berkat 
bagi sesama.  ( Nnk )                             

Perayaan Natal SD dan SMP 
ORA et LABORA Panglima Polim
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 Suasana natal SDK ORA et LABORA Pamulang tahun 2018 yang dilaksanakan 
pada hari Jumat, 14 Desember 2018 dipenuhi dengan sukacita dan keceriaan anak-
anak. Berkumpul beribadah dan memuji Tuhan, merupakan hal yang mereka 
rindukan pada akhir tahun 2018 ini. Memberikan kesaksian melalui pujian, tarian, dan 
penampilan orang tua siswa. Tema natal kali ini “Yesus Lahir Membawa 
Pembaharuan” yang diambil dari ayat bacaan 1 Yohanes 3: 15. Seluruh anak kelas 
satu hingga kelas enam SDK ORA et LABORA Pamulang diajak oleh para pengajar 
untuk terus hidup rukun dengan sesama terlebih saudara seiman mereka, anak-anak 
diajarkan untuk terus melakukan ajaran dan perilaku Tuhan di dalam kehidupan 
nyata mereka, agar mereka dapat diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak yang 
serupa gambaran-Nya. Semoga sukacita natal tahun 2018 ini tidak berlalu begitu 
saja, namun firman yang boleh mereka dengar bersama-sama tadi dapat dijadikan 
proses perubahan di tahun 2019 yang akan datang. Menjadi pribadi yang boleh 
membawa perubahan bagi sesama dan Tuhan dalam kehidupan serta terus hidup 
rukun dengan penuh damai. Selamat natal SDK ORA et LABORA Pamulang tahun 
2018 dan selamat menyambut tahun 2019 dengan penuh sukacita. Tuhan 
memberkati kita semua.

 “Yesus Lahir Membawa Pembaharuan”
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 Pada hari Kamis, 13 Desember 2018, siswa-siswi SMPK ORA et LABORA BSD 
memiliki acara Christmas Celebration. Adapun rangkaian perayaan natal diawali 
dengan kebaktian natal yang dipimpin oleh Pdt. Epafroditus Cahya Tantama, S.Th. 
dan dilanjutkan dengan perayaan natal. Tahun ini perayaan natal di SMP ORA et 
LABORA BSD mengangkat tema ”Harmony in Christmas”. Panitia juga turut 
mengundang adik-adik dari SD, serta kakak-kakak dari SMA dan SMK, dan beberapa 
perwakilan orang tua murid SMPK ORA et LABORA BSD. Selain dibenahi dengan 
firman Tuhan yang indah dan memotivasi, ada juga penampilan yang keren loh! 
Mulai dari TK, SMP, SMA, SMK, bahkan guru-guru SMPK ORA et LABORA ikut 
memeriahkan perayaan natal yang baru lalu. Dengan perasaan sukacita dan 
semangat menyambut natal, 
kami semua sangat antusias 
dalam mengikuti rangkaian 
acara. Bukan hanya senang 
karena mendapat door prize, 
namun kami juga bersyukur 
atas kelahiran Tuhan Yesus 
yang sangat berarti bagi kami. 
Kiranya terang natal akan 
tinggal di hati dan menjadi 
terang bagi sesama dan 
dalam satu suka cita. Merry 
Christmas 2018 and Happy 
New Year 2019. (Ellen / Siswi/ SMPK 
BSD)

Spirit of Christmas Spirit of Christmas Spirit of Christmas 
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 Rabu, 12 Desember 2018, kami siswa SMPK ORA et LABORA Pamulang 
merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan meriah. Acara diawali dengan ibadah 
Natal dan dilanjutkan dengan perayaan Natal. Setiap kelas menampilkan 
penampilan baik ensambel, drama, vocal group, ataupun dance yang sudah 
dipersiapkan sebelumnya. 
 Acara yang dimulai pukul 07.30 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB ini sangat 
membuat kami bahagia. Makan bersama dan bertukar kado menjadi tradisi kami 
setiap kali Natal tiba. Sungguh sukacita Natal telah hadir di antara kami. Yosua/8B

 -Selamat Hari Natal dan Tahun Baru-

Natal Untuk Bersama

 Hore…. Hari ini (Rabu, 12 Desember 2018) acara Natal bersama teman-teman di 
TKK ORA et LABORA Panglima Polim  bertema “Aku Mengasihi Keluargaku” (Matius 5:16) 
dilayani oleh Ev. Josua Nababan, S.Th. Acara ini dihadiri semua orang tua murid (kelas KB, 
TK A dan TK B). Anak-anak dan orang tua murid bersukacita dari awal sampai akhir 
acara. Acara diawali dengan gerak lagu “Light of The World” yang dipimpin oleh semua 
anak TK A dan diikuti oleh semua orang tua murid serta teman-temannya. Ada beragam 
penampilan yang ditampilkan: Kelas KB dan TK A menampilkan tarian natal dengan 
diiringi lagu “Santa Claus is Coming to Town” dan menyanyikan lagu “Malam Sunyi 
Senyap” dan “Marry's Boy Child” sambil bermain alat musik triangle, tamborin, maracas. 
Kelas TK B menampilkan tarian natal dengan diiringi lagu “We Wish You A Merry 
Christmas” dan bermain alat musik (glockenspiel, tamborin, triangle). Drama perayaan 
natal tahun ini menceritakan tentang kehidupan keluarga. (Selfi)

“Aku Mengasihi Keluargaku” 
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 Natal adalah peringatan 
lahirnya Yesus Kristus Sang Juru 
Selamat yang setiap tahun dirayakan 
oleh umat Kristen. Demikian juga 
dengan Keluarga Besar YPK ORA et 
LABORA turut bersukacita dan 
b e rgemb i ra  meny a mb ut  da n  
merayakannya bersama. Perayaan 
natal bukanlah sebuah perayaan 
yang dibuat meriah dan diikuti oleh 
banyak orang, tetapi perayaan natal 
harus bermakna dan memberi kesan 
pada tiap pribadi. Melalui perayaan 
natal, diharapkan tiap individu 
semakin berintegritas dan takut akan 
Tuhan. Melalui kelahiran Yesus Kristus, 
janji Allah dan karunia-Nya tentang 
penyelamatan Allah dipenuhi dan 
patut lah k i ta bersyukur  untuk 
k e l a h i r a n - N y a  d a n  k a r y a  
p e n y e l a m a t a n - N y a  s e r t a  
menunjukkan suatu perubahan 
dimulai dari kita sendiri sehingga dari 
kita, orang lain juga diubahkan. 
Kiranya seluruh harapan, tenaga dan 
pemikiran yang kita miliki menjadi 
dupa yang harum di hadapan Allah 
demi terciptanya suatu perubahan 
yang baru menuju manusia-manusia 
yang takut akan Tuhan.

 PIC perayaan Natal keluarga 
besar YPK ORA et LABORA tahun 2018 
ini dipercayakan kepada kampus 
ORA et LABORA Panglima Polim 
dengan pembawa firman bapak 
Pendeta Lusindo Tobing. Perayaan 
dikemas dalam nuansa daerah 
“Pulang Kampung“ dengan tema 
“Yesus Kristus Hikmat Bagi Kita” (1 
Korintus 1:30) dan sub tema “Melalui 
kerendahan hati dan pengorbanan 
diri, Yesus melaksanakan rencana 
Allah bagi manusia” (Nnk)

SELAMAT NATAL 2018 dan 

TAHUN BARU 2019.

KIRANYA KASIH KRISTUS SENANTIASA 
MENYATUKAN KELUARGA BESAR YPK 

ORA et LABORA, MELALUI 
KERENDAHAN HATI MELAYANI dan 

MENJADI BERKAT BAGI SESAMA.                                                                        
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Hari ini, 4 Oktober 2018 aku senang sekali, 
karena aku akan belajar tentang tubuhku. Tuhan 
menciptakan tubuhku sehat dan sempurna maka 
aku patut mensyukurinya. Setelah renungan pagi, 
kami menonton bersama film kartun tentang 
bagian tubuh dan fungsinya. Aku juga diajari ibu 
guru bagaimana cara menjaga tubuhku dengan 
benar (orang lain tidak boleh sembarangan 
melihat dan memegang bagian tubuh), karena 
tubuhku anugerah dari Tuhan maka harus aku jaga 
dan rawat dengan baik. 

Selain itu aku juga belajar tentang cara 
menyikat gigi sendiri yang benar dengan praktek 
langsung. Mulai dari menaruh pasta gigi, menyikat 
gigi dan berkumur setelah sikat gigi. Setelah gigi 
kami bersih lalu diperiksa oleh para dokter dari 
Aesthetics Dental Care. Dokter dan perawatnya 
ramah dan baik hati. Papa dan mama juga 
diberikan hasil pemeriksaan gigi dan tips merawat 
gigi anak. 
 Terima kasih Tuhan atas berkatmu untuk 
tubuhku, yang akan aku jaga dan rawat selalu.

Aku Cinta Tubuhku

 “Metamorphosis” adalah tema kegiatan ibadah syukur dan pelepasan TK B hari 
Kamis, 7 Juni 2108 yang dilaksanakan di GBI HOB Pamulang. Seperti halnya kupu-kupu, 
anak-anak mengalami hal yang sama ketika mereka awal masuk sekolah, mereka 
bagaikan telur dan berubah ulat yang kemudian menjadi kepompong serta puncaknya 
menjadi kupu-kupu yang indah melalui pembelajaran belajar dan bermain disekolah 
mereka ditempa menjadi pribadi yang punya karakter kristiani dan pembelajar.

 Ibadah syukur dan pelepasan TK B menampilkan karya seni anak-anak seperti tari 
daerah, gerak dan lagu, pujian, dan modern dance. Itu semua sebagai ungkapan kasih 
sayang dari anak, orang tua, serta guru. Anak-anak dan orang tua sangat menikmati 
keseluruhan acara.  Jadilah anak yang selalu indah dimanapun kalian berada karena 
Kristus menjadikan anak-anak sangat berharga dimata-Nya

Metamorphosis
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 Kegiatan Pelepasan TK tahun Pelajaran 2017/2018 dilaksanakan pada hari Jumat 
tanggal 1 Juni 2018 bertema “Carnival” dengan dress code carnival costume.  Pelepasan 
TK B diawali dengan iringan guru kelas membawa bendera ORA et LABORA dan siswa TK B 
memasuki ruangan pelepasan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
Setelah seremonial pelepasan berakhir, siswa TK B mengucapkan Pancasila dan 
menyanyikan Mars TKK ORA et LABORA bersama–sama. Semua siswa yang akan 
melanjutkan studi mereka ke kelas 1 didoakan oleh Bapak Pdt. Guntur W.A Karamoy. 
Penampilan tarian siswa TK A dan KB dengan lagu “Sha la la la” dan “Que Sera Sera” 
membuat suasana ruangan pelepasan semakin hangat. Dilanjutkan dengan penampilan 
Tari Payung siswa TK B “It's Small World”,  tarian siswa KB “Baby Shark”, dan penampilan 
ensambel gabungan menambah semarak acara pelepasan ini.   

Pesan dan kesan yang disampaikan oleh perwakilan orang tua murid TK B 
disampaikan oleh Bapak Andreas F. Sibarani, orang tua dari Fabian Christopher Sibarani, 
dilanjutkan dengan penyampaian kesan-kesan dari seluruh siswa TK B dalam bentuk film. 
Tangis haru memenuhi seluruh ruangan saat siswa TK B memberikan bunga mawar dan 
kartu ucapan terima kasih yang dibuat sendiri oleh siswa TK B untuk orang tuanya. Acara 
ditutup dengan doa lalu diakhiri dengan penampilan dance dan flash mob “Better When 
I'm Dancing” yang dipimpin oleh seluruh mama siswa TK B, diikuti oleh semua tamu 
undangan, siswa dan guru yang menghadiri acara pelepasan. 

Pelepasan TK B TKK ORA et LABORA Panglima Polim Tahun Pelajaran 20 /201Pelepasan TK B TKK ORA et LABORA Panglima Polim Tahun Pelajaran 20 /201  17 8  17 8Pelepasan TK B TKK ORA et LABORA Panglima Polim Tahun Pelajaran 20 /201  17 8
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 Hari Jumat, tanggal 21 September 2018, TKK ORA et LABORA Pamulang 
kedatangan tamu hebat, mereka adalah petugas pemadam kebakaran dari Dinas 
Pemadam Kebakaran Tangerang Selatan. Bersama mobil pemadam dan beberapa 
peralatan yang dibawa seperti jas pemadam, helm, selang, sepatu boot, dan yang 
lainnya. Anak-anak sangat antusias dan senang, foto menggunakan baju 
pemadam, naik mobil pemadam keliling sekitar sekolah, yang yang paling 
menyenangkan adalah bermain air bersama petugas pemadam.

Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengalaman yang anak-anak alami ini.

Pengenalan Profesi Pemadam Kebakaran

 Tim Paduan Suara 
Anak TKK ORA et LABORA 
P a n g l i m a  P o l i m  y a n g  
beranggotakan 19 siswa 
gabungan TK A dan TK B 
mengikuti lomba festival 
Paduan Suara Anak Tingkat 
TK di Mall Ciputra Jakarta 
Barat pada hari Sabtu, 15 
Desember 2018. Dua lagu 
Natal yang dinyanyikan 
adalah “Joy to the World” 
dan “Jingle Bells”. Puji Tuhan 
Yesus, tim paduan suara TKK 
OeL Panglima Polim meraih 
Juara 3 dari 15 peserta 
lomba. Kiranya anak-anak 
selalu rindu bersaksi melalui 
puji-pujian dan talenta yang 
mereka miliki. Terima kasih 
untuk dukungan doa dan 
pendampingan dari orang 
tua dari awal latihan hingga 
di saat lomba, campus 
principal dan tim guru TK. (HS)

Juara 3 - MCJ Festival Paduan Suara Anak
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 Pagi, 30 November 2018 seluruh siswa 
KB–TK ORA et LABORA BSD berharap cuaca 
tetap cerah setelah malam sebelumnya 
diguyur hujan deras. Karena hari ini mereka 
akan mengadakan perjalanan field trip ke 
Taman Mini Indonesia Indah. Lokasi 
pertama yang akan dituju adalah wahana 
Sky World. Di sini seluruh siswa belajar 
tentang transportasi ruang angkasa, 
belajar tentang tata surya di planetarium 
dan menonton film 4D. Selanjutnya 
perjalanan dilanjutkan dengan naik kereta 
api uap berkeliling Taman Mini melewati 
anjungan dan wahana yang ada di Taman 
Mini. Kunjungan terakhir adalah museum 
transportasi. Di sini siswa dapat belajar 
tentang sejarah transportasi, aneka alat 
transportasi di udara, laut dan darat, dan 
replika alat-alat transportasi. Setiap anak 
menikmati perjalanan ini dengan gembira, 
mereka mendapatkan pengalaman 
belajar macam-macam alat transportasi 
dengan dipandu oleh petugas di sana. 
Banyak pertanyaan yang muncul dari para 
siswa, hal ini menunjukkan minat dan rasa 
ingin tahu yang besar.

Field Trip KB – TK OeL BSD
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Kegiatan kunjungan belajar TransMart Pasaraya Blok M dilaksanakan pada 
hari Jumat, 28 September 2018. Kegiatan ini diikuti oleh murid KB, TK A & TK B. 
Rombongan berangkat dari TKK ORA et LABORA Panglima Polim pukul 07.45 WIB 
dengan berjalan kaki melewati GKI 
Kebayoran Baru lalu Melawai 
ditempuh dalam waktu +30 menit. 
T iba di Pasaraya rombongan 
berhenti istirahat makan selama 15 
menit, lalu murid berbaris dan 
men i t ipkan  tas  dan  barang 
bawaannya masing-masing di 
tempat penitipan barang. Kegiatan 
dimulai dengan penyambutan dan 
perkenalan oleh pramuniaga yang 
akan mendampingi rombongan 
dalam kunjungan belajar tersebut. 
Setelah perkenalan, murid diajak 
berkeliling ke area buah-buahan 
dan sayuran. Murid diperkenalkan 
dengan jenis-jenis buah-buahan 
yang ada di area tersebut beberapa 
murid berkesempatan mencicipi ubi bakar. Setelah memilih buah dan sayuran yang 
akan dibeli setiap anak mengantri untuk menimbang buah dan sayuran yang sudah 
dipilihnya. Setelah itu murid diajak berkeliling ke area susu, camilan dan peralatan 
mandi. Setelah selesai berkeliling murid-murid mengantri di kasir untuk membayar 
belanjaannya masing-masing. Kemudian acara dilanjutkan dengan belajar 
menghias donat dan donat yang dihias dinilai oleh tim pramuniaga yang 
mendampingi kunjungan lalu yang hiasannya terbaik mendapatkan hadiah. Juara 1 
diraih oleh Mikhael Karamoy (TK B), Juara II diraih oleh  Xander Casey Jonathan (TK B) 
dan Juara III diraih oleh Shane Simanjuntak (KB). Setiap murid membawa pulang 2 
donat. Setelah selesai penyerahan hadiah, murid diajak ke area restoran untuk 
menghabiskan bekal makan yang sudah dibawanya. Waktunya murid kembali ke 
tempat penitipan barang dan mengambil tasnya masing-masing lalu dibagikan 
goody bag untuk setiap murid. Lalu rombongan kembali ke sekolah dengan berjalan 
kaki melewati rute yang sama saat berangkat.

Kunjungan Belajar (Mini Trip) ke  TransMart
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 Mengenal lingkungan sekitar merupakan pembelajaran yang sangat 
menarik buat anak, terutama lingkungan alam yang belum pernah atau jarang 
dilihat oleh anak, misalnya lingkungan persawahan dengan kegiatan menanam 
padi, memandikan kerbau dan menangkap ikan di lumpur. Banyak  pengalaman 
yang sangat berharga yang didapat anak karena mengajarkan kemandirian dan 
keberanian serta pengetahuan  baru bagi anak. Saat anak turun ke sawah yang licin 
dan becek, berani berjalan di lumpur tanpa alas kaki yang  terkadang terselip batu 
kecil dan rumput, serta memandikan kerbau, binatang yang jarang mereka lihat 
tentunya memunculkan rasa khawatir bagi mereka, belum lagi saat   menangkap 
ikan yang licin dan besar, melebihi ukuran tangan mereka juga memunculkan 
banyak kenangan indah, manis dan tak terlupakan bagi anak. Itulah sekelumit 
kenangan perjalanan field trip kami, KB dan TK ORA et LABORA Pamulang pada hari 
Jumat, 23 November 2018 yang lalu.

Field Trip KB dan TK ORA et LABORA Pamulang 
ke Taman Buah Mekarsari
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 Hore, hari ini (Kamis, 25 Oktober 2018) 
siswa TKK ORA et LABORA Panglima Polim pergi 
field trip ke D'Kandang Amazing Farm bersama 
guru pendamping. Saat tiba di D'Kandang 
Amazing Farm, kami disambut oleh pemandu 
D'Kandang Amazing Farm menuju tempat 
istirahat dan semua siswa diberikan welcome 
drink bersama (minum susu hangat dan makan 
roti). Setelah itu, mereka pun melakukan 
kegiatan kreasi boneka potty, berjalan 
berkeliling di area peternakan untuk melihat jenis 
binatang yaitu kerbau albino, sapi dan memerah 
susu sapi, berkeliling ke area tanaman melihat 
jenis tanaman sayur dan memanen sayur secara 
langsung. Akhirnya yang dinantikan oleh setiap 
anak pun tiba yaitu naik delman dan 
memandikan kerbau. Semua siswa sangat 
bahagia ketika naik delman berkeliling melihat 
lingkungan sekitar dan kegiatan pun diakhiri 
dengan memandikan kerbau lalu mereka pun 
duduk di atas punggung kerbau. Melalui 
kegiatan ini,  anak-anak mendapatkan 
pengalaman secara langsung dari setiap 
kegiatan yang dialaminya. (Selfi)

Field Trip TKK ORA et LABORA- Panglima Polim
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 Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 
di bulan Oktober, TKK ORA et LABORA Pamulang 
mengadakan Bulan Bahasa dalam bentuk Bible Story 
Telling. Setiap siswa diberikan buku cerita Alkitab untuk 
dibacakan oleh orang tua masing-masing di rumah, lalu bila 
sudah siap harus menceritakannya kembali di depan kelas 
saat ibadah pagi dalam satu bulan. Banyak siswa yang 
malu-malu bahkan takut untuk bercerita, namun tidak 
sedikit pula yang dapat bercerita dengan baik. Melalui 
kegiatan ini, diharapkan hubungan orang tua dan anak 
terjalin lebih erat serta meningkatkan kepercayaan diri 
siswa dalam bercerita di depan teman-temannya.

Bulan Bahasa 
TKK ORA et LABORA Pamulang

 Dalam memperingati Hari Batik 
Nasional ,  TKK OeL Pamulang t idak 
ketinggalan turut mengadakan Pagelaran 
Kreasi Batik pada hari Kamis, 11 Oktober 2018 
di sekolah tepatnya di kelas Kelompok 
Bermain. Kelas ini kami sulap menjadi 
panggung yang cukup meriah dengan 
dekorasi yang apik. Pagelaran ini terlaksana 
berkat kerja sama dengan orang tua peserta 
didik, mulai kelompok bermain, TK A dan TK B. 
Mereka berusaha berkreasi dengan batik, 
sampai sedemikian rupa, kemudian putra-
putrinya tampil di panggung, berlenggang 
lenggok bak peragawan dan peragawati. 
Meskipun ada yang masih malu-malu, tetapi 
cukup banyak yang berhasil tampil hampir 
sempurna. Kami bangga dan senang atas 
antusiasme orang tua beserta putra-
putrinya, sehingga lelah kami rasanya 
terbayar. Puji Tuhan, hampir semua anak 
tampil, sebagian besar orang tua murid juga 
hadir mendampingi putra-putrinya, harapan 
terbesar kami mengenalkan batik pada 
anak usia dini melalui pagelaran ini secara 
praktis lebih bisa dimengerti dan dinikmati 
anak-anak.

Pagelaran Kreasi Batik
TKK OeL Pamulang
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Seiring perkembangan teknologi, permainan tradisional mulai ditinggalkan. 
Tak banyak generasi milenial yang mengenal permainan tradisional. Anak-anak 
lebih akrab bermain dengan gadget sehingga mereka dapat kehilangan jati diri 
mereka sebagai anak nusantara (setiap daerah di Indonesia punya permainan 
tradisional yang berbeda). Permainan gadget juga membuat anak menjadi 
individualis, mereka tidak terbiasa bermain dengan teman sebaya, sehingga 
ditakutkan mereka kesulitan dalam bersosialisasi.

Melalui permainan tradisional banyak hal yang juga dapat dipelajari, seperti 
ketangkasan, kecermatan, pengendalian emosi, kerja sama, kejujuran, tanggung 
jawab serta taat terhadap aturan.

Oleh sebab itu KB-TK ORA et LABORA BSD pada hari Jumat, 5 Oktober 2018 
mengadakan kegiatan “Asyiknya Bermain“ di mana setiap anak bisa bermain 
dengan menggunakan mainan tradisional seperti; congklak, gangsing, yoyo, 
beraneka macam otok-otok, pistol kayu, ketapel, kuda lumping, bakiak dan lain-lain. 
Mainan-mainan itu bisa dipakai di setiap pos yang berbeda sehingga anak-anak 
bisa mencoba semua mainan. 

Reaksi dari setiap anak cukup luar biasa. Mereka sangat gembira dan 
antusias dalam mencoba setiap permainan. Banyak pertanyaan yang keluar dari 
mulut mereka, seperti “Ini apa Miss namanya?”, ....., “Ini bagaimana cara 
mainnya?”...,  “Ini buatnya dari apa?”... dan banyak lagi. Dan ketika waktu bermain 
sudah selesaipun, mereka tetap masih ingin bermain. Kegiatan Asyiknya Bermain kali 
ini ditutup dengan main ular naga panjangnya bersama teman-teman dan ibu guru. 
Oh... indahnya hari ini...

Asyiknya Bermain Bersama...(Permainan Tradisional)
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 Program baru yang dilaksanakan di TKK ORA et LABORA , Panglima Polim 
pada tahun ini adalah perayaan Universal Children's Day yang terlaksana pada hari 
Jumat, 23 November 2018. Perayaan ini diawali dengan penayangan video sejarah 
Universal Children's Day yang dirayakan oleh anak-anak di seluruh dunia. Pada tahun 
ini pembelajaran secara khusus mengenai benua Asia terutama membahas isu anak 
di Asia. Setiap kelas melakukan presentasi kelompok yang sederhana membahas 
tentang negara-negara, budaya dan isu 
a na k .  S i s w a  k e l om p ok  b e rm a i n  
mempresentasikan negara-negara di 
A s i a  T e n g g a r a ,  s i s w a  T K  A  
mempresentasikan negara-negara Asia 
Selatan dan siswa TK B mempresentasikan 
negara-negara di Asia Barat dan Timur. 
Dalam perayaan ini bukan hanya anak 
saja yang melakukan fashion show, orang 
tua bersama anak juga yang memakai 
kostum dari negara-negara Asia seperti 
Indonesia, Jepang, China, India, Korea, 
dan lain-lain, dan menyanyikan lagu anak 
dalam 5 bahasa. Kegiatan yang 
menambah keseruan dari perayaan ini 
adalah orang tua belajar membuat 
seekor burung yang melambangkan perdamaian dengan menggunakan kertas 
lipat berwarna (origami). Kegiatan ini ditutup dengan makan makanan Asia bersama 
yang disediakan oleh pihak sekolah dan orang tua. (HS)

PERAYAAN UNIVERSAL CHILDREN'S DAY (ASIA)
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Kesaksian Pujian TK OeL Pamulang di GBI HOB dan GKY Pamulang
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Nama Kegiatan: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
Tujuan:
 - Siswa-siswi kelas 1 mengenal  teman-teman baru SDK OeL Pamulang.
         - Siswa-siswi kelas 1 mengenal  guru dan karyawan SDK OeL Pamulang.
         - Siswa-siswi kelas 1 mengenal lingkungan dan tempat yang berada di OeL Pamulang.
Tanggal Pelaksanaan: Hari Senin – Rabu / 16 – 18 Juli 2018.
Peserta: Siswa–siswi kelas 1 SDK OeL Pamulang dengan jumlah 67 orang anak.    
       Laki-laki: 25 orang, Perempuan: 42 orang.
Tempat: SDK ORA et LABORA Pamulang.

 Hello! Namaku Debora, aku mau cerita tentang 3 hariku selama MPLS. First 
Day! Jadi pas pertama kali aku masuk ke kelas masih sepi banget ternyata… Habis itu 
aku sama temen-temen ikut upacara, di upacara itu diumumin wali kelas setiap 
kelas, pas di sini aku was-was. Takut gurunya 
galak, Eh… ternyata “Pak Yere” wali kelasnya, aku 
langsung tenang deh. Pas di kelas kita ngobrol 
seputar OeL dan teman, dari situ aku tau siapa 
nama dari temen-temen baruku.
 Day–2. Kegiatan pertama kita adalah 
belajar tentang bagaimana ”Beretika dan 
berbudaya dalam berkomunikasi”. Setelah itu kita 
dibawa Pak Edi keliling-keliling sekolah supaya 
para murid yang baru dapat mengetahui 
ruangan-ruangan yang ada di sekolah ORA et 
LABORA Panglima Polim ini. Sesudah istirahat 
selesai, Bu Christien yang jelasin ke kita tipe-tipe 
karakter dari seseorang, lalu kita sempat dibagi 
kelompok untuk berdiskusi untuk memecahkan 
suatu masalah.
 Last Day! Hari ini adalah hari terakhir masa 
MPLS-ku. Yang pertama kegiatan dipimpin sama 
Miss Vera tentang potensi dan dilanjutkan sama 
Pak Reka ngomongin tentang ekskul-ekskul yang 
ada di sekolah. Setelah istirahat kita semua 
kembali ke lantai tiga untuk mengikuti talent show 
yang seru banget... Ada yang nyanyi, ada juga 
yang stand up comedy. Jadi, itu kegiatanku 
selama MPLS.

Kegiatan: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

MPLS-ku di ORA et LABORA Panglima Polim
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 Sekolah Kristen pada umumnya memiliki satu hal yang tidak pernah 
ditinggalkan yaitu mengawali segala sesuatu dengan berdoa bersama. Kalau 
sebuah kegiatan tidak diawali rasanya bagai kereta kuda tanpa seorang kusir. 
Begitu halnya dengan awal tahun pelajaran 2018/2019 di SD–SMP Kristen ORA et 
LABORA di Panglima Polim. Tahun pelajaran juga diawali dengan ibadah syukur 
kepada Tuhan.

 Pada ibadah awal Tahun Pelajaran 
2018/2019 ini, siswa kembali diajarkan 
tentang siapakah Yesus sebenarnya. 
Ibadah yang dilaksanakan pada 19 
Agustus 2018 bertempat di Aula Sekolah 
ORA et LABORA Panglima Polim. Dalam 
kegiatan ini guru dan siswa kembali 
diajarkan untuk mengenal Yesus 
sebagai seorang gembala yang baik.
 Tema “Tuhanlah Gembalaku Yang 
Baik” menjadi dasar ibadah yang 
dipimpin oleh Pendeta Daniel Bani Winni 
Emma. Pendeta muda ini bertugas di 
GKI Kebayoran Baru. Beliau salah satu 
pendeta yang menyukai dunia anak-
anak. Terbukti dari bahasa yang beliau 
pakai dapat mudah diterima para 

audience. Para siswa antusias sekali dengan cerita yang dibawakan oleh pembawa 
firman. Seakan mereka terhanyut dalam kata demi kata yang dibawakan 
pembawa firman.
 Para siswa diajarkan mengenai Tuhan Yesus adalah seorang gembala yang 
baik yang senantiasa menjaga para dombanya. Menguatkan iman siswa agar 
senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Mereka diajarkan 
bagaimana mengasihi sesama seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap 
orang. 
 Tidak lupa ibadah awal tahun pelajaran ini juga merupakan ungkapan 
syukur kami atas teman baru, lingkungan sekolah baru dan kegiatan–kegiatan yang 
baru. Tentunya kita semua berdoa untuk semangat baru menghadapi setiap hal 
yang baru dalam perjalanan baru di sekolah ORA et LABORA Panglima Polim ini. 
Semoga dengan diawali ibadah Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing 
langkah kami dalam menapaki tahun pelajaran 2018-2019. (ED/pol)

Mengawali Tahun Pelajaran Dengan Ibadah



Menjadi garam dan terang bagi sesama56

Kegiatan Sekolah

Edisi Januari 2019

Libur telah usai, waktunya kembali ke sekolah. Senin, 16 Juli 2018, SD Kristen ORA 
et LABORA BSD mengawali kegiatan awal tahun pelajaran 2018-2019 dengan 
mengadakan ibadah bersama yang dipimpin oleh Pendeta Olsa Mistike. Selama 3 
hari (tanggal 16–18 Juli 2018) siswa kelas 1 sampai 6  mengikuti kegiatan Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kegiatan siswa selama MPLS adalah 
pembiasaan dan prosedur di dalam kelas, baris di depan kelas ketika berpindah ke 
ruang fungsional dan lapangan, sosialiasi tata tertib kelas, prosedur kantin sekolah, 

toilet training, perkenalan dengan semua warga OeL 
khususnya yang bertugas di area SD, informasi 
kebutuhan buku dan alat tulis selama satu semester, 
pemilihan pengurus kelas, olahraga bersama, dan 
pembagian buku paket pelajaran. 

Setelah olahraga bersama siswa menonton film 
program Ayo Berteman. Siswa SDK OeL  sudah menjadi 
donatur untuk anak–anak di Sumba selama setahun.

Tahun ini dimulai dengan pembiasaan baru 
untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Untuk 
menjalankan pembiasaan tersebut setiap siswa 
diwajibkan membawa botol minum isi ulang dan kotak 
makan dari rumah. Kantin sekolah juga tidak lagi 
menggunakan wadah plastik dan styrofoam.

Kembali Ke Sekolah

Rabu,26 September 2018 
seluruh siswa siswi kelas 
satu yang berjumlah 67 
siswa mengadakan mini 
trip menuju ke kebun 
D a r l i n g  P a m u l a n g .  
Manfaat dari kegiatan 
yang diikuti oleh siswa siswi 
kelas satu ini, siswa belajar 
d a n  m e n a m b a h  
pengetahuan tentang  
m e m b e d a k a n  j e n i s  
sampah organik dan an 
organik serta siswa juga 

belajar dalam manfaat mengurangi penggunaan 
barang yang terbuat dari plastik dengan 
membuatnya menjadi suatu barang yang bisa 
digunakan dalam kehidupan sehari hari. Siswa juga 
melakukan aktivitas yaitu dengan mendaur ulang 
tanaman organik, kompos, peduli lingkungan dan 
kreasi membuat slogan lingkungan. Kiranya 
dengan kegiatan ini siswa mempunyai kesadaran 
dan kepedulian terhadap lingkungan yang berada 
disekitar mereka berada.

Mini Tri kelas 1 ke Kebun Darling. Mini Tri kelas 1 ke Kebun Darling. Mini Tri kelas 1 ke Kebun Darling. 
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 Wisata Edukasi Godong Ijo, Depok 
merupakan tempat yang tepat untuk anak-
anak kelas dua SDK ORA et LABORA Pamulang 
m e l a k u k a n  m i n i  t r i p .  H a l  b a r u  d a n  
pembelajaran baru akan mereka terima 
dengan baik dan sangat antusias di tempat 
tersebut. Jumat, 21 September 2018, seluruh 
anak kelas dua yang berjumlah 56 orang turut 
meramaikan mini trip saat itu. Banyak hal yang 
dijumpai, seperti mengenal berbagai reptil dan 
mamalia, berbagai jenis ikan yang hidup di air 
tawar, berbagai jenis burung, serta tumbuhan 
langka yang dilindungi. Tidak hanya mengenal 
mereka pun mendapat ilmu untuk merawat 
serta melestarikan flora dan fauna yang ada di 
alam sekitar. Anak-anak kelas dua SDK ORA et 
LABORA Pamulang merasa puas melakukan 
mini trip kali ini, mereka menyimak dan 
memahami apa saja yang ada di Godong Ijo. 
Lain kesempatan, mereka dapat kembali ke 
sana melihat koleksi baru yang dapat 
menambah ilmu mereka lagi. 

Mini Trip Kelas 2 (Godong Ijo)

Menunjang pembelajaran yang 
ada di SDK ORA et LABORA Pamulang, para 
pengajar juga mengajak anak-anak kelas 
tiga untuk berkunjung ke stasiun kereta api 
dan belajar mengenai dunia kereta api 
lebih lengkap secara langsung. Kamis, 13 
September 2018 yang cerah ini seluruh anak 
kelas tiga SDK ORA et LABORA Pamulang 
antusias menyambut mini trip mereka. 
Mengenal sarana dan prasarana yang ada 
di stasiun kereta api, mengetahui jenis 
p e k e r j a  y a n g  t e r l i b a t  d a l a m  
mengoperas i kan  ke re ta  ap i ,  dan  
m e n g e n a l k a n  a n a k - a n a k  u n t u k  
menggunakan tapping card yang tepat 
dan baik. Melalui banyak hal yang 
dilakukan, anak kelas tiga SDK ORA et 
LABORA Pamulang yang berjumlah 45 anak 
dapat melatih disiplin mereka dalam antri 
yang teratur agar barisan yang ada di 
stasiun tetap rapih dan indah dipandang. 
Banyak kesan yang bisa didapatkan melalui 
mini trip saat itu, pengetahuan mereka tidak 
sebatas buku, tetapi mereka juga dapatkan 
dari lingkungan sekitar mereka.

Mini Trip Kelas Tiga 
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 Menjadi seorang dokter mungkin salah satu cita-cita kita. Dari baju putih 
yang gagah, stetoskop sebagai alat yang selalu menjadi teman kita sampai operasi 
menjadi tantangan kita. Kebanyakan orang mengidam-idamkan menjadi seorang 
dokter karena tugas mulia yang diemban untuk menolong orang lain. Seorang 
dokter juga identik dengan orang yang cerdas. Banyak pula orang tua yang 
berharap kita menjadi seorang dokter karena segi material.
 Diawali karena banyak 
ci ta-ci ta s i swa tersebut,  
Indones ia  juga memi l i k i  
kegiatan yang melatih para 
siswa untuk cakap seperti 
dokter. Kegiatan itu biasa kita 
kenal dengan istilah Dokter 
Kecil karena masih berusia 
anak-anak tetapi memiliki 
tugas yang t idak ka lah 
dengan dokter dewasa. Para 
siswa diajarkan bagaimana 
me lakukan  per to longan 
pertama pada kecelakaan, 
m e m i l i h  o b a t  d a n  
penanganan untuk teman-
temannya yang sedang sakit.
 Tujuan adanya dokter kecil ini sebenarnya adalah untuk melatih gaya hidup 
sehat sejak dini. Jika sejak kecil mereka kenal dengan dunia kedokteran maka para 
siswa bisa menjaga pola hidup sehat. Ketika pribadi sehat maka niscaya negara ini 
akan kuat karena sudah jarang sekali orang sakit.
 Siswa-siswi SD khususnya kelas 5 dan 6 ORA et LABORA Panglima Polim 
berkesempatan untuk menjadi dokter kecil di tingkat kecamatan Kebayoran Baru. 

Mereka juga mengalami banyak 
pelatihan yang bertujuan untuk 
menyiapkan mereka membantu 
mewujudkan sekolah yang sehat. 
Mereka pun dilantik secara resmi di 
Gedung Kementer ian pada 
tanggal 29 Agustus 2018 oleh 
Perwakilan dari Menkesra.
 Tentunya ada kebanggan 
tersendiri bagi para siswa yang 
dilantik. Selain itu kita juga 
m e m p e r o l e h  p e n g h a r g a a n  
sebagai  Duta Dokter  Kec i l  
Kebayoran Baru yang diwakili oleh 
Kenisha, Lidia dan Audi siswa SD 
kelas 5 dan 6 di Kampus Panglima 
Polim. Dengan kegiatan ini semoga 
dapat menularkan sikap menjaga 
kesehatan pribadi siswa sehingga 
tercipta lingkungan yang sehat 
dan nyaman. (swa/Pol)

Menjadi Seorang Dokter Kecil
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 Tanjidor Panglima Polim kembali menampilkan penampilan terbaiknya 
kepada para audience. Tanjidor menampilkan 2 buah lagu betawi dalam 
penampilan kali ini. Ada yang spesial dari acara ini yaitu mereka harus tampil dengan 
audience kurang lebih 800 orang. “Pengalaman yang luar biasa mendebarkan bagi 
saya,” papar Jonatan salah satu anggota tanjidor ini.
 Pada hari Rabu, 29 Agustus 2018 para anggota Tanjidor SD ORA et LABORA 
Panglima Polim berkesempatan unjuk gigi kembali. Kali ini Tanjidor menjadi bintang 

tamu dalam acara pelantikan 
dokter kecil se-Kebayoran Baru. 
Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi 
SD se-Kebayoran Baru. Pelantikan 
ini dihadiri oleh pejabat di Dinas 
Kesehatan T ingkat Jakarta 
Selatan.
 Persiapan yang dilakukan para 
anggota Tanjidor cukup lama 
kurang lebih 2 minggu. Mereka 
mempersiapkan beberapa lagu 
daerah khususnya Betawi.  
Mengapa lagu betawi tidak lagu 
lain? Ya karena kita semua tahu 
lokasi sekolah ORA et LABORA 

berada di Jakarta dan Tanjidor adalah salah satu jenis kebudayaan Betawi. 
 Para siswa kita menjadi pembuka dari kegiatan yang diselenggarakan Dinas 
Kesehatan Kebayoran Baru ini. Mereka berkolaborasi dengan palang pintu dari SD 
Negeri Gunung 05 disambung penampilan Tanjidor kita. Dengan pakaian adat khas 
Betawi yang mereka kenakan, menambah daya tarik tersendiri bagi para audience.
 Pada awal permainan masih banyak audience yang kurang peduli dengan 
penampilan kita dan masih sibuk sendiri. Begitu lagu mulai irama yang energik, tepuk 
tangan dan sorak sorai penonton menunjukkan kegembiraan dan kesenangan 
mereka dalam menyaksikan penampilan Tanjidor. Penampilan mendapat 
sambutan luar biasa 
sehingga menambah 
rasa percaya di r i  
sehingga sampai lagu 
k e d u a  p e n o n t o n  
ter l ihat menikmati  
i r a m a  l a g u  y a n g  
dimainkan Tanjidor ini.
 P e n a m p i l a n  
luar biasa ini menjadi 
pengalaman yang 
tidak bisa dilupakan 
b a g i  p a r a  s i s w a  
anggota Tanj idor .  
M e r e k a  b i s a  
m e n a m p i l k a n  
kepiawaiannya bermain di hadapan ratusan orang dan mendapat sambutan yang 
luar biasa dari penyelenggara dan audience yang menyaksikan. Semoga menjadi 
berkat dan motivasi bagi kita semua. (ED/Pol)

Penampilan Memukau Tanjidor Panglima Polim
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 Hari Minggu, 4 November 2018, tim paduan suara kelas kecil SD Kristen ORA et 
LABORA mendapat kesempatan mengisi pujian di hadapan Jemaat GKJ 
Phepanthan Serpong. Sebelum berangkat ke gereja anak–anak berkumpul di 
sekolah agar mudah dikoordinasi dengan pendamping mengenai keberangkatan 
dan kepulangan. Pukul 07.15 WIB siswa berangkat menuju GKJ Phepantan Serpong. 
Mereka tiba pukul 07.30 di gereja, kemudian melakukan latihan sebentar. Setelah 
mereka mengisi pujian, 
a n a k – a n a k  d i a r a h k a n  
menuju ruang sekolah 
minggu untuk mengikuti 
sekolah minggu bersama 
anak–anak GKJ Phepantan.

P u k u l  0 9 . 3 0  
anak–anak selesai mengikuti 
sekolah minggu, kemudian 
kembali ke sekolah. Di 
sekolah orang tua sudah 
m e n u n g g u  u n t u k  
menjemput mereka pulang 
ke rumah.

 Kegiatan Mengisi Pujian Ke GKJ Phepantan Serpong

 Hari Minggu, 11 November 2018 giliran tim paduan suara (padus) kelas besar 
SD Kristen ORA et LABORA BSD mendapat kesempatan untuk mengisi pujian di GpdI 

Shekinah BSD. Pukul 07.15 
WIB siswa sudah berbaris 
naik ke mobil Elf yang 
akan mengantar mereka 
ke gereja, setelah semua 
siap, Elf bergerak menuju 
gereja. Pukul 07.20 WIB 
tim padus sampai di 
g e r e j a ,  t u r u n  d a n  
b e r b a r i s  m e m a s u k i  
gereja dengan tertib. 
Mereka duduk di tempat 
yang telah disiapkan 
oleh pihak gereja. Untuk 
menguasai panggung, 
tim padus melakukan 
latihan keluar masuk 

panggung dan latihan lagu. Pada akta ke 4 tata ibadah, tim padus SD dipersilahkan 
mempersembahkan pujian.
 Setelah persembahan pujian tim padus diarahkan menuju sekolah minggu 
untuk mengikuti kegiatan Sekolah Minggu bersama Shekinah Kidz. Setelah sekolah 
minggu selesai tim padus segera naik Elf dan kembali ke sekolah bertemu orang tua 
yang akan membawa mereka kembali ke rumah.

SD Kristen ORA et LABORA Mengisi Pujian Di GPdI SHEKINAH
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 Di tahun 2018 kali ini siswa-siswi kelas 
empat SDK ORA et LABORA Pamulang 
melakukan mini trip ke D'Jampang, Parung. 
Sejumlah 51 anak mengikuti mini trip dengan 
antusias dan didukung dengan cuaca yang 
baik. Mini trip kelas empat saat itu dilakukan 
pada Jumat, 14 September 2018, banyak 
juga kegiatan yang dilakukan oleh mereka di 
D'Jampang. Kegiatan seperti belajar 
mengetahui bagaimana proses pembuatan 
tahu, siswa-siswi kelas empat SDK ORA et 
LABORA  Pamulang juga belajar mengenai 
membentuk kerajinan tangan dari tanah liat. 
Kegiatan seperti itulah yang dapat 
membentuk serta melatih anak-anak 
menjadi pribadi yg disiplin dan bertanggung 
jawab, pada diri mereka sendiri.

Kemajuan teknologi yang sangat pesat untuk sekarang ini banyak dirasakan 
anak-anak kita, terlebih anak kelas lima SDK ORA et LABORA Pamulang. Hal seperti ini 

pun juga memiliki manfaat dan 
kekurangan untuk anak-anak kita, 
karena belajar melalui interaksi 
secara langsung, menciptakan 
keberanian untuk berpartisipasi 
secara langsung dan melakukan 
gerakan tanpa batas membuat 
mereka lebih menikmati kehidupan 
mereka yang sebenarnya. Melalui 
kegiatan mini trip kali ini seluruh anak 
kelas lima SDK ORA et LABORA 
Pamulang diajak untuk berkunjung 
ke Kampung Dongeng Indonesia 
yang ada di Ciputat, Tangerang 
Selatan. Kamis, 20 September 2018 
anak-anak kelas lima diajak untuk 
m e l i h a t  b e r a g a m  b u d a y a  
tradisional yang ada, mengetahui 
lebih dalam lagi bagaimana 

mendongeng dan manfaat dari mendongeng. Sungguh hal yang menyenangkan 
mini trip kali ini untuk anak kelas lima SDK ORA et LABORA Pamulang.

Mini Trip Kelas 4 
(D'Jampang) 

Mini Trip Kelas Lima (Kampung Dongeng)
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 Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena berkat karuniaNya 
SDK ORA et LABORA BSD pada Kamis, 27 September 2018 telah menyelenggarakan 
kegiatan mini field trip kelas 4 ke Wisata Edukasi Art Flona dengan  60 siswa dan 4 guru 
pendamping berjalan baik dan lancar. Kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan 
peserta didik tentang flora dan fauna .
 Sebelum berangkat ke Wisata Edukasi Art Flona peserta didik mengikuti ibadah 
pagi dan mendapat pengarahan dari wali kelas masing-masing di dalam kelas. Setelah itu 
peserta didik berbaris di depan kelas lalu wali 
kelas dan pendamping mengarahkan peserta 
didik ke depan lobby untuk dibacakan kembali 
pembagian nama untuk di kendaraan.
 Pada pukul 08.30 semua kendaraan 
mulai berangkat menuju Wisata Edukasi Art Flona  
tiba di lokasi pukul 08.50. Saat tiba di Wisata 
Edukasi Art Flona, peserta didik langsung 
dibariskan menjadi 2 kelompok dan diberi 
beberapa informasi oleh pihak Wisata Edukasi 
Art Flona serta dibagikan LKS. Setelah itu, 
kelompok pertama dipersi lahkan untuk 
mengikuti salah satu pemandu Wisata Edukasi 
Art Flona untuk melakukan kegiatan menanam 
pohon dan kelompok dua dipersilahkan untuk 
mengenal hewan.
 Kegiatan menanam tanaman, peserta 
didik diajak untuk mengenal beberapa nama 
tumbuhan dengan mengetahui keunikan dari 
masing-masing nama tumbuhan yang hampir 
sama dan cara membedakannya serta bagian-
bagian pada tumbuhan tersebut. Peserta didik 
kemudian diberi informasi tentang bahan-
bahan untuk menanam dan cara menanam 
(memindahkan tanaman yang masih ada di 
polibag ke pot) dengan baik dan cara 
perawatannya. Di tengah-tengah pemandu 
memberikan informasi ada sesi tanya jawab 
yang berhubungan dengan pertanyaan di LKS 
dan secara langsung peserta didik mencatat informasi tersebut. Setelah semua arahan 
diberikan, peserta didik mencoba sendiri menanam tumbuhan tersebut yang kemudian 
diberi label nama supaya saat selesai kegiatan dapat dibawa pulang.
 Kegiatan mengenal fauna, peserta didik pertama kali diajak untuk mengenal 
nama ikan dan memberi makan ikan, mengenal dan memegang burung hantu. Lalu 
mengenal hewan-hewan yang lain yang ada di Wisata Edukasi Art Flona tersebut, ada 
monyet, iguana, serta ikan hias yang lainnya. Bagian yang menjadi favorit peserta didik 
adalah terapi ikan. Wisata Edukasi Art Flona menyediakan kolam kecil yang berisikan ikan 
Gara Ruffa, yang berfungsi sebagai ikan terapis, di sana peserta didik menjadi tahu bahwa 
hewan ada untuk membantu kehidupan manusia. 
 Setelah semua kegiatan selesai, peserta didik dikumpulkan di satu tempat untuk 
beristirahat menikmati snack yang telah disediakan panitia sambil mengisi LKS dan antri 
pembagian tanaman yang telah ditanam. 
 Kegiatan selesai pada pukul 11.30, peserta didik antri pembagian tanaman yang 
ditanam oleh masing-masing peserta didik kemudian masuk ke kendaraan masing-masing 
lalu kembali ke sekolah. Pada pukul 12.00 sampai di sekolah, peserta didik kembali ke kelas 
masing-masing untuk mengikuti pelajaran selanjutnya.

Kegiatan Mini Field Trip Kelas 4 SDK OeL BSD
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 Tanggal 12 – 14 Oktober 2018 siswa SDK ORA et LABORA BSD mengikuti lomba 
antar sekolah yang diadakan oleh sekolah Stella Maris BSD dalam acara Stema Fest. 
Lomba yang diikuti oleh OeL BSD adalah futsal, strory telling, math competition. 

 Semangat yang ditunjukkan oleh siswa yang mengikuti lomba luar biasa. Dari 
semangat yang besar dan mau berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik, 
peserta lomba modern dance memperoleh Juara 1 dan membawa pulang piala ke 
SD Kristen ORA et LABORA BSD. Terima kasih anak–anak sudah memberikan yang 
terbaik bagi semua...

Juara di Sekolah Tetangga
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Mini Trip Kelas Enam (Kebun Raya Bogor)

Field Trip Kelas Lima
MONAS, Museum Nasional Dan Bank Indonesia
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Melestarikan Budaya Betawi
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ORA et LABORA Peduli Lingkungan
 Tema pedul i  l ingkungan dan 
selamatkan bumi telah disuarakan oleh 
berbagai organisasi. Hal ini dikarenakan 
semakin parahnya kondisi bumi kita. Banyak 
sekal i  contoh-contoh kejadian yang 
memperlihatkan bumi kita telah rusak. Seperti 
pemanasan global yang telah merusak iklim 
global. Sampah-sampah yang menggunung 
yang merusak lingkungan bahkan menyakiti 
mahluk hidup lain.  

Sekolah ORA et LABORA sebagai sarana 
pendidik anak bangsa, juga turut melakukan 
tindakan nyata sebagai wujud kepedulian 
terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan agar 
para siswa mulai sadar akan pentingnya 
perhatian dan tindakan kita terhadap 
lingkungan, untuk menyelamatkan bumi.

Ada 3 hal utama yang diagendakan oleh 
sekolah untuk mewujudkan kepedulian 
terhadap lingkungan. Tindakan tersebut 
antara la in ,  te lah d i laksanakannya 
pengurangan sampah plastik di area sekolah. 
Kedua, telah dilaksanakannya penghematan 
listrik dan yang ketiga adalah rencana untuk 
melakukan kegiatan gardening di tahun 
pelajaran mendatang.
1.  Pengurangan sampah plastik

Sejak awal tahun pelajaran 2017-2018, 
telah disosialisasikan dan diberlakukan 
peraturan baru di sekolah ORA et LABORA, 
bahwa siswa, guru dan seluruh warga sekolah 
ORA et LABORA diwajibkan untuk tidak 
menggunakan wadah plastik 
sekali pakai. Wadah yang 
dimaksud adalah tempat 
makan plastik sekali pakai, 
s t y r o f o a m ,  m i n u m a n  
kemasan botol, dan lain-lain. 
Hal ini bertujuan agar kita 
tidak memproduksi sampah 
plastik. Terlebih kita tahu 
b a h w a  b a h a n - b a h a n  
tersebut akan membutuhkan waktu yang 
lama untuk terurai, bahkan ada yang tidak 
dapat membusuk. Sehingga apabila kita 
menggunakannya, berart i  k i ta turut 
mnyumbang sampah-sampah baru.

Sebagai gantinya warga sekolah 
dihimbau untuk membawa tempat makan 
dari rumah apabila hendak membeli makan 
di kantin. Selain itu, pihak kantin juga 
menyediakan piring/ mangkuk/gelas yang 
bukan sekali pakai, sehingga kita dapat 

membeli jajanan tanpa membuang tempat 
makannya. 

Pada acara-acara resmi sekolah pun 
gelas plastik sekali pakai/ kertas snack sudah 
t idak digunakan lagi.  Pihak sekolah 
menyediakan gelas kaca/permanen untuk 
menghindari sampah.  
2.  Hemat energi

Untuk menyadarkan siswa tentang 
hemat energi, maka guru mensosialisasikan 
pentingnya kita menghemat energi, dalam 
hal ini adalah listrik. Energi listrik yang kita pakai 
sekarang 80% berasal dari batu bara dan 
minyak bumi. Bahan tersebut merupakan 
energi tidak terbarukan yang suatu saat 
dapat habis dan juga menimbulkan polusi. 
Itulah sebabnya kita wajib mengurangi atau 
melakukan penghematan listrik. 

Langkah pertama yang dilakukan 
adalah mengesahkan tim hemat energi. 
Rapat pertama telah dilaksanakan pada 
tanggal 13 September 2018, yang kemudian 
diikuti oleh rapat-rapat selanjutnya. Setelah 
tim terbentuk maka tim mendiskusikan dan 
membuat kebijakan untuk penghematan 
energi. Yang akan dilakukan selanjutnya 
adalah mengevaluasi hasilnya dengan cara 
pengecekan KWH sebelum dan sesudah 
kebijakan diambil.
        Kebijakan pertama yang diambil adalah 
penyalaan AC pada pukul 8 pagi. Ada 
beberapa pertimbangan atas kebijakan ini. 

Yang pertama adalah untuk 
membuat sirkulasi udara 
yang baik, maka semua pintu 
dan jendela harus dibuka di 
pagi hari. Sebuah penelitian 
m e n u n j u k k a n  b a h w a  
peningkatan kualitas udara 
d a l a m  g e d u n g  d a p a t  
mengurangi s iswa sakit  
h i n g g a  4 0 % .  A l a s a n  

berikutnya adalah karena matahari pagi 
sangat baik untuk kesehatan. Cahaya alami 
telah terbukti memberikan dampak positif 
pada siswa. Berdasarkan penelitian The 
California Board for Energy Efficiency, siswa 
yang terpapar cahaya matahari alami di 
kelas dapat mengerjakan 20% lebih cepat 
dari yang tidak terpapar cahaya alami (HMG, 
1999). 

Diharapkan pengenalan hemat energi 
dapat  menyadarkan s i swa tentang 
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pentingnya peduli terhadap lingkungan. Hal 
ini diharapkan menjadi kebiasaan yang bagus 
dan dapat dilakukan di rumah atau dimana 
saja kita berada.
3.  Menanam… menanam… menanam

Di tahun ajaran mendatang, terkhusus 
dari unit SD BSD mempunyai program untuk 
melakukan kegiatan gardening. Hal ini sangat 
penting mengingat tanaman merupakan 
sumber oksigen. Oksigen akan membuat 
udara di sekitar kita menjadi lebih baik.

Beberapa alasan dibukanya kelas 
gardening adalah:
A. Mengajarkan siswa tentang pentingnya 
menanam pohon.  Pohon 
ada lah  sumber  ok s igen  
s e h i n g g a  k i t a  h a r u s  
meles tar i kan l ingkungan 
dengan cara menanam 
p o h o n  d a n  m e l a k u k a n  
penghijauan. Hal ini juga untuk 
mengurangi polusi udara.
B. Mengenalkan siswa kepada 
pengalaman nyata bercocok 
tanam. Di zaman yang penuh 
d e n g a n  p e r k e m b a n g a n  
teknologi terkadang kita lupa 
mengenalkan anak terhadap 
alam. Tak jarang siswa tidak 
bisa membedakan mana 
tanaman yang tumbuh di 
dalam tanah (wortel, kentang, 
ubi, dll) atau tanaman yang 
tumbuh di atas tanah (buah-
buahan, sayur, dan lain-lain). Dengan 
menanam maka siswa mendapatkan 
pengalaman nyata tentang tanaman. 
Menyadari Indonesia sebagai negara agraris 
yang mempunyai kekayaan alam yang 
berlimpah dan tanahnya yang subur yang 
bisa menumbuhkan berbagai-bagai macam 
tanaman. Hal ini juga bisa mendorong anak 
untuk menggunakan lahan kita yang luas 
untuk menanaminya dengan produktif. Bila 
negara lain yang lebih kecil dari kita seperti 
Jepang, Belanda dan lain-lain dapat 
menghasilkan hasil bercocok tanam yang 
berlimpah, terlebih lagi dengan kita, yang 
merupakan negara yang luas.
C. Di dalam proses menanam pohon, kita 
tidak akan menggunakan polybag atau hal 
lain yang dapat menjadi sampah. Kita akan 
menggunakan plastik bekas sebagai pot. 
Beberapa contohnya adalah plastik minyak 
goreng, plastik pencuci piring, kantong beras 

dll. Material plastik kemasan tersebut sangat 
baik dan kuat sehingga bisa dipakai untuk 
menanam, bahkan dapat digunakan berkali-
kali. 

Penggunaan plastik bekas bertujuan 
untuk mendaur ulang sampah agar tidak 
berakhir sebagai sampah yang merusak 
lingkungan, tetapi kita gunakan sebagai pot 
tanaman. Hal ini mendukung diwujudkannya 
3R, reduce, reuse and recycle.
D. Untuk membuat tanaman subur maka akan 
digunakan pupuk alami. Dengan memelihara 
beberapa marmut di area sekolah maka saat 
OB membersihkan rumput dapat dijadikan 
pakan marmut. Juga sayuran sisa rumah 

tangga dapat dis is ihkan 
sebagai usaha mengurangi 
sampah rumah tangga. Hal ini 
juga bertujuan untuk tidak 
menggunakan pupuk buatan. 
Kita menggunakan pupuk 
yang alami. 

P e m i l i h a n  b i n a t a n g  
marmut sebagai penghasil 
pupuk alami dikarenakan 
marmut adalah binatang yang 
jinak. Tidak menggigit dan 
t idak mencakar.  Sangat 
ramah lingkungan karena 
tidak menimbulkan polusi bau 
a t a u p u n  s u a r a .  P r o s e s  
perkembangbiakannya pun 
cepat, kurang lebih 2 bulan 
sekali marmut dewasa dapat 
bereproduksi. 

Apabila kegiatan gardening ini dapat 
berlangsung dengan baik, maka diharapkan 
s i swa dapat  mendapatkan banyak 
pengalaman dari bercocok tanam. Siswa 
dapat bercocoktanam sendiri di rumah. Siswa 
dapat memanen hasil tanaman mereka. 
Siswa juga dapat belajar menyukai makan 
sayur-sayuran karena merupakan hasil 
mereka sendiri, dengan kegiatan memasak 
bersama hasil kebun. Kita juga dapat 
mengajarkan entrepreneurship kepada anak-
anak dengan memasarkan tanaman hias 
yang siswa tanam pada acara khusus/ 
pameran yang diadakan sekolah.

Demikian adalah t indakan yang 
dilaksanakan di sekolah ORA et LABORA 
sebagai sumbangsih untuk turut serta 
menjaga dan melestarikan lingkungan. Kalau 
bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, 
kapan lagi? Mari berkarya menyelamatkan 
bumi.  
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Sudahkah Anda Periksa Gigi Rutin?
Menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah hal yang penting dilakukan bagi 

setiap orang — tua dan muda, laki-laki dan 
perempuan. Selain dengan rajin gosok gigi 
dan pakai obat kumur, penting juga untuk rutin 
memer i k sakan  g ig i  ke  dok te r  g ig i .  
Memangnya, harus seberapa sering periksa 
gigi?Pemeriksaan gigi oleh dokter gigi bisa 
mendeteksi dan mengobati berbagai 
gangguan yang umum menyerang area 
mulut. Misalnya saja gigi berlubang (karies) 
dan penyakit gusi.

Gigi berlubang adalah masalah 
permanen dan tidak akan bisa sembuh sendiri. 
Jika tidak diobati, lubang tersebut akan 
semakin menganga lebar dan rasa sakitnya 
akan semakin parah. Lubang gigi yang 
terlanjur parah bisa menimbulkan infeksi yang 
menyebar hingga ke akar dan menimbulkan 
bengkak (abses). Pada orang dengan daya tahan tubuh rendah, infeksi bisa 
menyebar hingga organ tubuh lain misalnya sinus, rahang, hingga ke daerah leher 
dan dada.

Sayangnya, kebanyakan orang tidak sadar akan masalah gigi dan mulut 
yang mereka alami. 
Padahal, semakin dini 
penyakit terdeteksi, 
p e r a w a t a n  a k a n  
semakin sederhana, 
biaya semakin murah, 
risiko sakit akan semakin 
kecil.Dokter gigi pun 
d a p a t  m e m e r i k s a  
adanya tanda-tanda 
dan gejala kanker 
mulut saat memeriksa 
gigi Anda.

Anak-anak juga 
disarankan untuk rutin 
cek gigi setiap 6 bulan 

sekali, mulai dari usia 6-7 bulan ketika gigi susu pertama mereka sudah tumbuh, 
Selanjutnya, teruslah membawa anak ke dokter gigi walaupun tidak ada keluhan 
apapun. Selain untuk kontrol berjangka, ini juga bertujuan untuk mengenalkan anak 
terhadap dokter gigi, perawat, klinik gigi agar nantinya tidak takut jika sewaktu-waktu 
butuh prosedur dental.

Sebelum periksa gigi rutin ke dokter, boleh-boleh saja sikat gigi, namun tidak 
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diwajibkan. Dokter gigilah yang nantinya akan membersihkan area mulut dan gigi 
Anda.Yang perlu Anda lakukan adalah bersifat terbuka tentang kondisi mulut Anda 
dan menjawab jujur semua pertanyaan yang diajukan oleh dokter. Misalnya, jika 
dokter menanyakan tentang seberapa sering Anda sikat gigi sehari-hari, ada 
baiknya Anda jawab sejujur mungkin. Lalu jika ada keluhan, misalnya ada gigi yang 

sakit, sebisa mungkin menceritakan secara 
lengkap, contohnya sejak kapan keluhan 
tersebut muncul dan seberapa sakit rasa sakitnya.

Saat pemeriksaan gigi rutin, dokter akan 
mengecek kondisi gigi Anda — apakah ada 
lubang gigi, patah, retak, tambalan gigi yang 
rusak, atau ada plak dan karang gigi. Plak dan 
karang gigi adalah sumber infeksi pada rongga 
mulut, sehingga bila ada dan parah harus segera 
dibersihkan. Dokter gigi juga akan menilai 
seberapa tinggi risiko Anda terhadap masalah 
gigi berlubang.

Dokter kemudian dapat memeriksa posisi 
gigi bungsu yang tumbuh miring atau lajur 
susunan gigi yang berantakan. Apabila setelah 
diperiksa masih perlu gambaran penunjang, 
dokter gigi akan menyarankan Anda menjalani 
rontgen gigi untuk merencanakan tindakan lebih 
lanjut.

Selain periksa gigi, dokter juga akan 
mengecek kondisi gusi dan jaringan pendukung 
gigi lainnya yang sangat berperan dalam 
kesehatan gigi. Mulai dari lidah, langit-langit, 
hingga persendian rahang. Ada masalah-
masalah lain yang muncul pada jaringan 
penyangga gigi, seperti gusi berdarah, gusi 
bengkak, gusi turun, dan gigi goyang yang 

disebabkan karena gusi rusak, semuanya akan diperiksa. Nantinya dokter gigi akan 
memeriksa dan memberikan penanganan yang tepat.

Dokter gigi juga akan mengecek seberapa baik Anda merawat kesehatan 
mulut dan gigi. Dokter pun bisa mengjarkan Anda cara menggosok gigi yang benar, 
serta perawatan lainnya yang diperlukan untuk gigi sehat dan terawat. Tak lupa, 
dokter akan menanyakan kebiasaan harian Anda, seperti pola makan, merokok, 
parafungsi (kebiasaan sukagigit pensil, kuku, menggertakkan rahang, bruxism atau 
menggemertak gigi) yang bisa berdampak buruk pada gigi.

Anak- anak Polim berkesempatan rutin periksa gigi oleh dokter gigi dan 
program penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Mereka diajarkan sikat gigi yang 
benar dan bagaimana merawat gigi dan mulut mereka masing – masing. Puskesmas 
Kebayoran Baru selalu rutin memantau kesehatan siswa-siswi di ORA et LABORA 
Panglima Polim ini sehingga dapat diapastika sekolah kami memiliki siswa yang sehat 
dan kuat. ED-POL
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 Kelas enam SDK Ora et Labora Pamulang yang akan mengikuti UNBK (Ujian 
Nasional Berbasis Komputer) tahun 2018 ini masih memiliki kesempatan untuk 
mengikuti retreat yang dilaksanakan pada Senin, 26 Februari hingga 28 Februari 2018. 
Sejumlah 62 anak yang mengikuti retreat ini juga didampingi oleh para pengajar dan 
juga pembicara selama acara retreat berlangsung. Kegiatan rohani di luar sekolah 
ini dapat membentuk siswa siswi kelas enam SDK Ora et Labora Pamulang menjadi 
pribadi yang lebih kuat untuk menghadapi UNBK tahun ini. Menampilkan setiap 
talenta yang dimiliki mereka, bertanggung jawab atas diri mereka selama jauh dari 
orang tua mereka, dan disiplin selama acara retreat berlangsung merupakan tujuan 
dari kegiatan ini dibuat. Ibadah, saling mendoakan dan bercengkrama dengan 
teman-teman selama retreat membuat keakaraban siswa siswi kelas enam SDK Ora 
et Labora Pamulang terjalin sangat erat. Kegiatan yang diadakan di luar sekolah ini 
termasuk kegiatan terakhir yang 
dilakukan di jenjang sekolah dasar di 
SDK Ora et Labora Pamulang, 
sehingga kegiatan retreat in i  
sungguh-sungguh mereka nikmati 
dengan penuh sukacita. Siswa siswi 
kelas enam SDK Ora et Labora 
Pamulang juga dapat membagikan 
pengalaman baru mereka ke orang 
tua mereka dan kesiapan dalam 
menghadapi UNBK pada bulan April 
2018 nanti dapat terlaksana dengan 
baik, yang juga tidak lepas dari 
campur  tangan Tuhan  yang 
memampukan mereka. 

Retreat Kelas Enam
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          Semangat siswa kelas 5 

dan 6 untuk mengikuti kegiatan 

Perkemahan Kamis Jumat. yang 

diadakan pada tanggal 30-31 

Agustus 2018 Ssungguh luar 

biasa. Meski melelahkan namun 

seluruh siswa terlihat antusias dan 

bergembira dalam melewati 

segala rintangan. Ada banyak 

pengalaman baru yang didapat 

selama satu malam  menginap 

d i  s e k o l a h ,  t e r u t a m a  

pengalaman untuk menjadi 

mandir i  dengan memasak 

makan malam bersama teman – 

teman seregu, lebih berani, 

bertangung jawab dan mau 

bekerja sama sebagai seorang 

anggota pramuka.SD BSD

PERKAMJU PERKAMJU 
SDK ORA et LABORA BSD 2018SDK ORA et LABORA BSD 2018

PERKAMJU 
SDK ORA et LABORA BSD 2018
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Belajar Bertanggung jawabBelajar Bertanggung jawab
dalam Kegiatan PRAMUKAdalam Kegiatan PRAMUKA
Belajar Bertanggung jawab
dalam Kegiatan PRAMUKA

 Pada masa – masa kini melatih tanggung jawab itu adalah suatu kegiatan yang 
bisa dibilang tidak mudah. Perlu rutinitas agar tanggung jawab itu dapat melekat dalam diri 
kita. Bertanggung jawab adalah salah satu penentu masa depan seseorang. Orang yang 
memiliki tanggungjawab tinggi terhadap dirinya dan semua kegiatanya dapat menjadi 
nilai plus sendiri. Tanggungjawab akan membuahkan kepercayaan orang lain terhadap 
kita.
 Kegiatan PRAMUKA tingkat penggalang di SD dan SMP ORA et LABORA Panglima 
Polim salah satu kegiatan yang memiliki tujuan melatih tanggung jawab anggotanya. Untuk 
melatih para siswa agar bisa bertanggung jawab akan dirinya pangkalan SD dan SMP OeL 
Polim mengadakan kemah Kamis – Jumat pada tanggal 16 – 17 Agustus 2018. Kemah ini 
memiliki tema “ P O L I M “ yang memiliki kepanjangan Precious , Optimism, Loyal, Inspiring 
dan Marvellous. 
 Tema ini sejalan dengan motto sekolah khususnya di kampus Panglima Polim. Mulai 
dari persiapan sampai pada acara siswa – siswi diajarkan untuk bertanggungjawab 
terhadap semua kewajibannya. Mereka sudah dibagi kelompok-kelompok dan setiap 
anggota memiliki tugas masing-masing. Ketika mereka datang sudah mulai diperiksa oleh 
kakak pembina apakah perlengkapan yang seharusnya mereka bawa lengkap atau tidak.
 Ada hal unik yang terjadi dalam kegiatan ini. Setiap kelompok harus berburu poin 
agar menjadi yang terbaik. Penilaian yang dilakukan dengan memberikan 1 buah stick 
emas jika mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Jika mereka melakukan 
pelanggaran maka apa yang telah mereka kumpulkan akan dikurangi oleh kakak 
pembina.
 Pada awal kegiatan, masing-masing diberi tugas mendirikan tenda yang menjadi 
tempat tinggal mereka selama camping. Setiap kelompok harus berpacu dengan waktu 
agar dapat menyelesaikan semua target yang sudah ada didepan mata. Setelah mereka 
mendirikan tenda mereka juga harus melengkapinya dengan pionering agar tenda terlihat 
cantik dan pioner bermanfaat untuk menaruh beberapa pakaian mereka.
 Setelah mereka lelah dengan segala aktifitas sebelumnya maka saatnya mereka 
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untuk bermain. Banyak permainan yang diajarkan untuk menilai kekompakan kelompok 
mereka. Mulai permainan yang membutuhkan skil dalam bermain sampai permainan 

yang menantang keberanian mereka. Salah satu 
permainan mereka yang seru adalah merayap dalam 
kubangan air. Para anggota Pramuka satu persatu akan 
merayap dan mengejar waktu agar menjadi yang 
tercepat karena itu salah satu bagian yang dinilai juri.
 Setelah mereka bermain saatnya mereka bersih diri dan 
mempersiapkan makan malam. Menu makan malam kali 
ini adalah nasi goreng. Para siswa mulai menerapkan ilmu 
memasak yang telah diajarkan para pembinanya. Satu 
persatu mereka mulai mengolah bahan yang tersedia agar 
menjadi masakan yang nikmat untuk mereka santap. Jerih 
payah mereka terlihat dari kepanikan, keceriaan dan 
keseriusan para peserta dalam memasak. Setelah semua 
matang maka mereka akan makan bersama-sama 
kelompoknya.
 Setelah makan malam para peserta masi memiliki tugas 
untuk mengikuti upacara api unggun. Upacara kali ini 
disusun dengan model renungan sehingga kegiatan dapat 
mengalir dan hikmat. Dalam upacara kali ini siswa kembali 
mengulang janji mereka sebagai pramuka dengan 
mengucapkan janji dharma Pramuka yaitu Tri Satya dan 
Dasa Dharma. Janji ini diharapkan dapat tanamkan dalam 

diri mereka agar menjadi generasi bangsa yang memiliki jiwa nasionalis tinggi.
 Upacara selesai dilanjutkan dengan ramah tamah yang diisi dengan pentas seni. 
Satu persatu kelompok boleh unjuk gigi 
agar kelompok mereka menjadi 
kelompok yang terbaik. Mulai dari seni 
musik, drama dan dance mereka 
tampi lkan. T idak lupa sebagai 
penyemangat mereka maka mereka 
membuat yel – yel untuk kelompoknya. 
Setelah pentas seni mereka pun masi 
ada satu tantangan lagi.
 Jerit malam menjadi acara 
penutup dalam perkemahan kamis – 
jumat ini. Para siswa diajarkan melawan 
segala ketakutan untuk menyelesaikan 
tugas dan tanggungjawab mereka. 
Mereka harus bersama-sama berjalan 
dalam kegelapan dan melalui  
b e b e r a p a  r i n t a n g a n  y a n g  
menakutkan untuk mengumpulkan point yang akan diberikan kakak pembina di pos 
masing-masing. Para siswa merasakan satu pengalaman yang luar biasa dalam 
perkemahan kali ini.
 Setelah semua selesai mereka beristirahat sesuai tempat yang sudah ditentukan 
karena paginya nanti mereka harus mengikuti upacara bendera peringatan HUT 
Kemerdekaan RI yang dilaksankan di halaman sekolah. Semoga kegiatan ini dapat 
bermafaat sesuai tujuan yang ingin dicapai. Bagi kalian yang penasaran dengan 
dokumentasi kami yang lain janganlupa kunjungi chanel Youtube kami ya dan jangan 
lupa subscribe ya terimakasih. swa/pol
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Kegiatan : Perkemahan Jumat Sabtu 
Tujuan :
    · Menumbuhkan rasa berbangsa dan 

bertanah air.
    · Membentuk pola pikir siswa/siswi 

dalam berkreasi, bertindak cepat, 
dan bertindak melalui kemahiran 
pramuka.

    · Menumbuhkan rasa saling peduli 
antar peserta.

    · Memotivasi siswa/siswidengan 
keterampilan, disiplin, dan tanggung 
jawab.

Hari / Tanggal : Jumat & Sabtu, 
    31 Agustus – 1 September 2018
Peserta : Siswa siswi kelas 5 dan kelas 6

Perkemahan Jumat Sabtu (Perjusa)
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 Pesta siaga tahun 2018 ini diikuti oleh seluruh 
anak kelas tiga dan empat SDK ORA et LABORA 
Pamulang. Kegiatan pesta siaga merupakan salah 
satu kegiatan pramuka yang dapat melatih para 
pramuka siaga untuk memiliki motivasi dan 
pengalaman baru sebagai pramuka yang 
berpancasila. Rabu, 21 November 2018 diiringi 
cuaca yang cerah seluruh anak kelas tiga dan 
empat SDK ORA et LABORA Pamulang mengikuti 
pesta siaga dengan baik dan penuh antusias 
terlebih saat mereka mulai mengembangkan 
imajinasi dan kreativitas mereka. Dalam pesta siaga 
kali ini, siswa dilibatkan dalam permainan seperti, 
lomba ketaqwaan dengan berdoa dan bernyanyi 
lagu rohani, lomba menghafal dan menyusul 
dwisatya, lomba kepribadian dengan melipat baju 
dengan benar dan kelengkapan seragam 
pramuka, serta lomba pengetahuan dengan 
menyebutkan nama pahlawan dan adat budaya 
daerah, di pos terakhir mereka mengikuti lomba 
membuat hasta karya.

Pesta SiagaPesta SiagaPesta Siaga
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 Pada hari Rabu, 29 Agustus 2018 
siswa SMPK ORA et LABORA Pamulang 
me laksanakan keg ia tan  Pes ta  
Penggalang di lingkungan sekolah. 
Pada acara ini setiap regu ditugaskan 
untuk mengunjungi 5 pos. Lima pos itu 
antara lain tali-temali, semaphore, 
indra perasa dan penciuman, dan 
masih banyak lagi.  Tujuan dari hal ini 
adalah sebagai anak penggalang, kita 
harus bisa bersosialisasi dengan baik. 
Semua yang dilakukan ini tidak mudah 
loh.. kami harus memiliki keinginan dan 
kekompakan untuk melakukan tugas-
tugas tersebut, itulah yang menjadi 
challenge untuk kita sebagai anak 
penggalang. Semangat!  Salam 
Pramuka. (Sashi Ursula/7)

Challenge

untuk Menjadi

Anak Penggalang
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 Pada hari Senin, 16 Juli 2018, SMPK ORA et LABORA BSD memasuki awal tahun 
pelajaran 2018/2019, siswa-siswi kelas 7 memulai hari pertama mereka dengan 
upacara pembukaan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) sampai 
dengan hari Kamis, 19 Juli 2018. Dalam kesempatan itu, pengurus OSIS SMPK ORA et 
LABORA BSD ikut serta dalam MPLS untuk mendampingi siswa-siswi baru kelas 7. 

Pada hari pertama, MPLS 
d i m u l a i  d e n g a n  u p a c a r a  
pembukaan yang dipimpin oleh 
OSIS, lalu siswa-siswi kelas 7 mulai 
mengenal teman-teman dan 
membentuk kelompok yang 
didampingi oleh OSIS. Setelah itu, 
m e r e k a  m u l a i  m e n g i k u t i  
pengenalan tata tertib di SMPK 
ORA et  LABORA BSD se r ta  
melaksanakan PBB.

 Pada hari kedua, siswa-siswi 
kelas 7 mulai mengenal lingkungan 
s e k o l a h  t e r m a s u k  s e s i  d i  
perpustakaan, mempelajari dan 

menyanyikan lagu Mars OeL serta melaksanakan PBB. Penyuluhan narkoba oleh BNN 
menjadi agenda kegiatan MPLS hari ketiga. Seluruh siswa kelas 7 mengikuti kegiatan 
di Auditorium YPK ORA et LABORA. Dari kegiatan ini diharapkan siswa SMP Kristen ORA 
et LABORA BSD dapat mengerti bahaya penggunaan narkoba bagi kehidupan dan 
masa depan mereka. Etika juga menjadi agenda kegiatan MPLS dihari ketiga ini, 
seluruh siswa SMP Kristen ORA et LABORA BSD mengikuti  kegiataan ini. Materi Etika ini 
disampaikan oleh Ibu Metta dan Ibu Endah. Dari kegiatan ini diharapkan siswa dapat 
menerapkan cara bersikap dalam kehidupan di sekolah maupun di lingkungan 
keluarga.  

Pada hari keempat, siswa-siswi kelas 7,8, dan 9 mengikuti kebaktian bersama 
untuk pertama kali pada awal tahun pelajaran 2018/2019. Kemudian, siswa-siswi 
kelas 7 mendengarkan penjelasan dari Ibu Kristina Dwi Lestari selaku koordinator 
kurikulum SMPK OeL BSD tentang kurikulum, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 
“Aku dan Wali kelasku”. Seluruh siswa kelas 7 
menuju ruang kelas masing – masing dan 
berkenalan dengan wali kelas. Penutup kegiatan 
di hari yang keempat adalah upacara penutup. 
Pada hari jumat, 20 juli 2018, seluruh siswa – siswi 
SMP Kristen ORA et LABORA BSD mengikuti 
kegiatan sosialisasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 
dan EXPO Ekstrakulikuler. Tujuan dari kegiatan 
EXPO Ekstrakulikuler diharapkan siswa-siswi dapat 
memilih ekskul yang mereka minati dan dapat 
mengembangkan diri mereka dalam bidang non 
akademik.  (Alysa/ Murid/ SMP BSD) 

Kisah Seputar MPLS
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 Lasporta ( Labora Sport & Art ) adalah merupakan ajang open house di Sekolah ORA 
et LABORA Panglima Polim. Antusiasme dalam Lasporta tertuang dalam bentukkegiatan yang 
merupakan awal proses promosi di penerimaan siswa baru sekolah ORA et LABORA Panglima 
Polim.

 Lasporta memperkenalkan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang ada di 
Sekolah ORA et LABORA Panglima Polim, sekaligus menjadi wadah bagi siswa/i tingkat 
TK, SD dan SMP untuk menunjukkan potensi dan bakat yang mereka miliki dalam bidang 
seni dan pengetahuan. Selain itu, Lasporta juga untuk menjalin tali persahabatan antar 
sekolah melalui perlombaan 
aneka permainan tradisional. 
 L a s p o r t a  k a l i  i n i  
mengusung tema “Ayo… main di 
OeL!”. Tema ini diangkat dengan 
harapan setiap peserta Lasporta 
tahun ini dapat menikmati dan 
mengikuti setiap permainan 
tradisional yang ada, mencintai 
suguhan seni yang meliputi ilmu 
seni tari, seni musik. Terlebih dari itu 
pengetahuan menjadi euforia 
tersendiri yang diberikan melalui 
peragaan sains bekerjasama 
dengan tim IPTEK Taman Mini 
Indonesia Indah. 

LASPORTA



Create Stars In God’s Hand 79

Kegiatan Sekolah

Edisi Januari 2019

 Rangkaian kegiatan dalam Lasporta bertujuan untuk membentuk para peserta 
menjadi pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas, bertanggung jawab, 
disiplin dan kreatif. Serta dapat mengenal lebih jauh Sekolah ORA et LABORA Panglima 
Polim.
“AYO LESTARIKAN BUDAYA dan PERMAINAN TRADISIONAL NEGARA TERCINTA KITA 
INDONESIA”  ( Nnk )
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Pada tanggal November 2018 SMPK ORA et LABORA mengikuti kejuaraan 
basket X-Parta yang diadakan oleh SMPK Mater Dei Pamulang. Turnamen ini diikuti 
oleh sejumlah SMP di sekitar Pamulang. Tim basket SMP ORA et LABORA Pamulang 
berhasil menjuarai turnamen ini dengan mengalahkan tim SMP Bakti Prima dengan 
skor 36-9, tim Waskito (38-9), tim tuan rumah Mater Dei (28-19) dan di final 
mengalahkan tim Charitas melalui pertandingan ketat dengan skor 35-32.

Turnamen ini diikuti oleh siswa kelas 7, 8 dan 9 dengan penuh semangat 
bersama dukungan pelatih dan para guru pendamping. Tidak lupa para 
orangtua/wali murid pun senantiasa mendukung dan menemani dengan hadir 
langsung di setiap pertandingan yang mereka ikuti. Maju terus tim bola basket SMPK 
ORA et LABORA Pamulang. God Bless.

Turnamen basket X-PartaTurnamen basket X-PartaTurnamen basket X-Parta
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“The pen is mightier than the sword”, a quote that perfectly describes the message 
that the “GLS” (Gerakan literasi Sekolah) implied. The seminar was meant to give the 
lessons to teenagers and adults alike that reading is an essential part in everyone's 
lives; I believe it was successful in its attempt. Every member of the school was 
entailed to choose one book that they will read; it could be any type of book from 
fantasy novels to biographies. From reading any source of knowledge, we could 
learn how to improve our writing and learn additional piece of information that we 
usually don't encounter at school.

I agree with the GLS seminar and their efforts, especially towards teenagers. 
The new generations are usually fixated to their phones and lack motivation to read 
books, this kind of behavior lead the new generation to an age where books are 
rarely used for personal interest. Yes, as technology advances, it's good to embrace 
and adapt to it, but, we, as a generation, need to realize that reading books are also 
crucial for the development of human as a species. On that note, I believe that every 
individual no matter what age, race, or even religion need to take the initiative to 
start reading to improve themselves as a person. (Jody/ Siswa/ SMPK BSD)

“Mightier Than The Sword”
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 Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) utuk 
siswa kelas 7 kali ini dilaksanakan di Batalyon 
Infanteri 203 Tangerang pada tanggal 12 
September – 14 September 2018. Kegiatan ini 
bertujuan untuk membangun kemandirian, 
kerjasama, kepedulian, kedisiplinan dan 
memperluas wawasan. Kegiatan ini diikuti oleh 
34 siswa, 3 guru pendamping, dan 4 pelatih dari 
Batalyon 203 yaitu, Serka Galih, Serda 
Vergiawan, Serda Eka, dan Praka Riswandi. 
Sementara itu dari Tim Medis, Sertu Amri. Kami 
mengajarkan makan dengan cepat, tidak 
boleh bermalas-malasan, harus mandiri, 
menghormati orang tua, dan lain-lain. Kegiatan 
ini sangat menyenangkan, melelahkan, namun 
sangat bermanfaat. Yo….yo…yo…. !!!. 
(Angel Margareth dan Jesselyn Caelia/7)

Latihan Dasar KepemimpinanLatihan Dasar Kepemimpinan
SMP ORA et LABORA PamulangSMP ORA et LABORA Pamulang
Latihan Dasar Kepemimpinan

SMP ORA et LABORA Pamulang
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Alat dan bahan:
1. Pot (ukuran sedang)
2. Biji cabai (sudah dikeringkan)
3. Pupuk dan tanah (bisa menggunakan yang ''2 in 1''maupun yang bias)
4. Sekop 
5. Ukuran : kurang lebih 6cm dari akar dan 2cm diatas media tanam
 
 “Rawatlah tanaman yang kamu tanam dengan kasih sayang” kata-kata 
tersebut merupakan konsep yang kami pakai dalam menjalankan tugas kami saat 
ini, yaitu menanam biji cabai. Selama 2-3 minggu ini 
kami sekelompok menanam tanaman cabai. 
Sebelum kami menanam cabai, kami telah 
memastikan bahwa biji cabai yang kami tanam 
telah ker ing dengan baik.  Lama waktu 
pengeringan sendiri tidak bisa kami tentukan 
karena kondisi cuaca yang tidak menentu setiap 
harinya. Kami juga melakukan sebuah percobaan 
mengenai simbiosis kompetisi. Simbiosis kombetisi 
adalah hubungan antar makhluk hidup dimana 
kedua pihak saling merugikan, biasanya terjadi 
melalui kompetisi dalam memperbutkan makanan.
 Kami menanam biji cabai kedalam 2 pot, pada pot pertama kami menanam 
biji cabai secara berdekatan sedangkan pada pot kedua kami menanam biji cabai 
secara berjauhan, hal ini kami lakukan dengan tujuan melihat dampak dari simbiosis 
kompetisi atau lebih spesifik dengan memperebutkan air sebagai salah satu sumber 
utama kelangsungan hidup biji cabai tersebut. Hasil dari percobaan kami senditi 
cukup memuaskan karena kami dapat melihat perbedaan antara 2 pot tersebut. 
Pada pot pertama dapat dilihat bahwa pertumbuhan biji cabai lebih lambat dari 
pada pot kedua, alasan dari kelambatan pertumbuhan tersebut adalah 

dikarenakan tanaman yang masih kecil sehingga akar 
hanya bisa menjangkau air dari wilayah sekitarnya saja.
 Tidak lupa juga menyiram tanaman tersebut secara 
rutin. Pada pot pertama kami menyiram tanaman 
setiap 3 hari sekali dan pada tanaman kedua kami 
menyiram tanaman setiap 4 hari sekali. Tidak hanya 
menyiram secara rutin kami juga membersihkan hama-
h a m a  a t a u  t u m b u h a n  y a n g  m e n g a n g g u  
kelangsungan hidup tanaman cabai tersebut, jangan 
lupa juga untuk menaruh tanaman yang ditanam di 
bawah sinar matahari. Seperti yang kami katakana 
diawal bahwa tanaman juga membutuhkan kasih 
saying, maka dari itu kami menanam tanaman cabai 
tersebut dengan kasih saying yang tulus sehingga 
tanaman cabai tersebut bisa tumbuh dengan subur. 
(Jennie dan Chika/ Siswi/ SMPK BSD)

Asyiknya Menanam Cabai Di Sekolah
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MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH
 Hello Laborian, masa SMA adalah masa yang menyenangkan bagi remaja. 
Masa itu di mulai ketika remaja mengikuti masa MPLS di hari pertama bersekolah di 
SMA. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan kegiatan yang 
dipersiapkan oleh panitia SMA (Guru dan pengurus OSIS) dan diadakan selama 4 hari. 
MPLS ini diadakan untuk memperkenalkan dunia pendidikan, relasi sosial, sarana dan 
prasarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA.
SMA Kristen ORA et LABORA mengadakan kegiatan MPLS pada tanggal 16 – 19 Juli 
2018. Berbagai persiapan telah dilakukan pada bulan Mei – Juni 2018. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh pengurus OSIS dan di bawah bimbingan Waka. Kesiswaan SMA. 
Kegiatan MPLS tahun ini diikuti oleh 54 siswa baru. Kegiatan ini merupakan kegiatan 
rutin dalam menyambut dan memperkenalkan dunia SMA Kristen ORA et LABORA 
kepada anggota keluarga baru. Azas kekeluargaan dan kebersamaan inilah yang 
dipegang oleh semua civitas akademik SMA.
Kegiatan MPLS diisi dengan kegiatan yang menarik seperti pengenalan lingkungan 
sekolah, PBB, pengenalan cara belajar di SMA dan berbagai kegiatan lainnya. Salah 
satu kegiatan dengan aktifitas yang menyenangkan seperti Go Green dan senam 
bersama. Kegiatan Go Green membuat para siswa kembali di sadarkan akan makna 
alam bagi kehidupan manusia. Kegiatan senam bersama membuat para siswa 
merasakan bugar dan menyadari pentingnya kesehatan bagi dirinya.

  Tiap tahun MPLS adalah masa yang dinantikan oleh para siswa baru ketika 
akan menapaki kehidupan yang baru sebagai siswa SMA. Tiap tahun selalu kegiatan 
dan aktifitas yang menarik di dalam MPLS. Kegiatan MPLS akan selalu menjadi 
momentum bagi perubahan diri siswa baru. Masa SMA adalah masa yang 
menyenangan.

KEGIATAN PEMILIHAN OSIS 2018 – 2019
 Laborian, tahu kah bahwa seluruh kegiatan yang diadakan di unit SMA 
dilaksankan oleh siapa? Tentu saja dilaksanakan oleh guru dan pengurus OSIS. 
Pengurus OSIS menjadi salah satu ujung tombak terlaksananya kegiatan-kegiatan 
yang ada. Tiap tahun selalu diadakan pergantian pengurus OSIS, dari generasi ke 
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generasi, yang mana ketua 
OSIS berasal dari kelas 11 
dan waki l  ketua OSIS 
berasal dari  kelas 10. 
Sedangkan kelas 12 tidak 
d i l i b a t k a n  m e n j a d i  
pengurus OSIS karena siswa 
kelas 12 telah terkonsentrasi 
untuk persiapan UN dan 
USBN.
Tahun ini pada bulan 

September 2018, diadakan pelantikan pengurus periode OSIS 2018-2019. Proses 
panjang telah dilalui menjelang pelantikan ini. Mulai dari seleksi dari tiap kelas 
untuk bakal calon, kemudian proses pemilihan calon dan akhirnya menemukan 
ketua dan wakil ketua beserta pengurus OSIS. 
Pelantikan ini diadakan pada upacara bendera di hari Senin. Upacara 
dilaksanakan dengan hikmat dan berjalan sesuai yang direncanakan. Selamat 
menjalankan tugas mulia untuk pengurus OSIS periode 2018-2019. Tuhan 
memberkati. 

KEGIATAN CHRISTIAN 
LEADERSHIP SMA

 Laborian, ada satu kegiatan yang 
dinanti oleh para pengurus OSIS baru yaitu 
C h r i s t i a n  L e a d e r s h i p .  K e g i a t a n  i n i  
dilaksanakan untuk membekali pengurus OSIS 
dengan paham leadership dan nilai-nilai 
Kristiani di dalam mengemban tugas yang 
diberikan kepada mereka. Kegiatan ini 
diadakan di sekolah dan pantianya adalah 
Kepala Sekolah, Waka. Kesiswaan, Pembina 
OSIS, dan guru yang ditugaskan. Kegiatan ini 
diadakan 2 hari 1 malam dengan berbagai 
materi yang diberikan oleh panitia.
Kegiatan ini dilaksanakan tiap tahun dan 
panitia selalu mempersiapkan yang terbaik di 
dalam materi dan rangkaian kegiatan yang 
selalu menarik guna mengajak peserta untuk 
melat ih kebersamaan, kekompakan, 
menganalisis persoalan dan sebagainya. 
Kegiatan ini akan selalu dilaksanakan demi 
mempersiapkan pengurus OSIS yang berdaya 
guna, kreatif dan memiliki rasa takut akan 
Tuhan. 

KEGIATAN OUTBOND
 Laborian SMA selalu penuh dengan aktifitas yang menarik untuk tiap 
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angkatannya. Tahun ini kelas 10, diadakan kegiatan Outbond yang bertempat di 
Pondok Remaja, Cibodas. Di bawah bimbingan dan arahan dari pantia Outbond 
Pondok Remaja Cibodas, sebanyak 54 siswa di didik selama 3 hari 2 malam pada 
bulan September 2018. Para siswa ini di temani oleh 5 guru pendamping yang setia 
mendampingi dan memberikan support kepada para siswa selama kegiatan 
berlangsung. 

Acara yang diusung pada kegiatan ini di antaranya pemberian materi, kerja 
kelompok dan kegiatan kebersamaan lainnya yaitu hiking ke curug (air terjun) 
Cibereum guna menikmati alam ciptaan Tuhan. Para peserta antusias dalam 
mengikuti semua kegiatan yang diadakan dan banyak pengalaman yang dapat 
diperoleh setelah kegiatan ini, seperti kedisplinan, tanggung jawab, kepedulian dan 
cinta tanah air. Komitmen para siswa kelas 10 dalam Outbond tahun ini adalah: 
1. Takut akan Tuhan, 2. Solidaritas, 3. Kerja sama, 4. Jujur, 5. Disiplin, 6. Talk less, do more, 
7. Berani dan setia, 8. Tidak membeda-bedakan. 
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin bagi kelas 10 dan dengan kegiatan ini, rasa 
kebersamaan di dalam diri para siswa akan terbangun. 

KEGIATAN EDUFAIR 
2018

 
 Laborian, kegiatan 
SMA tiada pernah habis dan 
b e r a n e k a  r a g a m  
bentuknya. Salah satunya 
adalah kegiatan Talkshow 
dan Expo Edufair 2018. 
Bertempat di aula gedung TK 
sekolah ORA et LABORA 
kampus BSD, panitia Edufair 
2 0 1 8  m e n g a d a k a n  2  
kegiatan tersebut. 
K e g i a t a n  T a l k s h o w  
m e n a m p i l k a n  d u a  
pembicara yang telah 
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berpengalaman di bidangnya, yaitu:
1. Anastasia Praditha, alumni SMA Kristen ORA et LABORA, yang telah 

berkecimpung dalam dunia Jurnalistik dengan menjadi salah satu reporter 
dan pembawa berita di salah satu televisi swasta di Indonesia.

2. Yunita Wijaya, salah satu dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta dan 
telah lama berkecimpung di dalam bidang Bussines Creation.

Kegiatan Talkshow  diikuti dengan antusias oleh para peserta yang hadir saat itu yaitu 

para siswa SMA Kristen dan SMK ORA et LABORA kampus BSD.
 Kegiatan Edufair diadakan satu hari setelah Talkshow dengan mengundang 
27 universitas dan lembaga pendidikan yang berkualitas di Jakarta, Salatiga dan 
Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk siswa SMA guna memperoleh gambaran 
tentang dunia perkuliahan, dunia kerja, dan pembiayaan yang diperlukan. Kegiatan 
ini disambut baik oleh siswa SMA, guru, dan orang tua siswa dengan semangat untuk 
memperoleh informasi  yang diperlukan sebanyak munngkin.
 Kegiatan ini diadakan tiap tahun dan menjadi salah satu sarana menambah 
wawasan siswa, guru dan orang tua untuk mengenal dunia perkuliahan dan dunia 
kerja.   

BASKET SMA
 Hai Laborian, pernah dengar tentang LABORIOUS ESTATE? Nah, LABORIOUS 
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ESTATE adalah basecamp dari tim LABORIUS BASKET ORA et LABORA BSD. Bertempat  
di bilangan Bumi Serpong Damai, tepatnya di SMA Kristen ORA et LABORA BSD 
adalah salah satu sekolah yang terkenal dengan kegiatan ekstrakurikulernya. 
Laborious Basketball merupakan salah satu ekstrakurikuler yang diunggulkan di SMA  
Kristen ORA et LABORA BSD. Di bawah asuhan pelatih Bapak Ichwanudin atau biasa 
di sapa Kak Iwan,  Laborious Basketball telah meraih banyak prestasi yang 
membanggakan bagi SMA. 
 Prestasi yang diraih pada bulan Agustus dan Oktober 2018 ini untuk tim 
Laborious Basketball putri adalah :
· JUARA 1 BASKET PUTRI DI UNIVERSITAS BUNDA MULIA, ALAM SUTERA
· JUARA 2 BASKET PUTRI DI UNIVERSITAS BINA NUSANTARA, ALAM SUTERA
· JUARA 3 BASKET PUTRI DI SMA ATHALIA, SERPONG
Prestasi ini merupakan sejarah yang terus di berikan bagi SMA dan bagi generasi 
penerus Laborious Basketball sendiri. Just Do It !!

FUTSAL
 Hai Laborian, SMA Kristen ORA et LABORA BSD tidak pernah berhenti berkarya 
dalam bidang olahraga. Salah satu bidang olahraga yang sedang beranjak naik di 
semester ini adalah futsal. Laborious Futsal Team (LFT) di bawah asuhan pelatih Bapak 
Nurman telah meraih prestasi dengan perjuangan di GRAVITY CUP, SMA EHIPASSIKO 
BSD. Laborious Futsal Team meraih juara 2 setelah berjuang keras saat bertemu 
dengan SMAN 12 Tangerang Selatan. Prestasi ini merupakan salah satu stimulus bagi 
perjuangan LFT di masa mendatang. Keep up the Good Work, Boys !!    

                                       
CHEERLEADER

 Hai Laborian, pernah dengar nama QUEENZ di SMA Kristen ORA et LABORA, 
BSD? Nah, Queenz ini adalah nama tim Cheerleader yang ada di ORA et LABORA 
kampus BSD. Ekskur ini merupakan salah satu ekstrakurikuler yang diunggulkan di ORA 
et LABORA kampus BSD. Anggota Queenz terdiri dari siswi SMP dan SMA Kristen ORA 
et LABORA kampus BSD. Di usia yang terbilang dini, belum genap 2 tahun berdiri, 
Queenz telah merambah dunia Cheerleader dengan mengikuti pertandingan 
Cheerleader yang di adakan di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. 
 Di bawah asuhan pelatih Reynaldi, yang merupakan anggota The A Team 
Cheerleading Company Indonesia,  telah meraih prestasi yang membanggakan 
bagi ORA et LABORA. Salah satu prestasi tersebut adalah dengan meraih prestasi 
Juara 2 Level 2 dalam ajang kompetisi Cheerleader Tingkat Nasional di Yogyakarta 
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yang diadakan oleh The A Team Cheerleading Company Indonesia.

 Perjalanan Queenz masih panjang dan tentunya akan terus berkarya 
meraih prestasi di dunia Cheerleader. Be Number One, Girls !!
Penampilan Queenz dapat di lihat di channel Youtube 
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A trip
It was an opportunity to have a tour to one of 
the best Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) 
school at Bali, The Green School. It was  on 
Tuesday 26th, 2018. It took an hour driving to 
the Green School from By Pass Simpang Siur, 
Kuta, Bali.
Meeting Pak Gede
Once we arrived at the Green School, we 
met the tour guide (Pak Gede). All of us were 
equipped with ear phone that enable us to 
listen to the voice of our tour guide clearly 
even he stayed a bit far from us. 
Pak Gede firstly welcomed us. The childen 
were not at  school since it was a summer break. Pak Gede told us that Green School 
focus on the holistic approach as its the educational system. They believed  that the 
process spoke louder than doctrinate in this school. Green School gave the students the 
oppportunities to explore through 'the do-ing' so that they were able to interrelate the 
experience with the subject they learned.For examples :when they did a cooking class, 
they learned why measurements important, they counted the measurements in kilos or 
ons. They practiced Math and understood why they needed to put the right 
measurements.
The Students
The students were 70 % foreigners and 30 % Indonesian.
At the end of the final grade :

1. The Indonesian students will attend the national examination.
2. The Foreign students will present their paper in a student's conference. There will 

be  500 – 600 parents attending the conference.
The school hours
The school hour was from  8 am to  3 pm. The overview of the curriculum and standards 
applied at Green School, kindly click :  since in this piece of story, www.greenschool.org
we would only simplified the experiences of being there and felt the ambience of how 
the school managed the environment to the student's learning.
The community and parents involvements
Some of  the Green School's community involvements :

1. During PTC (Parents – Teachers meeting). The form teacher will have a session for 
parents to be able to see the strength component in their children. For example : 
the student could present his/her project to the parents)

2. The school invited the parents to do the green school tour. The parents may lead 
the tour representing the Green school. 

3. The community around the Green School worked in line with green school. For 
example : the kul kul farm and green camp.

To have a short description on green school, let's have a tour to some major components  

One Fine Day at Green School Bali
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:
The Student Bank 
It was a place where the students were 
allowed to have a loan. Commonly 
the loan would be categorized as the 
class loan as it was the accumulation 
of the amount of students' loan. 
One of the sample is : The class 
decided to propose a loan from the 
student bank to buy hen. The hen were 
not aimed for meat consumption. The 
students needed to nurture the hen everyday so that the hen would be able to 

produce eggs. Then, the students would sell the 
hen to the local trader. The local trader would 
come to school once a month. They were the 
first hand buyer.  The cash that they earned from 
this trade would add on their saving so that later 
they would be able to pay for loan and still have 
their own saving for their needs further. The 
habits of nurturing either plants or animals were 
parts of the learning process that would drive 
them into the understanding of how important 
nurturing was and how hard earning for cash to 
fullfill their needs. Surely, There must be other 
learning they could carry on.

Trash For Class
The Green School also had a program that enabled children to learn English at 
Green school. These children were not the students at the green school. This 
programme normally started at 3.30 pm. The children didn't have to pay for the 
English tuition, they just needed to collect five kilos of trash for a semester. It was 
called “Trash for Class”. 

Kembali
Kembali was the reduce/ reuse/ recycle 
centre at the The green School. When we 
came into the trash bank, we thought that the 
trash would be something smelly.However, we 
found that the trash were not smelly at all. They 
even categorized the trash into its own 
containers with label on the top.
The students were given instruction on how to 
participate in the trash bank. Firstly the students 
needed to keep their eyes on the rules at 
Kembali. Then they needed to have another 
spot to have a glance In Kembali, the trash were separately divided and properly 
categorized.
They also recycled bottle cap and used cooking oil. The first was the bottle cap. The 
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students were welcomed to innovate their ideas into the real product of their ideas. The 
school had provided the tools to realize their ideas. 

Another one was the hand soap made from the used cooking oil. Besides, it could also 
be transformed into wax. The students created different marvelous shapes of wax. They 
applied their imagination and creativity to have a go!. 
Another legacy service project that was born through Kembali was The Bio Bus. Since 
used cooking oil  was a very common and mostly found in our neighbourhood even in 

the five stars hotel, Green school used it as the fuel of 
bio bus. For detailed information kindly click : 
www.gsbiobus.org 
Bike made of Bamboo
Apart from the trash bank, Green school provided a 
tour service called bamboo bike tour. This tour would 
bring the tourist into the nature of Bali. They would ride 
their own bike to hunt natural sight seeings on some 
beautiful spots in Bali. 
The classrooms
Green school covered four stages of education : 
kindergarten, elementary, junior high, and senior high. 
Each of these stages had their own exploration and 
focus. 
The Healing Centre
There was a healing centre that was located exactly 
upon the water source. The stone that was located in 
the middle of the healing centre was called quartz 
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stone. It wass brought from Brazil. You may feel the energy when you touched it. 

The kindergarten and elementary school students visited it three times every week. 
While the junior and senior high school students didn't have classical schedule to visit the 
healing centre. They were allowed to visit it on their own when it was needed. This spot 
was called the heart of The Green School. 
The lobby

Security check after you were allowed to enter the main gate The living room where 
the guests usually spent several minutes to have a briefing from the Green School 
tour guide.
The notice board
This was a school notice board intended for students information
Weekly Plan Notice
This was a habit for a weekly plan happening at the Green School
The Social Notice Board
This was an open space information for everyone as a reminder of the social media 
related to the Green School. Students were allowed to leave their comments here. 

The area for 'Gulat Lumpur'
A unique space at the green school was 'Gulat Lumpur' area. Students usually spent 
time to have gulat lumpur as parts of their exploration. The mud is not smelly and clear 
from pollution (of any kind). This was an experiental learning.

Kegiatan Sekolah
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The ATM
Just in case we needed cash, you didn't have to worry since it was provided nicely 
here.
The field
The field was located next to the open-space hall.
The kindergarten's play ground
The play ground's concept was simple and challenging.The toilet

The toilet was very 
sophisticated. It was 
divided into two main 
functions as shown 
below :

The Compost Cental 
The composts came 
from compost toilets 
and waste is recycled 
or used as compost. 
The compost centre had organic gardens and live stock such as : a buffalo and a 
cow. 
The educator's Program
Green School regularly held the educator's 
program every year. It was a week live-in the 
green school to be in-touch with the 
atmosphere, ambience, and last but not least 
the learning process. The most teachers would 
agree that when the students were around, it 
was where the life at school began. Having an 
opportunities visiting the Green School Bali was 
like having  best of both worlds. It was amazed 
to observe the innovative findings at the Green 
School. 
There would be always learning when we tried 
to see the world from different angles. Just like 
our nation belief “unity in diversity”. It picture 
coded that  we need to keep going. (Susi/Kepala 
Sekolah/SMP BSD)
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LDKS Tahap II
 LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Sekolah) kembali lagi dilaksanakan bagi siswa 
kelas XI SMK ORA et LABORA. Dan kali ini diadakan di Batalyon Arhanud 1/1 Kostrad – 
Tangerang, dan kali ini dengan durasi waktu yang lebih panjang dari LDKS yang pertama. 
LDKS kali ini diadakan pada tanggal 09-12 Juli 2018.  
 Tujuan utama yang mau diraih adalah kematangan sikap dan sifat disiplin dan 
kepemimpinan diri dan orang lain yang sangat dibutuhkan oleh setiap siswa SMK. Hal ini 
mengingat karena tuntutan setiap  siswa SMK yang setelah lulus dari SMK harus sudah siap 
bekerja dengan maksimal dengan kualitas karakter yang baik khususnya dalam sikap disiplin 
yang sempurna selain keahlian dalam intelektual yang baik. 

LDKS dan “Out Bond” kelas X SMK ORA et LABORA
 LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Sekolah) dan “Out bond” untuk kelas tahun 
pertama (X) SMK Oel diadakan pada tanggal 12-14 September di Pondok Pemuda, 
Cibodas. Tujuan utamanya tentu saja untuk meningkatkan sikap disiplin dan kepemimpinan 
yang sangat dibutuhkan oleh siapapun untuk dapat menjadi pribadi yang berkualitas dalam 
hidup. Kegiatan kali ini kami adakan bersama-sama dengan siswa-i SMA ORA et LABORA, 
dengan tujuan untuk semakin mempererat persahabatan yang lebih baik sebagai anggota 
satu Yayasan ORA et LABORA.

 

MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah)
 Bersama 8 siswa baru SMK ORA et LABORA pada tanggal 16-19 Juli 2018 didamping 
para guru SMK memasuki MPLS selama 4 hari. Maksud dan tujuannya tentu saja untuk 
memperkenalkan kebiasaaan dan sistem pendidikan yang berjalan di SMK ORA et LABORA. 
MPLS SMK sudah tidak mengandung unsur perploncoan yang dianggap tidak banyak 
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mendidik calon siswa. MPLS yang dilakukan SMK sepenuhnya memberikan informasi yang 
global tentang sistem kegiatan belajar dan mengajar yang berlangsung di SMK dan juga 
mendidik para siswa baru untuk memiliki cara belajar yang baik dan efektif. 

Peresmian Gedung SMK
 

 Setelah satu tahun tidak memiliki gedung sekolah sendiri akhirnya pada tanggal 18 
Oktober 2018, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) bersama Yayasan Ora et Labora 
meresmikan gedung Sekolah Menengah Kejuruan Ora et Labora (SMK OeL) dengan 
kompetensi keahlian teknik pembangkit listrik. Presiden Direktur Saratoga Michael W.P. 
Soeryadjaya menjelaskan, pihaknya mendukung upaya pemerintah meningkatkan 
pembangunan nasional.
Semoga dengan kehadiran SMK dan Pusat Pelatihan Profesional ini Yayasan ORA et  
LABORA dapat berperan dalam peningkatan sektor ketenagalistrikan, terutama mencetak 
generasi berkualitas yang kompeten, terampil serta memiliki keahlian khusus yang mampu 
menjawab kebutuhan industri. Untuk itu SMK ORA et LABORA akan semakin membuka 
dirinya ke semua pihak untuk dapat bekerja sama meraih segala niat dan cita-cita yang 
baik itu. SMK akan menerima semua calon murid yang mau bergabung mempunyai 
semangat belajar dari semua kalangan dan golongan, demi mencapai masa depan yang 
lebih baik.

Kunjungan Pameran Power GEN ICE BSD
 Kesempatan yang cukup baik diperoleh dan digunakan dengan baik juga oleh 
SMK OL dimana adanya diselenggarakan oleh PLN dalam pameran teknologi Power Gen of 
Asia dalam rangka hari Listrik Nasional ke-73. Kegiatan diadakan selama 4 hari dan SMK 
hadir untuk belajar pada 19 September 2018. Banyak hal baru dan penting yang bisa 
dipelajari oleh para siswa-i dan juga para guru yang mendampingi. Dan ini menjadi 
kesempatan langka dan sangat baik untuk mengenal berbagai prangkat listrik sederhana 
sampai prangkat listrik daya besar yang sangat relevan dengan kompetensi yang hendak 
diraih para siswa SMK OL. 
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Ricci Cup XVIII
 Tim Futsal SMK ORA et LABORA kembali mencoba mengasah dan mengukur 
kemampuan mereka dalam bermain futsal dalam kegiatan kompetisi yang diadakan oleh 
pihak sekolah Ricci II Bintaro. Walaupun SMK belum bisa meraih juara yang pertama, namun 
SMK tetap semakin memegang prinsip “selama engkau belum pernah menyerah, engkau 
tidak akan pernah kalah”. Karena itulah SMK akan terus mencoba berjuang dalam segala 
hal yang baik. 

Study Banding Ke CITE, Philipina
Studi banding dijalani oleh 7 orang Guru SMK ORA et LABORA ke instansi pendidikan Center 
for Industrial Thecnology and Enterprice (CITE) di negara Philipina, Cebu pada tangal 25-29 
September 2018. Mengapa harus ke CITE? Hal ini dikarenakan CITE adalah sekolah rujukan 
(percontohan) awal dalam pendirian SMK OL. Maka dari itu SMK OL mau berlajar dari 
keberhasilan yang telah dimiliki CITE yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun dan 
sudah memilik banyak prestasi di bidang pendidikan di Philipina. Para peserta Studi Banding 
mendapat banyak wawasan serta ilmu yang berkaitan dengan sistem pedidikan yang terlah 
diterapkan di CITE dan cukup banyak yang bisa diaplikasikan dalam pendidikan siswa-i SMK 
OL.
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 Laborafest 2018 adalah kegiatan yang diadakan setiap tahun, yang merupakan 
agenda tahunan dari sekolah ORA et LABORA BSD. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini 
adalah sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi – potensi  yang 
dimiliki oleh siswa baik berupa potensi psikologis (kecerdasan, bakat dan kreativitas), maupun 
potensi fisik (kesehatan, ketahanan/kekuatan tubuh, dan kecakapan motorik) selain itu juga 
untuk mempererat silahturahmi, persahabatan, solidaritas dan kerja sama di antara siswa 
Sekolah Kristen ORA et LABORA dengan siswa dari sekolah sekitar yang berpartisipasi dalam 
acara ini. Selain itu untuk membuktikan eksistensi Sekolah Kristen ORA et LABORA dalam 
bidang akademik dan non akademik, serta dalam bidang organisasi. Kegiatan laborafest 
dilaksanakan pada tanggal 12 – 17 November 2018. Adapun kegiatan yang dilaksanakan 
antara lain : 

1. Bidang olahraga
 Ketangkasan, basket, futsal,  basket

2. Bidang Bahasa
 Mewarnai, storytelling

3. Bidang seni 
 Storytelling, musikalisasi puisi, solo vocal, poster digital, band 

Kegiatan Laborafest 2018 diawali dengan opening ceremony yang dihadiri oleh peserta dari 
seluruh sekolah yang mengikuti kegiatan laborafest, panitia dan guru. Tepat pukul 12.00 
kegiatan opening ceremony di mulai, diawali dengan kata sambutan dari Bapak Bayu, dan 
dilanjutkan oleh menyanyi Indonesia Raya oleh paduan suara SD dan peserta yang hadir. 
Penampilan dari Marching Band dari SMK mengawali tampilan dari opening ceremony. 
Kemudian dilanjutkan dengan penampilan dari dance SMP dan SMA Selanjutnya di lanjutkan . 
dengan tampilan dari cheerleader. Menutup rangkaian kegiatan opening ceremony ditutup 
oleh  Ibu Sri Wahyuni dengan memukul gong sebagai tanda simbolis dari dibukanya kegiatan 
Laborafest 2018. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan berbagai macam perlombaan. 

 Seluruh rangkaian kegiatan laborafest 2018  yang sudah dilakukan dari hari senin 12 
November 2018 sampai dengan  Sabtu,17 November 2018, di akhiri dengan final dari 
pertandingan basket dan futsal putra dan putri, serta ditutup dengan pengumuman 
pemenang dan penyerahan piala serta uang pembinaan. Secara keseluruhan kegiatan 
Laborafest berjalan dengan baik dan lancar.

LABORA FEST 2018
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 Hari Jumat, 2 November 2018 lalu, team basket putra SMP Ora et 
Labora BSD (Laborious) berangkat untuk mengikuti pertandingan final cup 
sekolah yang diadakan oleh Al – Azhar BSD yaitu Universal cup 2018/2019. 
Pertandingan pertama pada hari Sabtu, 27 Oktober 2018, Laborious putra 
melawan SMP Darul Qur'an dengan score 57 – 23. Pertandingan kedua pada 
hari Senin, 29 Oktober 2018 melawan SMP Stella Maris BSD dengan score 41 – 
13. Pertandingan ketiga yang merupakan semi final pada hari Rabu, 31 
Oktober 2018 melawan SMPN 17 Tangerang Selatan dengan score 43 – 33. 
Sampai pada akhirnya team Laborious dapat meraih kesempatan untuk 
bertanding dalam babak final pada hari Jumat, 2 November 2018 dan 
meraih Juara 1 dengan score 48 – 33. Di babak final, kurang lebih ada 40 
supporter yang hadir dari SMPK Ora et Labora BSD untuk memberi dukungan 
pada team Laborious. Atas kemenangan ini team Laborious membawa 
pulang piala Juara 1, sertifikat, medali dan uang pembinaan . 
Congratulations to these young athletes for the achievement! (Elviera dan 
Chika/ Siswi/ SMPK BSD)

stLABORIOUS won 1  place in Al-Azhar Cup 2018
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 Acara temu kangen berhasil diwujudkan oleh angkatan 9 '93 SMA Kristen 
ORA et LABORA Pondok Indah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 
Desember 2018 di Hotel Century Senayan. Acara temu kangen dihadiri sekitar 60 an 
alumni lulusan 1993 dan 10 orang guru yang pernah mengajar mereka ( 3 guru masih 
aktif di OeL ).
Acara berlangsung hangat dan sangat meriah mengingat sudah 25 tahun mereka 
saling berpisah. Suasana dirasakan meledak dengan tawa dan jeritan – jeritan 
kebahagiaan ketika ditayangkan foto – foto semasa mereka masih duduk dibangku 
SMA, kenangan yang sangat indah dan tidak terlupakan.
Acara diakhiri dengan foto bersama pada pukul 22.00. ( Ed. H )

TEMU KANGEN YANG CERIA
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 Rasa bangga, haru serta bahagia menjadi satu ketika mendengar bahwa  
penghargaan  kampus terbaik jatuh pada kampus OeL Panglima Polim. Tidak 
pernah terbayangkan sebelumnya bahwa Panglima Polim masuk dalam kategori 
penilaian tersebut.
 Ungkapan syukur atas kerja keras dan dedikasi yang telah kami lakukan tidak 
semata-mata membuat keluarga besar ORA et LABORA Panglima Polim terlena dan 
merasa puas, karena pencapaian tersebut mengingatkan kami untuk selalu 
berbenah dan mengevaluasi diri supaya apa yang menjadi tujuan dapat diraih 
dengan maksimal dengan cara yang efektif dan efisien. Tentunya diiringi dengan 
peningkatan pelayanan terhadap siswa dan orang tua sehingga melalui OeL, 
Kerajaan Tuhan makin diperluas. 
 Kami percaya bahwa tidak ada yang sia-sia selama apa yang dipikirkan, 
dicita-citakan dan diwujudkan selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Semoga tiap 
pribadi selalu menjalankan pekerjaan dengan baik dan tulus selama Tuhan 
mempercayakan kita untuk berkarya di Sekolah ORA et LABORA tercinta ini. 
( Nnk,08012019 )

“ SETIAP LANGKAH ADALAH ANUGERAH “








