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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.
MOTTO

       Create Stars In God’s Hand 
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Pembaca yang budiman, 
Salam damai sejahtera bagi kita semua.

Tema Buletin kali ini adalah “PRESTASI SISWA KEBANGGAN BERSAMA” 

 Mengacu dari tema di atas maka tampilan buletin ORA et LABORA kali ini 
berbeda dengan terbitan sebelumnya. Buletin ini merupakan edisi khusus yang fokus 
mengangkat prol kebintangan siswa dan prestasi alumni. Prol yang ditampilkan hanya 
beberapa contoh saja, sebab tidak mungkin menampilkan seluruh prestasi dan 
kebintangan siswa hanya dalam satu edisi buletin saja, apalagi sudah sangat banyak 
bintang ORA et LABORA yang bertaburan menghias langit Indonesia dan sudut-sudut 
cakrawala dunia.
 Di samping fokus pada kebintangan siswa, buletin ini juga diwarnai dengan 
berbagai materi baku  seperti: Pengantar buletin, renungan, laporan kegiatan siswa, 
hasil karya siswa,  rubrik ilmu pengetahuan, prol tokoh, dan lain-lain, yang merupakan 
rangkuman aktualisasi berbagai aktivitas sekolah seperti kegiatan belajar, ekstra dan 
intrakurikuler, lomba/pertandingan di dalam maupun di luar sekolah dan berbagai 
aktivitas dan prestasi lainya.
 Buletin ORA et LABORA mengakomodir potensi siswa yang gemar menulis, 
terutama bagi siswa yang tergabung dalam klub jurnalistik untuk mengaktualisasikan 
buah karyanya. Jika dalam buletin ini  terdapat beberapa tulisan asli karya siswa, itulah 
tujuan sesungguhnya dari buletin ini yang akan ditingkatkan lagi pada edisi-edisi 
selanjutnya. 
 Adakah perasaan yang lebih besar dari kebanggaan seorang guru, selain 
menyaksikan prestasi siswa makin bersinar dan antusias belajar makin berbinar ?
Bagi ORA et LABORA, mengukir prestasi siswa adalah semangat bersama, menciptakan  
fun learning adalah hasrat bersama, melahirkan siswa yang berkarakter “takut akan 
Tuhan” adalah impian bersama dan menghantar siswa menjadi “garam dan terang 
dunia bagi sesama” adalah   cita-cita bersama.
 Terima kasih secara khusus kepada tim buletin yang telah bekerja secara maraton 
mulai saat berburu narasumber, menghimpun materi, seleksi materi, editing, setting, 
hingga pencetakan. Proses yang tidak mudah karena harus melalui perjalan yang cukup 
berliku disertai dengan berbagai problematika yang timbul.  
Selamat menikmati sajian ini.                                                                                                                                 
Tuhan memberkati.   
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Renungan

MUKJIZAT PASKAH

Bagaimana Anda menghayati Paskah tahun ini?
 Melalui artikel-artikel dibawah ini yang diambil dari buklet Seri Terang 
Ilahi “Mukjizat Paskah”, dengan membaca artikel dibawah ini Anda untuk 
menemukan tujuan di balik penderitaan Juruselamat kita dan makna penting dari 
dua mukjizat yang terjadi pada saat kematian-Nya. Serta Anda akan menerima 
sudut pandang baru tentang kemuliaan kebangkitan Yesus pada Paskah kali ini.
Selamat membaca.

Kebangkitan Kristus

 Namun, dalam 1 Korintus 15 dijanjikan suatu tubuh kebangkitan yang 
sepenuhnya berbeda bagi kita yang menaruh harapan pada hari kedatangan 
Tuhan. “Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan 
dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh 
alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah” (1 KORINTUS 15:43-44). Inilah kebangkitan sejati—kebangkitan 
sesungguhnya dari antara orang mati.
 Termasuk kategori manakah kebangkitan yang dialami oleh orang kudus di Golgota tadi? Apakah tubuh mereka 
adalah contoh tubuh kebangkitan yang dipaparkan dalam 1 Korintus 15—tubuh rohani, tidak binasa, dan kekal—atau hanya 
tubuh jasmani yang dihidupkan kembali ke dalam tubuh fana, seperti Lazarus dan yang lainnya? Adakah petunjuk dalam 
Alkitab untuk menjawabnya? Dalam 1 Korintus 15 dikatakan bahwa semua yang menjadi milik Kristus akan dihidupkan kembali 
dengan tubuh kebangkitan seperti yang digambarkan di situ (AY.22). Namun, dikatakan juga, “Tetapi tiap-tiap orang menurut 
urutannya” (AY.23), masing-masing dari mereka “semua” akan dibangkitkan berdasarkan urutan yang ditetapkan. Urutan 
apakah yang dimaksud? “Kristus sebagai buah sulung; sesudah itu mereka yang menjadi milik-Nya pada waktu kedatangan-
Nya” (AY.23). Kristus akan menjadi yang pertama bangkit; Dia hidup dalam tubuh kebangkitan yang dilukiskan di 
situ—kemudian, pada saat kedatangan-Nya, barulah setiap orang yang menjadi milik-Nya akan dibangkitkan dengan cara 
yang sama.
 Paulus menyebut kebangkitan Yesus dari alam maut sebagai “buah sulung.” Orang Kristen Yahudi tahu persis apa 
maksud istilah itu. Sebelum memetik panen besar, para petani Yahudi biasa pergi ke ladang untuk mengambil sejumlah hasil 
yang sudah bisa dipetik. Kemudian mereka membawa dan mempersembahkannya di Bait Suci sebagai ungkapan rasa syukur 
kepada Allah dan bentuk keyakinan bahwa panen utama akan segera terkumpul. Buah sulung adalah wujud penantian seluruh 
hasil panen.
 Perhatikan baik-baik. Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa yang akan bangkit pada waktu kedatangan Kristus 
hanya orang yang belum bangkit (pada peristiwa mukjizat Golgota). Istilah yang dipakai Paulus bersifat mutlak dan mencakup 
semua— “mereka yang menjadi milik-Nya”—tanpa kecuali. Semua yang menjadi milik Kristus akan dibangkitkan, seluruh umat 
percaya dari sepanjang masa. Ia juga menambahkan, “tetapi tiap-tiap orang”—masing-masing—“menurut urutannya,” Paulus 
juga menjelaskan urutan tersebut, “Kristus sebagai buah sulung,” dan kebangkitan kekal hanya terjadi “pada waktu 
kedatangan-Nya.” Perhatikan bahwa Paulus dengan cermat memberitahukan bahwa urutan ini berlaku bagi semua orang di 
sepanjang masa yang ditentukan untuk mendapat bagian dalam kebangkitan tersebut.
 Jadi, jelaslah bahwa saat ini belum ada pengikut Kristus yang menerima tubuh rohani yang kekal, dan tak seorang pun 
akan menerimanya sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Orang kudus yang bangkit di Golgota hanya kembali ke dalam 
tubuh duniawi. Mereka masih menantikan tubuh kebangkitan hingga saatnya kita diangkat bersama-sama ke hadapan Kristus 
bersama semua orang dari sepanjang zaman. orang dari sepanjang zaman. Tak seorang pun yang akan mendahului, tidak satu 
pun yang akan disempurnakan lebih dahulu. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi orang percaya sehingga 
semua orang kudus yang dibangkitkan di Golgota takkan disempurnakan tanpa kita.
 Melalui peristiwa tersebut, Allah mengajar kita bahwa kebangkitan kekal itu benar dan pasti terjadi. Kejadian tersebut 
adalah lambang. Hidupnya jenazah orang kudus di Golgota menjanjikan kemuliaan lebih besar yang akan datang. Mereka 
bukanlah kebangkitan yang dijanjikan itu tetapi tetap merupakan sebuah kebangkitan; replika dari realita sejati. Namun, replika 
itu penting karena hal tersebut tak mungkin terjadi tanpa adanya kekuatan yang mahakuasa. Inilah makna yang lebih besar di 
balik bangkitnya para orang kudus; mereka merupakan contoh kebangkitan lebih mulia yang kelak terlaksana.
Telah berulang kali Allah meyakinkan kita tentang kemuliaan kebangkitan yang akan datang, tetapi di sini Dia membuktikannya. 
Ketika Kristus telah merampungkan karya-Nya dan tiba saat-Nya untuk meninggalkan dunia ini, Allah menunjukkan sekilas dari 
kebangkitan mulia yang akan datang. Kuasa yang dinyatakan pada waktu itu cukup untuk membuat kita percaya pada apa 
yang sanggup diperbuat-Nya kelak. Dia menampilkan rencana dan kuasa-Nya sebagai janji serta jaminan akan kembalinya 
Sang Juruselamat untuk dimuliakan di tengah orang-orang kudus-Nya yang bangkit.
Tujuan Allah
 Kita tidak mengetahui rencana lain yang mungkin Allah siapkan bagi orang kudus yang bangkit saat itu selain yang 
disingkapkan dalam Alkitab. Ketika Yesus berkata, “Akulah kebangkitan dan hidup” (YOHANES 11:25) dan membuktikan 
kebenarannya dengan membangkitkan Lazarus yang mati, bukti itu tidak terletak pada soal tubuh apa yang Lazarus miliki 
setelah bangkit. 1 Korintus 15 memperlihatkan apa artinya Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Buktinya terletak pada fakta 
bahwa kebangkitan Lazarus—sebuah replika kebangkitan sejati—memperlihatkan bahwa Yesus mahakuasa dan sanggup 
mengadakan kebangkitan, baik kebangkitan tubuh fana maupun baka.
 Untuk memahami seluruh rangkaian mukjizat Golgota, penting bagi kita untuk melihat aspek historis dan simbolisnya 
bersamaan. Gelap gulita tiga jam adalah kejadian nyata sekaligus sebuah lambang. Terbelahnya tabir Bait Suci seakan 
terpotong oleh pisau dari atas ke bawah juga adalah lambang. Demikian pula gempa bumi yang membelah bukit batu. 
Terbukanya kubur merupakan suatu lambang. Kain kafan Yesus yang terlipat rapi dan menjadi bukti kebangkitan Tuhan bagi 
Yohanes pun adalah lambang. Terakhir, bangkitnya orang-orang kudus—sungguh-sungguh hidup kembali tetapi tetap saja 
hanya merupakan lambang—melengkapi rangkaian mukjizat yang berpadu sempurna.

Sumber:
https://santapanrohani.org/mukjizat-paskah/?utm_source=EDM&utm_medium=EDM&utm_campaign=Easter2019
Disalin oleh: Yosianto Gogot Abong (YG)
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Parenting

“Don't judge your children before knowing their prole” adalah tema yang diangkat dalam 

kegiatan parenting yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, dengan 

mendatangkan narasumber Diana, S.Psi. dari Melintas Cakrawala Indonesia (MCI). Sengaja 

mengambil tema ini, diharapkan orang tua mampu memahami dan menemukan solusi yang tepat 

ketika mereka dihadapkan pada masalah yang dialami anak, ketika anak mengalami kesulitan 

belajar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh orang tua murid dari siswa kelas 1 sampai 6 SD dan beberapa 

orang tua dari TK ORA et LABORA dan beberapa tamu undangan.

ketika anak 
mengalami kesulitan belajar

KEGIATAN PARENTING KEGIATAN PARENTING 

SD Kristen ORA et LABORA - BSDSD Kristen ORA et LABORA - BSD
KEGIATAN PARENTING 

SD Kristen ORA et LABORA - BSD

“Don't judge your children
before knowing their prole”

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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Parenting

       Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, seusai kebaktian, siswa kelas 5 dan 6 mengikuti seminar 

pubertas. Seminar ini dibawakan oleh Ibu Prapti.

Dari seminar ini, aku semakin tahu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pubertas seperti 

tanda-tanda bahwa kita sudah pubertas, cara menjaga kebersihan tubuh, dan lain-lain. Kami juga 

mempelajari penciptaan Tuhan pada hari pertama sampai hari ke enam saat Tuhan menciptakan 

manusia pertama, Adam, lalu Hawa.

Saat seminar berlangsung, aku sadar bahwa pubertas adalah masa-masa yang penting. Tuhan 

menyiapkan pubertas untuk memperbanyak umatNya. Selain itu, saat sesi tanya jawab, murid-murid 

sangat antusias karena ini menyangkut masa depan. (Mualdo/ 6B/ SD OeL BSD)

Seminar Pubertas

pubertas adalah 
masa-masa yang penting
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Profil

 Judul di atas saya kutip dari semboyan 

yang mendasari beliau sebagai seorang 

pendidik. Kata mengabdi diartikan berbakti 

atau membaktikan diri. Berbakti selayaknya 

Yesus sang rabi memberi teladan.  Drs. Yulius 

Agustinus Dwi Budi Susila adalah prol guru 

kita edisi buletin kali ini. Tahun 1990 adalah  

awal pengabdian beliau di Yayasan 

Pendidikan Kristen ORA et LABORA. Lahir di 

Sleman, 2 Juli 1964. Buah cinta dengan ibu 

Martha Gani Sri Florida Madyastuti, Blacius 

Fandy Febryan Kurniawan dan Fransiska 

Stefanny Olive Kurniawan menjadi pemanis 

kehidupan dan pelayanan Pak Yulius. Di 

waktu senggang bersosialisasi adalah yang 

beliau lakukan, di samping aktif dalam 

kegiatan di Gereja Katholik Santo Barnabas 

(Pamulang).     

Pendidikan dan Pengalaman Pekerjaan 

 Pendidikan (S1) diselesaikan di kota pelajar Yogyakarta, dengan mengambil jurusan Sejarah 

dan Geogra IKIP Sanata Dharma (Sadhar). Dari Juli 1989 sampai sekarang panggilan sebagai seorang 

pengajar beliau lakukan dengan penuh ucapan syukur. Jangan ditanya hal apa saja yang terjadi 

sepanjang perjalanan mengajar beliau. Tiga puluh tahun perjalanan beliau sebagai seorang pengajar, 

sejauh itu juga bintang pelajar yang telah beliau bantu bersinar. Mulai mengawali tugas mengajar 

pada tahun 1989-1990 di SMA Tarsisius-2, Kebon Jeruk, Jakarta. Sejak tahun 1990 sampai sekarang YPK 

ORA et LABORA menjadi perhentian beliau dalam mengabdikan diri sebagai seorang pengajar. 

Dimulai dari SMP Kristen ORA et LABORA Pondok Indah sampai ke BSD. 

 Apa hal yang beliau bagikan selama menjadi pengajar? Hal paling berkesan selama beliau 

mengajar, ketika bertahan memutuskan tidak naik kelas pada seorang siswa, meski selanjutnya 

mendapat ancaman serius dari orang tua siswa (1994). Ketika dapat membawa SMPK ORA et LABORA-

BSD menduduki peringkat-4 Ujian Nasional wilayah Banten (saat itu belum menjadi Provinsi). Saat para 

alumni yang sudah berhasil, datang bertandang ke sekolah dan berkisah tentang perjuangan studi 

hingga keberhasilannya. Dan yang paling penting adalah ketika beliau bisa mengikuti jejak para guru 

senior yang lebih dahulu mengharumkan nama ORA et LABORA melalui pengabdiannya. Semua 

menjadi dupa harum yang menggerakkan semangat beliau untuk tidak mundur dalam dunia 

pendidikan. Visi ini yang menjadi penguat beliau untuk terus mengabdi. 

 Jika dulu mengambil jurusan keguruan (SPG) atas dorongan orang tua, karena beliau lahir dari 

ke dua orang tua yang juga guru. “Setelah terjun di dunia pendidikan, akhirnya saya bisa menikmati  

dan mensyukuri karena boleh menjadi partner sekerja Tuhan mempersiapkan generasi muda 

memasuki masa depan melalui bidang pendidikan,” tegas beliau. Raut muka beliau terlihat penuh 

semangat ketika menjabarkan bagaimana dasar pelayanan di pendidikan. “Siswa berkembang 

sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan (Jeremia 1:5). Membawa siswa-siswi menyerupai karakter 

Kristus menjadi ucapan syukur dan optimisme dalam kehidupan saya.” Sejalan dengan moto YPK ORA 

et LABORA “Create Stars in God's Hand”. 

Pentingnya “motivasi” bagi seorang siswa 

 “Motivasi dari seorang siswa sangat penting,” menurut beliau. “Motivasi belajar tercipta jika 

suasana hati mendukung dan mental/psikis tidak sedang berbeban berat. Beban mental yang 

melemahkan motivasi belajar sangat bervariasi, bisa datang dari mana saja, keluarga, lingkungan 

pertemanan, kondisi sik, kemajuan teknologi, dan lain-lain. ”Bagaimana kita sebagai guru mampu 

memberikan motivasi kepada siswa agar mendukung psikisnya sehingga memiliki suasana happy 

MENGABDI SEPERTI SANG RABI

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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Profil

ketika di sekolah? Hal ini menjadi masukan tersendiri bagi saya sebagai seorang guru yang masih belum 

banyak makan asam garam dunia pendidikan.” 

 Lepas dari memotivasi siswa, seorang guru diberikan label guru profesional dalam sudut 

pandang kristiani menurut beliau adalah guru yang selalu belajar, belajar semua hal. Mengisi dan 

memompa motivasi diri sebagai seorang pendidik dengan terus mau belajar dan mengikuti 

perkembangan peserta didik yang memasuki generasi era milenial tanpa meninggalkan karakter 

Kristus dalam setiap perjalanan kehidupan peserta didik. 

Senandung Kisah di ORA et LABORA 

 Saat melihat kedalaman esensi dari visi misi sekolah ORA et LABORA yang didasari atas loso 

yang kuat sebagai bagian lembaga pendidikan Kristen di Indonesia, beliau memberikan apresiasi 

tersendiri. “Sekolah ORA et LABORA sangat mengapresiasi kebintangan setiap siswa, selain 

kebintangan dari bidang akademis dan non akademis. Para siswa diajak mampu menunjukkan 

prestasinya melalui talenta yang mereka miliki. Sudah banyak bintang yang para guru tebarkan baik 

melalui prestasi akademik maupun non akademik. Hingga mereka sukses di dalam ladang pelayanan 

dan pekerjaan mereka masing-masing.” 

 Harapan terbesar beliau, sekolah ORA et LABORA di bawah naungan YPK ORA et LABORA baik 

di BSD, Pamulang, dan Panglima Polim (Kebayoran Baru) senantiasa menjadi saluran berkat, sesuai 

dengan dasar loso sekolah yaitu “Menjadi garam dan terang dunia bagi sesama.” Akhir 

pembicaraan kami beliau memberikan puisi karya beliau sendiri. Mari kita simak dan resapi bersama. 

(Kristin/Guru/BSD) 

SANG PENGABDI 

Mentari belum jua semburat  
Tatkala kaki harus menapak  bumi  
Melangkah dengan sisa penat yang masih menambat 
Dan lemas yang belum tuntas terlepas
Sang pengabdi harus menjejak kaki 
Sang pengabdi menjadi pantulan  cahaya ilahi 
 
Sang pengabdi penuh percaya diri 
Tegap membangun generasi kaya nurani 
Membelainya sepenuh sentuhan hati 
Membentuknya dalam kebesaran hati 
Berkarakter teguh jauh dari segala keluh 

Temaram jingga di langit senja 
Sang pengadi kusut raga 
Segala peluh tumpah, rebah dalam lelah 
Kesusahan sehari selesai dalam sehari 
Esok pagi roda hidup harus perputar lagi  
Mengikuti jejak sang Rabi  
M – e – n – g – a – b – d – i

(Yulius Agustinus DBS-April 2019) 
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Siswa Berprestasi

Peringatan Hari Pendidikan Nasional 

merupakan saat yang tepat dalam menggali 

potensi seni dan sportivitas anak usia dini. Kegiatan 

festival olahraga dan seni TK ini rutin diadakan tiap 

tahun dan telah menjadi agenda IGTKI DKI Jakarta 

dan merupakan kerja sama dari 3 komponen TK 

yaitu: IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak 

Indonesia), GOPTKI (Gabungan Organisasi 

Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia 

dan Dinas Pendidikan. 

Sebagai anggota IGTKI Kecamatan 

Kebayoran Baru, TKK ORA et LABORA ikut serta 

dalam perlombaan sebagai wujud kebersamaan 

dan kekeluargaan sebagai lembaga formal 

pendidikan anak usia dini. Tujuan keikutsertaan di 

lomba ini juga untuk menguji kemampuan peserta 

d id i k  TKK  ORA et  LABORA da lam a jang 

perlombaan olahraga serta mengembangkan 

ni lai-ni lai dari anak secara posit if  menuju 

pembangunan karakter yang sportif, dinamis, 

kreatif, penuh toleransi, jujur dan bertanggung 

jawab.  

 Dalam   keikutsertaan   di   festival   lomba 

tersebut siswa-siswi TKK ORA et LABORA Panglima 

Polim meraih beberapa juara yaitu: 

1. Dua Piala Nominasi untuk lomba memilih bola      

warna.

2. Juara harapan 1 dan satu piala nominasi untuk 

lomba bola keranjang.

Festival Seni dan Olahraga IGTK 
 Kecamatan Kebayoran Baru (Minggu, 31 Maret 2019)

wujud kebersamaan dan kekeluargaan 

sebagai lembaga formal pendidikan anak usia dini

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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Siswa Berprestasi

 Terpujilah nama Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan bagi siswa TKK ORA et LABORA 
untuk berlomba dan membawa pulang beberapa piala, yaitu: 
a.  Festival Seni dan Olahraga IGTK Kecamatan Kebayoran Baru (Minggu, 31 Maret 2019) yaitu: 
         1. Dua Piala Nominasi untuk lomba memilih bola warna. 
         2. Juara Harapan 1 dan satu piala nominasi untuk lomba bola keranjang.
b.  Eggstraordinary event di Lippo Mall Kemang 

(Sabtu, 13 April 2019).

Juara 1 dan Juara Harapan 2 menghias telur
 Selain berlomba menghias telur, mencari 

telur di acara Eggstraordinary di Lippo Mall 
Kemang, semua siswa TK diberi kesempatan untuk 
tampil gerak dan lagu. Kesempatan yang baik 
untuk bisa memperkenalkan sekolah dan potensi 
siswa TKK ORA et LABORA Panglima Polim. 
Selamat Paskah. (HS)

JUARA TELURMENGHIAS 

Abel Nathanael Sinurat siswa kelas lima SDK ORA et 

LABORA Pamulang mengikuti Olimpiade Olahraga 

Siswa Nasional (O2SN) SD tingkat Kecamatan 

Pamulang dan berhasil meraih prestasi yang 

membanggakan dengan menjadi juara dua 

dalam cabang lomba Pencak Silat di perlombaan 

tersebut. Kiranya bakat yang dimiliki boleh selalu 

dikembangkan siswa-siswi SDK ORA et LABORA 

Pamulang dengan meraih juara O2SN berikutnya.

Abel Nathanael Sinurat 

m e r a i h  p r e s t a s i  y a n g  m e m b a n g g a k a n 

dengan menjadi juara dua dalam cabang lomba Pencak Silat
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Siswa Berprestasi

 Sabtu, 23 Maret 2019 SDK ORA et LABORA Pamulang mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa 

Nasional (FLS2N) Tingkat Kecamatan Pamulang. Christina Hesti siswi kelas lima SDK ORA et LABORA 

Pamulang berhasil meraih juara tiga dalam perlombaan pidato. Kiranya prestasi yang boleh diraih oleh 

Hesti dapat dijadikan contoh bagi siswa-siswi lainnya untuk berani menjadi wakil dalam FLS2N tahun 

berikutnya.

Christina Hesti CahayaningtyasChristina Hesti CahayaningtyasChristina Hesti Cahayaningtyas

 H a r i  S a b t u ,  2 3  F e b r u a r i  2 0 1 9 , 

perwakilan dari SDK ORA et LABORA BSD 

mengikuti lomba FLS2N bidang seni tingkat 

kecamatan, adapun perlombaan yang diikuti 

antara lain, gambar bercerita, pantomim, dan 

solo vokal.  Pada perlombaan kal i  in i , 

perwakilan dari SDK ORA et LABORA BSD 

b i d a n g  s e n i  ( s o l o  v o k a l )  b e r h a s i l 

mendapatkan juara 3 yang diwakili oleh 

Madeline Jolanov (kelas 5).

KEGIATAN LOMBA 
OSN 2019 SD BSD
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Siswa Berprestasi

 Pada hari Sabtu, 23 Maret 2019 lalu, sebanyak 6 siswa-siswi SDK ORA et 

LABORA Panglima Polim mengikuti kegiatan lomba story telling yang diadakan 

oleh English First (EF) Cipete. Keenam anak tersebut adalah: Nicholas Dominic 

Kawilarang (1 SD), Steve Matthew Wardaya (4 SD), Jenoch Jeriel Tirie (4 SD), 

Derrent Valentino Manaloe (5 SD), Kenisha Alegria Debora Sitorus (5 SD), dan 

Kornelia Nugrahani Putri Winursita (5 SD). Mereka membawakan masing-masing 

satu cerita pendek yang telah disiapkan oleh Tim EF Cipete. 

 Persiapan dilakukan kurang lebih 2 minggu di bawah bimbingan Miss 

Bunga sepulang sekolah. Properti lomba yang digunakan adalah hasil karya 

bapak dan ibu guru di sekolah. Hari yang dinantikan pun tiba, 

sesampainya kami di EF Cipete, terlihat banyak sekali peserta dari 

berbagai sekolah yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Tim dari 

OeL Panglima Polim datang bersama guru pendamping dan 

beberapa orang tua murid. Lomba tersebut dimulai pukul 08.00 

WIB dan berakhir pukul 12.45 WIB untuk kategori SD. 

 Hasil memang tidak pernah mengkhianati proses, salah 

satu siswa dari tim OeL Panglima Polim, yaitu Steve Matthew 

Wardaya (4 SD) berhasil mendapatkan juara 3 pada lomba story 

telling ini. Selamat Matthew! Bagi siswa-siswi yang belum berhasil, 

tetap semangat ya! :) (Bunga Polim)

English First: Story Telling Competition 2019

S t e v e    M a t t h e w    W a r d a y a  (4 SD) 
b e r h a s I l     m e n d a p a t k a n     J u a r a    3
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Siswa Berprestasi

 Hai teman-teman bagaimana kabar 

kalian hari ini, semua berharap dalam keadaan 

yang baik. Hari ini Winona punya cerita yang 

menarik tentang pengalamanku dalam 

mengikuti lomba “News Casting” atau biasa 

dikenal dengan pembawa ber i ta yang 

diadakan oleh salah satu lembaga pelatihan 

bahasa Inggris (EF). Pada kesempatan ini saya 

didampingi oleh Mrs. Vera salah satu guru di OeL 

Panglima Polim dari awal sampai akhir.

 Peserta yang mengikuti cukup banyak 

dari berbagai sekolah dan lembaga pendidikan 

lainnya. Dag dig dug jantung ini berdebar 

karena melihat para peserta lain terlihat datang 

dengan persiapan matang. Nervous itu pasti 

ada karena baru pertama juga saya ikut lomba 

mewakili sekolah. Tapi saya hanya berdoa pada 

Tuhan supaya diberi ketenangan sehingga saya 

bisa membaca berita dengan baik tanpa ada 

kesalahan. 

 Saya bertambah deg degan ketika tahu 

jurinya ini bule atau orang-orang dari warga 

negara lain. Mereka pastinya tahu betul apa 

yang saya ucapkan nanti salah atau benar. Nah 

ketika giliran saya maju untuk kompetisi, saya 

mendapat support dari Mrs. Vera selaku 

p e n d a m p i n g  s a y a .  S a y a  m e n c o b a 

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

Menjadi “News Casting”
 terbaik versi EF

mengurang i  n i la i . 

Proses penilaian pun 

berlangsung cukup 

panjang dan akhirnya 

s a y a  s e l e s a i 

menjalankan tugas.

 Setelah selesai 

rasanya sedikit lega 

dan tenang,  satu 

proses kami lewati. 

Tapi masih berdebar-

d e b a r  k a r e n a 

berharap kita dapat 

masuk sebagai juara 

atau pa l ing t idak 

masuk 10 besar, itu 

harapan kami. Sambil menunggu pengumuman 

saya dan Mrs. Vera berbincang tentang banyak 

hal baik sekolah maupun kegiatan keseharianku.

 Tiba saatnya juara diumumkan. Mulai 

juara III diumumkan saya sudah tegang sekali 

berharap saya bisa lolos. Rasanya sangat tegang 

hingga badan terasa dingin dan seakan jantung 

yang berdebar ini terdengar di telinga saya. Juara 

II dibacakan dan itu bukan nama saya. Rasanya 

agak pesimis, akankah saya mendapat juara I. 

Nah, ketika Juara I dibacakan ternyata namaku 

yang disebut. Rasanya lega, senang bercampur 

haru akhirnya berkat doa teman-teman dan 

bapak ibu guru saya bisa lolos menjadi Juara I 

News Casting Competition versi EF yang diadakan 

pada tanggal 23 Maret 2019. (Swa/PoL)

Winona Brunnhilde Antoinette (kelas 8)

Juara I - News Casting               

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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Siswa Berprestasi

SAINT JOHN'S CUP 2019

 Pada hari Senin, 28 Januari 2019 dan 1 

Februari 2019 sekolah ORA et LABORA BSD 

berkesempatan untuk mengikuti pertandingan 

bola basket antar sekolah dalam kegiatan Saint 

John's Cup 2019 di sekolah Saint John's BSD. Dalam 

mengikuti lomba bola basket ini, SD ORA et 

LABORA BSD berhasil meraih Juara 2.
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Siswa Berprestasi

 Hai teman-teman perkenalkan nama saya Kairos Rotama 
Parasian Priatama Sitorus. Biasanya saya dipanggil “Kairos Sitorus”. 
Saya merupakan putra dari keluarga Daniel Sitorus dan Yasmin Tia. 
Saya bersekolah di Sekolah ORA et LABORA Panglima Polim dari TK, 
SD sampai kelas 8 sekarang ini. Banyak hal pengalaman yang saya 
dapat saat bersekolah di OeL Panglima Polim ini. Selain 
pengalaman, saya juga memiliki banyak teman berbagi dalam 
suka dan duka setiap hari. Biasanya saya bersama teman-teman 
bermain bola basket, futsal, dan terkadang main game online 
bersama.

 Sejak kecil sudah bersekolah di OeL Panglima Polim dan 
memiliki banyak teman dan sahabat di sekolah ini. Beberapa 

perlombaan juga sering kita 
ikuti. Saya bersama teman-
t e m a n  s e r i n g  m e n g i k u t i 
ke juaraan fut sa l  mewak i l i 
sekolah. Selain futsal tentunya 
b o l a  b a s k e t ,  k a m i  j u g a 
mencoba mengadu nasib di 
ajang pertandingan tingkat 
pelajar.

 Kali ini saya mau berbagi 
mengenai hobi yang saya 
jalankan dan berharap dari hobi 
dengan teman-teman sekolah 
nant inya  saya mendapat 
banyak prestasi. Bola basket 
adalah olahraga yang menjadi 
pilihan saya. Selain seru dalam 

bermain dan badan menjadi sehat dan bugar setiap waktu. Basket 
ini saya kenal karena papa mengajak saya ke lapangan  untuk 
melihat dan bermain bola basket. Jadi secara tidak langsung 
basket ini yang mengenalkan adalah papa saya sendiri.

 Dari awal saya suka dengan futsal, makin ke sini saya tertarik 
dengan bola basket. Kemudian papa juga mulai mengenalkan 
saya klub-klub bola basket di Jakarta. Selain itu di OeL Panglima 
Polim juga memiliki ekstrakurikuler bola basket, kebetulan saya juga 
bergabung dengan ekskur itu supaya meningkatkan pengalaman 
bertanding dan menambah wawasan tentang bola basket. Jujur 
saja ini tahun kedua saya benar-benar terjun di dunia bola basket.

 Saya memiliki beberapa pengalaman dalam bertanding 
baik dengan klub di luar sekolah maupun dengan tim di sekolah 
saya. Beberapa kejuaran kami ikuti untuk meningkatkan jam 
terbang kami dalam bola basket. Kami pernah meraih Juara III  
dalam lomba 3GK 2017, Juara III Hawks Cup 2018, Juara III Kejurwil 
Jakarta Selatan 2018 dan mohon doa restu juga saya masih ikut 
dalam seleksi Tim POPB yang pada akhirnya akan mewakili TIM DKI 
Jakarta untuk maju ke tingkat nasional.

 Saya berharap ke depan OeL bisa lebih baik lagi dalam 
memfasilitasi setiap kegiatan para siswanya. Bola basket ini banyak 
diminati para siswa untuk melatih kerjasama dan kebersamaan. 
Saya bercita-cita untuk menjadi atlet yang dapat mengharumkan 
almamater saya OeL dan membanggakan bagi kedua orang tua 
dan bisa mewakili bangsa Indonesia dalam pertandingan bola 
basket dunia. Saya juga berpesan kepada adik-adik kelas saya di 
OeL agar optimis dan belajar serta berlatih keras agar mampu 
membawa nama baik sekolah kita. Berlatih merupakan kebutuhan 
kita jangan hanya dijadikan kewajiban. (Swa/Pol)

Calon MVP Baru Polim “Kairos Sitorus”

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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Siswa Berprestasi

Lomba Basket Putra Al Fath

 Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, tim bola basket putra SMPK ORA et LABORA BSD bertanding di 
sekolah Al-Fath BSD, ini merupakan puncak dari rangkaian lomba yang telah dilakukan sebelumnya pada hari 
Kamis dan Jumat. Di babak nal ini SMPK ORA et LABORA bertanding melawan SMPN 17 Tangsel dan memperoleh 
juara 3. Pertandingan bola basket tidak hanya mengandalkan kemampuan individu seorang saja akan tetapi 
harus bekerja sama untuk membentuk suatu permainan yang kompak dan penuh kerja sama tim. Selain persiapan 
materi pemain, skill dan sik dalam pertandingan bola basket juga harus dipersiapkan mental para pemain agar 
tidak gugup sewaktu jalannya pertandingan. 

(SMPK OEL BSD/Fita/Guru)

Elsyaday Yoga Mahanur Putra
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Kolom Guru dan Karyawan

 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan ini bertempat di 

Sekolah ORA et LABORA BSD pada tanggal 15 dan 16 April 2019 dan diikuti oleh perwakilan dari MGMP 

setiap mata pelajaran. Adapun dasar dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah perlu adanya 

penambahan semangat dan energi baru untuk terus menghidupkan kegiatan MGMP masing-masing 

gugus. MGMP yang menjadi ujung tombak dari kegiatan pengembangan masing-masing pelajaran 

sehingga penyegaran dan pemusatan kembali mutlak dilakukan dengan segera.

Arahan yang diberikan oleh Pak Muslim selaku Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan 

adalah upaya untuk terus meningkatkan rata-rata nilai UNBK yang ada di Tangerang Selatan serta 

pemetaan guru yang merata untuk sekolah di wilayah Kota Tangerang Selatan. Lebih lanjut, melalui 

kegiatan ini pula diharapkan guru di setiap sekolah dapat menjadi guru yang profesional melalui 

pengembangan profesionalisme berkelanjutan serta mampu mengikuti tuntutan perkembangan 

IPTEK.

Pelaksanaan kegiatan pada hari kedua dibawakan oleh Ibu Iis Nurhayati dari Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan topik utama MGMP sebagai Professional Learning 

Community Era Industri 4.0. Tayangan video mengenai perubahan yang terjadi di belahan dunia 

mengawali kegiatan guru untuk membantu memahami bahwa ranah berkir guru haruslah sudah 

mengikuti perkembangan zaman saat ini. Keterampilan abad 21 mutlak dikuasai di mana saat ini siswa 

dikatakan sudah belajar jika indikatornya: siswa telah ada interaksi dengan guru, siswa telah ada 

interaksi dengan siswa lain, dan siswa telah ada interaksi dengan sumber belajarnya. Di era milenial 

seperti saat ini, guru dituntut mampu sebagai agen perubahan yaitu guru menjadi pembelajar, peneliti, 

pelaksana reeksi, serta pemberi motivasi peserta didiknya. 

Di akhir kegiatan ini, MGMP setiap mata pelajaran membuat program kerja kegiatannya yang 

nantinya akan ditindaklanjuti Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Harapan selanjutnya adalah 

hasil yang sudah diperoleh dari kegiatan ini dapat untuk segera diwujudkan pada MGMP di gugusnya 

masing-masing. (Agustina Paulasari G, Guru SMP BSD).

REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN MGMP

bahwa ranah berkir guru haruslah

sudah mengikuti perkembangan zaman saat ini

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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Kolom Guru dan Karyawan

 Pertemuan rutin ini merupakan rangkaian kegiatan dari agenda Tahunan Guru PAK yang 

tergabung dalam wadah MGMP. Kegiatan ini diikuti oleh peserta guru-guru Agama Kristen SMP yang 

berasal dari seluruh sekolah negeri maupun swasta di Banten. Kegiatan sinkronisasi bahan ajar 

pendidikan agama kristen ini dibuka langsung oleh Ketua Bimas Kristen Banten Bapak Junit Sihombing 

M.Th, yang merupakan salah satu pembicara dalam acara tersebut.

 Dalam penyampaian pertemuan yang dilaksanakan hari Senin tanggal 18 Maret 2019 

bertempat di Gedung LEX CARWASH Karawaci ini dihadiri oleh 40 peserta guru agama kristen. Ketua 

Bimas Kristen Banten memberikan pencerahan baru tentang kinerja guru agama kristen harus lebih 

fokus kepada karakter peserta didik (siswa).

Kegiatan sinkronisasi ini meliputi 2 sesi dengan tema yang berbeda.

A.  Sesi Pertama: Sinkronisasi bahan ajar Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti 

      Disampaikan oleh Bapak Juhendi Rumahorbo, M.Th.

B.  Sesi Kedua: Menjadi Guru teladan yang berkomitmen bagi sesama Guru dan Siswa

      Disampaikan oleh Bapak Junit Sihombing, M.Th.

Selain itu ada pembicara kedua yaitu Bapak Juhendi yang membawahi koordinator kurikulum agama 

kristen se-Banten juga menyampaikan hal senada. Dalam memberikan pembekalan kepada para 

guru-guru agama kristen khususnya harus menjadi panutan siswa dalam bertutur dan bersapa. 

Sehingga nantinya juga dapat diterima oleh sekolah negeri maupun swasta yang tidak ada guru 

agama kristen. Dengan banyaknya buku pegangan guru dari berbagai macam penerbit diharapkan 

patokannya tetap memakai buku pegangan dari pemerintah supaya nantinya dalam pembuatan 

soal ujian bisa seragam.

 Kegiatan ini dimulai dari pukul 07.30 WIB dan berakhir pukul 15.30 WIB dan setelah kegiatan 

berakhir dilakukan sesi foto bersama dan ramah tamah. (Yonathan Pardji Setiawan, S.Th. / SMPK BSD)

SINKRONISASI
BAHAN AJAR 

PAK DAN BUDI PEKERTI
TINGKAT SMP Se-BANTEN
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 Pada , perpustakaan SMA/SMP mengikuti pelatihan bimbingan teknis pengelola Kamis 14 Februari 2019
perpustakaan bertempat di Dinas Perpustakaan & Kearsipan Provinsi Banten di Serang. yang dihadiri oleh 55 
peserta dengan pembicara Suwardi Didi Supriadi.

HASIL PELATIHAN

Peraturan perpustakaan menurut Undang Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, pasal 23:

1.  Setiap sekolah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional pendidikan.

2.  Mengembangkan koleksi lain yang mendukung  pelaksanaan kurikulum pendidikan.

3. Perpustakaan sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informatika dan 
komunikasi.

4.  Perpustakaan sekolah melayani peserta didik yang dilaksanakan di sekolah.

Misi perpustakaan sekolah:

1.  Menyediakan informasi dan ide agar berfungsi secara baik di dalam masyarakat masa kini yang berbasis 
informasi dan pengetahuan.

2. Sebagai sarana bagi murid agar mau belajar terus menerus dan mampu mengembangkan daya pikir 
sebagai warga yang bertanggung jawab.

 Tujuan perpustakaan sekolah adalah menyediakan pusat sumber belajar sehingga dapat membantu 
mengembangkan dan meningkatkan minat baca, literasi informatika, bakat serta kemampuan siswa.

PERAN SEKOLAH DALAM MENUMBUHKAN MINAT MEMBACA

 Minat membaca adalah perasaan suka yang berhubungan dengan reaksi sesuatu yang khusus atau 
situasi tertentu.

Jenis-jenis membaca.

1. Minat membaca Spontan: Kegiatan yang dilakukan atas inisiatif pribadi tanpa ada pengaruh dari orang 
lain.

2. Minat baca Berpola: Kegiatan membaca yang dilakukan akibat pengaruh langsung dan disengaja 
melalui serangkaian tindakan dan program belajar mengajar di sekolah.

BIMBINGAN TEKNIS TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN
SMA/SMP PROVINSI BANTEN

FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MEMBACA

1. Kondisi Fisik 

Kondisi sik yang baik dan sehat akan berpengaruh terhadap aktitas yang dilakukan.

       2.     Kondisi Mental

Apabila mental seseorang sedang down maka siswa tidak akan merespons dengan baik apa yang     
dikerjakan.

3. Status Emosi

Dengan emosi yang stabil dan baik akan senang dalam melakukan kegiatan yang disukai.

4. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial tempat tinggal siswa baik (lingkungan masyarakat yang suka membaca) maka siswa 
akan mulai suka membaca.

Kolom Guru dan Karyawan

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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CARA YANG DAPAT DITEMPUH UNTUK MENGEMBANGKAN MINAT MEMBACA 

1. Menyelenggarakan jam-jam cerita di perpustakaan sekolah

2. Memberikan tugas membaca

3. Memberikan tugas pembuatan atraksi

4. Menyelenggarakan majalah dinding

5. Menyelenggarakan lomba membaca/bercerita

6. Menyelenggarakan lomba pembuatan kliping

7. Pemotivasian penerbitan majalah/buletin di sekolah

8. Menyelenggarakan program membaca

9. Mengadakan kegiatan lomba minat membaca dan kegemaran membaca

10. Memberikan penghargaan kepada siswa yang paling banyak meminjam buku.

Presentasi Indomarc.

 Indomarc adalah format standar pembuatan katalog terbacakan di komputer. Dalam pengisian sistem 
Indomarc ada aturan nomor kode, kode bahasa, wilayah, nomor kelas, keterangan penerbitan dan 
sebagainya.

BIMTEK STANDARISASI PERPUSTAKAAN

Kegiatan Bimtek Standarisasi Perpustakaan dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Maret 2019.

Dalam pelatihan ini dipaparkan kegiatan-kegiatan Perpustakaan Provinsi Banten, antara lain adalah: 

1. Mengadakan bimtek Perpustakaan

2. Mengadakan seminar, sosialisasi dan workshop perpustakaan

3. Akreditasi sekolah

4. Monitor dan evaluasi 

5. Pendataan Perpustakaan

6. Penyusunan Prol Perpustakaan

7. Penyusunan pengembangan perpustakaan

Dalam kegiatan bimtek standarisasi kami dibimbing dan diarahkan 
bagaimana mengisi instrumen akreditasi perpustakaan.

ASPEK PENTING DALAM AKREDITASI SEKOLAH

1. Bersedia memahami pedoman teknis akreditasi 

2. Penerapan SNP (Standar Nasional Perpustakaan) secara tertib 
dan konsisten

3. Penyiapan dokumen bukti berkomponen (ada 6 komponen)

4. Pengajuan akreditasi ke Lap-A lewat P3MB Perpusnas

5. Asesmen dari Lap-A oleh Asesor yang ditunjuk/ditugaskan

6. Sidang Lap-A

7. Penerbitan sertikat bagi yang lulus.

 Dalam kegiatan ini, kami juga dibimbing bagaimana 
mengaktifkan NPP dan mengisi NPP (Nomor Pokok Perpustakaan) 
secara online.

 Musyawarah untuk mufakat dalam rangka membahas anggaran keuangan Yayasan diadakan tanggal 

28 Februari hingga 02 Maret 2019. Kali ini diadakan di Wisma Cengkih Bogor. Semuanya berjalan dengan baik dan 

penuh dengan pertimbangan dari berbagai pihak dan memutuskan berbagai hal yang terbaik untuk kepentingan 

bersama. Pasti selalu ada pro dan kontra di dalam sebuah rapat komunitas hidup bersama, namun tetap ada satu 

jalan tengah yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan kita bersama. Dengan rahmat dan berkat Tuhan 

semoga keputusan yang telah dibuat berguna bagi semua niat dan kerja keluarga besar ORA et LABORA.

Rapat Kerja  Anggaran 

Kolom Guru dan Karyawan
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Kolom Alumni

         Siapa dr. Chippy itu?  Kami sengaja menampilkan sosok ini, dr. 

Chippy, M.Kes, Sp.THT-KL (c) adalah dokter spesialis THT yang 26 tahun  

lalu pernah belajar di SMA Kristen ORA et LABORA Pondok Indah (SMAK 

OeL PI). Terakhir ia berkelas di 3 IPA satu. Pak dokter ini punya potongan 

tubuh boleh dibilang kecil. Kalau dia seorang wanita, tepat memperoleh 

sebutan imut. Posturnya juga tidak tinggi. Cuma 1,60 meter. Berhidung 

mancung dengan kulit yang agak gelap. Menjadi semakin manis ketika 

kacamata minus ikut menghiasi wajahnya.

       Dokter Chippy memiliki nama lengkap Chippy Ahwil Luthan, 

memang se jak 

SMP berita-cita menjadi dokter. Setelah 

menamatkan pendidikannya di SMAK OeL 

Pondok Indah tahun 1993. Kemudian ia 

melanjutkan studi kedokterannya di sebuah 

universitas negeri di kota Bandung. 

       Putra kedua purnawirawan Komisaris 

Jenderal Polri ini memilih SMAK OeL PI karena 

lokasinya dekat dengan rumah. “Rumah saya 

dekat banget dengan sekolah. Sama-sama di 

Pondok Indah. Ke sekolah cukup jalan kaki saja,”  

katanya. Dosen beberapa perguruan tinggi ini 

tidak mempermasalahkan bahwa sekolah yang 

dipilihnya itu berlainan dengan kepercayaan 

yang dianut. “Saya memilih SMAK OeL PI, karena 

sekolah tersebut bukan sekolah yang jelek. 

Sungguhpun saya mempunyai perbedaan 

keyakinan. Keluarga saya setuju saja dan tidak 

mempersoalkan. Ternyata dalam satu kelas, 

ada 5 orang yang seperti saya”, katanya 

mengenang. Selama belajar di SMAK OeL PI, 

dirinya mengaku sering mewakili sekolah 

mengikuti kegiatan-kegiatan lomba. Khususnya 

di bidang matematika.

         Apa kesan-kesan yang diperoleh 

selama belajar di SMAK OeL PI? Dokter yang 

berpraktek di RS Pondok Indah dan RS Polri ini 

mengatakan, bahwa dirinya merasa puas. 

“Saya merasakan hubungan guru dengan murid cukup akrab. Ini mengingat jarak usia para guru 

dengan muridnya tidak terlampau jauh. Jadi gampang nyambung. Teguran-teguran guru dirasakan 

wajar-wajar saja.  T idak ber lebihan, 

sehingga tidak berdampak murid itu 

menjadi sakit hati, bahkan mendendam. 

Saya masih suka terbayang gaya mengajar 

guru-guru saya, seperti Ibu Ida Dermawan, 

Ibu Nunuk, Ibu Ninis alm.,  Ibu Sri Puji. Menurut 

saya guru-guru SMAK OeL PI itu kuat ilmunya 

dan kompeten. Sebenarnya kita tidak perlu 

ikut-ikutan sekolah bertaraf internasional. 

Namun per tahankan guru-gurunya  

berkualitas.  Terbukti tidak sedikit angkatan 

saya yang diterima di perguruan tinggi 

negeri,“ begitu dr. Chippy mengakhiri 

percakapannya. (Ed.H – Nnk)

dr. Chippy
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 Sebuah acara unik dilakukan oleh para alumni 
SMAK ORA et LABORA (OeL) Pondok Indah (PI) angkatan 
1993, yaitu Napak Tilas. Acara Napak Tilas adalah sebuah 
kegiatan yang sifatnya mengenang masa lalu dalam 
bentuk mengulang kembali hal-hal ketika bertahun-
tahun lalu pernah dilakukan. Obyek napak tilas mereka 
adalah mengunjungi gedung sekolah SMAK OeL PI yang 
sekarang bernama Sekolah Rafes. Kegiatan selanjutnya 
adalah menyusuri jalan-jalan di sekitar sekolah. Wilayah 
tersebut dipilih, karena ketika pulang sekolah, para siswa 
menikmati jajanan, ataupun bercanda ria menunggu 
jemputan  para orang tua mereka. 
 Kegiatan napak tilas dilaksanakan pada hari 
Sabtu, 20 April 2019. Guru dan mantan para siswa harus 
berkumpul di Sekolah Rafes pukul 07.00. Guru yang hadir 
adalah Ibu Nunuk Istriani, Ibu Ida Dermawan dan Bapak 
Edi Harianto. Sedangkan para alumninya berjumlah 
sekitar 25 orang. Acara pertama adalah sambutan 
selamat datang dari pihak Sekolah Rafes yang diwakili 
oleh Bapak Marihot Sitorus. Acara kedua adalah 
menyusuri jalan-jalan sekitar Pondok Indah. Acara ketiga 

Gaya Bereuni Alumni 
 SMAK ORA et LABORA Pondok Indah

yang merupakan puncak dari napak tilas ini adalah menjadi murid SMAK Pondok Indah. Para alumni terbagi dalam 
dua rombongan sesuai dengan kelasnya. Ada rombongan 3 IPS dan 3 IPA. Sebagai guru Ibu Nunuk masuk ruang 
kelas 3 IPS melakukan kegiatan mengajar Matematika. Dan Ibu Ida masuk ruang kelas 3 IPA mengajar Biologi. 
Sedangkan Pak Edi Harianto berperan sebagai kepala sekolahnya. Acara keempat adalah makan bersama di 
Pusat Jajajan (Pujasera) di Fitria yang sekarang berganti nama menjadi Petrok. Tempat ini lokasinya tidak terlalu 
jauh dari sekolah. Ketika masih bernama Fitria sudah banyak dikunjungi oleh para siswa. Sekitar pukul 13.00 kami 
semua berpisah. (Ed.H - Nnk)
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 Lahir di Tanjung Karang, 7 Juli 1960, Pak Hono panggilan akrab kami kepada beliau. Mengisi 

waktu luangnya dengan naik sepeda dan merapikan rumah adalah kegiatan yang beliau lakukan 

bersama keluarga tercinta, Ibu Eny Praptiningsih dan seorang putri bernama Maggiesa Lovenia 

Ayudiani. 

Perjumpaan dengan YPK ORA et LABORA 

 Semenjak tamat dari SMEA Swasta Kulonprogo di Yogyakarta tahun 1982, Pak Hono sudah 

memulai perjalanan karirnya. PT Bentara Antar Benua Jakarta adalah tempat pertama beliau bekerja, 

selanjutnya PT Unggas Sejati Jakarta. Hingga pada akhirnya pada tahun 1983 beliau melayani dan 

bekerja di YPK ORA et LABORA Panglima Polim pada 1 Juli 1983. Diangkat menjadi karyawan tetap 

pada tanggal 1 Juli 1984. 

Berbagai bidang pekerjaan dilakoni selama berada di YPK ORA et LABORA. Dimulai di Panglima Polim di 

antaranya adalah sebagai Pustakawan pada tahun 1984, Tata Usaha (TU) di tahun 1985, dan 

selanjutnya ke Pondok Indah sebagai Tata Usaha (TU), mutasi ke SMP BSD sebagai Tata Usaha sampai 

masa purna tugasnya. Kurang lebih pengabdian selama 36 tahun beliau berikan bagi perkembangan 

pendidikan di YPK ORA et LABORA. 

Ketekunan Beliau dalam Pekerjaan Tata Usaha(TU)

 Di sela-sela pembicaraan kami, saya memberikan pertanyaan seputar kepala sekolah pertama 

beliau di YPK ORA et LABORA. Han Po Tjo adalah kepala sekolah pertama beliau. Selanjutnya Maudy 

Mieke Jenny Haulussy, kepala sekolah SD sebagai kepala sekolah beliau ketika melayani di SD. 

Ketekunan dan kecintaan beliau terhadap bidang pekerjaan Tata Usaha (TU) sepertinya sudah 

melekat dalam diri Pak Hono yang hobi masakan jawa ini. “Pekerjaan Tata Usaha (TU) adalah 

membantu administrasi baik itu administrasi siswa, guru, dan lain sebagainya. Harus dikerjakan dengan 

profesional dan tekun dikerjakan. Kalau tertinggal dalam satu semester saja akan memberatkan kerja 

berikutnya.” Prinsip itu yang beliau tekankan ketika menekuni bidang Tata Usaha ini. Sikap 'jujur' 

ditambahkan oleh beliau di akhir pernyataannya. 

Kesimpulan yang saya tangkap dari penjelasan beliau, bahwa begitu cintanya beliau terhadap 

bidang pekerjaan ini hingga masa purnanya. Hal ini terlihat bagaimana beliau lebih mengucap syukur 

ketika bisa membantu tugas kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan yayasan. “Mencintai 

pekerjaan (adalah) modal utama. Di situlah bentuk ucapan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa,” 

tegas beliau. 

Selayang Pandang Melayani di Sekolah ORA et LABORA 

 Tiga puluh enam tahun melayani di sekolah ORA et LABORA? Bukan waktu yang singkat. “ORA 

et LABORA adalah berdoa dan 

bekerja untuk kemuliaan Tuhan 

khususnya di bidang Pendidikan. 

Yang harus kita lanjutkan kepada 

semua orang t idak terbatas 

kepada murid, guru maupun 

orang tua, namun masyarakat 

dan gereja. “Kesan mendalam 

yang saya rasakan sepanjang 

tahun pelayanan saya di sekolah 

ORA et LABORA, yaitu saya sangat 

menikmati berkat Tuhan yang 

melimpah dalam kehidupan saya 

dan keluarga.” 

Di akhir perbincangan kami, 

beliau memberi pesan agar guru-

guru semangat bekerja menjadi 

36 Tahun Mengabdi 

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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RAHAYU KANG UTAMA LAKUNERAHAYU KANG UTAMA LAKUNE
(Kidung Pasamuwan Jawi / KPJ 202)(Kidung Pasamuwan Jawi / KPJ 202)

Rahayu kang utama lakune Rahayu kang utama lakune 
ngambah dalaning prentahe Pangeran.ngambah dalaning prentahe Pangeran.
Rahayu kang netepi dhawuhe. Rahayu kang netepi dhawuhe. 
Wong kang manut ing sapangrehe Gusti,Wong kang manut ing sapangrehe Gusti,
sarta tansah telaten netepi sakarsane sarta tansah telaten netepi sakarsane 
klawan eklas ing ati.klawan eklas ing ati.

Gusti mudi ngririd lampah ambaGusti mudi ngririd lampah amba
manut mituruta prentahing Gusti.manut mituruta prentahing Gusti.
datan pegat salami-laminya.datan pegat salami-laminya.
Kula kaparingana manah padhang,Kula kaparingana manah padhang,
Dhawuh Paduka kula estoknaDhawuh Paduka kula estokna
klayan eklas lan dumolonging manah.klayan eklas lan dumolonging manah.

Dhuh Yehuwah,wicanten kawulaDhuh Yehuwah,wicanten kawula
"Gusti punika panguman kawula,"Gusti punika panguman kawula,
dene kawula namung sumedyadene kawula namung sumedya
badhe netepi sadhawuhing Gusti"badhe netepi sadhawuhing Gusti"
Gusti mugi maringi sih-mirmaGusti mugi maringi sih-mirma
de panyuwun kawula kanthi eklas.de panyuwun kawula kanthi eklas.

pendidik yang handal yang selalu diberkati Tuhan Yesus. Terus berdoa dan berkarya dan mampu 

menjadi garam dan terang dunia bagi sesama terlebih dalam pelayanan kita. 

 Bagi rekan-rekan di Tata Usaha beliau juga menekankan bahwa bidang Tata Usaha adalah 

salah satu penunjang penting dalam sekolah. Terlebih sebagai garda depan pelayanan kepada orang 

tua murid. Membantu pemenuhan kebutuhan administrasi baik bagi sekolah dan para siswa. 

 Tidak cukup satu karangan melukiskan pengalaman beliau di sekolah ORA et LABORA. Namun, 

di akhir pembicaraan kami beliau diam-diam ingin berbagi lagu yang menurut beliau sangat terberkati 

dengan lagu berikut ini dan menjadi penguat dalam menjalani pelayanannya bersama Tuhan. 

RAHAYU KANG UTAMA LAKUNE
(Kidung Pasamuwan Jawi / KPJ 202)

Rahayu kang utama lakune 
ngambah dalaning prentahe Pangeran.
Rahayu kang netepi dhawuhe. 
Wong kang manut ing sapangrehe Gusti,
sarta tansah telaten netepi sakarsane 
klawan eklas ing ati.

Gusti mudi ngririd lampah amba
manut mituruta prentahing Gusti.
datan pegat salami-laminya.
Kula kaparingana manah padhang,
Dhawuh Paduka kula estokna
klayan eklas lan dumolonging manah.

Dhuh Yehuwah,wicanten kawula
"Gusti punika panguman kawula,
dene kawula namung sumedya
badhe netepi sadhawuhing Gusti"
Gusti mugi maringi sih-mirma
de panyuwun kawula kanthi eklas.

Wow! Pak Hono, saya yang sedikit 

mengenal bahasa Jawa cukup 

menangkap maksud lagu di atas 

dengan pemaknaan yang sangat 

dalam. Kebahagiaan yang utama, 

manakala kita menyerahkan hidup 

sepenuhnya dalam jalan dan 

tuntunan Tuhan serta menuruti 

perintahNya. Kemuliaan hanya bagi 

Tuhan. Pak Hono, terima kasih atas 

sharing yang indah melalui lagu di 

atas. Terlebih di akhir pelayanan di 

sekolah ORA et LABORA. Berkah 

kesehatan dan karunia kiranya 

beserta Bapak dan keluarga. Tuhan 

Yesus memberkati.

 (Kristin/Guru/SMP/OEL BSD).
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Acara Perayaan Paskah diawali dengan ice breaking yang bertujuan agar setiap anak saling 

mengenal satu dengan yang lain karena beberapa tamu TK adalah adik-adik Sekolah Minggu. Lagu-

lagu Paskah dikumandangkan dan semuanya bersukacita. Lagu tema “Aku Berubah Karena Yesus” 

dinyanyikan sebagai persiapan untuk mendengarkan 

Firman Tuhan. Ibu Ev. Anne Kartawijaya dari Yayasan 

Eunike menyampaikan Firman Tuhan dengan sangat 

dinamis. Semua anak-anak terlihat sangat tertarik dan 

menikmat i   rman Tuhan yang d i sampaikan. 

Penyampaian rman Tuhan ditutup dengan altar call di 

mana semua anak didoakan agar semakin hari 

m e n g a s i h i  T u h a n 

Yesus dan menerima 

Tuhan Yesus sebagai 

T u h a n  d a n  J u r u 

S e l a m a t n y a . 

S e b e l u m  i b a d a h 

berakhir, anak-anak 

menampilkan gerak 

dan lagu “Aku Berubah”. Kuis Alkitab, lomba gerak dan lagu dan 

lomba mencari telur mejadi bagian acara di perayaan paskah ini 

yang dilaksanakan setelah ibadah. Rangkaian acara perayaan 

Paskah diakhiri dengan makan bersama dan pembagian hadiah kuis 

dan goodie bag.   

PERAYAAN PASKAH 

TKK ORA et LABORA 

PANGLIMA POLIM
 Jumat, 12 April 2019

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama



Create Stars In God’s Hand 27Edisi Juni 2019

Liputan Khusus

Pada hari Jumat, 26 April 
2019 yang lalu KB/TK ORA et 
LABORA Pamulang mengadakan 
Perayaan Paskah dan Peringatan 
Hari Kartini di Gedung GBI HOB. Di 
a w a l  a c a r a ,  p e n a m p i l a n 
panggung boneka dari Tim STEMI 
ikut memeriahkan acara Paskah kali 

i n i ,  y a n g 

bercerita tentang persahabatan 
yang sejati, yang hanya ada dalam 

Tuhan Yesus yang baik dan 
setia.  Orang tua sungguh antusias me-

nyak

sikan keberanian dan penampilan anak anak 

mereka tampil memperagakan baju daerah 

yang mereka pakai serta melihat penampilan 

talent show anak yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya. 
S u n g g u h  s e n a n g  d a n 

membanggakan melihat penampilan 

mereka yang sudah berani maju ke depan 

dan memperlihatkan talenta mereka seperti 

bernyanyi, story telling, bermain keyboard 

bahkan menyebutkan 100 bendera 

negara. Dan akhirnya saat yang ditunggu-
tunggu pun tiba yaitu pengumuman 

pemenang dan pembagian hadiah bagi 

juara I, II dan III dari tiap kelas. Dengan 

kebesaran hati, anak-anak lain yang tidak menang dan 

menerima piala, pulang ke rumah dengan hati yang senang dan bergembira 

karena Tuhan sudah mengaruniakan damai sejahtera di dalam hati mereka. Puji Tuhan, 

acara berjalan dengan lancar dan sukses. 

Perayaan  Paskah
dan Memperingati Hari Kartini

di KB/TK ORA et LABORA Pamulang
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Liputan Paskah 

SMP ORA et LABORA - BSD

Apa yang kamu pikirkan 

saat merayakan Paskah?
1.  Thomas kelas 4B

    Yang aku pikirkan saat paskah adalah telur 

paskah dan kematian Tuhan Yesus. Dia rela mati 

bagi kita, untuk menebus dosa kita.

Tuhan Yesus sayang kepada kita.

2.  Sharon 4B

Paskah adalah hari kematian Tuhan Yesus. Ia 

rela mati di kayu salib untuk menghapus dosa 

kita. Adik-adik, yuk kita berbuat baik karena 

Tuhan sudah berbuat baik kepada kita.

3.  Sepvanya 4B

Arti Paskah buat aku adalah Tuhan Yesus sudah 

mengorbankan diriNya buat kita. Thanks God.

4.  Caitlyn 4B

     Arti Paskah adalah Tuhan Yesus disalib di 

Golgota untuk menebus dosa manusia. 

Happy Passover!

Pantun dan Testimoni paskahPantun dan Testimoni paskahPantun dan Testimoni paskah

1.  Main catur lalu kalah

    Cobalah petik buah ara

    Ucapkan selamat paskah

 Berkumpullah dengan saudara

Lewati hutan lalu berkemah

Senin sampai Jumat bekerja

Hari Minggu cuma di rumah

Jangan lupa ke gereja 

(Clara 5C)

2.     Makan nasi pakai kuah

Nasinya harus banyak

Selamat hari raya Paskah

Cari telur harus banyak

(Annabel 5C)

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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Halo teman-teman, di sekolahku baru saja 

mengadakan perayaan Paskah lho (30 April 

2019). Saat kebaktian kami menyanyi memuji 

Tuhan. Kelasku juga mempersembahkan pujian 

dengan judul “Jadikan Aku Istana HatiMu”. 

Kami mendengarkan firman Tuhan tentang 

Tuhan Bangkit untuk semua. 

Setelah selesai kebaktian, beberapa guru 

mempersembahkan pujian. Diputar juga video 

Tuhan Yesus disalib hingga naik ke Surga. 

Terakhir diumumkan pemenang lomba Paskah 

dari kelas 3 sampai kelas 6. Kelas aku menang 

mencari telur dan ada kelompok 2 dari kelasku 

yang menang dalam membuat hiasan. 

Perasaanku senang sekali karena bisa 

merayakan Paskah di sekolah. Terima kasih 

teman-teman sudah membaca ceritaku. Tuhan 

memberkati kita semua.

Perayaan Paskah 

SD ORA et LABORA - BSD

Oleh: Pierre, Kelas 4B
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Paskah  bersama

“  dan ”LAI Om Nyoman

 Baru saja kita melewati Perayaan 

Paskah yaitu perayaan di mana Tuhan kita 

Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Di 

OeL Panglima Polim perayaan paskah juga 

d i laksanakan bersama guru ,  s i swa, 

karyawan dan beberapa orang tua murid. 

Selain itu hadir juga dari perwakilan LAI 

(Lembaga Alkitab Indonesia) yang pada 

kesempatan ini boleh bekerja sama dengan 

para siswa OeL untuk membantu saudara-

saudari kita di Papua yang daerahnya 

terpencil untuk mendapat Alkitab. 

 Kami berkumpul di  sekolah sejak pagi untuk 

mempersiapkan beberapa kegiatan paskah yang akan kita 

jalankan. Acara paskah itu dilaksanakan di GKI Kebayoran 

Baru yang letaknya tidak jauh dari Sekolah OeL Panglima 

Polim. Kami berjalan bersama-sama menuju gereja dan di 

sana sudah disambut oleh MC kita Ms Sari. Kami sudah mulai 

duduk di tempat yang disiapkan dengan tertib. Tak berapa 

lama kemudian ibadah pun dimulai. 

 Ibadah kami mengusung pokok bahasan “Bertolong-

tolonglah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu 

memenuhi hukum Kristus” yang diambil dari Galatia 6:2. Dari 

awal kebaktian kami mendapatkan ilustrasi melalu sebuah 

drama singkat perjalanan penyiksaan Tuhan Yesus 

memanggul salib sampai disalibkan di bukit Golgota. Drama ini ditampilkan oleh kelas 7 dan 8 SMP OeL Panglima 

Polim. Dengan kostum yang keren dan mereka tampil percaya diri. Kostum ini juga dibuat oleh Mr Gunawan sendiri.

 Kemudian kami mulai bernyanyi bersama dengan 

penuh sukacita yang diiringi oleh tim musik OeL Panglima 

Polim. Kemudian saatnya kami menerima rman Tuhan 

yang disampaikan oleh bapak Nyoman Agus dari Bekasi. 

Pak Pendeta ini unik karena beliau meminta anak-anak 

memanggil beliau “Om Nyoman” saja supaya lebih dekat. 

 Kami diajak interaksi langsung dengan Om 

Nyoman berkaitan beberapa pertanyaan tentang 

kepercayaan kami. Mulai beberapa dosa yang telah kami 

buat secara sengaja maupun yang tidak kami sengaja. 

Kami jadi tahu arti dan makna paskah bagi kami. Selain itu 

kami juga diajarkan untuk berbagi kebaikan terhadap 

sesama kami sehingga kita dapat menjadi contoh dan 

teladan bagi orang lain seperti Tuhan kita Yesus Kristus.

 Setelah kami menerima rman Tuhan, paduan 

suara SMP “OeL Children Choir” membawakan satu buah 

lagu dengan judul “I am Here” karya Welyar Kauntu sebagai reeksi dari rman Tuhan. Kegiatan kami tidak berhenti 

di sini saja nih, ada penampilan yang lain yang tak kalah serunya.

 Diawali dari tarian yang dibawakan anak-anak ekskur tari yang telah dilatih oleh Ibu Made. Ibu Made ini 

sudah menjadi pelatih di OeL Panglima Polim cukup lama. Beberapa event pun pernah beliau ikuti bersama anak-

anak OeL. Peserta ekskur tari ini berasal dari siswa-siswi kelas 1 dan 2. Kemudian setelah penampilan tari dilanjutkan 

paduan suara anak kelas 1 dan 2 yang dilatih oleh Mr Yere. Mereka menyanyikan salah satu lagu bernuansa jawa.

 Setelah paduan suara, giliran duet maut kita dari kelas 3 yaitu Langgam dan Geraldine yang 

membawakan sebuah lagu dengan judul “Terlalu Besar KasihMu Bapa.”  Duet yang diiringi live oleh tim musik ini 

membuat suasana ruang kebaktian menjadi sendu dan fokus kepada mereka berdua. Setelah mereka berdua 

tampil disambung oleh tim ensambel kelas 5 yang biasa dilatih oleh Mr Soerjo yang membawakan lagu berjudul 

“As the Deer”. Mereka tampil dengan iringan orkestra lengkap dalam bentuk minus one yang disusun oleh 

pelatihnya. 

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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 Penampilan pun ditutup oleh paduan 

suara kelas 3 dan 4 yang membawakan lagu 

“Worthy is The Lamb” yang dipopulerkan oleh 

Hillsong Worship. Setelah itu para siswa boleh 

menyerahkan bentuk kepedulian siswa kepada 

teman-teman di Papua. Kepedulian itu dalam 

bentuk tabungan siswa dari uang jajannya yang 

dimasukkan ke dalam celengan ayam. Mereka 

bersukacita karena dari hal kecil mereka dapat 

membantu LAI dalam memberitakan injil sampai 

ke daerah yang terpencil.

 Kami boleh belajar pentingnya berbagi kepada sesama karena sesuatu yang sudah biasa kita dapatkan belum tentu dirasakan oleh teman-teman kami yang berada di daerah terpencil dan jauh dari perkotaan. Kita mungkin boleh berbangga dengan gadget kita, dengan mainan dan hal-hal yang kita miliki tetapi kalau kita tidak bisa berbagi dengan sesama kita yang lebih membutuhkan maka semua hal-hal tersebut tidak ada faedahnya.  Kami juga banyak belajar untuk saling mendoakan dan saling menguatkan kepada setiap teman kami. Oh iya ada yang lupa, kami bekerja sama dengan GKI Kebayoran Baru dalam ibadah untuk live streaming sehingga bisa disaksikan melalui situs Internet. Bagi yang ingin menyaksikan keseruan kami kunjungi link berikut ini 
 . 

https://youtu.be/R-74EdA6_GkSelamat menyaksikan keseruan Paskah Bersama LAI dan Om Nyoman, Tuhan Yesus memberkati.(SWA)
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 Dalam rangka Aksi Paskah 2019, siswa-siswi KB–TK ORA et LABORA BSD 
mengunjungi Panti Asuhan Pintu Elok Pamulang pada tanggal 29 April 2019. Bersama– 
sama dengan perwakilan orang tua kami datang untuk berbagi kasih dengan anak– 
anak Panti Asuhan Pintu Elok. Di sana kami bernyanyi dan makan bersama. Anak– 
anak menyerahkan beras, gula, energen, sabun cuci piring, sabun mandi, deterjen, 
handuk. Kedatangan kami disambut sukacita oleh setiap anak di Panti Asuhan, 
kiranya melalui kegiatan aksi paskah ini setiap anak dapat mencontoh kasih Yesus 
yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua.

Aku Ingin 

Mengasihi seperti Yesus

setiap anak dapat mencontoh

kasih Yesus yang luar biasa
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Karena KasihNya aku hidupKarena KasihNya aku hidupKarena KasihNya aku hidup

 Kegembiraan sudah menyelimuti 
anak-anak KB–TK ORA et LABORA BSD pagi 
ini. Semua anak hadir dengan sukacita 
untuk ibadah Paskah bersama. Anak- anak 
mempersembahkan pujian, bermain musik 
angklung dan ada juga yang memainkan 
pianika. Ibadah Paskah kali ini dipimpin 
oleh Bapak Pendeta Langgeng Harjanto, 
STh. Pak Langgeng Harjanto juga bermain 
p e r a n  s e b a g a i  S i m o n  P e t r u s  d a n 
membawakan rman dengan menarik. 
Anak-anak belajar tentang kasih Yesus 
yang luar biasa bagi setiap orang. 
Kegiatan Paskah kali ini diakhiri dengan 
mencari telur Paskah di playground TK ORA 
et LABORA BSD. Telur-telur paskah ini berisi 
ayat hafalan dan permen. Betapa 
gembiranya hati setiap anak.
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 Perayaan Paskah SDK ORA et LABORA Pamulang 

yang jatuh pada Selasa, 07 Mei 2019 kali ini mengangkat 

tema “Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Memampukan Kita 

Berbuat Benar”. Dalam kegiatan paskah ini siswa-siswi juga 

melakukan aksi sosial ke Panti Werdha YUM, Panti Werdha 

Bina Bakti dan Panti Rehabilitasi Mental Cisauk dengan 

m e m b e r i k a n 

sumbangan berupa 

sembako untuk para opa oma, teman dan sahabat yang tinggal 

di tempat tersebut yang dilaksanakan pada Rabu, 08 Mei 2019. 

Peringatan Paskah ini mengingatkan para siswa-siswi SDK ORA et 

LABORA Pamulang dan para pengajar mengenai pengorbanan 

Kristus di atas kayu salib sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada 

kita semua. Selain itu, mengajarkan siswa-siswi untuk belajar 

berbagi bukan dari kelebihan mereka, melainkan juga dari 

kekurangan mereka. Begitu pula kasih Tuhan yang tidak pernah 

berkesudahan untuk terus melengkapi kita dengan rancangan 

baik-Nya, sehingga kita diajak buat saling mengasihi dan 

menjadi berkat bagi sesama kita. 

KEBAKTIAN DAN KEGIATAN PASKAH 2019
SDK ORA et LABORA Pamulang

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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 Perayaan paskah ini juga dipenuhi dengan pujian dan tarian dari 

seluruh siswa-siswi SDK ORA et LABORA Pamulang. Mendengarkan rman juga 

merupakan tujuan utama mereka merayakan paskah bersama ini, melalui 

rman Tuhan yang disampaikan banyak hal yang bisa dijadikan motivasi untuk 

terus terpacu menjadi pelaku rman Tuhan. Suasana kegembiraan dan 

sukacita yang terpancar selama perayaan berlangsung membuat hari itu 

nyata bahwa perayaan paskah SDK ORA et LABORA Pamulang berjalan 

sukses.
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Rabu, 8 Mei 2019 sekolah SMPK ORA et LABORA Pamulang menyelenggarakan ibadah Paskah 

dengan tema “Kuasa Kebangkitan Kristus dan Menjadi Hamba Kebenaran”. Ibadah dan perayaan 

Paskah dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB di Gereja GKI Pamulang. Pendeta 

Joseph Latupeirissa dalam rmannya mengajak kita, 

agar kita bisa menjadi hamba kebenaran yang baik 

melalui sikap kita, bukan hanya sebagai pembaca 

dan pendengar rman Tuhan. Ibadah dan perayaan 

Paskah berjalan dengan lancar dan meriah. Semoga 

dengan wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus kita bisa 

meneladani ajaran-Nya melalui perbuatan kita 

sehari-hari. Selamat Paskah. 

Kemeriahan Kebangkitan Juru Selamat
Oleh: Yosua Sugihartono/8B

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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 Peringatan Paskah YPK ORA et LABORA tahun ini sangat berbeda. 
Jika di tahun-tahun sebelumnya peringatan Paskah dilaksanakan di unit BSD 
atau di unit Panglima Polim, maka tahun ini unit Pamulang berkesempatan 
menjadi tuan rumah. Kebaktian dan perayaan Paskah YPK ORA et LABORA 
dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019 di GKI Pamulang.

 Kebaktian Paskah dibuka dengan persembahan tarian dari ibu-ibu 
guru. Kemudian, ibadah dilanjutkan dengan pujian-pujian meriah diiringi 
band guru unit Pamulang. Pelayanan rman disampaikan oleh Pendeta I Nyoman Agus. 

 Dengan mengangkat tema Kristus yang bangkit mengutus kita mewujudkan damai sejahtera 
(Yohanes 20: 21), Pendeta I Nyoman Agus mengajak kita semua untuk memperbaharui hidup. Melalui 
khotbahnya, kita diingatkan untuk mewujudkan damai sejahtera di setiap aspek kehidupan baik dalam 
berkeluarga maupun pekerjaan. Kebaktian pun ditutup dengan doa syafaat dan berkat Pendeta I 
Nyoman Agus.

 Dalam perayaan, setiap unit mempersembahkan pujian pada saat perayaan Paskah. Tidak lupa, 
semua karyawan yang berulang tahun di bulan April dipanggil dan diberi bingkisan ulang tahun. 
Rangkaian perayaan pun ditutup dengan doa ulang tahun dan doa makan siang oleh Ibu Endang.

 Semoga kebaktian dan perayaan Paskah kali ini sungguh membawa berkat bagi seluruh warga 
YPK ORA et LABORA. Selamat Paskah. Tuhan memberkati.
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 Yayasan William dan Lily adalah Yayasan lantropi yang didirikan untuk memperkecil 

kesenjangan di komunitas marginal di Indonesia. WLF memiliki fokus 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 Berteman. 

Program Ayo Berteman yang memasuki tahun 

k e d u a  i n i  m e r u p a k a n  p r o g r a m  y a n g 

dititikberatkan pada kegiatan pertukaran karya 

siswa kedua institusi dan juga penyaluran donasi 

sukarela oleh SD ORA et LABORA. Tujuan utama 

p r o g r a m  i n i  a d a l a h  u n t u k  m e n d u k u n g 

perkembangan sosial-kognitif anak di tahap 

pendidikan dasar dan anak usia dini.

 Beberapa aktivitas program yang telah 

dilaksanakan tahun ini antara lain adalah 

pertukaran karya, pemutaran dan pertukaran 

video tentang kehidupan sehari-hari siswa, 

pemasangan poster, dan pameran mini tentang 

perkenalan budaya Sumba di lobby SD ORA et LABORA. Tiga kali pertukaran telah dilakukan oleh siswa 

kelas 1, 2, dan 3 SD ORA et LABORA selama tahun ajaran 2018/2019. Setiap batch pengiriman karya, 

siswa memilih tema yang berbeda-beda mulai dari hewan di sekitar mereka, doa dan harapan, hingga 

alat transportasi lokal. 

 Selain pertukaran karya tersebut, program 

Ayo Berteman memasang poster di tiap kelas 

yang menampilkan berbagai sisi kehidupan 

teman-teman mereka di Sumba. Tak hanya itu, 

program Ayo Berteman juga mengadakan 

pameran mini. Pameran mini yang dilaksanakan 

sewaktu pengambilan raport siswa tersebut tak 

hanya memajang karya siswa dan beberapa foto 

kegiatan, tetapi juga menampilkan baju khas 

Sumba. Antusiasme dan umpan balik dari siswa 

dirasakan panitia cukup tinggi. Kegiatan tersebut 

tidak hanya menumbuhkan rasa empati siswa 

tetapi juga rasa ingin tahu terhadap alam sekitar, 

khususnya di daerah luar Jabodetabek.

Liputan Khusus

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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Kamis, 2 Mei 2019 adalah hari 
yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak 
TK OeL BSD selain karena Hari 
Pendidikan, hari itu juga mereka akan 
na i k  kereta  (commuter  l i ne ) . 
Sebelumnya masih banyak sekali anak-
anak yang belum pernah merasakan 
naik kereta karena selalu menggunakan 
mobil atau pesawat saat bepergian. 

A n a k - a n a k  s e h a r u s n y a 
berkumpul di sekolah pukul 08.30 
tetapi banyak yang datang pada pukul 
07.00. Menurut orang tua, anak-anak 
mereka sudah tidak sabar untuk naik 

kereta sehingga meminta untuk diantarkan lebih pagi ke sekolah. Akhirnya pukul 08.15 anak-anak 
berbaris lalu doa bersama. Pukul 09.30 semua anak sudah berkumpul di stasiun dan langsung 
dibagikan kartu KRL. Hari itu anak-anak ditemani oleh 2 orang petugas yaitu Pak Akbar dan Pak 
Junio dari PT KCI yang bertugas khusus untuk menemani sekolah-sekolah yang melakukan Karel 
Edu Trip. Untuk masuk ke dalam stasiun, anak-anak menempelkan kartu mereka sendiri dibantu 
oleh petugas keamanan stasiun.

KRL menuju stasiun Parung Panjang tiba pukul 09.40 WIB, semua anak masuk ke dalam KRL 
dan mencari tempat untuk duduk. Selama perjalanan Pak Akbar menjelaskan peraturan selama di 
dalam kereta, stasiun tujuan dan stasiun-stasiun yang akan dilewati. Setelah itu, Pak Junio 
memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan penjelasan Pak Akbar sebelumnya.  Yang bisa 
menjawab pertanyaan maka akan mendapatkan tas khusus dari PT KCI. 

Pukul 09.00 kereta tiba di stasiun Parung Panjang. Anak-anak turun dari kereta lalu 
menuju tempat yang telah disediakan oleh Pak Akbar dan Pak Junio. Anak-anak dibagikan kertas 
bergambar kereta untuk diwarnai. Selama mewarnai anak-anak diminta untuk mengingat lagi 
warna kereta yang mereka gunakan sebelumnya. Setelah selesai mewarnai, anak-anak menikmati 
snack yang sudah disiapkan oleh guru. Pak Akbar dan Pak Junio lalu meminta untuk kembali 
berbaris karena pemenang lomba mewarnai akan diumumkan. Setiap anak juga mendapatkan 
souvenir bantal Commuterline.

Pukul 11.40 kereta menuju stasiun Rawa Buntu sudah datang dan anak-anak segera naik ke 
atas kereta. Tidak terlihat kelelahan di wajah anak-anak. Banyak yang minta untuk berdiri, 
melihat pemandangan sepanjang jalan bahkan mengerumuni Pak Akbar dan Pak Junio untuk 
bertanya tentang banyak hal hingga tidak terasa kereta telah tiba di stasiun Rawa Buntu.  Anak- 
anak sangat menikmati perjalanan kali ini dengan menggunakan kereta Commuterline.

Naik Kereta

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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 Selain keberagaman budaya Indonesia yang terus berkembang di tengah 

kehidupan kita, juga bertumbuh kebudayaan yang sudah menyatu dengan 

kehidupan kita yaitu budaya Imlek dan juga Hari Valentine. Untuk memperkenalkan 

budaya-budaya tersebut, KB/TKK ORA et LABORA Pamulang mengadakan acara 

Pengenalan Budaya pada hari Jumat, 15 Februari 2019 lalu. 

Acara dikemas dengan cara yang sangat sederhana, melalui ibadah, 

menggunakan pakaian dengan warna pink atau merah, bekal makanan 

bernuansa Imlek, dan juga tukar kado. Kami juga memutarkan video pertunjukan 

barongsai. Biarlah anak-anak peserta didik kita boleh diperkaya dengan berbagai 

in formas i  yang baik ,  untuk melengkapi  proses 

per tumbuhan mereka,  sed ik i t 

memberi gambaran dari rasa ingin 

tahu mereka. (PML)

Pengenalan Budaya 

KB/TKK ORA et LABORA Pamulang
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 W u i h h h …  s e r u … . 

besok serunya sekolahku. 

T e r i a k  g i r a n g  d a n 

percakapan kecil  yang 

menggelitik terdengar di 

selasar area TK. Serunya 

S e k o l a h k u  4  y a n g 

dilaksanakan pada tanggal 

1 4 - 1 5  F e b ru a r i  2 0 1 9 

bertema  “Leadersh i p 

L e g a c y ”  m e m b a h a s 

perjalanan bangsa Israel ke 

tanah perjanjian dengan 

peralihan kepemimpinan 

dari Musa kepada Yosua. 

Beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan adalah stasiun-

stasiun pembelajaran Alkitab, 

outbound, dan permainan air. 

Harapan dan doa kami, melalui 

kegiatan ini setiap siswa 

semakin mengandalkan Tuhan 

dan semakin mencintai firman 

Tuhan, mampu melatih jiwa 

kepemimp inannya  da lam 

kelompok yang kecil dan 

besar. (HS)

SERUNYA SEKOLAHKU 4
TKK ORA et LABORA, PANGLIMA POLIM

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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 Jumat 1 Februari 2019 adalah hari di 

mana anak–anak TK BSD mengadakan 

“Science Day”. Setelah ibadah dan senam 

seluruh siswa bergegas menuju aula. Semua 

anak tidak sabar melakukan percobaan 

sendiri. Kali ini kegiatan science day lain dari 

biasanya karena dipimpin oleh kakak–kakak 

dari SDK ORA et LABORA BSD. Mereka 

menerangkan dan melakukan percobaan 

tentang pelangi dalam botol, mengenal zat 

asam pada jeruk dan medan listrik. Kegiatan 

ini cukup menarik karena setiap siswa boleh 

melakukan sendiri percobaannya. Mereka 

tidak sabar untuk mencoba, kegiatan 

diakhiri dengan makan bersama. Terima 

kas ih  kepada  Ibu  Dew i  Suko  dan 

kakak–kakak SD yang sudah melakukan 

presentasi dan percobaan di acara science 

day TK BSD.

Kegiatan Science Day KB – TK ORA et LABORA BSD
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Ku suka membantu
Ku suka membantu

Membantu papa mamaku
Membersihkan rumah

Aku membantu mama bersih sekali
Karena aku penolong sejati

 Hari Jumat, 25 Januari 2019 TKK ORA et LABORA Pamulang 
mengadakan kegiatan Go Green yang bertujuan mengenalkan anak tentang 
kegiatan go green atau ramah lingkungan dan membuat anak melakukan 
kegiatan ramah lingkungan dengan cara anak mampu membedakan sampah 
organik dan non organik (menurut warna / tanda pada tempat sampah), anak 
mengenal pengolahan sampah plastik, serta menanam tanaman kangkung 
dengan media gelas plastik bekas.
 Kegiatan tersebut diikuti anak dengan antusias dan biarlah melalui 
kegiatan ini anak-anak memperoleh manfaat tentang ramah lingkungan yang 
adalah ciptaan Tuhan untuk dipelihara dan dirawat.
 Terima kasih Tuhan Yesus atas alam ciptaan-Mu ini. (PML)

Go GreenGo GreenGo Green
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Kegiatan Science Fair dilaksanakan pada hari 
Jumat, 29 Maret 2019 mulai pukul 09.00 – 11.00 
WIB bertempat di Ruang Rapat Sekolah ORA et 
LABORA, Panglima Polim. Kegiatan ini merupakan 

acara puncak dari rangkaian kegiatan Science 
Experiments yang sudah berlangsung selama bulan 
Maret mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 

27 Maret 2019. Setiap anak dan orang tuanya 
mempresentasikan percobaan sains pada hari dan 

tanggal yang sudah ditentukan sebelumnya. Secara 
keseluruhan ada 27 percobaan sains yang 

dipresentasikan. Pada acara puncak Science Fair 
setiap anak dan orang tua mempresentasikan 

percobaan mereka pada pengunjung yang datang 
dari kalangan siswa KB, TK A, TK B, SD, SMP dan 
orang tua yang datang. Para pengunjung Science 

Fair ini sangat antusias untuk melakukan 
percobaan-percobaan yang tersedia. (DGRM)

Cerita Science Fair 2019
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 Kegiatan Cooking Day KB – TK ORA et LABORA BSD diadakan pada hari Jumat, 15 

Februari 2019. Masih dalam suasana Hari Valentine anak-anak ingin menyatakan 

kasihnya kepada mama dan papa melalui cokelat yang mereka buat. Anak–anak sangat 

senang dapat membuat cokelat sendiri dibantu oleh ibu gurunya. Pada hari sebelumnya 

anak–anak di kelas masing-masing sudah membuat topi koki yang akan dipakai pada saat 

membuat cokelat. Setiap anak mendapat giliran untuk mencetak cokelat ke dalam bentuk 

hati. Setelah selesai anak–anak mencoba cokelat buatan sendiri dan tidak lupa membawa 

pulang untuk diberikan kepada orang–orang yang dikasihinya seperti mama, papa, kakak 

atau adik. Sambutan dari orang tua juga cukup baik, mereka dengan sukacita menyambut 

pemberian anaknya sebagai tanda kasih.

Kegiatan Cooking Day 
KB – TK ORA et LABORA BSD
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 Pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, anak-anak di TKK ORA et LABORA  

mengikuti kegiatan “Cooking Day”. Kegiatan ini bertempat di Kampus Pamulang Unit TK. 

Tema Cooking Day kali ini adalah “minuman sehat” dengan resep susu kedelai. 

 Untuk memulai kegiatan, anak-anak diperkenalkan peralatan dan bahan-bahan yang 

dibutuhkan untuk membuat susu kedelai. Tidak lupa dijelaskan manfaat “susu kedelai” bagi 

kesehatan. Anak-anak terlihat antusias sewaktu memisahkan kulit ari kedelai yang sudah 

direndam satu malam. Lalu dipilih beberapa siswa untuk membantu memblender kemudian 

disaring sampai akhirnya direbus.

 Setelah matang, anak-anak bisa menikmati susu kedelainya. Ada yang suka sampai 

minta tambah beberapa kali, namun ada pula yang hanya mencicipi sedikit karena tidak suka. 

Kegiatan pun berakhir dengan sesi penutup yaitu tanya jawab seputar kegiatan hari itu dan 

ditutup dengan doa bersama. Kiranya dengan kegiatan ini, anak-anak bisa belajar mandiri, 

tekun dan juga sabar sama halnya seperti dalam proses memasak susu kedelai. (PML)

Cooking Day 
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Sentra Balok TKK Bsd 

TKK BSDTKK BSDTKK BSD
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Hasil Karya TK OeL BSD di Sentra Balok
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Pada tanggal 24 Maret 2019 lalu, TKK OeL Pamulang 

mendapat kesempatan untuk tampil dalam acara Sinar 

Mas Land Expo yang diselenggarakan di AEON Mall BSD. 

Ibu Agustine selaku Kepala Sekolah mendapat 

kesempatan untuk memperkenalkan Sekolah ORA et 

LABORA Pamulang di sana melalui slide show di 

Panggung Utama. Penampilan pertama adalah dance 

siswa TK-B dengan lagu “Every Move” dilanjutkan penampilan angklung 

TK-B dibantu beberapa siswa TK-A dengan lagu “Doa Untuk Keluarga”. Panggung Utama AEON 

menjadi sangat meriah dengan tepukan tangan orang tua siswa bahkan pengunjung mal yang kebetulan 

sedang berada di sana. Acara ini selain merupakan media promosi sekolah kepada masyarakat luas juga 

sebagai ajang untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa untuk tampil di depan umum. Setelah penampilan 

selesai, anak-anak bisa mengikuti lomba mewarnai dengan hadiah utama tiket menonton acara “Disney on 

Ice” pada bulan Mei mendatang. Keep shining, kids. (TK-PML)

TKK OeL Pamulang Goes To AEON Mall BSD

Acara ini selain merupakan media promosi sekolah ke masyarakat luasjuga sebagai ajang untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa untuk tampil di depan umum
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 Pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 lalu, TKK ORA et LABORA Pamulang 
mengadakan kegiatan “Mini Trip ke Museum Transportasi“ yang bertempat di Taman Mini 
Indonesia Indah atau disingkat TMII. Pukul 7 tepat, anak-anak sudah berkumpul di sekolah 
dan siap berangkat. Untuk perjalanan kali ini kami menggunakan 1 bus besar, 1 mobil Elf dan 
1 mobil Panther. Meskipun begitu tidak mengurangi sukacita anak-anak. Perjalanan menuju 
lokasi cukup lancar.

 Tiba di sana, anak-anak berpencar sesuai dengan kelas masing-masing. 
Mengeksplorasi banyak wahana yang ditampilkan. Di dalamnya terbagi menjadi beberapa 
modul yaitu modul pusat (berisi transportasi tradisional masa lampau), modul darat (bus, 
motor, dan lain-lain), modul laut (perahu, kapal feri, dan lain-lain) dan modul udara 
(pesawat, helikopter). Benda-benda di dalamnya ada yang asli, tiruan, miniatur, foto serta 
dalam bentuk diorama. Bahkan ada kendaraan yang dahulu biasa digunakan oleh Presiden RI 
pertama.

 Setelah puas mengamati berbagai jenis transportasi yang ada, kami menuju ke 
stasiun kereta api dan mendapat kesempatan untuk berkeliling menaiki kereta api 
lokomotif dengan dua gerbong kayu yang sudah beroperasi sejak tahun 1909. Anak-anak 
sangat senang menaiki kereta sambil bernyanyi lagu Naik Kereta. Selesai naik kereta api, 
kami menuju ke lokasi pesawat terbang, sayangnya kami tidak bisa masuk ke dalam karena 
petugasnya sedang waktu istirahat. Namun kami bisa berfoto bersama lalu makan siang 
bersama di situ. Setelah makan siang kami bersiap untuk pulang. Sungguh suatu pengalaman 
yang luar biasa bagi siswa. (TK-PML)

Mini TripMini Trip ke  ke 

Museum Transportasi  Museum Transportasi  TMIITMII

Mini Trip ke 

Museum Transportasi  TMII
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Karya Siswa: Gambar Paskah SD BSD
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Setiap hari mama masak makananKalau tidak masak kita pasrah
Tuhan telah bangkit dari kematianMari rayakan hari Paskah

Mama-mama pada ngerumpiPapa-papa pada olahraga
Tuhan menampakkan diri di tepiLalu Tuhan pergi ke surga

Hari Jumat ada acara keluargaAcara keluarga makan-makanNaik ke surga aku bahagia
Ke Surga sangat menyenangkan(Nerissa 5C)

Dia penyelamat kita

Dia penebus dosa kita

Apa jadinya kita tanpa Dia

Mungkin kita sudah tidak ada

Maafkan kami Tuhan

Maafkan kesalahan kami Tuhan

Maafkan dosa kami Tuhan

Mungkin ku tak pernah sadar tetapi ku ingin bertobat Tuhan

Mungkin sudah terlambat

Tetapi ku percaya tak ada kata terlambat

Tak ada kata terlambat untuk bertobat

Aku ingin bertobat

(Naomi Michaela 5C)

Puisi

Pantun

Karya Siswa: Gambar Paskah SD BSD
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 Selasa, 12 Maret 2019 SDK ORA et LABORA 
Pamulang mengikuti pelatihan Dokter Kecil di UPT 
Puskesmas Pamulang. Acara tersebut diikuti oleh siswa-siswi 
kelas empat dan lima SDK ORA et LABORA Pamulang. 
Kiranya, pelatihan yang telah diikuti dapat menambah 
wawasan siswa-siswi SDK ORA et LABORA Pamulang  
dalam ilmu kesehatan agar dapat diterapkan di 
lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah mereka.

Pelatihan Dokter Kecil 
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 Banyak orang terutama 

anak-anak yang masih belum tahu 

bagaimana cara merawat gigi 

yang baik.

Kebersihan gigi harus selalu dijaga, 

karena jika gigi bermasalah biasanya akan 

mengganggu kesehatan antara lain: gigi berlubang, 

bau mulut, gusi berdarah, infeksi dan lain-lain.

    Pada kesempatan ini, tepatnya hari Kamis, 4 

April 2019, Sekolah ORA et LABORA Panglima Polim 

kedatangan tamu yang mengaku alumnus Sekolah 

ORA et LABORA dari SD sampai SMA (lulus SD 1991, 

lulus SMP 1994 dan lulus SMA OeL Pondok Indah 

tahun 1997). Alumnus tersebut bernama Ardiles 

Marpaung, beliau seorang dokter gigi yang akan 

membantu adik-adik SD bagaimana cara merawat 

gigi yang benar, terutama cara menyikat gigi, 

karena jika menyikat gigi salah akibatnya bisa fatal.

    Pukul 8.00 semua siswa dari kelas 1 sampai 

dengan kelas 6 berkumpul di lapangan untuk 

memperagakan cara menyikat gigi yang benar, 

setelah selesai mereka berkumpul di aula untuk 

pemeriksaan gigi. ( Nnk )

 drg. Ardiles Marpaung Oleh:
( Alumnus SD, SMP dan 
SMA ORA et LABORA )

CARA 
MERAWAT GIGI
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Glory 1A: 
Field trip ke Kidzania, aku bermain dokter gigi, 
salon, dokter mata, membuat silver queen, 
membuat SIM, naik bis dan aku makan 
bersama teman-teman.

Livina 1A:
Aku bermain di pemadam kebakaran dan 
main pilot-pilotan. Aku membuat obat 
herbal lalu aku membuat SIM dan aku makan 
bersama teman-temanku.

William 1A:
Di Kidzania aku bikin tango dan aku naik bis. 
Botol minumku ketinggalan di dokter, 
kemudian aku ambil. Dan aku makan 
bersama-sama teman-temanku.

Field Trip  Kelas 1 di Kidzania

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama



Create Stars In God’s Hand 61Edisi Juni 2019

Kegiatan Sekolah

 Kegiatan belajar di dalam kelas merupakan 

rutinitas kelas satu SDK ORA et LABORA Pamulang 

setiap harinya. Melalui cara lain untuk membuat 

suasana baru dalam memperluas ilmu mereka, 

diadakanlah eld trip. Kegiatan eld trip kali ini 

dilaksanakan serentak juga oleh kelas dua hingga 

kelas lima SDK ORA et LABORA Pamulang dengan 

tujuan yang berbeda untuk masing-masing 

kelasnya. Rabu, 27 Maret 2019 pagi itu, kelas satu 

berkunjung ke Cimory, Cisarua – Bogor. Keceriaan 

dan antusias penuh yang mereka perlihatkan 

membuat hari itu sangat menyenangkan. Kegiatan seperti inilah yang menjadikan anak-anak kelas 

satu SDK ORA et LABORA Pamulang lebih kaya wawasan dalam hal peternakan dan dalam dunia 

wirausaha, belajar mempraktekkan pemerahan susu sapi yang mereka konsumsi setiap hari, terampil 

dalam membuat permen, coklat, dan yoghurt serta belajar 

mengenal jenis hewan herbivora (hewan pemakan 

tumbuh-tumbuhan). Melalui kegiatan eld trip 2019 kali ini 

anak-anak dapat lebih berani melakukan hal kreatif dan 

belajar lebih lagi dari suatu hal yang baru.

Field Trip Field Trip 

Kelas Satu: CimoryKelas Satu: Cimory
Field Trip 

Kelas Satu: Cimory
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 Hai teman-teman semua, pernah tidak 

kalian menyelam lautan yang luas dan dalam? 

Kalau pernah, apa saja yang dapat kalian 

saksikan? Pasti seru rasanya kalau kita naik kapal 

selam yang dibuat dari kaca transparan dan 

dapat menyaksikan semua keindahan biota laut. 

Nah kali ini OeL Panglima Polim mau berbagi cerita 

nih.. keseruan anak-anak kelas 1 sampai dengan 

kelas 5 yang jalan-jalan di dasar laut tapi tidak 

basah sama sekali. Mereka juga bisa menyaksikan 

biota laut dan bahkan bisa berinteraksi dengan 

mereka secara langsung.

 Pada hari Selasa, 2 April 2019, kami OeL 

Panglima Polim mengunjungi salah satu lokasi yang 

menarik yaitu Jakarta Aquarium. Tidak jauh-jauh 

dari sekolah kami karena hanya memakan waktu 

perjalanan sekitar 45 menit saja dari sekolah untuk 

sampai di lokasi. Perjalanan kami dimulai dari 

sekolah pada pukul 08.00 WIB diawali dengan 

persiapan dan doa bersama. Kemudian kami 

semua mulai memasuki bus satu per satu sesuai 

tempat duduk yang disediakan.

 Dalam perjalanan kami saling 

bercanda dengan teman-teman. 

Se la in  i tu  kami  j uga  berbag i 

makanan bekal kami sehingga 

suasana menjadi lebih asyik. Kami 

juga didampingi oleh bapak ibu guru 

di antaranya Ms. Sari, Mrs. Cysca, Mrs. 

Faridah, Mr. Gunawan, Mr. Bambang 

dan Mr. Suryo. Semua larut dalam 2 

bus bersama kami seakan menjadi 

kakak-kakak seperjalanan kami.

 Sesampainya di lokasi kita 

semua kaget karena kita kepagian jadi lokasi 

belum buka. Kita datang lebih awal dari jadwal 

yang disusun karena agar kita tidak terhalang 

kemacetan, maklum Jakarta kota macet jadi harus 

prepare agar tidak terjebak kemacetan. Setelah 

beberapa saat menunggu akhirnya kami 

diperbolehkan masuk. Ketika kita masuk kita 

disambut oleh pemandu kami. Kami dibagi 

beberapa kelompok dan setiap kelompok memiliki 

satu pemandu yang akan memandu kami 

menjelajah dunia air tawar dan air asin.

 Satu per satu kelompok mulai memasuki 

lokasi. Ketika masuk pertama kali kami melihat 

koleksi ikan laut dalam akuarium kecil yang dapat 

kami lihat secara dekat. Kami mulai mengenal 

beberapa ikan terkenal seperti ikan Nemo (badut), 

Dori, dan beberapa ikan yang sering kami lihat di TV 

atau di Internet. Kami sangat senang karena dapat 

melihat mereka secara langsung.

 Tak berapa lama kami berjalan, kami 

dikenalkan dengan beberapa fauna lain seperti 

linsang, biawak, kepiting dan banyak lagi fauna di 

Asyiknya Bioskop 5D Asyiknya Bioskop 5D 

di Jakarta Aquariumdi Jakarta Aquarium

Asyiknya Bioskop 5D 

di Jakarta Aquarium
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sana. Bahkan di beberapa aquarium kita juga 

bisa masuk lebih dekat dengan para binatang 

tersebut. Atraksi para linsang juga menghibur 

kami karena tingkah lucu mereka. Perjalanan 

pun kami lanjutkan menuju beberapa koleksi 

unik lainnya. Di sana kami dapat menyentuh 

beberapa reptil dan kura-kura secara langsung. 

Itu suatu pengalaman yang baru kami alami 

dapat menyentuh langsung binatang yang 

biasa kami lihat di TV.

 Kami juga melanjutkan perjalanan 

menuju salah satu aquarium yang besar untuk 

melihat ikan yang bisa hidup di kedalaman di 

bawah 50 meter di bawah permukaan laut. 

Biasanya untuk menyaksikan ini kita perlu 

menyelam dan itu juga penuh resiko bagi orang 

yang belum profesional. Nah kami memiliki 

kesempatan luar biasa untuk menyaksikan itu 

lebih dekat.

 Kami melanjutkan perjalanan untuk 

menyaksikan penyu dan ikan pari. Di sana 

terdapat koleksi ikan pari yang lengkap dan 

banyak terdapat penyu yang sehat dan energik 

sehingga mengundang tawa bagi kami. 

Kemudian kami juga dapat melihat koleksi ikan 

hiu secara dekat. Kemudian kita mulai turun 

menuju lantai bawah untuk menyaksikan ikan 

yang tinggal di bawah 100 meter di laut. Kami 

melihat beberapa jenis ikan yang unik dan 

banyak ikan yang sudah susah dijumpai oleh 

sebagian orang seperti Neutillus yang biasa 

hidup di kedalaman lebih dari 3000 meter di 

dasar laut. Wah sungguh luar biasa koleksi yang 

dimiliki wahana ini sehingga kami tidak perlu 

susah payah untuk me-nyelam ke kedalaman 

3000 meter.

 Selain binatang di dasar laut, kami juga 

menyaksikan beberapa koleksi ubur-ubur yang 

lucu dan unik. Ada pula yang dapat berubah 

warna sesuai lampu yang di pantulkan. Asyik 

deh kami dibuatnya. Kemudian pemandu 

mengajak kami untuk masuk ke tengah-tengah 

aquarium yang berbentuk tabung. Kami dapat 

masuk dan berdiri di tengah-tengah dan 

melihat ikan seolah-olah kita 

berada dalam aquarium bersama 

para ikan tersebut. 

 Nah, ini yang kita tunggu, 

kita mau masuk ke dalam kapal 

selam 5D. Ketika kami masuk kami 

mulai dag dig dug karena ruangan 

sangat gelap. Rupanya kami masuk 

lift menuju dasar laut. Sesampainya 

di dasar laut kami masuk ke dalam 

kapal selam 5D. Nah ketika kita 

masuk kita mulai menyaksikan 

pengecekan kapal selam dan 

pers iapan pemberangkatan. 

Setelah siap kami pun dibawa berkeliling di dalam 

lautan yang luas dan seru karena menyaksikan 

banyak biota laut yang luar biasa. Dalam 

perjalanan kami diserang oleh gurita raksasa tetapi 

kami berhasil lolos. 

 Selanjutnya kami pun menuju permukaan 

air laut untuk menenangkan diri. Setelah agak 

tenang kami pun menyelam kembali. Dalam 

penyelaman kali ini kami menemukan sebuah 

kapal raksasa yang tenggelam dan menjadi 

tempat tinggal para binatang laut. Ketika kami 

asyik menyaksikan itu tiba-tiba datang ikan hiu 

putih yang menyerang kapal kami. Kami panik 

karena serangan hiu ini membuat kapal kami 

bocor. Beberapa teman kami juga basah karena 

air mulai masuk ke dalam kapal. Akhirnya kami 

pacu kapal untuk kembali menuju pos yang aman. 

Dalam perjalanan menuju pos, kami masih saja 

diserang oleh ikan hiu tersebut. Dan akhirnya kami 

dapat sampai di pos tepat waktu dan hiu itu tidak 

bisa menyerang kami.

 Petualangan menarik yang baru saja kami 

saks i kan dan kami  a lami  in i  merupakan 

pengalaman yang baru bagi kami. Selanjutnya 

sambil beristirahat dan makan siang, kami 

menyaksikan mermaid show di teater Jakarta 

Aquarium. Kami pun menikmati pertunjukan demi 

pertunjukan. Setelah selesai pertunjukan kami pun 

mulai pamit dengan pemandu kami untuk pulang 

ke sekolah. Perjalanan yang menyenangkan hari ini 

bagi kami karena banyak pengalaman yang luar 

biasa yang dapat kami alami.  (Swa/pol)
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Field Trip  Kelas 2 ke Cimory
Oleh: Angel (2C)-SD BSD

 Hai teman-teman, aku sudah selesai eld trip ke Cimory. Di sana asyikk... sekali!!! Di 
sana aku melihat hewan-hewan: ikan, burung, ayam dan sapi. Aku akan menceritakan 
pengalamanku. Di sana aku memerah susu sapi, lalu aku ke aquarium. Di sana aku lihat 
banyak ikan, tanganku dicium ikan terapi. Rasanya geli. Lalu aku main ke 
playground Cimory. Asyik main di sana.

Setelah itu aku 
nonton bioskop Cimory. 
Setelahnya aku makan 
di restoran Cimory 
sampai habis. Lalu aku 
beli coklat. Aku sih mau 
beli susu, cuma malu-
malu, hehehe… 
Setelahnya aku ke 
museum 3D. Aku foto 
banyak di sana. Asyik! 
Banyak fotonya. Setelah 
selesai semuanya, aku 
pulang. Dadaa… nanti 
ketemu lagi.

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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 Field trip kelas dua SDK ORA et LABORA Pamulang kali ini dilaksanakan di Kampoeng 

Cinangneng – Bogor. Sejumlah 58 anak yang mengikuti kegiatan ini, dipenuhi sukacita dan 

keingintahuan yang besar. Kegiatan seperti ini yang dapat mengajak anak-anak kelas dua SDK ORA 

et LABORA Pamulang belajar berkreasi untuk membuat produk-produk yang sebelumnya mereka 

belum pernah lakukan, yaitu membuat wayang, membuat minuman, dan membuat makanan 

tradisional. Antusias yang mereka miliki cukup membuat eld trip 2019 ini semakin mengasyikkan. 

Selain itu anak-anak diajak untuk melakukan 

kegiatan seperti menari, menabuh gamelan, serta 

memainkan alat musik angklung. Tidak hanya itu, 

anak-anak kelas dua SDK ORA et LABORA 

Pamulang pun terjun langsung ke sawah untuk 

belajar bercocok tanam, agar mereka nantinya 

dapat terus merawat lingkungan sekitar mereka 

serta melestarikan lingkungan sekitar mereka. Lain 

kesempatan, mereka dapat kembali ke sana 

mencoba hal baru yang mereka dapat lakukan di 

Kampoeng Cinangneng dan dapat menambah 

wawasan mereka lagi. 

Field Trip Kelas Dua: Field Trip Kelas Dua: 

CinangnengCinangneng
Field Trip Kelas Dua: 

Cinangneng
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 Pada tanggal 22 Maret 2019, kami pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Dalam perjalanan kami 

bernyanyi dengan girang. Saat sampai di tempat tujuan, keadaan sedikit ramai. Sehingga kami harus 

duduk sambil menunggu.

Akhirnya saatnya masuk ke beberapa tempat di Sky World. Kami belajar tentang planet-planet, 

matahari dan benda-benda lainnya. Dan juga kami belajar tentang beberapa astronot yang menaiki 

roket dan berhasil kembali ke bumi. Lalu kami masuk ruang 5D.

Wah, seru sekali lho! Lalu kami diperbolehkan untuk membeli oleh-oleh. Ada mainan, baju, 

sandal dan pulpen. Saat selesai, kita masuk ke planetarium. Kami belajar banyak hal di sana. Rasanya 

sangat asli lho!

Selesai itu, kami naik bus lagi untuk makan siang di Keong Mas. Lalu kami bermain, seru sekali! 

Lalu kami belajar sambil menonton lm pendek tentang busana daerah dan juga tarian. Lalu kami naik 

bus untuk naik kereta mini.

Saat kami sampai di sana, kami menunggu dulu. Saat kereta sudah datang, barulah kami naik. 

Lalu kami bernyanyi-nyanyi dan menyapa orang-orang di sekitar kami. Saat selesai naik kereta, kami 

kembali naik bus dan pulang ke sekolah. Di perjalanan pulang, ada yang bermain, bernyanyi, tidur dan 

makan. Saat sampai di sekolah, kami sudah puas. Senangnya ! ! !

Field Trip Kelas 3 ke TMII
 Oleh Nara - 3ASDK OeL BSD
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 Menunjang pembelajaran yang ada di SDK 

ORA et LABORA Pamulang, para pengajar juga 

mengajak anak-anak kelas tiga untuk berkunjung 

ke Sentulfresh Edufarm, Sukaraja – Bogor.  Rabu 

yang cerah ini seluruh anak kelas tiga SDK ORA et 

LABORA Pamulang antusias menyambut eld trip 

mereka. Mengenal berbagai jenis tanaman buah, 

tanaman obat-obatan, serta tanaman hias yang 

ada di Sentulfresh Edufarm tersebut. Field trip ini 

b e r t u j u a n  a g a r  m e n a m b a h  w a w a s a n 

pengetahuan alam anak kelas tiga SDK ORA et 

LABORA Pamulang. Mengajak anak-anak dapat 

menggolongkan jenis-jenis hewan, ikan dan 

cacing. Selain itu, anak-anak kelas tiga SDK ORA 

et LABORA Pamulang dapat mempraktekkan 

pemerahan susu dan membuat yoghurt secara langsung. Melalui banyak hal yang dilakukan, anak 

kelas tiga SDK ORA et LABORA Pamulang yang berjumlah 44 anak dapat mengembangkan ilmu 

mengenai pengetahuan alam mereka dan alam sekitar mereka. Banyak kesan yang bisa 

didapatkan melalui eld trip kali ini, pengetahuan mereka tidak sebatas buku, tetapi mereka juga 

dapatkan dari lingkungan sekitar mereka.

F i e l d  T r i p  K e l a s  T i g a :

Sentulfresh Edufarm
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 Pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019, kelas 4 SDK ORA et LABORA BSD mengadakan 

field trip ke Godong Ijo. Aku dan teman-temanku sangat senang karena hari ini kami field trip. 

Kami naik bus ke sana.

Sesampainya di Godong Ijo, kami turun dari bus dan berbaris rapi. Kami ke aula yang telah 

disiapkan. Di sana kami menonton video tentang global warming dan mendapatkan penjelasan 

tentang kegiatan yang akan kami lakukan di sana.

Beberapa kegiatan yang kami lakukan adalah memancing, menanam pohon dengan cara 

mencangkok, memberi makan burung unta dan menghias kotak pensil dengan biji-bijian. Kami juga 

memberi makan kura-kura, melihat reptil dan melihat PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Angin).

Kemudian kami makan siang. Setelah makan siang kami kembali ke green house, kami juga 

diperbolehkan jajan. Setelah itu kami berjalan menuju ke bus untuk pulang. 

Field Trip Kelas 4 ke Godong Ijo
Oleh: Hazel - 4A
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 Rabu, 27 Maret 2019 yang cerah ini anak-anak 

kelas empat SDK ORA et LABORA Pamulang 

melakukan eld trip ke Kuntum Farmeld, Bogor. 

Sejumlah 52 anak menyambut dengan antusias 

yang penuh kecer iaan, karena dapat 

melakukan pembelajaran di luar sekolah 

mereka. Tujuan dari kegiatan eld trip kali ini 

melatih anak-anak kelas empat SDK ORA et 

LABORA Pamulang berani mencintai makhluk 

ciptaan Tuhan seperti hewan dan tumbuhan, 

menambah wawasan setiap anak yang terlibat 

agar mengerti cara bercocok tanam hingga 

memanen sayur-sayuran yang selama ini 

mereka konsumsi yang baik bagi tubuh mereka 

pastinya. Dan anak-anak kelas empat SDK ORA et LABORA Pamulang juga dapat mempraktikkan 

secara langsung cara bercocok tanam sayuran serta padi sebagai bentuk kegiatan produksi yang 

mereka konsumsi setiap harinya. Sungguh 

m e r u p a k a n  p e m b e l a j a r a n  y a n g 

menyenangkan yang boleh mereka lakukan 

hari itu. Semoga dalam apa yang mereka 

konsumsi setiap harinya, mereka tidak lupa 

untuk makan sayur sayuran dan selalu 

menghabiskan makanan yang mereka bawa 

setiap harinya. Melalui hal seperti itulah 

merupakan wujud syukur mereka pada Tuhan 

Yang Maha Esa atas segala berkat yang anak-

anak kelas empat SDK OeL Pamulang masih 

boleh rasakan. Jadi, habiskan makanan kalian 

setiap kalian makan ya teman-teman!

Field Trip Kelas Empat: Kuntum Farmeld
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 Pada tanggal 22 Maret 2019, siswa kelas 5 pergi field trip ke Sentulfresh. Kami 

berangkat pukul 07.30 menggunakan bus dan sampai sekitar pukul 10.00.

Sampai di Sentulfresh kami menuju ke aula. Di sana kami mendapatkan penjelasan 

tentang kegiatan yang akan kami lakukan. Setelah itu kami dibagi menjadi 3 kelompok. Awalnya 

kami memberi makan ikan. Di sana ada berbagai jenis ikan seperti lele sangkuriang dan lainnya. 

Lalu kami berusaha menangkap burung tetapi gagal. Setelah itu kami berfoto bersama sapi dan 

memerah susu sapi. Di Sentulfresh kami mempelajari berbagai macam tanaman. Kami diajarkan 

cara membuat yoghurt. Kami juga memberi makan kelinci, marmut, rusa tutul macan dan kura-

kura. Kami juga belajar tentang cacing tanah.

Akhirnya kami beristirahat, menyantap makan siang dan bersiap untuk pulang. Itulah 

field trip kami ke Sentulfresh.

Field Trip Kelas 5 ke Field Trip Kelas 5 ke SentulfreshSentulfresh
Oleh: Tobias - 5C - SD BSDOleh: Tobias - 5C - SD BSD

Field Trip Kelas 5 ke Sentulfresh
Oleh: Tobias - 5C - SD BSD
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 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 eld trip kali ini seluruh anak kelas lima SDK ORA et LABORA Pamulang diajak untuk berkunjung 

ke Kebun Wisata Pasir Mukti, Citeureup - Bogor. Rabu, 27 Maret 2019 anak-anak kelas lima diajak untuk 

melihat beragam tanaman buah dan pangan yang ada di Indonesia, mengenal cara bercocok 

tanam secara langsung, serta mengelola hasil perkebunan yang ada untuk meningkatkan harga jual di 

pasar. Tidak lupa juga anak-anak kelas lima SDK ORA et LABORA Pamulang diajak untuk berkreasi 

melukis di atas caping. Ternyata banyak sekali tujuan dari eld trip kali ini, apapun bentuk aktivitas yang 

berlangsung hari ini selalu memiliki kesan 

dan pesan tersendiri bagi anak-anak kelas 

lima serta menambah wawasan mereka 

untuk diterapkan di kehidupan mereka 

selanjutnya.
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 (“Nggak mau ah pikul salib... lihat Yesus pikul salib 

rasanya sudah ngilu sendi-sendi di tubuhku. Gimana kalo 

dicambuk yah ?” hiikkksss.. ngeri yah...) Terdengar 

percakapan beberapa peserta retret di dalam bus yang 

membawa mereka menuju Vila Pondok Remaja PGI. Hari 

pertama pun berlalu, para peserta retret masih belum 

merasakan makna di balik kata “Be Like Christ”. Hari kedua 

menjadi hari puncak bagaimana peserta retret 

merasakan titik balik sebuah perubahan pola pikir menjadi 

seperti Kristus. Lewat berbagai media dan sesi yang 

disampaikan oleh Pendeta Lusindo Tobing. 

Perkembangan jaman makin terpampang jelas di 

depan mata, baik positif dan negatif kitalah yang 

menentukan jadinya seperti apa. Be Like Christ 

membentuk mereka menjadi peserta didik yang 

dewasa dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan 

dalam setiap langkahnya.  (By –Cnak)

Be Like ChristBe Like Christ
Retret SD-SMP ORA et LABORA Panglima PolimRetret SD-SMP ORA et LABORA Panglima Polim

Be Like Christ
Retret SD-SMP ORA et LABORA Panglima Polim
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 P a d a  t a n g g a l  6 - 8 
Februari 2019, SDK ORA et 
LABORA BSD mengadakan 
retret ke Pondok PGI Cisarua 
Bogor. Dalam 3 hari kami 
memiliki 4 sesi yang dipimpin 
oleh Pendeta Wendy. 

Pada har i  pertama 
kami menuju Pondok PGI. 
Sesampainya di sana kami 
mengikuti kebaktian dan 
d i j e l a s k a n  t e n t a n g 
peraturan selama retret. 

Hari kedua diadakan 
games konsentrasi, talent 
show dan reeksi diri. Pada malam hari, setelah selesai reeksi diri semua siswa tidur dengan pulas.Pada hari ketiga kami lintas alam yang jalannya sangat sempit. Setelah lintas alam, guru-guru memperbolehkan siswa untuk berenang. Setelah mandi kami berkumpul di aula untuk ashback dan penentuan ‘King & Queen’.

Di perjalanan pulang kami mampir ke Cimory untuk membeli oleh-oleh. Akhirnya kami sampai di sekolah dengan selamat. Dengan retret ini kami merasa dapat lebih dekat satu sama lain dan menguatkan iman rohani kami. 

Retret Kelas 6 SDK ORA et LABORA BSDRetret Kelas 6 SDK ORA et LABORA BSD
Oleh: Dhea dan Abel - 6AOleh: Dhea dan Abel - 6A

Retret Kelas 6 SDK ORA et LABORA BSD
Oleh: Dhea dan Abel - 6A
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 Kelas enam SDK ORA et LABORA Pamulang tahun 2019 kali ini masih memiliki kesempatan untuk 

mengikuti retret yang dilaksanakan pada Rabu, 20 Februari 2019 hingga Jumat, 22 Februari 2019. 

Sejumlah 61 anak yang mengikuti retret ini juga didampingi oleh para pengajar dan juga pembicara 

selama acara retret berlangsung. Kegiatan rohani yang dilaksanakan di Pondok Remaja PGI Cisarua - 

Bogor bertujuan untuk mengajar siswa-siswi memahami bahwa pribadi mereka merupakan ciptaan 

Allah yang istimewa, memahami kepedulian Allah kepada mereka sehingga menyadari bahwa 

pertolongan itu datang hanya dari Allah saja, dan mereka diajarkan untuk menjadi pribadi yang patuh 

dan seturut rman Allah. Menampilkan setiap talenta yang dimiliki mereka, bertanggung jawab atas diri 

mereka selama jauh dari orang tua mereka, dan disiplin selama acara retret berlangsung merupakan 

tujuan dari kegiatan ini dibuat. Ibadah, saling mendoakan dan bercengkerama dengan teman-teman 

selama retret membuat keakraban 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 retret ini 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 USBN pada bulan April 2019 nanti dapat terlaksana dengan baik, yang juga tidak lepas 

dari campur tangan Tuhan yang memampukan mereka. 
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 Pada tanggal 14 Maret 2019 lalu, siswa-siswi SD dan 

SMP ORA et LABORA Panglima Polim mengadakan kegiatan 

Cooking Day. Tahun ini, bahan utama kegiatan Cooking Day 

adalah Pisang! Pada kegiatan ini anak-anak dikenalkan 

dengan berbagai masakan berbahan dasar pisang. Ternyata, 

selain dijadikan kolak, pisang bisa dimasak menjadi berbagai 

masakan. Siswa-siswi kelas 1 dan 2 SD memasak Pisang Kribo di 

bawah bimbingan Miss Sari, Ibu Etty, Pak Gun, dan Miss Bunga. 

Kelas 3 dan 4 SD membuat Pisang Cokelat dengan bantuan 

dari Pak Suryo dan Bu Faridah. Kelas 5 dan 6 SD bersama 

dengan wali kelas mereka, Pak Bambang dan Bu Cysca, 

memasak Nugget Pisang.

Kelas 7 bersama 

dengan Pak  Ye re 

m e m a s a k  P u d i n g 

P i s a n g .  K e l a s  8 

memasak Dar lung 

P i s a n g  b e r s a m a 

dengan Miss Vera, 

dan kelas 9 memasak 

B o l a - B o l a  P i s a n g 

dibantu oleh Pak Sam 

sebagai wali kelas 

mereka. Sepanjang kegiatan, terlihat wajah ceria dari siswa-

siswi yang sibuk menyiapkan masakan mereka bersama 

dengan wali kelas dan teman-teman mereka. Bagi adik-adik 

di kelas 1 SD ini merupakan pengalaman pertama mereka, 

tetapi dengan berkelompok dengan kakak kelas 2 SD, adik-

adik kelas 1 SD dapat menyelesaikan tugas memasak mereka 

dengan sangat baik. Kegiatan ini diawali dengan brieng 

dengan masing-masing wali kelas pada pukul 08.30 WIB dan 

selesai tepat pukul 11.30 WIB. 

Cooking Day 2019 Cooking Day 2019 

Di Sekolah ORA et LABORA Panglima PolimDi Sekolah ORA et LABORA Panglima Polim

  “Di sini Pisang, Di sana Pisang”“Di sini Pisang, Di sana Pisang”

Cooking Day 2019 

Di Sekolah ORA et LABORA Panglima Polim

 “Di sini Pisang, Di sana Pisang”
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 Siang hari yang cerah tepatnya pada 

Rabu, 30 Januari 2019, SDK ORA et LABORA 

Pamulang melaksanakan kegiatan Cooking 

Day. Kali ini cooking day diselenggarakan 

untuk seluruh siswa-siswi kelas satu sampai 

dengan kelas enam yang berjumlah 346 

orang. Adapun tema kegiatan cooking day ini 

adalah Lontong Pecel Sehat (LPS) dengan 

harapan agar siswa menyukai masakan yang 

berupa sayur-mayur dan bisa menambah 

pengetahuan mengenai manfaat sayur-

mayur lebih banyak lagi serta zat-zat yang 

terkandung di dalam sayuran yang mereka 

akan masak, dan mengolah bahan makanan 

menjadi suatu masakan yang menyehatkan 

bagi tubuh mereka. Semoga acara cooking day hari ini 

dapat menjadi bekal bagi siswa-siswi SDK ORA et 

LABORA Pamulang untuk terus hidup sehat dengan 

mengonsumsi sayur-mayur setiap harinya. 

Cooking Day 2019
SDK ORA et LABORA Pamulang

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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 Hari Selasa, 30 April 2019 di SMPN 12 Jakarta jam 07.30 pagi kami mengikuti lomba FLS2N di 

sekolah SMP 12 Negeri Jakarta yang mana di sana dihadiri oleh 19 sekolah untuk peserta poster.  

Adapun tema poster itu adalah desa menjadi sarana untuk menaikkan taraf hidup desa. Di mana di situ 

boleh pilih sub tema UKM, wisata dan alat tradisional. Dan akhirnya saya mengambil tema wisata, dan 

daerah yang saya pilih adalah desa baduy. Kami diberikan waktu 3-4 jam untuk menyelesaikan poster 

tersebut dan alhasil setelah kita menyelesaikan poster digital tersebut kita harus menunggu jawaban 

pemenang dari panita selama 2 hari. Setelah 2 hari maka pengumuman dibagikan kepada 

pendamping dan sekolah OeL mendapatkan juara harapan ke-3. (Oleh: Laura Jessica Franklin, kelas 8)

Lomba FLS2N - JUARA LOMBA POSTER - PANGLIMA POLIM

Aku membuat ikan dari kertas bersama teman-teman. Bahan yang dibutuhkan adalah kertas 

pink dan hijau. Alat yang digunakan adalah lem, gunting dan pensil. Cara membuat ikannya 

adalah dengan dianyam, lalu diberi hiasan 

mata dan digunting menjadi ekor ikan. Kami 

mengerjakannya bersama-sama agar tidak 

ada yang ketinggalan membuat ikan dari 

kertas.

Membuat Ikan (Oleh: Angel - 2A)
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Karya Siswa:  Daur Air
Oleh siswa kelas 5 SD BSD.

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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 Kemarin ada kegiatan pesta siaga. Pesta siaga kemarin sangat seru. Ada 4 pos dan pos 

keberangkatan. Kegiatan pertama adalah membuat roti selai dan meracik makan siang. Kemudian 

kami menuju ke lapangan untuk upacara pembukaan. Dalam upacara dijelaskan tentang 

tantangan dari setiap pos. 

   Pada pos pemberangkatan, setiap barung menampilkan yel-yel mereka. Pos pertama 

mengenai bumbu dapur. Pos kedua belajar melipat baju. Pos ketiga PBB. Pos 4 sangat seru, yaitu 

memanjat. Kegiatan terakhir adalah makan siang bersama. 

Pesta Siaga  SDK OeL BSD  27 Februari 2019

Oleh: Inez, Kelas 4A
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 Kegiatan Perjusa (Perkemahan Jumat Sabtu) dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 Maret 2019. 
Perkemahan dilaksanakan di sekolah, diikuti oleh siswa kelas VII dan guru pembina pramuka. Perjusa 
dilaksanakan di sekolah. Kami berfoto di halaman tengah lapangan upacara.
 Inilah para pembina pramuka yang terdiri dari guru SMP OeL BSD dan pembina pramuka dari 
Kwartir Ranting Serpong, Tangerang Selatan. Sebagai koordinator pelaksana kegiatan Perjusa ini 
adalah Bapak Drs. Yulius Agustinus Dwi Budi Susila. Para pembina sangat keren dan sangat 
berkompeten di bidangnya, kami siswa menjadi sangat bersemangat mengikuti kegiatan. Dengan 

mengikut i  kegiatan in i  s i swa menjadi  mampu 
melaksanakan dan menyelesaikan semua kegiatan, 
menjadi siswa yang peduli, bertanggung jawab, 
toleransi, kerja sama, saling tolong-menolong.  
 Kami melaksanakan upacara sebagai pertanda 
bahwa kegiatan Perjusa telah usai. Kami melaksanakan 
upacara penutupan tersebut dengan rasa semangat di 
bawah terik matahari. Sebagai pemimpin pratama 
adalah Leon dari regu Cheetah. 
 Anggota regu berkumpul untuk berdiskusi dan 
membagian tugas untuk acara perjusa. Diskusi sangat 
diperlukan agar anggota kelompok saling menyatukan 
pendapat dengan mempertimbangkan segala sesuatu 

yang mungkin akan terjadi dan yang akan dihadapi 
berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dalam acara 
perjusa. Berhasil atau tidaknya sebuah regu akan dinilai dari 
kekompakan dan kerja sama antar anggota. Diskusi 
dilakukan dengan penuh semangat dan kegembiraan 
walaupun banyak perbedaan pendapat namun bisa 
disatukan karena saling menghargai pendapat dan 
toleransi.        
 Memasak merupakan bagian dari kegiatan yang 

t i d a k  k a l a h 
p e n t i n g , 
k a r e n a 
pramuka juga 
h a r u s 
mengasah keterampilan dalam bidang tata boga. Kami 
membeli bahan makanan, alat-alat masak kami bawa 
dari rumah. Dengan kerja sama dan keterampilan yang 
kami miliki akhirnya kami bisa menghasilkan masakan 
yang lumayan enak untuk makan pagi setelah berolah 
raga. Masakan yang kami buat ada yang diberikan 
kepada kakak pembina dan regu-regu lain selain 
regunya. Setelah kami memasak kami makan masakan 
buatan regu kami sendiri, regu lain juga mencoba 

KEGIATAN PERJUSA SMPK ORA et LABORA BSDKEGIATAN PERJUSA SMPK ORA et LABORA BSDKEGIATAN PERJUSA SMPK ORA et LABORA BSD

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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masakan regu lainnya. 
 Sete lah kegiatan masak-memasak kami 
membersihkan diri terlebih dahulu, setelah itu kami 
menyantap makanan yang sudah kami buat 
sebelumnya. Saat makan masing-masing regu menilai 
makanannya sendiri-sendiri. Lalu jika makanan yang 
kami buat rasanya kurang enak, kami  tertawa bersama. 
 Setelah menyantap makanan hasil masakan 
kami, kami berkumpul di lapangan tengah upacara 
untuk memulai acara api unggun. Saat api unggun 
sudah menyala kami menyiapkan performance masing-
masing regu. Masing-masing regu menampilkan 
performance mereka masing-masing. Kami saling 
menilai kelompok lain, banyak canda tawa dalam 
acara api unggun. Penampilan mereka sangat keren 
dan lucu. Setelah performace ada beberapa teman-
teman yang maju ke depan untuk menyanyi solo. 
Sebelum acara api unggun selesai kami diajak kakak 
pembina untuk bermain beberapa permainan. Sukacita 
kami rasakan dalam acara tersebut.
 Sebelum kami tidur Kak Yulius mendatangi setiap 
kelas yang ada dan di kelas itu kami berdoa secara 
bersama-sama dengan Kak Yulius yang memimpin doa 
tersebut. Setelah itu, kami langsung menyiapkan matras 
dan selimut kami untuk tidur.

 Ini adalah regu Edelweiss yang sudah menyiapkan perlengkapan mereka untuk tidur bersama-
sama dengan teman-teman seregu mereka. Sebelum mereka tidur mereka menggosok gigi mereka 
masing-masing di kamar mandi sambil mengobrol satu sama lain. Selain menggosok gigi mereka 
mencuci muka mereka masing-masing.
 Regu Elang sedang mencari petunjuk untuk menyelesaikan tugas. Mereka mencari petunjuk ini 
dengan kompas di titik bidik. Akhirnya menemukan 
petunjuk di bawah pot bunga yang ada di dalam plastik. 
Mereka bisa menyelesaikan tugas mereka dengan 
cepat dan baik. Mereka sangat senang saat mereka 
sedang mencari petunjuk untuk bisa berangkat ke pos 
selanjutnya.    
 Regu Anggrek menjalankan tugas di pos Satu 
bersama Kak Elisa. Di pos Satu regu Anggrek bertugas 
memperagakan semafor sesuai dengan soal yang 
diberikan oleh kakak pembina. Regu Anggrek berhasil 
menjawab atau memperagakan semafor dengan baik 
dan kompak.
 Regu Tulip sedang menyelesaikan tugas di pos 
terakhir bersama Kak Agustin dan Kak Christin Yanuarini. 
Regu Tulip sedang menyelesaikan teka-teki tentang  
sejarah pramuka. Mereka sangat bersemangat untuk menyelesaikan teka-teki tersebut.
 Di sini Regu Tupai sedang membidik kompas di Lobby Timur untuk mencari petunjuk lainnya ke 
pos selanjutnya. Kompas yang digunakan di sini adalah kompas bidik yang kita harus tentukan dulu arah 
mata ang in  Utara . 
Sesudah itu melihat 
lewat kaca cembung 
kecil yang terdapat 
pada kompasnya dan 
melihat derajat yang 
sudah ditentukan oleh 
kakak-kakak pembina. 
S a a t  s u d a h 
menemukan arahnya, 
anggota regu akan 
mencari ke arah yang 
ditunjukkan. 
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Pada Rabu lalu, tepatnya tanggal 27 Maret 2019 sekolah ORA et LABORA mengadakan Pesta 

Pramuka yang diikuti siswa SD dan SMP. Pesta Pramuka diawali dengan upacara singkat yang 

berlangsung dengan khidmat. Seluruh peserta upacara berbaris melingkar di sekeliling lapangan. 

Upacara dipimpin oleh Bapak Eko Purnomo (Kepala Sekolah SMP). Kegiatan berlanjut dengan 

pembagian regu per kelas. Tiap regu diberi kertas penilaian yang akan diisi oleh kakak Pembina di 

setiap pos yang disediakan.

 Tiap regu mendapat tugas di setiap pos. 

Nilai yang diberikan kakak pembina tergantung 

dari hasil pekerjaan tiap regu, jadi setiap regu 

harus menyelesaikan tugas semaksimal mungkin. 

Setiap pos memiliki tingkat kesulitan masing-

masing. Mulai dari hanya menyanyikan sebuah 

lagu sampai dengan membuat tandu dengan 

tongkat dan tali. Kegiatan ini sempat dihentikan 

dan dilanjutkan kembali setelah istirahat.

Setelah istirahat pertama, kegiatan 

dilanjutkan sampai semua tim menyelesaikan 

tugas di semua pos. Ada yang senang karena regunya mendapat nilai tinggi, ada juga yang kecewa 

karena regunya mendapat nilai rendah. Sampai-sampai ada yang menyalahkan kakak pembina dan 

mengatakan bahwa kakak pembina pelit dalam memberi nilai. Bahkan ada yang sampai merengek 

pada kakak pembina agar nilai kelompoknya ditambahkan, tapi tetap saja kakak pembina tidak 

memberikan sedikitpun nilai tambahan.

Setelah semua kelompok menyelesaikan tugasnya, kebanyakan memilih untuk beristirahat dan 

ber l indung dar i  te r i k  matahar i  yang 

menyengat. Ada yang pergi ke kantin, 

ataupun berdiam diri di kelas lengkap 

dengan AC yang menyala. Lalu sekitar pukul 

setengah dua belas siang, kami diberitahu 

bahwa seluruh murid SD dan SMP harus naik ke 

aula. Kami pun segera naik dan menuju aula.

Ternyata, kami dikumpulkan karena 

kegiatan tidak dilangsungkan di luar karena 

panas yang terik. Dikhawatirkan akan ada 

murid  yang  mimisan  atau  bahkan  pingsan.

Pesta Pramuka
SD dan SMP Panglima Polim
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Di aula, kami diberi kesempatan bila mau maju ke 

depan dan memamerkan bakat yang dimiliki. Sayangnya, 

sedikit yang mau maju tanpa harus ditunjuk, akhirnya 

terpaksa ada murid yang dipilih untuk maju ke depan dan 

memperlihatkan bakat yang dimiliki. Kebanyakan memilih 

untuk bernyanyi, namun ada juga yang memperlihatkan 

bakat lain seperti membaca puisi dan story telling yang 

dibawakan oleh murid SD. Ada yang mengundang rasa 

takjub, bahkan mengundang tawa. 

P u n c a k n y a ,  k a k a k  p e m b i n a 

mengumumkan pemenang dari  Pesta 

Pramuka. Baik pemenang karena poinnya 

paling tinggi, ataupun karena dinilai paling 

giat oleh kakak pembina. Pemenang 

dipisahkan antara SD dan SMP. Regu yang 

mendapat hadiah merasa senang dan 

bangga karena pencapaian mereka. 

Sedangkan regu yang tidak mendapat 

hadiah ada yang sedih dan kecewa, tapi ada 

juga yang tidak peduli dapat hadiah atau tidak. 

Setelah itu, tiap anak mendapat lambang siaga 

dan penggalang sesuai tingkatan masing-

masing. Nantinya, lambang tersebut akan dijahit 

di baju masing-masing.

Setelah pengumuman pemenang serta 

pemberian lambang siaga dan penggalang, 

seluruh siswa dipersilahkan pulang setelah 

sebelumnya kami berdoa bersama di aula. 

Setelah itu kami ke kelas kami masing-masing, 

mengambil tas lalu pulang.

Pesta Pramuka Rabu lalu sangat seru dan 

menyenangkan, serta memberi kesan bahwa 

Pramuka tidak selamanya membosankan. Dan 

pastinya menambah kedekatan antara teman 

sekelas juga adik kelas. (Sandra, kelas 8)
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Kamis dan Jumat tanggal 28-29 Maret 2019, kami siswa kelas 7 dan 8 SMPK ORA et LABORA Pamulang mengadakan kegiatan Perkemahan Kamis dan Jumat (PERKAJU) di area sekolah. Kegiatan di hari Kamis dimulai dengan upacara pembukaan, mendirikan tenda, masak-memasak untuk makan malam, kemudian ditutup dengan penyalaan api unggun, pembacaan Dasa Dharma, pentas seni, dan jurit malam. 
 Hari kedua diawali dengan renungan pagi, senam pagi, dan dilanjutkan dengan penghijauan. Meskipun melelahkan, namun sangat menyenangkan. Dari kegiatan selama dua hari satu malam ini kami diajarkan kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan  keberanian.  Salam  Pramuka!! (Schevanya/Trifena/8A)

Belajar Mandiri dengan PERKAJU

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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Kami diajarkan bahwa doa adalah nafas bagi orang percaya. Kami berdoa bukan hanya untuk diri 

sendiri, tetapi juga orang lain. Dalam hal menghadapi USBN, tentu kita perlu berdoa minta 

pertolongan dari Tuhan. Kami pun berkumpul bersama-sama, siswa dan guru, dan kami berdoa 

bersama. Di sini kami melihat bahwa kami tidak sendiri, tetapi terus didukung oleh guru-guru kami dan 

juga teman-teman satu angkatan. Saya percaya bahwa doa kami tidak sia-sia, tetapi akan 

membawa kami kepada keberhasilan bersama. (SMP OeL/BSD/Nehemia/Siswa)

Ibadah Penguatan USBN SMP Kristen ORA et LABORA BSD 

Hidup adalah belajar, belajar adalah bagian dalam hidup. Dalam rangka menyelesaikan tugas mata 
pelajaran Agama yang bertema 'Peran Remaja di Tengah Masyarakat', kami siswa-siswi kelas 9 
dengan tulus dan senang hati membagikan sejumlah sembako kepada para staf ORA et LABORA 
Pamulang. Kami merasakan bagaimana damainya berbagi kepada sesama, kami juga belajar 
bagaimana menjalani hidup yang memiliki peran. Kegiatan berbagi kasih ini kami lakukan sebelum 
kami melaksanakan UNBK. Bahagianya kami jika bisa melayani masyarakat sebagai salah satu tugas 
gereja. Kamipun juga didorong untuk menjadi garam dan terang di tengah masyarakat.

Peran Remaja di Tengah Masyarakat
Oleh: Michel 
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DEMONSTRASI PERCOBAAN IPA 

di SMP ORA et LABORA BSD

Pada hari Selasa, 26 Maret 2019, kami dari Klub IPA SMPK ORA et LABORA BSD mendapatkan 

kesempatan untuk bermain dan berbagi ilmu kami dalam acara Science Day di SDK ORA et LABORA 

BSD. Sebelum itu, kami telah mempersiapkan alat, bahan, serta hal yang akan dipresentasikan 

selama 2 minggu bersama pendamping kami dari kakak kelas 8 dan Ibu Agustin.

Tiba saatnya kami menampilkan percobaan kami, kami senang karena dapat mengunjungi 

tempat kami bersekolah dahulu. Namun, kami gugup menghadapi adik-adik kelas 3-4 yang 

antusiasmenya sangat tinggi. Pertama-tama, tim kelas 8 berisi Kak Jonathan, Kak Noel, dan Kak Bayu 

mempraktikkan percobaan mereka.

Berikutnya kami dari kelas 7 melaksanakan praktik kami, dimulai dari tim Indah dan Joyce yang 

mempraktikkan tentang asam dan basa. Kami menjelaskan terlebih dahulu tentang asam dan basa, 

lalu kami mengundang 4 dari adik-adik SD untuk melaksanakan 

praktik dengan kertas lakmus. 

Kami menyediakan larutan 

kunyit, kubis ungu, pasta gigi, 

sabun, cuka, dan air suling. 

Hasilnya, larutan asam seperti 

c u k a  d a n  k u n y i t  b e r h a s i l 

mengubah warna kertas lakmus 

biru menjadi merah. Larutan 

basa seperti pasta gigi dan 

sabun mengubah warna kertas 

lakmus merah menjadi biru. 

Sementara yang bersifat netral, 

s e p e r t i  a i r  s u l i n g ,  t i d a k 

mengubah warna kertas lakmus.

Setelah itu kami dari tim 

Matthew, Darry l ,  dan Fabi 
Tim A Klub IPA SMPK ORA et LABORA BSD

 dengan percobaan “Balon menggembung tanpa ditiup”

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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menjelaskan tentang ltrasi. Pertama-tama, Matthew bermain tebak-tebakan bersama adik-adik kelas 

tentang fungsi ginjal dalam menyaring darah dan menyerapnya kembali. Hal tersebut disambung oleh 

Darryl yang mempresentasikan tentang ltrasi dengan larutan garam kotor dan kertas saring 

ditempatkan pada corong di atas botol plastik hasil daur ulang. Lalu, kami membandingkan hasil pada  

kertas saring yang utuh dan yang bocor. Kertas saring yang bocor bekerja dengan cepat namun 

hasilnya tidak maksimal. Begitu pula dengan ginjal yang bocor, presentasi ditutup dengan Fabi yang 

menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan ginjal yaitu dengan minum 2 liter atau 8 gelas air per hari 

dan dengan tidak menahan ketika ingin buang air kecil.

Kami berharap, presentasi dan demonstrasi percobaan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik yang 

ingin belajar sains dan mencoba praktik-praktik sederhana. Kami melanjutkan kegiatan dengan 

menulis laporan ini di perpustakaan. (Darryl Oktavian Mahardika/7B/Siswa/SMP OeL BSD).

Tim B2 Klub IPA SMPK ORA et LABORA BSD 

dengan percobaan “Penyaringan pada Ginjal Manusia”

Interaksi Tim B1 Klub IPA SMPK ORA et LABORA BSD

bersama siswa kelas 3-4 SD dengan percobaan “Asam dan Basa”

Tim A Klub IPA SMPK ORA et LABORA BSD 

dengan percobaan “Mengambil koin tanpa basah”



88 Edisi Juni 2019

Kegiatan Sekolah

 Pada tanggal 26 April 2019, SMA Kristen ORA et LABORA mengadakan acara Ajang 
Kreativitas dengan rasa bahagia. Kami mengundang beberapa tamu undangan termasuk 
perwakilan dari yayasan dan beberapa orang tua siswa untuk ikut melihat dan menyaksikan 
acara kami. Ajang kreativitas adalah acara resmi sekolah kami untuk menampilkan siswa/siswi 
yang sebenarnya memiliki talenta. Banyak sekali talenta siswa dan siswi SMAK OeL, bahkan 
ada siswa dan siswi SMAK OeL yang memiliki beberapa talenta (multitalented). Bukan hanya 
siswa-siswi SMA saja, bahkan ada juga siswa-siswi SMP yang ikut memeriahkan acara ajang 
kreativitas ini.
 Acara ini berlangsung dengan keseruan yang teramat sangat, guru-guru serta murid-
murid lainnya juga ikut serta untuk menyaksikan ajang kreativitas. Di acara ini kami 
menyediakan beberapa lomba atau kuis yang diikuti oleh para hadirin. O ya, para alumni 
bahkan ada yang ikut hadir dalam acara ini, loh. Seru banget, kan! Kami membuat lomba foto 
terfavorit dan terbaik dalam photobooth yang kami adakan lalu di-post di Instagram masing-
masing. Bahkan, lomba Mr and Miss Fashionable juga ada. Kami juga menampilkan 
penampilan dari kelas XI yang menang dalam drama musikal yang sebelumnya telah 
diadakan. Banyak sekali penampilan-penampilan yang kami tampilkan pada saat ajang 
kreativitas yang lalu. Dan berlangsung dengan meriah walaupun dengan sederhana.
 Acara ajang kreativitas diadakan dalam rangka menumbuhkembangkan talenta 
yang siswa-siswi OeL punyai, mengasah keberanian sejak dini agar sukses di masa depan. 
Wajah-wajah bahagia tampak dalam acara ajang kreativitas kemarin. Pastinya karena 
dukungan dari Tuhan YME, Ketua Yayasan, Kepala Sekolah SMAK OeL, guru-guru dan para 
panitia yang telah membantu dan melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. (Kezia 
Catherina Utama / X IPS)

AJANG KREATIVITAS 
SMAK ORA et LABORA BSD, 26 APRIL 2019

Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama
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Selasa, 29 Januari 2019, kami siswa-siswi SMA Kristen ORA et LABORA BSD yang berjumlah kurang lebih 

85 anak, memulai serangkaian kegiatan sekolah yang dikenal dengan nama Goes To Campus atau disingkat 

dengan sebutan GTC. GTC sendiri merupakan program kegiatan yang diberikan sekolah untuk mengenalkan 

perguruan tinggi secara langsung ke siswa dengan mengunjungi kampus PTN dan beberapa kampus PTS. 

Tahun ini SMAK ORA et LABORA mengadakan kegiatan Goes To Campus selama empat hari tiga malam, dari 

tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan 1 Februari 2019. Pagi-pagi buta kami sudah harus bersiap-siap untuk 

berangkat ke sekolah, karena kami akan berangkat dari BSD menuju Bandung pukul 03.00 pagi. Setelah 

berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kami selama masa GTC, kami semua pergi menuju bus yang 

terparkir di halaman depan sekolah. Pihak EQ Tour yang menjadi event organizer kami, membagikan label 

nama untuk ditempel di koper-koper agar tidak tertukar dengan milik teman-teman yang lain.

Perjalanan kurang lebih memakan waktu empat sampai lima jam, selama di perjalanan kami juga 

disuguhkan box berisi snack dari pihak EQ Tour sebagai sarapan kami. Kami tiba di kampus Institut Teknologi 

Bandung kira-kira pukul delapan pagi. Udara di Bandung masih sejuk, ditambah dengan pepohonan yang 

rindang membuat kami nyaman berjalan-jalan mengitari kampus. Setelah diberi waktu untuk ke kamar kecil 

dan foto-foto, jurusan IPA dan IPS dipisahkan, untuk IPS kami dibawa ke Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut 

Teknologi Bandung. Kakak pembicara di sana menjelaskan mengenai dunia per-bisnisan di kampus ITB dengan 

jelas, kami juga diberi waktu yang cukup banyak untuk mengajukan pertanyaan. Setelah berfoto bersama, 

kami kembali lagi ke dalam bus untuk menuju ke Universitas Padjadjaran. Selama perjalanan, kami dibagikan 

nasi kotak untuk makan siang.

Sampai di Universitas Padjadjaran, kami langsung masuk ke dalam sebuah hall dengan tempat duduk 

melingkar. Di setiap meja juga disediakan satu standing mic agar pembicara dapat mendengar suara kami 

dengan jelas saat mengajukan pertanyaan. Di Universitas Padjadjaran baik IPA maupun IPS berada di dalam 

satu jurusan yang sama, yaitu Ilmu Komunikasi. Ada banyak sekali pengetahuan yang kami dapat di sana. 
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Universitas Padjadjaran juga sudah mendapatkan cukup banyak penghargaan apalagi di ranah pendidikan 

ilmu komunikasi. Kira-kira pukul tiga siang lebih, kami kembali lagi ke bus untuk melanjutkan perjalanan ke 

Semarang. Karena perjalanan memakan cukup banyak waktu, kami menghabiskan waktu dengan tidur di 

sepanjang perjalanan. Sekitar pukul tujuh malam, kami tiba di Restoran Pringsewu untuk makan malam dan 

meregangkan badan kami sebentar sehabis duduk hampir setengah hari di kursi bus. 

 Kami tiba di Semarang sudah lumayan larut, yaitu pukul sebelas malam. Hotel yang kami singgahi 

bernama Semesta Hotel. Tempatnya luas dengan bentuk bangunan yang tidak terlalu tinggi. Setelah kami 

dibagikan kunci kamar, bersama dengan teman 

sekamar yang sudah kami pilih, kami memasuki ruangan 

kamar. Setiap kamar terdapat empat kasur berukuran 

standar, kamar mandinya pun cukup luas dan bersih. 

Dikarenakan kami menjalani hari yang panjang dan 

cukup melelahkan, setelah membersihkan badan, kami 

pun langsung tidur dengan pulas. 

 Pagi hari, kira-kira pukul setengah enam, pintu kamar 

kami sudah diketuk oleh pihak EQ Tour yang berniat untuk 

mengingatkan kami bahwa breakfast akan diadakan 

pukul 06.00 pagi dan kami harus segera bersiap-siap. 

Setelah mandi dan membereskan koper, kami turun ke 

bawah sambil menjinjing barang bawaan kami. 

Makanan di sana pun beragam, dari makanan pokok 

sampai dessert tersedia rapih. Makanan yang disediakan 

juga sangat bergizi dan enak sehingga kami sudah siap 

untuk melanjutkan perjalanan.

 Sekitar pukul setengah delapan kurang, kami check 

out dari hotel dan melanjutkan perjalanan ke Universitas 

Diponegoro. Sampai di Universitas Diponegoro, IPA dan 

IPS kembali dipisahkan karena pembelajarannya yang 

berbeda. IPA di jurusan Kedokteran, sementara IPS di 

jurusan Bisnis Ekonomi. Di sana pembicaranya sangat 

terbuka dengan pembawaannya yang santai, 

membuat kami nyaman mendengarkannya. Kami juga dibagi seperti welcome drink, yaitu satu botol Frestea 

rasa apel atau madu. Kami mempelajari tentang sistem perkuliahan di sana dan peraturan-peraturan yang 

harusnya dipatuhi jika kami sudah menjadi mahasiswa di Universitas Diponegoro. Setelah selesai mengunjungi 

kampus dan foto-foto bersama, kami melanjutkan perjalanan ke Universitas Kristen Satya Wacana. Namun, 

kami melakukan pemberhentian di Lombok Idjo lebih dulu untuk makan siang. Pemandangan di restoran 

Lombok Idjo sangat bagus dengan bangunannya yang menggunakan kayu-kayu rotan membuat semakin 

nyaman.

 Sehabis makan siang, kami melanjutkan perjalanan ke Universitas Kristen Satya Wacana, perjalanan 

memakan waktu sekitar 2 jam. Kami tiba di sana pukul 2 siang. Kota Salatiga sangat teduh dan matahari tidak 

bersinar terlalu terik, jalanan sekitar juga tidak terlalu ramai akan kendaraan. Saat kami sampai di UKSW, kami di 

sambut dengan sangat ramah oleh Dekan Fakultas Seni dan Bahasa, kami dipersilakan untuk pergi ke kamar 

kecil terlebih dahulu. Saat tiba waktunya penyampaian materi penjelasan, kami mendengarkannya dengan 

baik, para dosen bergiliran memberi penjelasan dengan sangat amat ramah dan sering kali memberikan 

komunikasi timbal balik untuk kami, seperti melontarkan pertanyaan untuk melanjutkan materi, lalu jika kita bisa 

menjawab kita akan mendapat suvenir. Diadakan juga ice breaking untuk membuat kita lebih fokus lagi. 

Setelah itu, kami bertemu dengan alumni SMAK ORA et LABORA yang berkuliah di Universitas Kristen Satya 
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Wacana. Sekitar pukul 4 sore kami melanjutkan perjalanan dari Salatiga ke Yogyakarta dan berhenti untuk 

menikmati makan malam bersama di The Westlake. Kami menikmati indahnya kebersamaan malam dengan 

membangun relasi lewat bernyanyi. Waktu berakhir dengan sangat cepat, karena hari sudah larut malam 

akhirnya kami  kembali ke bus dan melanjutkan perjalanan kami ke EDU Hostel. Kami melakukan check-in dan 

masuk ke kamar bersama teman sekamar yang sudah kami pilih. Saat memasuki kamar, kami melihat lukisan di 

dinding dan ruangan yang cukup luas, dengan 2 kasur luas dan bertingkat. Setelah menjalani hari yang sangat 

panjang, kami terlelap bersama malam. 

 Di pagi hari, sama seperti hari kemarin, kami bangun, mempersiapkan barang-barang, dan pergi ke 

roof top di lantai 5 dan menikmati makanan yang sudah disajikan. Makanan tersebut terasa nikmat karena 

kami juga disuguhkan dengan pemandangan pagi kota Yogyakarta. Di hari ketiga ini, kami melanjutkan 

perjalanan kami ke kampus terakhir, sebelum kami melakukan wisata di Jogja. Kampus terakhir kami adalah 

Universitas Gadjah Mada, UGM sendiri sangat besar dan juga rindang. Setelah sampai, kami langsung ke 

bangunan yang cukup tinggi dan besar dengan nama FISIPOL di bagian luarnya. Di sana, IPS dan IPA kembali 

dipisahkan. Teman-teman IPA melanjutkan ke fakultas Hubungan Internasional, sedangkan IPS ke fakultas Ilmu 

Komunikasi. Banyak wawasan yang kami dapatkan tentang masing-masing fakultas yang kami datangi.  

Selain pembicaranya yang sangat ramah, kami sangat nyaman mendengarkan kakak pembicara yang 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami di kalangan pelajar. Setelah selesai sesi yang kurang lebih 

selama 2 jam, akhirnya kami dapat melanjutkan perjalanan kami, kami tidak lagi pergi ke kampus, namun kami 

melanjutkan perjalanan kami ke Candi Prambanan. Sebelum ke Candi Prambanan kami pergi ke tempat oleh-

oleh bakpia terlebih dahulu, kemudian kami menikmati makan siang dan melanjutkan kembali perjalanan ke 

Candi Prambanan.

 Setelah sampai di Candi Prambanan, kami 

menikmati indahnya pemandangan candi, dan berfoto di 

sana. Kurang lebih kami mendapat 1,5 jam waktu bebas 

bersama teman-teman di Candi Prambanan. Banyak hal 

yang kami dapatkan saat berada di Candi Prambanan, 

kebersamaan bersama teman, dan dapat menikmati 

indahnya budaya Indonesia. Tidak lupa bapak ibu guru 

yang selalu mengingatkan kami tentang menjaga tutur 

kata dan pakaian saat berada di sana membuat kami 

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

kebudayaan Indonesia yang bahkan sangat dihargai di 

dunia internasional. Setelah waktu yang sudah diberikan 

habis, kami kembali ke bus, dan pergi ke Malioboro. 

Perjalanan ke Malioboro menempuh jarak kurang lebih 1 

jam. Sesampainya di sana, yaitu pukul 4 sore. Kami diberikan waktu bebas selama 3 jam untuk mengitari 

keindahan Malioboro. Di Malioboro banyak sekali kuliner dan tempat membeli oleh-oleh. Banyak sekali 

tempat-tempat yang dapat kami kunjungi. Tak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, kami sudah 

berkumpul di bus masing-masing. Kami melanjutkan perjalanan ke tempat peristirahatan, di sana kami boleh 

mengganti baju dan bersih-bersih lalu, kami disuguhkan makan malam. Setelah itu, kami melanjutkan 

perjalanan kami pada pukul 9 malam untuk kembali ke BSD. Karena sudah malam dan juga tubuh kami yang 

sudah letih, kami langsung tertidur di dalam bus. Perjalanan sekitar 13 jam dari Yogyakarta ke BSD, kami sampai 

di BSD pada pukul 10 pagi dan setelah sampai, kami pulang ke rumah masing-masing.

 Kesan dan pesan pada kegiatan 'goes to campus' tahun ini, kesannya yaitu kegiatan ini sangat 

bermanfaat bagi pelajar khususnya pelajar yang ingin melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Negeri. Konsumsi 

yang sangat nikmat, membuat perjalanan terasa sangat menyenangkan. Ditambah lagi, keramahan dari 

pihak EQ Tour yang membuat perjalanan terasa lebih lengkap, games yang diberikan dari pihak EQ Tour, dan 

penjelasan gambaran awal tentang kampus yang kami kunjungi sebelum masuk ke kampus yang dituju, 

membuat kami lebih paham tentang kampus tersebut. Perhatian dan sambutan hangat dari setiap staf EQ 

Tour sangat kami hargai dan membuat adanya rasa kepercayaan terhadap EO Tour ini dan juga supir yang 

selalu menjaga perjalanan dengan sangat hati-hati. Hotel yang kami tempati juga melampaui ekspektasi 

kami. Kami menyukai setiap kegiatan yang ada di kegiatan 'goes to campus' tahun ini. Perhatian dari para 

guru pendamping yaitu Ibu Kristin, Ibu Erlina, Ibu Enny, Ibu 

Lully, dan Pak Samuel, juga sangat melengkapi hari-hari 

kami di luar jangkauan orang tua. Dan juga yang terakhir, 

teman-teman yang selalu menemani di setiap kegiatan, 

menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan membangun 

motivasi dalam belajar, serta kampus-kampus yang 

menyambut dengan keramahan dan memberikan 

wawasan tentang perkuliahan kepada kami semua. 

Akhir kata, semoga kegiatan ini dapat berguna untuk 

masa depan kami dalam menentukan pendidikan lanjut 

kami di perguruan tinggi. (Izabella Nathalie J. / XI IPS 2)
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Pada tanggal 3 Mei 2019, SMAK ORA et 

LABORA BSD merayakan Paskah. Paskah 

merupakan salah satu momentum penting 

dalam kehidupan orang Kristen untuk mengingat 

kembali bahwa Tuhan Yesus telah mati dan 

bangkit untuk menebus dosa manusia. Perayaan 

paskah SMAK ORA et LABORA BSD diawali 

dengan ibadah dan rman Tuhan yang dilayani 

oleh Ps. Michael David Jeremiah. Ibadah paskah 

tahun ini turut dimeriahkan oleh penampilan dari 

paduan suara dan vocal group dari Band Weird 

and Talented. Kesungguhan dari para hadirin yang datang dalam ibadah ini membuat ibadah 

semakin meriah dan tentunya penuh dengan urapan Roh Kudus. Dalam ibadah ini juga dilaksanakan 

adanya persembahan yang nantinya persembahan tersebut digunakan untuk aksi sosial. 

Ibadah selesai acara pun dilanjutkan dengan Perayaan Paskah. Perayaan ini dibuka dengan 

penampilan dari vocal group dari kelas 11 (Nasya, Bob, Rachel, Tiffany, Dan Keshia Ezra). Dalam 

perayaan paskah ini diadakan lomba, yaitu lomba penampilan terbaik dari setiap kelas. Penampilan 

yang ditampilkan semuanya adalah menyanyikan sebuah lagu, namun setiap kelas memiliki 

keunikannya tersendiri dalam menampilkan tampilannya tersebut. Ada yang bernyanyi sambil 

menampilkan lm, bernyanyi sambil menari, dan sampai ada yang menggabungkan beberapa lagu 

dalam satu lagu. Perayaan paskah ini sangat meriah karena melihat antusias setiap murid dalam 

menampilkan penampilannya. Perayaan paskah diakhiri dengan saling mengucapkan Selamat Hari 

Raya Paskah dan makan bersama. (Immanuel Aaron Hans Divo / X IPS) 

Ibadah Perayaan Paskah SMA
3 MEI 2019
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Wahhh... tak ada habisnya ya semangat siswa kelas 11 SMAK ORA et LABORA BSD! Sehabis mereka pulang dari 

kegiatan Goes to Campus dan menyelesaikan tugas makalah yang diberikan oleh guru Bahasa Indonesia, Ibu 

Lully Sulistiorini, mereka diberikan tugas lagi dari beliau untuk membuat sebuah pementasan drama musikal tiap 

kelas! Beliau menginginkan setiap kelas berlomba menampilkan drama musikal yang terbaik yang bisa mereka 

tampilkan. Mengapa? karena nantinya hanya ada 1 dari 4 kelas yang berhak untuk tampil di Ajang Kreativitas 

pada tanggal 26 April 2019. Perlombaan ini dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa, 23 April 2019.

 Tugas ini diberikan kepada siswa pada akhir bulan Februari. Sehingga... hanya ada waktu kurang dari 2 

bulan bagi mereka untuk menyiapkan pementasan drama musikal mereka. Selama kegiatan PTS berlangsung 

pun, tak jarang mereka menyisihkan waktu untuk menyiapkan segala keperluan drama musikal ini. Mereka 

benar -benar antusias dan bersemangat!

 Kesibukan mereka pun memuncak pada bulan April. Saat kakak kelas mereka, kelas 12, sedang 

melakukan UNBK dan libur, mereka memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin untuk 

mempersiapkan diri. Walaupun ini adalah lomba, namun kesolidaritasan angkatan tetap ada. Tak jarang, 

kelas-kelas saling membantu satu sama lain untuk menyiapkan property yang diperlukan bersama ataupun 

membantu sebagai crew di backstage.

Berikut ini adalah drama musikal yang ditampilkan oleh tiap kelas.

 Kelas XI MIPA 1 mementaskan drama musikal yang berjudul “Cinderella”, yang menceritakan tentang 

seorang perempuan bernama Cinderella, yang ditindas oleh ibu tiri dan kakak tirinya. Ia ingin pergi ke pesta 

dansa yang diadakan oleh pangeran untuk mencari wanita idamannya. Namun sayangnya, Cinderella tidak 

diperbolehkan oleh ibu tirinya. Namun berkat pertolongan Ibu Peri, Cinderella dapat pergi ke pesta dansa 

dengan gaun anggun, bertemu dengan sang pangeran, dan akhirnya dapat menikah dengan pangeran 

tersebut!

 Kelas XI MIPA 2 mementaskan drama musikal yang berjudul “Descendants”, yang menceritakan 

seorang anak penjahat bernama Mal, yang tidak tahan untuk hidup menjadi orang baik di Kerajaan Auradon 

dan kembali ke Isle of the Lost, tempat para penjahat. Akibat ulahnya, Ben, Raja Auradon sekaligus kekasihnya, 

mengejar Mal hingga ke Isle dan karena lengah, ia sendiri tertangkap oleh Uma, penjahat Isle lainnya. 

Pertarungan pun tak terelakkan antara kedua belah pihak!

 Kelas XI IPS 1 mementaskan drama musikal yang berjudul “Beauty and the Beast”, yang menceritakan 

kisah antara gadis cantik bernama Belle dengan Beast, raja yang dikutuk menjadi buruk rupa. Awalnya, Belle 

menghampiri Beast untuk menyelamatkan ayahnya yang dikurung oleh Beast karena diduga mencuri bunga 

di halamannya. Kisah kasih di antara mereka pun mulai muncul hingga akhirnya kutukan Beast terangkat 

berkat kekuatan cinta mereka dan menjadi seorang pangeran yang tampan!

 Kelas XI IPS 2 mementaskan drama musikal yang berjudul “Bohemian Rhapsody”, yang menceritakan 

kisah kehidupan Freddie Mercury, seorang penyanyi legendaris di era 70-an hingga awal 90-an dari awal 

kehidupannya yang sekedar vokalis band di bar yang bobrok, membangun band Queen hingga membuat 

record, dan sampai pada puncak kejayaannya pada konser Live Aid. Kisah jatuh bangun dan kesulitan yang 

dialami Freddie untuk membangun semuanya itupun berhasil menarik perhatian penonton.

 Pementasan drama dimulai menurut nomor undian, yaitu dimulai dari “Beauty and the Beast” dari XI IPS 

1, kemudian “Descendants” dari XI MIPA 2, dilanjutkan dengan “Cinderella” dari XI MIPA 1, dan diakhiri oleh 

“Bohemian Rhapsody” dari XI IPS 2.

 Setelah siswa-siswi selesai mementaskan yang terbaik dari setiap kelas, tak lama kemudian dewan juri 

pun mengumumkan pemenang yang berhak maju di Ajang Kreativitas. Suasana pun menjadi cukup sunyi dan 

tegang ketika dewan juri mulai berbicara hingga akhirnya mengumumkan pemenangnya, yaitu XI MIPA 2! 

Selamat ya kepada XI MIPA 2 karena telah berhak tampil di Ajang Kreativitas! (Jonathan Evan, XI MIPA 2)

PEMENTASAN 23 APRIL 2019 DRAMA MUSIKAL SMA 
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 Tim bola basket SMA, Laborious Putra, mengikuti Moonzher Cup X 2019 di SMAN 2 Kota 

Tangerang Selatan. Kami berhasil meraih juara 3. Pertandingan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu, 

dan biasanya main saat pagi hari. Tim mesti bangun pagi dan bersiap untuk pertandingan.

 Pertandingan pertama, kami bertemu 

dengan SMA Yadika 5. Kami menang dalam 

pertandingan ini dan lolos ke pertandingan 

berikutnya. Pertandingan kedua, kami 

bertemu dengan SMAN 7 dan puji Tuhan, 

kami menang dan berhasil menuju seminal. 

Pada pertandingan seminal, kami bertemu 

dengan SMA Penabur Gading Serpong. 

S a y a n g n y a  k a m i  b e l u m  b e r h a s i l 

memenangkan pertandingan ini dan tidak 

bisa melaju ke nal untuk memperebutkan 

juara 1. 

 Kami pada pertandingan berikutnya 

bertemu dengan tuan rumah, SMAN 2, untuk 

memperebutkan juara 3. Awalnya pada 

pertandingan ini, kami sempat ketinggalan 

poin cukup jauh, namun pada babak 

(quater) 4, kami dapat membalikkan keadaan dan menang dengan skor 38–40. Akhirnya kami 

mendapatkan juara 3 pada Moonzher Cup 2019. (Heskiel Juan Veron / XI MIPA 2).

 Tim bola basket SMA, Laborious Putri, pun mengikuti Moonzher Cup X 2019 di SMAN 2 Kota 

Tangerang Selatan. Pertandingan pertama, kami bertemu dengan SMAN 3 Tangerang Selatan, namun 

dikarenakan tim bola basket SMAN 3 tidak hadir di pertandingan maka otomatis kami memenangkan 

pertandingan tersebut. Pada pertandingan kedua, minggu depannya, kami bertemu dengan SMK 

Lektris 2. Pada pertandingan ini, kami mengalami sedikit masalah yaitu kami tidak memiliki cadangan 

pemain yang cukup dikarenakan banyak pemain kami yang berhalangan hadir. Akan tetapi, puji 

Tuhan kami bisa memenangkan pertandingan tersebut dan melaju ke seminal. 

 Pada pertandingan seminal, kami bertemu dengan SMAN 1 Serang. Kami menyadari bahwa 

lawan kami ini merupakan lawan yang cukup berat karena selain anggota tim kami yang tidak banyak, 

tim lawan tersebut memiliki postur tubuh yang lebih besar. Meskipun dengan keadaan yang demikian, 

kami tetap berjuang maksimal sampai akhir pertandingan. Dan akhirnya, kami menang dan kami pun 

melaju ke nal.

 Pada pertandingan nal, kami 

bertemu dengan tim tuan rumah, SMAN 2 

Kota Tangerang Selatan. Puji Tuhan, sejak 

babak (quater) pertama sampai babak 

keempat, kami unggul dalam skor 

walaupun terjadi kejar-kejaran skor 

selama pertandingan. Dan akhirnya, kami 

berhasil memenangkan pertandingan 

tersebut dan meraih juara 1 bola basket 

putri di Moonzher Cup 2019. Kami semua 

sangat senang dan mengucap syukur 

kepada Tuhan karena memenangkan 

pertandingan ini walaupun ada kendala-

kendala yang terjadi. Dan ini merupakan 

prestasi kami pertama kalinya menjadi 

juara 1 di SMAN 2. Selama 2 tahun 

bertanding di Moonzher Cup VII dan VIII, 

kami meraih juara 3. (Tiffanny Sophia 

Ticoalu / XI IPS 1).

PERLOMBAAN BOLA BASKET dI SMAN 2, KOTA TANGERANG SELATAN

30 MARET – 21 APRIL 2019
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Pada pertengahan April 2019, sekolah 

kami ORA et LABORA mengikuti pertandingan 

bola basket yang diselenggarakan di SMAN 6 

K o t a  T a n g e r a n g  S e l a t a n ,  P a m u l a n g . 

Pertandingan ini telah kami tunggu-tunggu 

setelah sekian lama berlatih. Pada pertandingan 

ini, kami tim putra yang bertanding.

Pada hari pertama, kami berangkat pagi 

secara bersama-sama dikarenakan ada 

beberapa teman yang belum mengetahui lokasi 

SMAN 6. Setibanya di SMAN 6, udara masih terasa 

sejuk pagi itu. Namun tak lama berganti terik 

panas dan ini menjadi tantangan bagi kami 

se lama bertanding.  Pertandingan demi 

pertandingan kami la lu i  dengan penuh 

perjuangan dan tantangan namun tetap kami 

jalani dengan semangat (termasuk kesabaran) 

untuk memperoleh hasil yang terbaik. 

Puji Tuhan, semua perjuangan kami 

akhirnya terbayar dengan meraih juara 1 dalam SMAN 6 Cup ini. Yang kami peroleh selain juara pada 

pertandingan ini adalah kebersamaan, kesabaran, usaha dan tetap mengandalkan Tuhan. Bagi kami, 

percaya bahwa usaha tidak mengkhianati hasil yang diperoleh. (Andrew Nathanael Johan / XI IPS 1). 

PERLOMBAAN BOLA BASKET PUTRA DI SMAN 6 - APRIL 2019

Handball merupakan cabang olahraga yang masih tergolong baru di Kota Tangerang Selatan. SMA 

Kristen ORA et LABORA BSD diundang untuk mengirimkan tim Handball dalam turnamen Handball se-Kota 

Tangerang Selatan yang diselenggarakan di Global Islamic School pada tanggal 4  - 7 April 2019. Pihak sekolah 

mengirimkan 2 tim Handball baru untuk turnamen ini, yaitu tim putra dan tim putri. 

Hari pertama dalam turnamen ini, tim putri baru pertama kali mengikuti pertandingan ini dan belum 

mengerti benar tentang peraturan dan permainan Handball ini. Namun seiring berjalannya pertandingan, 

kami mulai mengerti tentang permainan ini. Ada banyak pengalaman baru dan seru yang kami dapatkan 

dalam turnamen ini. Kami bisa mengenal olahraga yang baru dan bertemu dengan orang-orang (teman) 

yang baru. 

Semua pertandingan kami jalani dengan senang hati, kami pun bisa melaluinya sehingga melaju ke 

semnal. Pada pertandingan seminal, tim putri bertemu dengan tim SMAN 1 Kota Tangerang Selatan. Pada 

saat waktu pertandingan berakhir, kami berada di skor yang sama dan akhirnya dilakukan adu penalti. Puji 

Tuhan kami dapat memenangkan pertandingan tersebut dan melaju ke nal. Usaha tim putra dan tim putri 

tidak sia-sia dikarenakan tim Handball putra dan putri dapat masuk ke nal. Dikarenakan turnamen ini 

waktunya singkat, kami pada hari terakhir mesti menjalani 3 kali pertandingan sekaligus untuk perebutan juara 

3 dan juara 1 – 2. Namun tim putri masih belum diberikan kesempatan untuk meraih juara sedangkan tim putra 

berhasil meraih juara 1 dalam turnamen ini. 

Kami sangat bersyukur atas kesempatan dapat bertanding dalam turnamen Handball Tangerang 

Selatan ini karena ini adalah pengalaman pertama kami dan tim putri dapat meraih juara 2 sedangkan tim 

putra meraih juara 1 untuk tingkat se- Kota Tangerang Selatan. (Tiffanny Sophia Ticoalu / XI IPS 1).

PERTANDINGAN LIGA HANDBALL KOTA TANGERANG SELATAN (4 – 7 APRIL 2019)
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Class Meeting
 Mengakhiri Semester I dalam tahun ajaran 2018/2019 SMK kembali mengadakan beberapa 
kegiatan di luar pelajaran formal yang tetap bermuatan edukatif, afektif, dan tentu saja hal yang 
menyenangkan. Salah satu kegiatan yang kami lakukan bersama adalah masak-masak bersama 
(14/12/2018). Menu utama kita kali ini adalah Nasi Goreng dan Burger Pak Pur. Dengan chef utama 
burger adalah Pak Purnomo dan chef nasi goreng Gio dan Vito. Tentu saja setelah masak kita adakan 
perjamuan bersama sebagai keluarga SMK OeL. Soal rasa pasti tidak kalah dengan restoran, guys.

Robotic Training
Untuk memperkenalkan dunia robotik 
yang semakin menguasai setiap sendi 
kehidupan, Pak Purnomo bersama 
mahasiswa Universitas Atma Jaya 
(11/12/2018) memberikan perkenalan 
dan pelatihan sederhana tentang 
memprogram dan menjalankan sebuah 
perangkat robot sederhana kepada 
anak-anak SMK dan juga anak SMP ORA 
et LABORA BSD. Kegiatan ini disambut 
dengan cukup  antus ia s  ka rena 
merupakan kegiatan yang menarik 
kaum muda saat ini yang memang 
banyak bergaul dengan teknologi maju 
yang banyak dipakai saat ini.

Kunjungan Ke Industri PLTU Wayang Windu
SMK OeL Bisa-Hebat kembali mempelajari secara dekat dan langsung kinerja dan kondisi di industri 

yang menjadi sasaran utama lapangan pekerjaannya. Kami melakukan penelitian dan juga 
pembelajaran lapangan ke PLTU Wayang Windu, Pangalengan (18/12/2018). Setiap industri 
pembangkit punya sejarah dan kinerja yang berbeda-beda. Baik dari sumber penghasil energi 
listriknya, kapasitas yang dihasilkan dan juga sistem yang berlaku dan dipakai untuk menjalankan 
semua mesin dan pekerja yang terlibat di dalamnya. Dan segala hal inilah yang mau kami timba untuk 
bekal ilmu pegetahuan dan pengalaman yang berharga untuk masa depan yang lebih baik.

Kegiatan Sekolah - SMK OeL
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Kompetisi Metrologi Kawan Lama
Salah satu bidang yang cukup penting berkaitan dengan keahlian kami di SMK OeL adalah 

penguasaan yang akurat dalam cara 
mengukur  b idang yang dipakai 
dengan memakai alat ukur yang ada. 
Maka dari itu kami SMK OeL menjawab 
tantangan kompet i s i  Met ro log i 
(12/02/2019) tingkat Nasional untuk SMK 
sedera jat ,  yang d iadakan o leh 
perusahaan Kawan Lama. SMK kita 
diwakili oleh Yohanes Ekky Wijanarko 
dan Ibanez Devanto. Dalam kompetisi 
ini kita SMK OeL belum dapat menyaingi 
peserta dari sekolah lain yang datang 
dari sekitar Jabodetabek serta pulau 

Sumatera. Namun kedua wakil kita mengatakan kompetisi ini adalah pengalaman yang sangat 
langka karena memberikan banyak wawasan berharga baik untuk mereka pribadi dan sekolah.

Miniatur Penyaluran
 Tenaga Listrik 

Kami SMK OeL mencoba membuat miniatur dari tahap-
tahap penyaluran pasokan listrik pada umumnya. Dimulai 
dari pembangkit tenaga listrik dari masing-masing 
perusahaan listrik negara maupun swasta hingga sampai 
pada pengguna tingkat rumah tangga. Semua yang kami 
buat secara berkelompok dan setelah rampung kami 
perkenalkan kepada teman-teman dan adik-adik SMA, SMP 
dan SD OeL. 

Admission SMK OeL
Menyadari bahwa SMK OeL adalah sekolah yang baru saja lahir menjawab tantangan dunia, maka 
kami melakukan banyak cara untuk mempromosikan keberadaan dan keunggulan SMK OeL. Dan 
salah satunya adalah melakukan promosi langsung ke SMP-SMP Negeri yang ada di sekitar Tangerang 
Selatan dan Kota Tangerang. SMK OeL dalam promosi ini saling bahu-membahu bekerja sama dan 
melibatkan semua civitas akademi SMK Oel. 

Solidaritas Keluarga SMK OeL
Tidak ada yang mengharapkan berpisah dari orang yang dicintai dan tidak ada yang ingin ditimpa 
kesedihan. Namun hidup setiap manusia diatur dan dirancang oleh Tuhan dan kita manusia hanya 
bisa menghadapinya dengan percaya dan teguh dalam iman masing-masing. Pada bulan Maret 
2019 keluarga SMK kehilangan dan ditinggalkan oleh 2 orang tua kami yaitu Bapak Nicky Bela Christian 
Hutauruk yang adalah ayah dari saudara kami Joseph Bella Hutauruk, dan Ibu Susan Elisabeth Tiwa ibu 
dari saudara kami Rocky Stefanus Kumonong. Sebagai satu keluarga SMK kami datang memberi 
dukungan semangat kepada kedua saudara kami, memberikan dukungan doa dan berbagai hal 
yang bisa kami berikan untuk meringankan kesedihan saudara kami. Selamat jalan kedua orang tua 
kami, semoga damai bersama Tuhan di Surga.
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Kunjungan Pameran Indonesia Industrial Summit 2019
Memperkenalkan banyak hal baru kepada kami SMK OeL adalah hal yang sangat baik untuk siswa-
siswi. Mengingat hal itu kami mengikuti pameran “Indonesia Industrial Summit 2019: Making Indonesia 
4.0” yang diadakan oleh kementerian perindustrian RI di ICE BSD (15-16 April 2019). Hal ini tentu saja 
memberikan pengetahuan baru untuk kami SMK OeL dan mengenal bahwa sistem otomatis akan 
menguasai banyak bidang kehidupan. Tugas kita adalah lebih banyak menguasai teknologi dan 
berbijak dalam menggunakannya. 

Kerjasama SMK OeL dengan
 PT WAHANA 

Salah satu bagian yang paling dibutuhkan oleh 
sebuah Sekolah Kejuruan adalah relasi yang baik 
dengan industri-industri. Salah satu rekan kerja 
membangun pendidikan SMK OeL adalah PT Wahana 
Makmur Sejati yang bekerja sama dalam penyediaan 
lapangan praktek kerja industri bagi anak-anak SMK, 
penyediaan alat praktikum, dan juga menyediakan 
lapangan perkerjaan bagi anak SMK yang berprestasi. 
Salah satunya bentuk nyata kerja sama PT Wahana 
dengan SMK OeL adalah dengan pemberian 2 unit AC 
di salah satu ruang praktikum SMK yang diberikan 
langsung oleh PT Wahana Makmur Sejati yang diwakili 
oleh Bapak Ronnal Prawira sebagai Group Head of 
CSR (15/04/2019). Kerja sama ini bertujuan untuk 
semakin membantu proses belajar anak-anak SMK 
OeL maupun berbagai pihak yang menjalani 
pembelajaran di SMK OeL. Bersamaan dengan 
penyerahan unit AC, PT Wahana juga membuka 
service murah untuk sepeda motor yang dibuka untuk 
umum di SMK OeL. 
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The Zeener Explorer
Selain bidang pendidikan formal beberapa siswa dan guru yang punya hobi menjelajah alam 
melakukan kegiatan menikmati dan melatih dirinya di alam. Banyak nilai baik yang bisa digali dalam 
setiap perjalanan dan perjuangan di tengah-tengah alam. Antara lain kekompakan tim, mencintai 
dan mensyukuri keindahan ciptaan Tuhan, melatih sik dan mental untuk tangguh dan bisa mengatur 
serta membuat perencanaan dan lain sebagainya. Karena itu tim yang bernama The Zeener SMK OeL 
melakukan perjalanan bersama antara lain mendaki puncak tertinggi pulau Jawa gunung Mahameru, 
lalu Gunung Sindoro, dan banyak curug di Bogor dan sekitarnya. Semoga semakin banyak anak-anak 
yang berminat belajar bersama di alam yang indah ciptaan Tuhan ini.  




