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Salam Redaksi

22 Edisi Februari 2020 Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama

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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SalamRedaksiBuletin
Syalom para pembaca yang budiman.  

 Hari boleh berganti , waktu boleh berlalu, tetapi yang 

pasti tim redaksi akan selalu setia  menepati janji,  janji 

menerbitkan buletin ORA et LABORA sebagai penghapus 

dahaga  para pembaca setia.

 Buletin ORA et LABORA  edisi ke-IX media Februari 2020 

ini didominasi berbagai kreativitas dan prestasi siswa dalam 

kemasan kegiatan masing-masing sekolah di bawah 

naungan YPK ORA et LABORA . 

 Siswa-siswa ORA et LABORA adalah siswa yang kaya 

potensi, kaya kreasi, dan tajam imajinasi hal ini dapat terlihat 

dari berbagai kreativitas yang tersaji dalam buletin ini, para 

pembaca akan dibuat terkesima, betapa anak-anak kita 

luar biasa dalam berkarya.

 Dalam menjalin kerjasama dengan stake holder, 

sekolah-sekolah ORA et LABORA berkolaborasi dengan 

orang tua siswa (Family Fun Day), Damkar (simulasi pemadam kebakaran), Kwaran (Kwartir 

Ranting) dalam membentuk karakter keterampilan hidup, berbagai Universitas yang 

direkomendasikan, Penyuluhan tata-tertib berlalu-lintas (dari kepolisian), dan masih banyak lagi 

lainnya. Karakter siswa dibina dan dibentuk sejak dini melalui kegiatan-kegiatan yang 

menyentuh hati dan rasa peduli seperti berbagai ibadah sekolah, natal, paskah, apresiasi siswa 

terhadap guru pada hari guru, bakti sosial ke panti dan lain-lain.

 Eksistensi sekolah-sekolah ORA et LABORA tak diragukan lagi karena dapat 

menunjukkan pencapaian tertinggi (kategori-A) dalam penilaian akreditasi. Hal ini menjadi bukti 

bahwa seluruh tim (guru, karyawan, dan Yayasan) senantiasa bersinergi menjadi yang terbaik 

d a l a m  h a l  m e n g a b d i  d a n 

melayani. 

 Demi mengembangkan 

sayap agar bisa terbang lebih 

tinggi lagi, YPK ORA et LABORA 

berkolaborasi dengan SEAMOLEC 

guna mempercepat program 

pendidikan berbasis TIK. Awal 

ko laboras i  d i tanda i  dengan 

penandatanganan kerjasama 

antara Ketua YPK ORA et LABORA 

(Ibu Sandi Rahayu) dan Direktur 

S E A M O L E C  ( D r .  A l p h a     

Amirrachman).

 Semoga para pembaca 

bersuka hati menikmati sajian 

Buletin ini. Selamat membaca, 

Tuhan memberkati. 

                                                                                                                                                       

Salam Redaksi
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Renungan

24 Edisi Februari 2020 Menjadi Garam dan Terang Bagi Sesama

 Judul  di atas berbahasa latin, terjemahan 

bebasnya “tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan 

menebarkan jala juga”, itu adalah jawaban Simon Petrus 

dalam Lukas 5:5.

 Peristiwa ini terjadi di pantai danau Genesaret, di 

mana Tuhan Yesus sedang dikerumuni orang banyak yang 

bersiap mendengarkan Firman Allah dan mendengarkan 

pengajaranNYA (Lukas 5:1). Tuhan Yesus melihat dua 

perahu di tepi pantai danau Genesaret dan memperhatikan para nelayan sedang turun 

membasuh jalanya (Lukas 5:2), rupanya para nelayan sedang merapihkan kembali jala 

mereka, setelah semalaman menjala ikan.

 Tuhan Yesus naik ke perahu Simon dan menyuruh para 

nelayan menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu Ia 

duduk dan mulai mengajar orang banyak dari atas perahu 

(Lukas 5:3). Selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada 

Simon “Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam (Duc in Altum)  

dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan” (Lukas 5:4)

 Kepatuhan Simon kepada Tuhan Yesus merupakan 

kepatuhan tanpa syarat seorang murid kepada gurunya. Dalam 

diri Simon akhirnya tertanam bahwa sang guruNYA adalah 

sumber kebenaran sejati, kebenaran yang menyelamatkan. 

 Pada era dunia tanpa sekat ruang dan waktu ini, ketaatan 

Simon dengan menjawab In Verbo Autem Tuo Laxabo Rete  

menjadi inspirasi bagi kita sebagai pendidik untuk bersedia 

menjala jiwa-jiwa kristiani agar takut akan Tuhan.

 Posisikan diri kita menjadi Simon masa kini dengan menjawab In Verbo Autem Tuo 

Laxabo Rete maksudnya jika ingin mendapatkan tangkapan yang lebih banyak maka kita 

harus mengayuh perahu lebih jauh ke tengah laut, bekerja keras dan bekerja ikhlas, gigih 

mewujudkan visi-misi sekolah, serta mau meninggalkan Zona nyaman.

 Kita mewujudkan pelayanan dengan menyatakan Duc in Altum (bertolak ke tempat 

yang lebih dalam Lukas 5:4), bukankah ikan yang berkualitas dan berprotein tinggi berasal 

dari laut dalam, bukankah pelayanan kita akan berarti jika kita melayani lebih dalam 

(sungguh-sungguh). Di sinilah kedalaman cinta, kedalaman kasih, kedalaman pelayanan 

harus selalu kita upayakan. 

 Keteladanan Simon (Petrus) adalah keteladanan seorang pekerja keras yang mau 

meninggalkan zona nyaman, sebab zona nyaman hanya akan membuat  terbelenggu, 

sebab jika kenyamanan terusik respons yang 

muncul adalah menyuarakan tuntutan. 

 Keteladanan Simon dengan bersedia  

“duc in altum” (bertolak ke tempat yang lebih 

dalam), menjadi motivasi untuk mengayuh 

bersama perahu besar kita jauh ke tengah laut 

dan bertolak ke tempat yang lebih dalam, kita 

bekerja sepenuh hati meningkatkan pelayanan 

terpuji,  jala  kita tebar jauh di tengah samudera, 

niscaya kita dapatkan  tangkapan yang 

berkualitas, prestasi pelayanan yang berkualitas,  

demi sesama yang kita layani merasa puas.      

Syaloom,

Yulius Budi Susila

In Verbo Autem Tuo Laxabo Rete
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 Yayasan Pendidikan Kristen ORA et LABORA telah bekerja sama dengan SEAMEO 

SEAMOLEC. Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre 

(SEAMOLEC) merupakan salah satu dari 26 Sentra yang berada di bawah naungan Organisasi 

Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara atau Southeast Asian Ministers of Education 

Organization (SEAMEO). SEAMOLEC sendiri berfokus pada bidang pembelajaran terbuka dan 

jarak jauh (Open and Distance Learning atau ODL).

Kerja sama  dengan SEAMOLECYPK ORA et LABORA

 Kerja sama antara YPK ORA et LABORA dengan SEAMOLEC ditandai dengan 

penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada tanggal 2 Oktober 2019 yang 

mengambil tempat di kampus ORA et LABORA Pamulang, Tangerang Selatan. Selanjutnya 

kerja sama ini diresmikan dengan 

ditandatanganinya Perjanjian Kerja 

Sama (Memorandum of Agreement, 

MoA) pada tanggal 31 Oktober 2019 di 

kampus ORA et LABORA Bumi Serpong 

Damai.

Penandatanganan MoU oleh Ibu Sandi Rahaju (Ketua YPK OeL) dan 
perwakilan dari SEAMOLEC Bapak Yoni Utomo (Deputy Director of 

Administra�on SEAMOLEC).

 YPK  ORA et  LABORA dan 

SEAMOLEC mel ihat  pent ing dan 

bermanfaatnya mengintegrasikan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

ke dalam kegiatan belajar mengajar 

dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan.
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Program

melalui peningkatan dan pemerataan kualitas 

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

memanfaatkan teknologi  dalam mewujudkan 

pendidikan Kelas Dunia untuk menghasilkan peserta 

didik yang memiliki setidaknya 4 keterampilan abad ke-

21 yaitu kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreatif. 

Pada dasarnya Pendidikan 4.0 mengintegrasikan TIK 

atau teknologi siber ke dalam sistem pembelajaran.

 Dampak dan tuntutan Pendidikan 4.0 yang sudah di 

depan pintu juga dirasakan oleh kami, di seluruh unit 

sekolah yang tergabung di dalam YPK ORA et LABORA. 

 Hal ini mendorong kami untuk terus berupaya untuk 

berkembang dan beradaptasi untuk menyajikan 

pendidikan yang relevan sesuai dengan era Pendidikan 4.0 ini. Oleh karena itu, YPK ORA et 

LABORA menyelenggarakan kerja sama dengan South East Asian Ministers of Education 

Organization Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC), yang adalah salah satu dari 26 

pusat Pendidikan yang berada di bawah naungan South East Asian Ministers of Education 

Organization (SEAMEO), yang membantu YPK ORA et LABORA dalam meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan yang kami sediakan.

 Kerja sama YPK ORA et LABORA dengan SEAMEO SEAMOLEC ini bertujuan untuk 

meningkatkan upaya penyelenggaraan pendidikan berbasis TIK, dan pengembangan guru-

guru dalam mengemban tugas sebagai pendidik dengan memanfaatkan TIK. Dengan kerja 

sama ini juga membuka kesempatan bagi sekolah-sekolah ORA et LABORA untuk bekerja 

sama dengan jejaring mitra SEAMOLEC baik di dalam maupun di luar negeri.

 Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya sistem pembelajaran jarak 

jauh melalui daring dengan materi yang dibuat interaktif dan memiliki animasi dan visual 

menarik. Modul pembelajaran jarak jauh ini akan melengkapi pembelajaran reguler di dalam 

kelas, dan dapat diakses oleh siswa dari manapun berada baik di kelas atau di tempat 

lainnya sepanjang tersedia akses Internet. Modul-modul dapat diakses melalui komputer 

ataupun gawai lainnya. Siswa pun dapat mengakses dengan waktu yang leluasa (kapan 

saja), atau mengikuti setting waktu tertentu untuk materi belajar tertentu yang perlu diberi 

koridor waktu aksesnya.

 Kerja sama tersebut merupakan salah satu bentuk dari upaya YPK ORA et LABORA 

untuk tetap mengemban tanggung jawabnya sebagai salah satu penyelenggara 

Pendidikan, dan upaya untuk mendukung program pemerintah dalam partisipasinya di era 

Industri 4.0 ini. (ASL&RMC)
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         Kehadirannya dirasakan tepat sikonnya. Pada saat itu di sekolah 
ORA et LABORA (OeL) Panglima Polim sedang berlangsung pembagian 
piala berbagai lomba dalam rangka LASPORTA (Open House). 
Pengunjung sontak terkaget-kaget melihat Samuel Rizal muncul di 
tengah kerumunan murid dan orang tua. Berambut cepak dengan 
celana dan kaos olahraga gaya selera muda. Penampilannya begitu 
pas dengan suasana siang itu.  Hanya dalam hitungan detik para 
pengunjung berpindah obyek. Mereka riuh berebut minta foto 
bersama maupun ber-sele ria. Untung pembawa acara cukup jeli 
membaca situasi. Ia segera memanggil Samuel Rizal untuk tampil 
membagikan piala untuk juara 1, 2 dan 3 lomba galasing dan egrang 
yang diraih oleh tim dari luar sekolah OeL.
          Pria yang pernah membintangi beberapa lm ini mengaku 
bahwa kenal OeL sejak Taman Kanak-kanak (TK). “Saya sekolah di OeL 
sejak TK sampai lulus SMP tahun 1996”, katanya mengenang. Ia 
mengatakan, bahwa saat ini ia tetap berkecimpung di bidang lm 
dan entertain. “Sebenernya pengin menjadi pemain (bola) basket 
yang terkenal. Namun apa yang saya rencanakan ini ternyata tidak 

terjadi. Seperti kata Alkitab, rencanaMu bukan rencanaku”, 
ungkapnya sambil tertawa. Berbicara tentang lm, pria kelahiran 

Padang – Manado ini mengatakan bahwa lm yang 
dibintangi sampai saat ini adalah Tusuk Jaelangkung, 

Pocong the Origin dan satu lm yang sangat digemari 
anak-anak muda yaitu Eiffel I’m in Love.  Dirinya juga 

terlibat dengan program adventure/petualangan pada salah satu televisi swasta.  Ketika 
sedang tidak terlibat shooting lm, pria berpenampilan atletis ini mengaku mengantar dan 
menjemput putrinya yang baru menginjak kelas II SD. Di samping itu ia masih berusaha 
menekuni hobi utamanya, yaitu menjadi pemain bola basket yang handal. “Olahraga ini 
gak pernah saya lupakan. Setiap ada kesempatan pasti saya manfaatkan maksimal. Saat ini 
saya aktif melatih bola basket OeL angkatan 1990 - 2000.  Kami  juga punya grup chat ORA et 
LABORA angkatan tahun 1996,“ katanya bersemangat. Ia sangat menyambut dan siap 
berpartisipasi dalam rencana Bu Nunuk (Kepala Kampus ORA et LABORA Panglima Polim) 
untuk menyelenggarakan lomba basket antar alumni. “Di lapangan Polim saja. Gakpapa 
lapangannya gak standar. Yang penting bisa ketemu antar angkatan. Kan nanti ada 
angkatan Polim juga angkatan Pondok Indah. Bisa dibayangkan pasti meriah,” ungkapnya 
dengan wajah riang. 
 Menyikapi kemajuan zaman yang luar biasa pesatnya, Samuel Rizal berpendapat, 
bahwa OeL memang harus dikelola secara modern mengikuti zamannya. Menurut Bapak 
satu anak ini, bahwa diperlukan keberadaan guru-guru yang  berkarakter. Guru-guru yang 
jujur dan berdedikasi. Hal-hal yang baik harus menjadi landasannya. “Contoh anak yang 
baik, karena sejak di sekolah TK atau SD sudah kita tanamkan nilai-nilai yang baik. Pupuknya 
berkualitas penuh kebaikan, maka dewasanya nanti  bisa jadi anak yang membahagiakan 
orang tuanya,” ujarnya mengakhiri percakapan kami. (Ed.H-Nnk)

Profil Alumni

Bertemu Samuel Rizal
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Profil Guru

 Ketika bertemu Pak Gunawan tentu kita berharap 
Pak Gun (panggilan sehari-hari) akan melontarkan 
celotehan lucunya. Dan memang guru kelas II SD ORA 
et LABORA Panglima Polim ini punya selera humor 
yang sangat tinggi. Kesan serius, tegang yang ada 
dalam sebuah kelompok, menjadi berantakan, jika 
Pak Gun ikut terlibat di dalamnya.
  Pak Gunawan menjadi guru di Sekolah ORA et 
LABORA (OeL) sejak tahun 2004. Awalnya menjadi 
guru bukanlah cita-citanya. Dirinya ingin menjadi 
polisi. “Aku ini (dari) keluarga polisi. Kakakku, adikku 
bahkan pamanku semuanya polisi,” ungkapnya serius. 
Namun Pak Gun gagal masuk polisi karena mengalami 
musibah kecelakaan. Lututnya mengalami luka berat. 
Ayahnya menyarankan Pak Gun menjadi guru seperti 
ibunya. Ketika awal-awal sebagai guru di Sekolah OeL, 

Pak Gun kurang bergairah. “Aku kurang bersemangat karena bukan panggilanku. Dan 
kesanku, jadi guru itu lemah, keibuan, kurang jantan. Padahal tahu sendiri, sikku tinggi besar, 
kekar, macho lagi,” katanya bangga. Ternyata anggapan seperti itu menjadi berubah 
setelah Pak Gun bergaul dengan anak-anak. “Anak-anak sangat menghargai diriku. Begitu 
pula sikap orang tua, mereka sangat menghormati profesiku. Akhirnya 
aku merasakan panggilanku sebagai guru,” ungkapnya mengenang.
      Sosok yang mempunyai hobi mengoleksi motor jadul seperti 
vespa dan custom ini sering disebut seniman oleh teman-teman 
seprofesinya. “Aku memang suka hal-hal yang bersifat seni. 
Contohnya saja, motor-motorku aku modikasi, sehingga tampak 
tampil beda,” katanya sambil menunjuk salah satu motornya. Bapak 
berputra dua ini juga sering terlibat acara Panggung Boneka dalam 
rangka kegiatan promosi SD OeL Panglima Polim di gereja-gereja. Pak 
Gun merasa puas dan paling berkesan ketika bersama guru-guru OeL 
Panglima Polim tampil dalam fragmen wayang, 
berperan sebagai punakawan. Peristiwa tersebut 
terjadi ketika Perayaan Natal dan HUT Sekolah ORA et 
LABORA. Mengapa berkesan dan puas? “Pertama 
aku berhasil memberikan hiburan segar dan baru 
pertama kali terjadi di OeL, sebuah tontonan 
dengan kostum wayang. Kedua, aku berhasil 
menyampaikan kritik tanpa menyakiti 
perasaan para pimpinan yayasan 
y a n g  h a d i r  p a d a  s a a t  i t u , ” 
ungkapnya mengenang.
      Pesan Pak Gunawan kepada 
rekan-rekan seprofesi, agar menjadi 
guru  yang apa adanya.  T idak 
m e n g e n a k a n  t o p e n g - t o p e n g 
kepalsuan. “Aku belajar dari anak-
anak, khususnya kelas I dan II. Mereka 
bergaul dengan kepolosannya, tidak 
memakai strategi yang macam-
macam. Hasilnya adalah terciptanya 
rasa damai dan bersahabat,” kata Pak 
Gun dengan wajah yang t idak 
melucu. (Ed.H)

 NGOBROL DENGAN

PAK GUNAWAN
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 Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa 
disadari setiap orang telah melakukan begitu 
banyak pekerjaan yang dimulai sejak kecil 
hingga tumbuh dewasa. Banyak tujuan atau 
alasan yang bisa ditemukan ketika seseorang 
melakukan pekerjaan. Mungkin dengan alasan 
untuk mendapatkan uang, pengalaman, posisi, 
gengsi, dan beberapa tujuan lainnya.

 Setiap pribadi mempunyai pemikiran 
masing-masing. Sebagian besar orang bekerja 
dengan keterikatan pada keinginan hasil yang 
diperoleh namun, tidak jarang dijumpai orang-
orang yang mau bekerja dan melayani tanpa 
m e n g h a r a p k a n  s e s u a t u  y a n g  d a p a t 

menguntungkan secara pribadi, salah satunya Bapak Rahmani, karyawan tata usaha SDK 
ORA et LABORA Pamulang. Beliau yang lahir di Jakarta, 5 Mei 1967 ini mengabdi di ORA et 
LABORA sejak tahun 1989 atau sekitar 30 tahun yang lalu. Perjalanan pekerjaan dari bapak 
empat anak ini dimulai dari petugas Laboran SMA yang waktu itu masih di Pondok Indah. 
Empat tahun sebagai petugas laboran, beliau diminta untuk membantu petugas TU SMA 
dan juga perpustakaan. Tidak lama kemudian ditugaskan sebagai TU SMP ORA et LABORA 
Pondok Indah berdua dengan Bapak Hono selama kurang lebih 15 tahun dan akhirnya 
sebagai petugas TU SD ORA et LABORA Pamulang sampai sekarang.

Bekerja dengan ikhlas.

 Menjadi petugas TU bukanlah cita-cita beliau, namun begitu beliau tetap 
menjalankan tugas dan pekerjaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Tidak 
banyak mengeluh, sedikit berbicara tetapi banyak bekerja merupakan kepribadian yang 
sangat melekat pada diri beliau yang sebenarnya berkeinginan kuat menjadi guru olahraga.  
Kesenangannya dalam bidang olahraga membuat beliau berkeinginan kuat untuk 
mendaftar di Sekolah Guru Olahraga (SGO), namun karena satu hal keinginan itu harus 
terhenti dan STM menjadi pilihan selanjutnya. Penyesalan pun pernah dirasakan, namun 
hidup terus berjalan. Tetap bersyukur dan ikhlas menjalankan sesuatu merupakan prinsip 
beliau agar semua menjadi menyenangkan. Meskipun bekerja tidak sesuai yang dicita-
citakan, beliau tetap menikmati pekerjaan ini sampai sekarang karena iman yang kuat dan 
kepercayaannya bahwa hidup Tuhanlah yang mengatur. 

Sekali Mendayung Dua Tiga Pulau Terlampaui.

 Keinginan menjadi guru olahraga boleh tidak terwujud, tetapi semangat tidak boleh 
pupus. Peribahasa sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui bisa menggambarkan 
sedikit kehidupan Beliau. Meskipun pekerjaan sehari-harinya hanya berkutat di belakang 
meja, beliau masih bisa menyalurkan bakatnya sebagai guru les privat sepak bola dan bisnis 
yang lain. “Alhamdulillah, saya selalu bersyukur dan 
saya sekarang punya kesibukan di luar selain 
sebagai TU,” ujar beliau.

ORA et LABORA adalah Rumahku

 “Selama sekian tahun saya bekerja di OeL, 
saya merasakan teman-teman yang baik dan 
kebersamaan yang kuat.” Itulah yang membuat 
beliau kerasan dan tetap bertahan mengabdi di 
Yayasan ORA et LABORA. Rasa cintanya kepada 
OeL menimbulkan satu harapan kuat OeL lebih maju 
dan lebih baik. Sebagai senior beliau berpesan 
kepada teman-teman yang masih muda khususnya, 
bahwa kita harus selalu mensyukuri pekerjaan yang 
ada dan tetap semangat. (Luci)

BERSYUKUR, KUNCI UTAMA KESUKSESAN
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 Jumat, 16 Agustus 2019 TKK OeL BSD mengadakan kegiatan Peringatan HUT RI yang 

ke-74. Kegiatan ini diawali dengan upacara bendera, dan yang bertugas adalah siswa kelas 

TK B. Setelah upacara bendera siswa dan orang tua mengikuti beberapa perlombaan. 

Kategori perlombaan yaitu secara individu dan lomba bersama orang tua. Jenis lomba 

individu yaitu memindahkan bendera ke dalam toples (PG), memasukkan pensil ke dalam 

botol (TK A), dan memindahkan bola dari gelas berisi air dengan cara ditiup (TK B). Jenis 

lomba bersama orang tua yaitu menyuapi mama/papa (mata ditutup kain) dengan pisang 

(PG), orang tua memakaikan baju berkancing ke siswa dengan mata tertutup kain (TK A), dan 

memindahkan bola ke keranjang menggunakan selendang (TK B). Kegiatan ini mendapat 

respons yang sangat positif dari orang tua dan anak-anak mengikuti kegiatan ini dengan 

ceria dan rasa penuh sukacita.

Kegiatan  Ke-74 Upacara Dan Perayaan HUT RI
TKK ORA et LABORA BSD
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 Hore... Papa dan mamaku bisa temani aku bermain di sekolah. Dalam memperingati 
HUT RI ke-74 yang bertema “Poelang Kampoeng 2” yang diadakan pada tanggal 23 Agustus 
2019 anak-anak, orang tua dan guru mengikuti upacara bendera. Orang tua murid dari 
Kelompok bermain, TK A dan TK B menjadi petugas upacara. Setelah itu, dilanjutkan dengan 
jalan sehat bersama. Akhirnya yang dinantikan anak-anak dan orang tua pun tiba. Sorak-
sorakan dari setiap kelompok dalam menampilkan yel-yel masing-masing. Perlombaan kali 
ini berbeda karena jenis perlombaan tahun ini sangat menarik dan mengajak setiap orang 
dalam kelompoknya untuk saling bekerja sama dengan baik. Jenis perlombaan dibagi 
dalam tiga kategori yaitu anak-anak (estafet bendera dan mendorong ban), orang tua (boi-
boian), dan orang tua-anak (gatrik). Sekalipun kondisi lapangan mulai panas tetapi orang 
tua dan anak-anak tetap bersemangat dan antusias dalam menyelesaikan setiap 
perlombaan. Kostum yang digunakan oleh setiap anak dan orang tua merupakan 
perwakilan dari berbagai cabang olahraga. (Selana)

Poelang Kampoeng 2 

Perayaan HUT RI Ke-74 - TKK ORA et LABORA Panglima Polim 2019
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 Puji Tuhan kegiatan Family Day, Parenting dan HUT 

RI sudah terlaksana pada tanggal 23 Agustus 2019 yang lalu.

Acara ini diawali dengan berbaris di lapangan utama 

sekolah ORA et LABORA Pamulang, dilanjutkan dengan 

upacara bendera bersama orang tua murid dan guru-guru 

KB/TKK Pamulang yang dipimpin oleh anak-anak TK yang 

sudah dilatih dengan maksimal oleh guru-guru, mereka juga 

menggunakan seragam paskibraka lengkap sehingga 

terlihat sangat gagah dan cantik seperti layaknya petugas 

upacara kenegaraan di Istana Negara hehehe.. terlihat 

ada rasa bangga pada diri para petugas upacara pada 

hari itu, mereka adalah anak-anak kelas TK B yaitu: Brandon, 

Chloe, Sammy dan Cherish.

 Tidak kalah semangat juga, terlihat seluruh peserta upacara terkesima melihat para 

pemimpin upacara sehingga semua peserta bisa berbaris rapi dan fokus saat mengikuti 

prosesi upacara bendera memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-74. Setelah upacara, 

dilanjutkan dengan senam SKJ 88 yang 

dipimpin oleh ibu-ibu guru yang super hebat 

dan heboh yaitu Ibu S a r a s  d a n  I b u  R i n i 

sebaga i  i n s t ruk tu r s e n a m n y a .  W o o w 

keren. . .  orang tua m u r i d  p u n  s a n g a t 

antus ias mengikut i gerakan SKJ 88.

Selesai senam kami l a n g s u n g 

m e n g a b a d i k a n momen yang seru ini 

dengan foto bersama, lanjut lagi mengikuti 

lomba-lomba untuk menambah semangat 

dalam mempererat hubungan orang tua 

d e n g a n  p u t r a - putrinya dan sekolah, 

ada kerja sama yang baik ada juga ambisi 

untuk menang dalam lomba tersebut. Saking semangatnya ada salah satu oma ikut lomba 

menemani cucunya, oma mungkin lupa kalau lombanya sama cucu, Omanya lari duluan 

sementara cucunya belum siap lari dan cucunya terseret dengan benang yang dikaitkan di 

leher...  wkwkwkw…. Omaa.. tungguu.. hahaha..

  Selesai lomba-lomba kami 

mas ih  me lan ju tkan  keg ia tan 

s e m i n a r  p a r e n t i n g  t e n t a n g 

bagaimana menghadapi anak-

anak yang lahir pada abad millenial. 

Dan anak-anak kami bawa untuk 

ibadah dan bermain game. Setelah 

itu kami bertemu kembali dengan 

orang tua murid di meja makan 

yang sudah tersedia beraneka 

macam kue-kue yang disediakan 

oleh sekolah dan sebagian dari 

orang tua murid yang membawa, 

kami  beramah-tamah sambi l 

menikmati kue yang ada, dan menanti detik-detik terakhir pengumuman hasil lomba dan 

doa penutup. Semoga acara kebersamaan seperti ini bisa terus berlanjut dan semakin lebih 

baik lagi, Tuhan Yesus memberkati selalu.(SP-PML)

Liputan Khusus

Family Day, Parenting  HUT RIDan
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HUT RI Ke-74 Panglima Polim

 Tujuh puluh empat tahun bukan waktu yang cukup singkat untuk berkembang, dapat 

dipahami bahwa pasca kemerdekaan sifat nasionalisme rakyat Indonesia harus 

dipertahankan dalam rangka mencegah perpecahan sesama rakyat Indonesia yang berdiri 

dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nasionalisme yang tinggi telah menjadi citra Indonesia yang 

penuh perbedaan. 
Tanggal 17 Agustus yang ditetapkan sebagai kelahiran bangsa Indonesia, menjadi 

momen bagi siswa-siswi SD dan SMP Kristen ORA et LABORA Panglima Polim untuk memupuk 
rasa nasionalisme melalui kegiatan seperti: Upacara Bendera dan Perlombaan yang 
mengedepankan kebersamaan dan kegembiraan dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI. 
(Nnk, Des 2019)
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 Hari ulang tahun RI ke–74 kali ini 

diperingati seluruh siswa-siswi SDK ORA et 

LABORA Pamulang pada Jumat, 16 Agustus 

2019. Seluruh siswa-siswi berkumpul untuk 

mengikuti berbagai macam lomba yang 

telah disiapkan oleh bapak dan ibu guru SDK 

ORA et LABORA Pamulang. Lomba estafet 

bendera, memasukkan bola ke dalam 

keranjang, memasukkan pensil ke dalam 

botol, kipas balon, serta balap bakiak, sangat 

membuat antusias mereka dan semakin 

memotivasi mereka untuk memenangkan 

b e r b a g a i  l o m b a - l o m b a  t e r s e b u t . 

Mengajarkan mereka untuk selalu berjuang, berusaha, serta 

berani dalam melakukan suatu hal baik dan bertanggung jawab akan apa yang mereka 

lakukan. Cara seperti inilah yang dapat membangun nasionalisme seluruh siswa-siswi SDK ORA 

et LABORA Pamulang. Di hari Senin, 19 Agustus 2019 mereka juga tidak lupa untuk 

melaksanakan upacara sebagai wujud rasa hormat kepada para pahlawan dan leluhur yang 

memperjuangkan Indonesia hingga bebas serta merdeka seperti saat ini.

Liputan Khusus

Membangun Nasionalisme 
 SDK PamulangSiswa-siswi
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Perlombaan 17 Agustus
Waktu itu kita lomba di sekolah ORA et LABORA. 

Waahh…. Seru banget lhooo! 

Kita main kelereng. 

Keren banget.

Kakak kelas main volley air, tarik tambang dan

kapal dayung.

Seru bangett.

Dan juga mama-mamanya lomba bikin tumpeng. 

Wah, enak banget. 

Satu sekolah nyobain. 

Aku suka. (Ayden / kelas I-A SD BSD)

Pengalaman lomba 17 Agustus 

di sekolah

Pengalaman kami ketika lomba 17 Agustus 

di sekolah SDK ORA et LABORA BSD adalah 

ketika bermain tarik tambang.

Waktu itu kelas kami VI-B dan kelas VI-C 

sedang lomba tarik tambang.

Di saat itu kelas kami kalah, tetapi kami tidak 

sedih karena kami bertanding untuk 

merayakan kemerdekaan bangsa kita, yaitu 

Bangsa Indonesia. (Calysta dan Ivy / kelas VI-B SD 

Liputan Khusus
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Puisi untuk negeriku Indonesia

Negeriku Indonesia
Ku sangat bangga kepadamu
Engkau mempunyai banyak kekayaan alamEngkau mempunyai banyak kekayaan lautPahlawan

Engkau berjuang untuk memerdekakan IndonesiaTanpamu, kami tidak akan merdeka
Terima kasih (Sepvanya / kelas V-C SD BSD)

Puisi Persatuan Indonesia
Indonesia

Negara yang amat kaya

Kaya akan alam maupun pulau-pulau

Sang Negara yang memegang teguh persatuan 

Indonesia

Negara yang sangat beragam suku maupun budaya

Negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945

Yang dirayakan dengan lomba-lomba yang meriah

Para pahlawan Indonesia

Engkau telah berjuang mati-matian

untuk menyelamatkan Negara kita

Indonesia… sungguh melegenda…(Snow / kelas V-C)

Liputan Khusus
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 Tahun 2019 ini banyak sekali pencapaian yang telah diraih oleh bangsa Indonesia. 

Namun, pencapaian itu bukan semata-mata perjuangan sendiri namun perjuangan 

bersama khususnya para Pahlawan yang telah berjuang merebut NKRI dari tangan penjajah. 

Perjuangan itu kami rayakan dengan melaksanakan upacara peringatan hari kemerdekaan 

di lapangan SMP ORA et LABORA tepat di tanggal 17 Agustus 2019. Upacara diikuti oleh 

seluruh warga sekolah SMP ORA et LABORA Pamulang. “SDM Maju Indonesia Unggul.” Tugas 

kita sebagai pelajar adalah belajar, mengisi hal positif, meraih cita-cita dan memberikan 

yang terbaik untuk bangsa tercinta. Merdeka!!! (Joshua / kelas IX-B)

 Hari Senin, 19 Agustus 2019 kami 

siswa SMP ORA et LABORA Pamulang 

mengadakan lomba untuk memeriahkan 

peringatan kemerdekaan Indonesia yang 

ke-74. Lomba yang diadakan di lapangan 

sekolah ini diikuti oleh semua siswa SMP dan 

guru. Meriah dan seru itulah yang kami 

rasakan saat itu. Berkat perjuangan para 

pahlawan kami semua bisa merasakan 

seperti ini, tugas kami adalah menjaga. 

Cara menjaga bisa berbagai macam di 

antaranya kami bermain sportif, saling 

menghargai, dan saling mendukung tanpa 

memandang perbedaan. (Ian / kelas VII-B)

Liputan Khusus

Mengisi Kemerdekaan Bangsaku

SDM Maju Indonesia Unggul
Peringatan Hari Kemerdekaan 
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 Setelah mengikuti Upacara Pengibaran Bendera dalam rangka memperingati HUT RI 
ke-74 pada Sabtu, 17 Agustus 2019, semangat perjuangan siswa-siswi SMPK ORA et LABORA 
BSD masih membara. Kini, semarak kemerdekaan berlanjut dengan adanya perayaan dan 
lomba-lomba hari kemerdekaan. Mereka juga ditemani oleh orang tua mereka yang akan 
mengikuti lomba masak dan make-up. Wah, seru sekali ya! Saat hari perlombaan, siswa-siswi menggunakan baju berwarna merah atau putih. Kegiatan diawali dengan brieng bersama wali kelas. Lalu mereka berkumpul di lapangan tengah, di mana orang tua siswa telah mempersiapkan bahan dan alat memasak. Mereka memasak masakan tradisional, kelas VII memasak comro, kelas VIII memasak nagasari, sementara kelas IX memasak klepon. Wali kelas, siswa-siswi, bersama orang tua mereka harus bekerja sama dengan kompak untuk bersaing. Setelah selesai, setiap tim mengumpulkan display masakan di depan lapangan untuk dinilai. Terdapat booth makanan dari OSIS yang menyediakan silky pudding, sistagor, Oreo goreng, dan lain-lain. Lomba make-up kali ini berbeda, di mana satu perwakilan orang tua yang ditutup matanya akan merias satu perwakilan siswa-siswi. Lomba ini meraih antusiasme yang tinggi dari keramaian siswa-siswi, bahkan komentatornya. Penilaian dilakukan dengan pengambilan foto hasil para peserta. Acara berlanjut dengan lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang, lomba joget balon, dan estafet air.  Acara ditutup dengan pengumuman pemenang, pembagian hadiah, dan doa bersama. Selamat bagi semua kelas yang telah mengusahakan yang terbaik untuk menghargai kemerdekaan Indonesia. (Darryl/ Siswa/ SMPK BSD)

Liputan Khusus

SMP OeL BSD FAMILY FUN DAY
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Kemerdekaan Negara RI ke-74 diperingati oleh SMK O  et L  bersama RA ABORAdengan unit kampus BSD . Perayaan dimulai pukul 07.00 WIB 
 pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019

dengan pengibaran sang Saka Merah Putih di lapangan lob  barat kampus BSD. Pengibaran i
dilakukan dengan meriah dan megah dengan adanya P  gabungan. Pengibaran askibrakaberlangsung dengan hi mat dan juga menarik karena semua peserta upacara khususnya 

k d
para guru dan karyawan Yayasan mengenakan busana nuansa tradisional daerah dan nuansa perjuangan.
 Kegiatan dilanjutkan pada hari enin  dengan aneka perlombaan 

S , 19 Agustus 2019,
ketangkasan di masing-masing unit . SMK dengan pendampingan guru-guru 

 sekolah
mengadakan aneka perlombaan tradisional dan juga masak-memasak. Kegiatan diakhiri dengan makan bersama sebagai satu civitas SMK Oe . 

acara 
L

 Kesempatan menjadi Paskibraka adalah kesempatan yang sangat berharga, maka 

ketika ada undangan menjadi tim Paskibraka gabungan untuk perayaan HUT RI ke-74 di unit 

kampus BSD, beberapa siswa-siswi SMK dengan bersemangat mengikutinya. Dengan 

melewati 1 bulan latihan intens maka terbentuklah Paskibraka gabungan yang disiplin dan 

kompak. Dan sebelum bertugas dalam peringatan HUT RI ke-74, bersama pasukan dari SMA 

dan SMP OeL BSD yang lain ke 6 siswa-siswi SMK dilantik di lapangan bendera SMA OeL BSD. 

Liputan Khusus

Pelantikan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)

HUT RI Ke-74
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 Upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia 

merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh sekolah. Namun kegiatan 

yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019 di Sekolah Kristen ORA et LABORA BSD ini 

terlihat lebih istimewa dan berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Istimewanya adalah kegiatan ini dilaksanakan serempak dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di 

satu tempat, yaitu di halaman lobi barat. Petugas upacara  juga merupakan gabungan dari 

SD, SMP, SMA dan SMK. Sebut saja misalnya paduan suara dari SD, anggota Paskibra berasal 

dari gabungan SMP, SMA, dan SMK, pembaca doa dari SMP, pembaca Pembukaan UUD 

1945 dari SD, dan lain sebagainya. Belum berhenti sampai di situ, upacara tahun ini juga 

dimeriahkan dengan penggunaan pakaian daerah oleh guru-guru, karyawan, perwakilan 

orang tua siswa, dan pengurus YPK ORA et LABORA. Bahkan Ibu Sandi Rahayu selaku Ketua 

Yayasan juga secara khusus hadir untuk menjadi inspektur upacara dengan menggunakan 

pakaian era perjuangan kemerdekaan. Dalam upacara ini tampak sekali ORA et LABORA 

sebagai perwujudan Indonesia mini dengan kebhinnekaan yang dimilikinya.

 Upacara berlangsung dengan sangat khidmat, terlebih ketika pengibaran Sang 

Merah Putih oleh Paskibra dan diiringi oleh marching band yang juga gabungan dari SMA 

dan SMK. Tampak Sang Merah Putih berkibar dengan gagahnya di halaman Sekolah Kristen 

ORA et LABORA BSD. Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh paduan suara dari SD yang dengan 

penuh semangat menyanyikan lagu-lagu nasional dan daerah. Semua kegiatan berjalan 

dengan lancar, meriah namun khidmat, dan bahkan menjadi pusat perhatian masyarakat 

yang melewati jalan di sekitar simpang ORA et LABORA BSD. Tak sedikit dari mereka yang 

berhenti dan melihat serta mengabadikan momen ini dengan gawai mereka. Orang tua 

murid yang putra-putrinya bertugas juga tidak mau ketinggalan untuk mengabadikan 

momen ini sebagai wujud rasa bangga untuk putra-putri mereka. Semua tampak larut dalam 

kebahagiaan atas ulang tahun kemerdekaan bangsa ini. Merdeka!

Liputan Khusus

UPACARA HUT KEMERDEKAAN KE-74 REPUBLIK INDONESIA

 DI SEKOLAH KRISTEN ORA et LABORA
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“Hari Natal kita rayakan kelahiran Sahabat sejati

yang datang membawa kasih

Yesuslah Sahabat Sejati

KasihNya tulus,

Kasih paling besar Dia berikan

Aku mau, aku mau menjadi Sahabat bagi semua”

 Ibadah Perayaan Natal TKK ORA et LABORA Panglima Polim yang bertema 

“Sahabatku” (Yohanes15:9-17) yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 6 Desember 2019 

diawali dengan prosesi penyalaan lilin dengan diiringi lagu “O Holy Night” yang dinyanyikan 

oleh Aaron (siswa TK B) dan dilanjutkan dengan doa oleh Stella (siswa TK B). Acara berjalan 

dengan baik dari awal sampai akhir. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Tryanus Taneo, 

S.Th. Beragam  penampilan anak-anak dan orang tua TK B mengisi acara Natal ini. Kelas TK B 

menampilkan permainan glockenspiel dengan judul lagu “Little Drummer Boy” dan menari 

“All I Want for Christmas is You”. Kelas TK A dan KB menari “Feliz Navidad” dan bermain alat 

musik seperti kayu, marakas, tamborin dan drum dengan judul lagu “Go Tell It on the 

Mountain”. Orang tua TK B menampilkan pujian yang berjudul “White Christmas”. Selain itu, 

anak-anak menampilkan drama mengenai “persahabatan”. Mereka dapat menjiwai 

dengan baik setiap peran yang diperankannya masing-masing. Pada akhir acara guru, 

anak-anak dan orang tua melakukan tukar kado bersama-sama. Anak-anak merasa 

senang. 

Perayaan Natal TKK ORA et LABORA Panglima Polim
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We Wish You Merry Christmas, We Wish You Merry Christmas, and Happy New Year..

 Ibadah dan Perayaan Natal TKK ORA et LABORA 

Pamulang, 13 Desember 2019 diadakan di GKJ Pamulang. 

Acara diikuti oleh anak-anak dan orang tua pendamping. 

Mereka datang dengan penuh sukacita dan persiapan 

dresscode yang bervariasi menurut performance anak-anak. 

Diawali dengan puji-pujian dan dance Christmas Tree dari 

anak-anak Kelompok Bermain. Acara operet mini dari anak-

anak yang menceritakan kelahiran Yesus Juru Selamat yang 

terlahir di kota Betlehem. Dilengkapi dengan tari-tarian Semut, 

Kelinci, dan Burung, penampilan angklung dan paduan suara 

anak-anak juga semakin menyemarakkan acara ini. 

 Acara natal ini, sebagai ungkapan syukur anak-anak 

kepada Tuhan Allah yang telah menganugerahkan anak-Nya 

yang tunggal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat manusia. 

Anak-anak akan selalu belajar mengucap syukur atas segala hal dan akan menjadi sahabat 

bagi semua orang seperti yang diinginkan oleh Yesus. (TKPML)

Liputan Khusus

Menjadi Sahabat Untuk Semua OrangMenjadi Sahabat Untuk Semua OrangMenjadi Sahabat Untuk Semua Orang
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 Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, acara Perayaan Natal TKK OeL BSD terlaksana 

dengan baik. Firman Tuhan oleh Pendeta Yoshua Budiman Harahap, M.Th. dari GKJ 

Pamulang. Pesan Natal kepada kita semua yaitu “Kita adalah anak-anak yang telah dipilih 

Tuhan untuk menjadi sahabat bagi semua orang dalam keadaan senang atau susah”. 

Seperti tema Natal di tahun ini yaitu “Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang”. Selesai 

perayaan Natal anak-anak mendapat kado natal dari sinterklas dan juga dapat berfoto 

dengan sinterklas.

Kegiatan Ibadah dan Perayaan NatalKegiatan Ibadah dan Perayaan NatalKegiatan Ibadah dan Perayaan Natal
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 Natal adalah peringatan lahirnya Juru Selamat Yesus Kristus. Setiap tahun seluruh 

umat Kristen merayakannya. Demikian juga dengan Keluarga Besar SD dan SMP ORA et 

LABORA Panglima Polim turut bersukacita dan bergembira merayakannya.

 Perayaan Natal bukanlah sebuah perayaan yang dibuat meriah dan diikuti oleh 

banyak orang, tetapi perayaan Natal harus bermanfaat bagi setiap manusia. Melalui 

perayaan Natal, diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang berintelektual tinggi, 

berintegritas dan takut akan Tuhan.

 Melalui kelahiran Yesus Kristus, janji Allah dan karunia-

Nya tentang penyelamatan dipenuhi dan patutlah kita 

bersyukur untuk kelahiran-Nya dan karya penyelamatan-

Nya serta menunjukkan suatu perubahan dimulai dari diri kita 

sendiri sehingga dari kita orang lain juga diubahkan.

 Tema perayaan Natal tahun ini, “Hiduplah Sebagai 

Sahabat bagi Semua Orang” (Jesus Is My Best Friend) 

dengan pembawa rman Ibu Pendeta Hilda Pelawi, S.Th.

 Perayaan Natal yang dimulai dengan penyalaan 

lilin oleh Ibu Pendeta Hilda Pelawi, S.Th  kemudian dilanjutkan 

oleh Ibu Sandi Rahaju sebagai Ketua YPK ORA et LABORA 

yang diikuti oleh Principal Panglima Polim, Kepala Sekolah 

SMP, Kepala Sekolah SD, wakil orang tua siswa dan terakhir 

perwakilan siswa.

 Tari tamborin, drama, ensambel, paduan suara, 

dance, lagu dan gerak semuanya menambah semaraknya 

perayaan Natal, sederhana namun meriah. Marilah Kita 

menjadi Sahabat bagi Semua Orang.

Selamat Natal 2019 dan tahun baru 2020.

Liputan Khusus

Perayaan Natal  ORA et LABORA SD dan SMP PANGLIMA POLIM
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 SDK ORA et LABORA BSD mengadakan acara Natal pada hari Rabu, tanggal 18 

Desember 2019. Khotbah dibawakan oleh Ibu Krishna Dewi.

Siswa sangat antusias karena Natal kali ini mengusung tema “Hiduplah Sebagai 

Sahabat Bagi Semua Orang” yang dibungkus cerita di toko mainan. Hal ini bisa dilihat dari alur 

cerita, penampilan dan dekorasi di panggung. Penampilan siswa juga bervariasi, dari 

menyanyi solo, paduan suara kelas kecil, paduan suara kelas besar, english club, tarian kelas 

kecil, pantomim, modern dance dan penampilan siswa yang lain. Merry Christmas, 

everyone!!

Natal SDK ORA et LABORA BSDNatal SDK ORA et LABORA BSDNatal SDK ORA et LABORA BSD
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1. Grace, kelas III-A.

Natal akan tiba. Libur akan tiba. Aku sangat senang karena bisa mendapat kado 

dan berlibur dengan keluarga.

2. Eiva, Kelas III-B.

Kita tidak boleh menanti Natal hanya untuk libur dan hadiah. Kita harus menyambut 

Natal karena Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia. Kita 

menyambut kedatangan Tuhan Yesus penyelamat Dunia!

3. Syallomitha Laura, kelas III-A.

I love Christmas day because Christmas is wonderful for me. It is a joyful day. I am 

always happy. I play with friends.

4. NN

Aku suka hari Natal karena Natal membuatku semakin semangat. Aku suka diberi 

hadiah. Aku suka bisa membuka hadiah.

5. Chaca, kelas III-A.

Hai… namaku Chaca. Aku suka hari Natal karena aku pasti diberi kado oleh orang 

tuaku. Saat Natal maka keluargaku akan makan di luar. Selesai makan kami akan 

membuat acara. Acara kami sangat menyenangkan.

6. Angel, kelas III-A.

Yeay! Hari natal telah tiba. Di rumahku sudah terpajang pohon natal dan hiasannya. 

Aku merasa sangat senang bisa merayakan hari natal terlebih bisa dirayakan 

bersama keluarga dan teman-teman. Tahun ini aku merayakan natal di gereja dan di 

sekolah. Kalau di sekolah bersama teman. Aku merayakan hari natal di sekolah 

dengan ibadah dan menghias kelas. Kalau di gereja aku merayakan natal dengan 

pergi ke telaga seafood. Kami akan menyanyi di depan. Wah, waktu natal gereja 

telah tiba, aku gugup sekali. Tapi aku yakin pasti Tuhan memberi keberanian. Aku 

juga merasa senang hari natal di sekolah tiba. Menghias kelas pasti menyenangkan 

bila dilakukan bersama teman. Dan setelah berdoa, ibadah bersama, kembali ke 

kelas. Kami semua akan pulang ke rumah masing-masing. Ternyata waktu berlalu 

dengan cepat ya. Selamat hari natal. Tuhan Yesus memberkati.

Tentang Natal SD ORA et LABORA BSD
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 Kegiatan Natal SDK ORA et LABORA Pamulang tahun 2019 yang dilaksanakan pada 

hari Jumat, 13 Desember 2019 dipenuhi dengan sukacita dan keceriaan anak-anak. 

Berkumpul beribadah dan memuji Tuhan, merupakan hal yang mereka rindukan pada akhir 

tahun 2019 ini. Memberikan kesaksian melalui pujian, tarian, dan penampilan orang tua siswa. 

Tema Natal kali ini  yang diambil dari ayat “Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang”

bacaan Yohanes 15:14-15. Seluruh anak kelas satu hingga kelas enam SDK ORA et LABORA 

Pamulang diajak oleh para pengajar untuk memahami lebih lagi mengenai pribadi yang 

menjadi sahabat bagi Kristus serta menumbuhkan karakter yang baik dengan menjadi 

sahabat bagi sesama mereka yang terus mencerminkan perilaku Tuhan Yesus. Semoga 

sukacita Natal tahun 2019 ini tidak berlalu begitu saja, namun rman yang boleh mereka 

dengar bersama-sama tadi dapat dijadikan proses perubahan di tahun 2020. Menjadi 

pribadi yang boleh membawa perubahan bagi sesama dan Tuhan dalam kehidupan serta 

terus bersedia menjadi sahabat yang setia bagi sesama baik waktu suka maupun duka. 

Selamat Natal 2019 dari SDK ORA et LABORA Pamulang dan selamat menyambut tahun 2020 

dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua.

Natal SDK ORA et LABORA Pamulang:

“Yesus Lahir Membawa Pembaharuan”
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 Kegiatan Natal bersama SMP ORA et LABORA 

diadakan pada hari Rabu, 18 Desember 2019 di Gereja 

GKI Pamulang. Acara Natal bersama ini dihadiri oleh 

seluruh siswa, guru, dan tamu undangan. Pendeta 

Yoshua Budiman Harahap, M.Th dalam rmannya 

mengajak kita semua untuk semakin peduli dan bisa 

menjadi sahabat bagi orang lain. Semoga dengan 

kelahiran Tuhan Yesus ke dunia kita bisa semakin 

meneladani sehingga kita bisa menjadi saluran berkat 

bagi orang lain.

“Selamat Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Tuhan Yesus 

Memberkati.”

“Hiduplah Menjadi Sahabat Bagi Semua Orang”
Natal SMP ORA et LABORA Pamulang



 Selasa, 17 Desember 2019 merupakan hari yang cukup istimewa karena pada hari 

tersebut SMA Kristen ORA et LABORA mengadakan perayaan Natal bagi siswa SMA bersama 

dengan beberapa perwakilan siswa SMP Kristen ORA et LABORA, SMK ORA et LABORA, dan 

anak-anak dari Panti Asuhan Tunas Mahardika. Perayaan Natal kali ini mengambil tema 

sesuai dengan tema perayaan Natal nasional yaitu “Hiduplah sebagai sahabat bagi semua 

orang”. Sebagai pembawa rman dalam perayaan ini adalah Pendeta Boyke Pakpahan 

yang dengan penuh semangat menyampaikan rman yang penuh nasehat dan semangat 

bagi siswa-siswa SMA.

 Dalam perayaan Natal ini juga dimeriahkan dengan penampilan dari band WnT, 

paduan suara dari ekskul paduan suara, serta persembahan pujian dari Panti Asuhan Tunas 

Mahardika. Anak-anak dari Panti Asuhan Tunas Mahardika BSD secara khusus diundang 

untuk ikut dalam perayaan Natal karena dalam kegiatan ini juga dilakukan bakti kasih 

sebagai wujud kepedulian dan kasih dari keluarga besar SMA Kristen ORA et LABORA untuk 

kehidupan anak-anak di panti asuhan tersebut.

 Rangkaian ibadah dan perayaan Natal SMA secara keseluruhan berlangsung 

dengan khidmat dan cukup meriah. Terlebih di akhir kegiatan ini siswa setiap kelas bersama 

dengan wali kelas mengadakan kado silang yang tentunya menambah sukacita dan 

keakraban sebagai keluarga dalam setiap kelas. Semoga Natal ini membawa sukacita, 

damai, dan kebahagiaan karena kita bisa menjadi sahabat bagi semua orang. Selamat 

Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

NATAL SMA KRISTEN ORA et LABORA TAHUN 2019
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 Kegiatan “Lihat Kebunku” dilaksanakan pada Jumat, 4 Oktober 2019. Di dalam 

kegiatan ini anak-anak diajarkan untuk mencintai tanaman dan peduli terhadap 

lingkungan. Ada beberapa jenis sayuran yang akan ditanam antara lain bayam, kangkung, 

tomat, dan sawi. Media digunakan yaitu tanah, pupuk kandang, dan botol bekas yang 

dibawa masing-masing anak dari rumah. Selain menanam benih, anak-anak juga 

membawa tanaman hias dari rumah untuk dirawat di sekolah.

 Anak-anak sangat senang melakukan kegiatan ini karena anak-anak dapat 

mempraktekkan secara langsung menyiapkan bahan-bahannya dan setiap pagi menyiram 

tanaman yang ditanam dan tanaman hias yang dibawa dari rumah sesuai jadwal. 

Kegiatan “Lihat Kebunku” TKK ORA et LABORA BSD
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 Cuaca di pagi hari yang sangat cerah tepatnya pada tanggal 15 Juli 2019 menyertai 

awal kegiatan-kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang 

diselenggarakan selama satu minggu (15–19 Juli 2019). Anak-anak senang bermain bersama 

teman-temannya. Ada yang bermain perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, jembatan pelangi 

dan berlari-larian di area playground. Saat ibadah awal tahun pelajaran, anak-anak 

bercerita pengalaman selama berlibur bersama keluarga dan memainkan permainan 

sederhana. Pada hari yang kedua, anak-anak belajar tentang peraturan di sekolah, di 

kelasnya masing-masing dan mengenal ruangan-ruangan yang ada di sekolah (ruang kelas, 

ruang audio, toilet, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang komputer, ruangan kepala 

kampus, ruangan BUS Store dan kantin sekolah). Di hari yang ketiga, anak-anak mengenal 

cara menggunakan toilet. Hari keempat, anak-anak belajar bagaimana merapikan alat 

permainan yang digunakan, membersihkan meja yang telah dipakai, cara memberi salam 

dan mengucapkan terima kasih, meminta tolong dan meminta maaf. Pada hari kelima, 

anak-anak belajar secara langsung bagaimana cara bermain alat permainan yang ada di 

lapangan bermain. (Selana)

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 
TKK ORA et LABORA, PanglimaPolimTKK ORA et LABORA, PanglimaPolim

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 
TKK ORA et LABORA, PanglimaPolim
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 Hari Jumat, 21 Juni 2019 di gedung Gereja HOB Pamulang, KB/TKK ORA et LABORA 

Pamulang melaksanakan ibadah syukur, pentas seni, dan graduation kelas TK B tahun ajaran 

2018-2019. Acara dimulai dengan kirab anak-anak yang penuh semangat didampingi para 

orang tua, disambut tari pembuka dari anak-anak TK A. Ibadah dipimpin oleh Ibu Kesya yang 

memberikan renungan untuk anak-anak selalu berharap kepada Tuhan seperti yang 

dikatakan dalam Amsal 23:18. Saat pentas seni, dimeriahkan oleh tarian tradisional 

Kalimantan dan Sunda oleh kelas TK A serta tari Banner oleh kelas kelompok bermain. Dan 

sebagai puncak acara ini adalah pengalungan medali kelulusan anak-anak TK B oleh Ibu 

Agustine, Kepala Sekolah. Setelah acara 

selesai, bersama-sama kami melepas 

balon sebagai simbol melepas impian 

anak-anak ke tempat yang lebih tinggi.

Terima kasih Tuhan Yesus, untuk 

penyertaan dan berkat selama satu 

tahun pelajaran yang telah kami lalui 

bersama, karena masa depan anak-

anak kami sungguh ada dan harapan 

kami tidak akan hilang karena Tuhan 

Yesus adalah Allah dan Juru Selamat 

kami. (SRS-PML)

Ibadah Syukur, Pentas Seni, dan Graduation 2019
"Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." - Amsal 23:18

("Grab Your Dreams - Menggapai Impian")
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  Kegiatan Sport Day dilaksanakan pada hari Jumat, 13 September 2019. Sebelum 

olahraga siswa melakukan pemanasan selama 15 menit. Ada 7 kegiatan olahraga yang 

diikuti oleh anak-anak. Pos 1 melempar bola ke dalam keranjang, pos 2 melempar tali 

tambang ke dalam cone, pos 3 berlari menyusun ring donat, pos 4 berjalan sambil 

memindahkan simpai, pos 5 siswa berjalan di atas papan titian, 

pos 6 halang rintang, dan pos 7 berlari 

mengumpulkan bola warna ke 

dalam keranjang.

 Siswa sangat antusias mengikuti 

kegiatan ini, apalagi di setiap pos 

y a n g  d i l a l u i ,  s e m u a  s i s w a 

mendapatkan stiker bintang sebagai 

reward.

Kegiatan Sekolah

Kegiatan Sport Day Kegiatan Sport Day TKK ORA et LABORA BSDTKK ORA et LABORA BSDKegiatan Sport Day TKK ORA et LABORA BSD
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 Pada tanggal 31 Juli 2019, tim 

asesor BAN-PAUD Provinsi DKI Jakarta 

melakukan visitasi ke TKK ORA et LABORA 

Panglima Polim sebagai bagian dari 

proses akreditasi sekolah. Tim asesor 

berada di lingkungan sekolah sejak pukul 

06.30 – 19.30 WIB. Selama dua bulan 

menantikan hasil maka pada tanggal 2 

Oktober 2019 diumumkan bahwa TKK 

ORA et  LABORA,  Pangl ima Po l im 

mendapatkan nilai hasil akreditasi yaitu 

“A”. Puji Tuhan atas anugerah dan 

campur tangan Tuhan Yesus selama 

proses akreditasi. Kemuliaan dan hormat 

bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus 

(Selana)

  S e h u b u n g a n 

dengan puncak kegiatan 

tema “Lingkunganku” di 

bulan ini, KB/TKK ORA et 

L A B O R A  P a m u l a n g 

m e n g a d a k a n  a c a r a 

“Every Day is Earth Day”. 

M e s k i p u n  H a r i  B u m i 

S e d u n i a  j a t u h  p a d a 

tanggal 22 April namun 

d a l a m  r a n g k a 

meningkatkan kesadaran 

s i s w a  u n t u k  l e b i h 

mencintai bumi ini maka dibuat serangkaian kegiatan sehubungan dengan acara ini. 

Pada hari Jumat, 4 Oktober 2019, anak-anak mengikuti ibadah sekaligus sebagai 

pembukaan kegiatan ini. 

 Pada hari Senin, 7 Oktober 2019 dimulailah kegiatan ini. Setiap anak membuat 

hiasan bunga anggrek dari plastik bekas kemasan kopi. Kemudian di hari berikutnya anak-

anak membuat hiasan boneka dari kemasan bekas yakult. Di hari lainnya beberapa anak 

membuat hiasan dinding dari selongsong tisu bekas. Sebagai penutup kegiatan di hari 

Kamis, 10 Oktober 2019 anak-anak membuat dekorasi kupu-kupu dari plastik bekas 

kemasan deterjen.

 Mari cintai bumi kita seperti perintah Allah di Kitab Kejadian untuk merawat dan 

memelihara bumi yang Tuhan sediakan bagi kita. 

Kegiatan Sekolah

Akreditasi 

TKK ORA et LABORA

Kampus Panglima Polim

Every Day 
is Earth Day
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 B e l a j a r  s e c a r a  l a n g s u n g 

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

pembelajaran di TK. Itulah sebabnya pada 

hari Jumat, 20 September 2019 di salah satu 

ruang kelas, kami KB/TK ORA et LABORA 

P a m u l a n g  m e n g a d a k a n  a c a r a 

pengena lan  p ro fes i  chef  dengan 

mengundang seorang chef dari Shangri-La 

Hotel (orang tua murid TK-B), Chef Kristianto 

Wijatmoko untuk mengadakan demo 

memasak Salad Sayur di depan kelas. 

Dengan memakai  baju put ih Chef 

menyapa anak-anak KB/TK OeL Pamulang 

dan memperkenalkan dir i .  Dengan 

cekatan dan mahir, Chef sibuk memotong 

dan memasak ayam dengan mentega 

serta mempersiapkan sayur-sayuran dan 

saus sebagai bahan utama. Akhirnya saat 

yang ditunggu pun tiba, waktunya anak 

mencicipi hasil masakan Chef. Sedapnya 

sayuran segar dilumuri saus Thousand Island 

dan potongan ayam masak mentega 

menambah nikmat, selain sehat dan 

bergizi tentunya. Banyak anak yang tertarik 

untuk mencicipi masakan ini, walau 

banyak juga anak yang tidak mau 

mencoba merasakan segarnya sayuran 

mentah dalam masakan ini. Di akhir 

kegiatan kami berfoto bersama untuk 

mengabadikan acara ini. Sungguh suatu 

kegiatan yang sangat menarik. Terima 

kasih Chef Kris. (RK-PML)

Kegiatan Pengenalan 
Profesi Chef

KB/TK ORA et LABORA 
Pamulang
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 “Aku mau naik bus dan jalan-jalan ke Monas…” Begitulah ungkapan dari beberapa anak kepada orang tua dan temannya. Tepat pada tanggal 18 Oktober 2019, anak-anak TKK ORA et LABORA, Panglima Polim berjalan-jalan ke Monas dengan menggunakan bus sekolah. Sepanjang perjalanan dari sekolah ke Monas, anak-anak bercer i ta tentang apa yang dilihatnya. Anak-anak dipandu oleh Ibu Sandra mengelilingi Monas dimulai dari museum sampai pada puncak Monas. Anak-anak melihat kota Jakarta dari puncak Monas menggunakan teropong secara langsung, kemudian ke cawan Monas lalu menuju Ruang Kemerdekaan. Setelah dari Monas, anak-anak menuju stasiun MRT Hotel Indonesia. Anak-anak belajar menempelkan kartu MRT secara langsung saat masuk dan keluar dari stasiun. Anak-anak naik MRT menuju Blok M Square. Pembelajaran mini trip dengan berkeliling Jakarta kali ini sangat berkesan bagi semua anak yaitu berkeliling kota menggunakan bus sekolah dan MRT (Moda Raya Terpadu) sambil mengenal beberapa area di Jakarta. (Sannaria)

Kegiatan Sekolah

Kegiatan Mini Trip
TKK ORA et LABORA, 

Panglima Polim
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 Memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan merupakan keharusan bagi 
setiap anak Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan segenap hati dan seperti 
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang dicoba diajarkan kepada dan oleh anak-
anak TK-B ORA et LABORA Pamulang saat mengisi pujian di GPIB Karunia Ciputat pada 
tanggal 13 Oktober 2019 dan GKI Cinere pada tanggal 24 November 2019. Dengan bermain 
angklung dan menyanyi lagu ”You Raise Me Up” yang menceritakan kebaikan dan karya 
Tuhan di dalam hidup kita dan mengangkat kita saat mengalami masalah, kiranya menjadi 
berkat bagi anak-anak untuk belajar melayani Tuhan dan jemaat dan menjadi kemuliaan 
bagi nama Tuhan.

Persembahan Pujian

TKK OeL Pamulang ke GPIB Karunia 

dan GKI Cinere
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 Dalam rangka bulan bahasa, TKK 

OeL BSD mengadakan kegiatan Story Time, 

yang dilaksanakan pada tanggal 28 

Oktober hingga 1 November 2019. Dengan 

cara bercerita Gambar Berseri. Judul cerita 

kelas PG “Bermain Sepeda”, kelas TK A 

“Terjatuh Dari Sepeda”, dan kelas TK B 

“Gara-gara Kulit Pisang”.

 Sungguh luar biasa dukungan dari 

o r a n g  t u a  y a n g  t u r u t  d i l i b a t k a n 

mendampingi anak-anak berlatih bercerita 

gambar di rumah yang akan diceritakan 

kembali di depan kelas secara bergantian 

sesuai jadwal yang diberikan selama 4 hari.

 Anak -anak  sangat  antus ia s , 

apalagi gambarnya dihiasi sesuai kreasi 

masing-masing orang tua dan anak, 

sehingga anak-anak semakin semangat 

saat bercerita di depan kelas. Kegiatan ini 

diadakan untuk melatih kemampuan 

berbahasa anak dalam perbendaharaan 

kosa katanya, melatih keberanian dan 

percaya diri anak-anak tampil di depan 

teman-temannya, memotivasi anak untuk 

gemar membaca sejak usia dini.

Kegiatan TKK ORA et LABORA BSDStory Time 
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Dalam memeriahkan Hari Anak Nasional 2019 yang diadakan di Puskesmas 

Kecamatan Kebayoran Baru pada tanggal 23 Juli 2019, siswa-siswi TKK ORA et LABORA pun ikut 

terlibat dalam perlombaan mewarnai. Anak-anak dengan semangat mewarnai gambar 

dengan kreasi mereka sendiri. Selain mewarnai, ada lomba foto ibu dan anak dengan tema 

“Keluarga Ceria, Anak Sehat dan Cerdas” 

yang dikirimkan melalui instagram. Orang tua 

dan anak-anak TKK ORA et LABORA ikut 

berpartisipasi dan bersemangat mengirimkan 

berbagai foto di Instagram. Walaupun mereka 

pada akhirnya tidak mendapatkan juara 

namun tetap ceria dan mau mencoba untuk 

mengikuti lagi perlombaan mewarnai di mana 

saja. (Selana)

Lomba Mewarnai Hari Anak Nasional 2019
di Puskesmas Kebayoran Baru



Create Stars In God’s Hand 43Edisi Februari 2020

 Dalam memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh setiap tanggal 25 November, TKK 

ORA et LABORA Pamulang mengadakan Fashion Show Baju Profesi dengan mengusung 

tema “Guruku Jembatan Asaku” pada tanggal 28 November 2019 lalu. Dimulai dengan 

acara pembukaan dengan menyanyikan “Hymne Guru” dan pemotongan nasi tumpeng 

yang diberikan kepada ibu guru paling senior di Pamulang, Ibu Mamik dan Principal OeL 

Pamulang, Ibu Siska.

Diselingi berbagai penampilan tiap kelas seperti gerak dan lagu juga tarian, maka 

dimulailah lomba Fashion Show Baju Profesi. Baju yang digunakan sangat bervariasi mulai dari 

profesi dokter, polisi, pilot, astronot, pramugari, pemadam kebakaran, atlit bahkan sampai 

kepada pelukis dan guru olahraga. Banyak anak yang dengan penuh percaya diri 

berlenggok di atas catwalk, namun tak sedikit yang masih malu-malu tampil di atas 

panggung.

Setelah dewan juri melakukan perhitungan nilai, 

akhirnya diumumkan juara 1, 2, dan 3 dari tiap kategori. 

Kiranya melalui acara ini bisa semakin menumbuhkan 

rasa percaya diri anak dan juga mendorong setiap 

anak untuk meraih cita-cita mereka dibantu guru di 

sekolah. Akhir kata, Selamat Hari Guru. Selamat 

melayani dan mengabdi 

untuk masa 

depan anak 

bangsa. 

Kegiatan Sekolah

Fashion Show  TKK ORA et LABORA PamulangBaju Profesi
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 Fantastic Seven adalah program terbaru dari sekolah kami TKK ORA et LABORA 

Pamulang. Apa itu Fantastic Seven? Fantastic dari bahasa Inggris yang berarti luar biasa; 

ajaib. Seven artinya tujuh dari pembelajaran tujuh sentra yang dikembangkan di sekolah TKK 

OeL Pamulang. Fantastic Seven hadir dengan tujuan menggali bakat dan minat anak, 

merangsang tumbuh kembang anak, memunculkan rasa percaya diri dan keberanian, serta 

memfasilitasi orang tua memahami dan mengobservasi putra-putrinya secara langsung 

melalui kegiatan bermain dan belajar di setiap sentra. Selain itu dengan melibatkan orang 

tua diharapkan mampu meningkatkan komunikasi efektif sekolah dengan orang tua demi 

tumbuh kembang anak selanjutnya. 

Fantastic Seven terbagi dalam tujuh sentra yang luar biasa dengan kegiatannya 

sebagai berikut:

1. Sentra Bermain Peran dikoordinir oleh Ibu Ani. Telah bermain peran profesi dokter, 

mekanik, polisi dan chef/koki.

2. Sentra Persiapan dan Bahasa Inggris dikoordinir oleh Ms. Fajar. Telah belajar abjad, 

angka, melengkapi kata dan nama lengkap anak. Bahasa Inggris: Connecting dots 

and password.

3. Sentra Balok dikoordinir oleh Ibu Lina. Telah membentuk bangun dari balok-balok 

berbagai ukuran, bentuk sesuai imajinasi anak membangun (setting building tower).

4. Sentra Kriya dikoordinir oleh Ibu Rini. Telah menghias, mewarnai pembatas buku 

dengan berbagai macam hiasan (manik-manik, glitter, pensil warna, spidol, kolase, 

dan lain-lain).

5. Sentra Musik dikoordinir oleh Ibu Mamik. Telah bermain berbagai macam alat musik 

(angklung, gitar, marakas, keyboard, dan lain-lain).

6. Sentra Sains dikoordinir oleh Ibu Saras. Melakukan percobaan membuat pasir 

kinestetik dan praktek sifat-sifat benda padat, cair dan gas.

7. Sentra Agama dikoordinir oleh Ibu Agustine dengan mengupas tuntas tokoh-tokoh 

Alkitab.

Puji Tuhan! Oleh anugerah-Nya kepada tim guru yang selalu antusias, terus 

bergandengan tangan bekerja sama sehingga Fantastic Seven 2019 telah dilaksanakan 

pada hari/tanggal Senin, 20 hingga 29 Mei 2019 dengan pembagian sebagai berikut: Senin, 

20 Mei untuk kelas TKB-1 bersama orang tua; Selasa, 21 Mei 2019 untuk TKB-2 bersama orang 

tua; Rabu, 22 Mei 2019 untuk TKA-1 bersama orang tua; Kamis, 23 Mei 2019 untuk TKA-2 

bersama orang tua; Jumat, 24 Mei 2019 untuk Kelompok Bermain beserta orang tua. 

Kegiatan Sekolah

Fantastic Seven TKK ORA et LABORA Pamulang

Tahun Ajaran 2018-2019
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Sedangkan untuk sentra Agama tanggal 27-

28 Mei 2019 belajar tokoh Alkitab bersama 

semua anak.

Hadirnya Fantastic Seven telah 

memberi semangat baru bagi kami para guru 

untuk terus berinovasi memberi yang terbaik 

melayani anak-anak titipan Tuhan di TKK OeL 

Pamulang. Dengan melihat antusiasme dan 

kemampuan, minat setiap anak dan lagi 

tanggapan positif dari para orang tua yang 

kami wawancarai di setiap sentra. Kami 

menyimpulkan bahwa para orang tua sangat 

m e n d u k u n g  F a n t a s t i c  S e v e n  d a n 

mengharapkan acara ini dilanjutkan pada 

kesempatan mendatang. Ada pula orang tua 

yang mengharapkan acara serupa diadakan 

empat bulan sekali. Karena kegiatan ini 

secara tidak langsung sebagai raport bagi 

para orang tua di mana mereka mengamati 

d a n  m e n g o b s e r v a s i  l a n g s u n g  s e r t a 

mengetahui sejauh mana tumbuh kembang 

putra-putrinya. Pendapat orang tua yang lain 

juga mengutarakan rasa senangnya dan rasa 

puas karena mengalami langsung belajar 

bersama anaknya. Walaupun mereka harus 

cuti satu hari dari pekerjaan mereka. Anak-

anak juga terlihat antusias dan sangat senang 

karena biasanya mereka pergi ke sekolah 

ditemani asisten dan sopir, namun kali ini 

ditemani seharian bersama orang tua 

mereka.
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 Hola...... Universal Children's Day 2019 membahas tentang Benua Eropa. Setiap 

siswa KB, TK A dan TK B mempelajari negara, bahasa dan budaya dari negara-negara di 

Eropa: wilayah Eropa Barat (Kelompok Bermain), wilayah Eropa Utara (TK A), dan wilayah 

Eropa Timur dan Eropa Selatan (TK B). Setiap kelompok tampil dengan penuh semangat 

dengan memakai pakaian khas Eropa dan memperkenalkan diri dengan salah satu 

bahasa yang ada di wilayah Eropa yang dipelajari setiap kelompok. Selain membahas 

tentang negara, tempat yang indah dan menarik, bahasa, tarian, pakaian dan makanan 

khas, juga disampaikan isu tentang anak yang perlu diperhatikan dan didoakan di 

negara bagian Eropa Utara. Kegiatan membuat kolase gambar khas dari beberapa 

negara di Eropa dilakukan bersama anak dan orang tua. Di penghujung acara setiap 

anak mengungkapkan perasaan bahagia dan rasa terima kasih mereka karena bisa 

ditemani oleh mama/papa pada saat kegiatan ini berlangsung. Acara berlanjut ke 

ramah tamah dan makan bersama makanan khas Eropa yang sudah dipersiapkan oleh 

pihak sekolah, orang tua dan anak. Sampai jumpa di acara Universal Children's Day jilid 

berikutnya dengan mengangkat benua yang lain yang ada di dunia. Ciao...! (Demetri)

Perayaan 

Universal Children’s Day 
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Kegiatan Hari Guru
 Puji Tuhan kegiatan Hari Guru dalam rangka memperingati hari Guru Nasional telah 

terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 20 November 2019 sampai 

Senin, 25 November 2019. Kegiatan hari pertama yaitu perwakilan orang tua siswa mengajar 

di dalam kelas, antara lain:
 · PG           : Mama Antonius (Bercerita, menyusun balok dan membentuk “Love”)
 · TK A  Kel .1: Mama Braven (Mengajar 5 emosi dasar dan melengkapi gambar)
 · TK A Kel .2 : Mama Ginosko (Mengajar mewarnai dan bermain kereta)
 · TK B Kel .1  : Mama Romano (Melipat kipas dan membuat sate marshmallow cokelat)
 · TK B Kel .2  : Mama Emily (Cooking class membuat salad buah)
 
 Kegiatan har i  kedua ya i tu  s i swa  
mengucapkan sajak yang sudah dibuat 
bersama orang tua di depan kelas. Kegiatan hari 
ketiga yaitu siswa menceritakan tentang hasil  
karya yang sudah dibuat bersama orang tua di 
depan kelas. Pada hari terakhir atau puncak 
acara Papa Felipe bercerita tentang kakek 
penolong. Anak-anak sangat senang dan 
antusias dalam mengikuti kegiatan Hari Guru baik 
waktu mengikuti kegiatan dengan orang tua 
s i s w a ,  m e n g u c a p k a n  s a j a k  d a n 
mempresentasikan hasil karya yang sudah 
dibuat bersama orang tua. Semua anak merasa 
bangga dapat tampil  di  depan teman-
temannya sendiri.
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Kegiatan Sekolah

 Kegiatan eld trip ke Cimory diikuti oleh semua anak TKK OeL BSD dengan penuh 

semangat dan sukacita, ini terlihat mulai dari keberangkatan sampai saat pulang. Kegiatan 

ini dilaksanakan pada Jumat, 15 November  

2019 di Cimory Riverside Restoran Keluarga, 

Jalan Raya Puncak Km 76, Megamendung – 

Bogor 16750. Orang tua hampir semua hadir 

untuk melihat keberangkatan anak mereka. 

Para orang tua memberi kepercayaan secara 

penuh kepada para guru yang mendampingi 

anak-anak yang akan eld trip. Kegiatan yang 

dilakukan di Cimory yaitu berjalan melewati 

jembatan gantung, memerah susu sapi, 

memberi makan sapi, melihat macam-macam 

unggas, melihat macam-macam binatang air, 

makan siang, dan membuat milkshake. Sebelum 

pulang anak-anak diberikan goody bag yang 

berisi susu, coklat, dan yoghurt.

Field Trip ke Cimory
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 Memasuki akhir tahun 2019, tepatnya pada tanggal 24-25 Oktober 2019 kampus ORA 

et LABORA Pamulang baik dari jenjang TK, SD, dan SMP memiliki suatu kegiatan bersama 

berupa Pentas Seni & Open House yang bertemakan “Laboarte Sparkling”. Kegiatan open 

house ini juga mengundang TK serta SD dari luar untuk mengikuti kegiatan ini dengan 

berpartisipasi dalam lomba-lomba yang diadakan. Adapun lomba-lomba yang diikuti 

adalah Paduan Suara, Modern Dance, Pidato, Mewarnai, Poster, dan Fashion Show. Melalui 

tema ini kampus ORA et LABORA Pamulang mau menumbuhkan jiwa nasionalisme, 

meningkatkan jiwa sportitas dalam berbagai perlombaan yang ada, meningkatkan rasa 

percaya diri dan sikap tangguh dalam menghadapi segala tantangan yang anak didik 

temui dalam memperjuangkan suatu hal yang mereka tekadkan. Hal-hal sederhana inilah 

yang mau ditanamkan sejak dini oleh seluruh bapak ibu guru mereka agar mereka kelak 

menjadi siswa-siswi ORA et LABORA Pamulang yang membawa nama harum bangsa 

Indonesia dan memiliki karakter yang jujur, disiplin serta peduli sesama mereka.

Kegiatan Open House ORA et LABORA Pamulang
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 Mengusung tema besar “Think Global, Act Local: Aku Indonesia”, Sekolah ORA et 

LABORA Panglima Polim mengadakan open house pada tanggal 25-27 September 2019. 

Acara ini terlaksana atas kerja sama Sekolah OeL Panglima Polim dan Lembaga Alkitab 

Indonesia (LAI) serta didukung oleh berbagai pihak seperti Hanwha Life, Pearson, English First 

Cipete, Greebel, dan Oishi Snack. Open house tahun ini menyajikan 11 (sebelas) jenis 

perlombaan yang terdiri dari perlombaan untuk adik-adik TK, teman-teman SD, dan kakak-

kakak SMP. Adapun lomba-lomba tersebut meliputi lomba galasin, tarik tambang, egrang, 

bakiak, mewarnai, ketangkasan, balap sarung, spelling bee, news casting, mading, dan 

fotogra. 

 Pembukaan Open House Sekolah OeL Panglima Polim dilaksanakan pada hari Rabu, 

25 September 2019 di halaman sekolah dan diramaikan dengan penampilan tim cheerleader 

dari kakak-kakak SMA OeL BSD. Acara pembukaan juga diikuti oleh tidak hanya murid-murid 

sekolah OeL Panglima Polim, tetapi juga peserta 

dari sekolah-sekolah lain yang mengikuti lomba-

lomba dalam open house sekolah OeL Polim. 

Hal paling istimewa pada pembukaan open 

house ini adalah kehadiran teman-teman 

Sekolah Dasar Negeri yang dengan sukacita 

hadir dan ikut pada upacara pembukaan 

meskipun mereka sedang menjalankan 

kegiatan Penilaian Tengah Semester (PTS). Tidak 

hanya itu, setelah mereka mengikuti kegiatan 

PTS di sekolah masing-masing, mereka dengan 

antusias datang ke Sekolah OeL Panglima Polim, 

baik untuk mengikuti lomba, maupun menjadi 

penyemangat bagi sekolah mereka masing-

masing. Peserta lomba datang dari berbagai 

macam sekolah baik di lingkungan sekolah OeL Panglima Polim maupun yang berasal dari 

kampus OeL BSD dan Pamulang. Setidaknya lebih dari 10 sekolah dari jenjang TK-SMP mengikuti 

perlombaan pada Open House Sekolah OeL Panglima Polim.

 Setelah acara pembukaan, acara perlombaan langsung dimulai. Seluruh 

perlombaan permainan daerah seluruhnya dilaksanakan pada hari pertama open house. 

Lomba-lomba tersebut adalah galasin, tarik tambang, bakiak, dan egrang. Lomba permainan 

daerah diikuti oleh peserta jenjang SD. Dibantu 

oleh wasit dari SDN Gunung 01 dan SDN Pulo 09, 

yaitu Bapak Hendrik dan Bapak Hardi, lomba 

permainan daerah berlangsung dengan seru 

dan menarik. Pendukung dari setiap sekolah 

pun turut hadir dan meramaikan perlombaan 

yang berakhir di siang hari. 

 O p e n  h o u s e  h a r i  k e d u a 

dilaksanakan pada hari Kamis, 26 September 

2019 dengan lomba-lomba yang dilaksanakan 

secara indoor. Antusias peserta lomba hari 

kedua tidak kalah dengan antusias peserta 

lomba hari pertama. Lomba-lomba yang 

diadakan pada hari Kamis meliputi lomba 

spelling bee, news casting, mading, dan 

mewarnai. Adapun lomba fotogra dilakukan secara online berdasarkan like yang diberikan 

oleh netizen di Instagram Sekolah OeL Panglima Polim. Semakin siang, lomba di hari kedua 

menjadi semakin ramai dengan datangnya teman-teman dari SDN dan SMPN yang datang 

untuk berkunjung dan menjadi pendukung di babak nal galasin putra dan putri.

Kegiatan Sekolah

Open House  Sekolah OeL Polim 2019: Aku Indonesia!
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 Hari ketiga open house merupakan puncak acara di mana perlombaan masih 

berlangsung bagi adik-adik TK. Open house hari ketiga ini menjadi istimewa dengan hadirnya 

Ibu Sandi Rahaju, selaku Ketua Yayasan ORA et LABORA beserta dengan jajaran direksi 

Yayasan ORA et LABORA. Kegiatan open house bertambah meriah dengan hadirnya tim Oishi 

Snack untuk mengadakan perlombaan-perlombaan seru dan menarik bagi pengunjung yang 

belum berhenti untuk hadir pada acara 

Open House Sekolah OeL Panglima Polim. 

Penampilan ekstrakurikuler band menjadi 

kegiatan penutup di Open House Sekolah 

OeL Panglima Polim sekaligus menjadi 

pertanda bahwa pengumuman juara-

juara lomba akan segera dilaksanakan. 

T e p a t  p u k u l  1 3 . 0 0  p e n g u m u m a n 

perlombaan dilaksanakan dengan masih 

dihadiri oleh siswa-siswi peserta lomba 

open house. Selamat kepada para juara 

lomba-lomba dan sampai jumpa lagi di 

Open House Sekolah OeL Panglima Polim 

tahun depan ya!  (PBNKD 19)
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Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama

Bertepatan dengan Hari Guru 25 November 2019, salah satu guru di SD Kristen ORA et 

LABORA BSD menorehkan sebuah prestasi dalam lomba GuBAH, Guru Baik Anak Hebat yang 

diadakan oleh PT. Kuark Internasional dan diikuti oleh banyak sekolah dari seluruh Indonesia. 

Lomba ini diikuti oleh guru, penggiat pendidikan atau volunteer pendidikan, meliputi foto 

kegiatan pembelajaran kepada siswa atau aksi guru dalam mengurangi jejak karbon. Dalam 

lomba ini Ibu Debora Suranti berhasil menjadi salah satu juara harapan dan menerima 

penghargaan dari Kuark dalam program 

GuBAH 2019. Foto yang dikirimkan pada 

l o m b a  G u B A H  m e l i p u t i  k e g i a t a n 

memelihara marmut dan bercocok tanam 

di sekolah. 

P r o g r a m  i n i  b e r a w a l  d a r i 

keprihatinan sekolah terhadap kondisi 

lingkungan saat ini, kemudian direalisasikan 

dengan program “Zero Waste and Plastic”, 

yang dilanjutkan secara khusus oleh unit SD 

ORA et LABORA BSD dengan program 

menanam dan memelihara marmut. 

Program ini melibatkan seluruh siswa SD OeL 

BSD dengan cara membawa sisa sampah 

sayur dan buah setiap pagi untuk pakan 

marmut. Setiap kelas memiliki tanggung 

jawab 3 ekor marmut, yang di kemudian 

hari mulai beranak pinak. Sebuah program 

yang sederhana, membawa sisa sampah 

sayur dan buah, merawat hewan sehingga 

menumbuhkan tanggung jawab, cinta 

lingkungan serta kepedulian terhadap bumi 

dan seisinya. Program yang digagas oleh 

Ibu Debora Suranti masihlah panjang dan 

membutuhkan dukungan dari semua pihak. 

Oleh karena itu mari dukung program kami 

dan bersama kita jaga bumi kita. (FDN)

Hadiah Di Hari Guru
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 Mulai tahun ajaran 2019-2020, pada bulan Agustus siswa SDK ORA et LABORA BSD 

telah mulai mengadakan kegiatan beternak marmut dan bercocok tanam. Tujuan kegiatan 

ini adalah untuk mengajari siswa agar mencintai makhluk 

hidup dan lingkungan. Siswa juga belajar bertanggung 

jawab dalam merawat tanaman dan memberi makan 

binatang peliharaannya.  

Kegiatan yang telah dikerjakan siswa di antaranya 

adalah mengumpulkan sisa sayur mentah dan kulit buah 

dari rumah masing-masing setiap hari. Hal ini sudah berjalan 

dan menjadi kebiasaan siswa untuk memperhatikan 

ternaknya di sekolah. Siswa juga dengan sukarela 

membantu merawat tanaman dengan cara menyirami 

dan menyiangi rumputnya. 

Dalam beberapa bulan ini beberapa kelas juga 

telah melakukan kegiatan menanam. Hal ini bertujuan 

untuk mengenalkan siswa pada alam. Juga merupakan 

suatu bentuk usaha kita agar siswa dapat peduli terhadap 

polusi udara di sekitar. Dengan menanam maka akan 

membuat  tempat  sek i tar  jad i  se juk  dan dapat 

menghasilkan oksigen. 

Berikut adalah beberapa testimoni siswa tentang 

memelihara ternak dan bercocok tanam:

Kami para murid sekolah ORA et LABORA BSD 

senang bersekolah di tempat ini. Kami bermain. Kami memelihara hewan marmut dan kelinci. 

Di sini kami bersenang-senang. Kami bertanggung jawab untuk memberi makan. (Athan, III-A)

Halo… nama saya Kirei. Saya bersekolah di SDK ORA et LABORA BSD. Di sekolah saya 

ada marmut. Setiap pagi kami memberi makan marmut. Setelah itu kami bermain. Kami 

belajar di kelas. Setelah belajar, kami pulang. 

Setiap kami pulang, kami selalu bermain dan 

melihat marmut. Sekolah kami sangat disiplin. 

Terima kasih. Aku senang bersekolah di OeL. 

(Kirei, III-A)

Kegiatan  dan Beternak Bercocok Tanam
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 Kunjungan mini trip kelas I SDK ORA et LABORA Pamulang kali ini ke Museum 

Transportasi yang ada di Taman Mini Indonesia Indah atau yang kita kenal dengan singkatan 

TMII. Kamis, 26 September 2019 hari itu sangat cerah dan antusiasme anak kelas I pun 

mewarnai mini trip hari itu. Mengetahui berbagai jenis transportasi yang ada di Indonesia,  

mempelajari model transportasi yang ada di darat, udara, serta di laut. Selain itu, anak kelas I 

SDK ORA et LABORA Pamulang diajarkan fungsi setiap transportasi yang ada di Indonesia. 

Banyak hal baru yang anak kelas I boleh dapatkan untuk menambah wawasan mereka 

nantinya, sehingga mereka boleh aktif dan memiliki ilmu yang luas untuk dikuasai kemudian 

hari dalam transportasi yang ada di Indonesia. Kesempatan inilah yang membuat anak-anak 

semakin antusias untuk terus mengetahui transportasi dalam bentuk moda lainnya yang 

belum ada di Indonesia atau mereka belajar menciptakan transportasi yang lebih baik untuk 

Indonesia.

Kegiatan Sekolah

54 Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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Kegiatan Kelas I SD ORA et LABORA BSD
Oleh: Ibu Magda

Berikut adalah beberapa aktivitas siswa kelas I-A pada semester ini:

1.  Imunisasi 2.  Gosok gigi

3.  Pemeriksaan gigi

Kegiatan Sekolah
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4.  Belajar tari topeng

5.  Mengenal perlengkapan makan

6.  Membantu mama menyiapkan makan malam

7.  Menu makan 4 sehat 5 sempurna

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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8.  Membaca di kelas

9.  Bermain sambil belajar

10.  Mengenal alat musik

11.  Hari batik

Kegiatan Sekolah
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 Pada hari Sabtu, 2 November 2019, sembilan siswa dari 

Sekolah OeL Panglima Polim kelas I hingga III mewakili sekolah untuk 

mengikuti lomba Spelling Bee di EF Cipete. Mereka adalah Jeremy 

Benjamin S, Rachel Aquila S, Michelle Evangeline G, Nicholas 

Dominic K, Audrey Jesse A S, Eliza Dinauli P, Raffael Aldrich G, 

Raivaniusuf Saputra, dan Lionel Timothy T. Mereka terbagi menjadi 2 

(dua) kategori yang berbeda, yaitu kategori A (kelas I-II) dan 

kategori B (kelas III-IV). 

Menang dan kalah merupakan hal yang sangat biasa dalam 

sebuah perlombaan, delapan dari sembilan peserta harus ikhlas 

menyelesaikan perlombaan di babak penyisihan pada setiap 

kategori. Siapa sangka, Nicholas Dominic K, atau yang akrab 

disapa Nico, berkesempatan untuk terus melaju ke babak semi 

nal bersama dengan peserta kategori A dari sekolah lain. 

Persiapan yang singkat bersama Miss Bunga dan menjadi satu-

satunya peserta dari Sekolah OeL yang lolos ke babak semi nal tidak membuatnya gentar. 

Nico justru semakin semangat dan yakin bahwa dirinya mampu dan layak menyabet gelar 

juara. Keyakinannya itu pun benar, Nico sekali lagi sukses pada babak semi nal dan berhak 

masuk ke babak nal. Di babak nal, kata-kata yang diberikan semakin kompleks dan 

menjadi tantangan tersendiri bagi Nico. 

Di babak nal, nyatanya tidak semulus saat babak penyisihan dan semi nal. Nico harus 

puas mendapatkan Juara 2, selisih 1 poin dengan lawannya yang menjadi Juara 1. Ketika 

ditanya bagaimana perasaannya, Nico menjawab, “I was happy and sad at the same time. I 

was happy because I got the second place, but I also sad because I misspelled one word 

only.” Nico yang saat ini masih duduk di bangku kelas II SD mengaku siap belajar lebih keras 

lagi untuk mengikuti perlombaan spelling bee berikutnya. Sebagai pemenang Juara 2, 

Nicholas akan maju 

mewakili Sekolah 

ORA et  LABORA 

p a d a  l o m b a 

s p e l l i n g  b e e 

Nasional yang akan 

d iadakan pada 

har i  M inggu,  24 

November 2019 di 

Lapangan Tennis 

Indoor Senayan. 

Wah, hebat sekali, 

N i c o !  S e l a m a t 

berjuang lagi ya… 

dan untuk Jeremy, 

Rachel, Michelle, 

Jesse, Eliza, Raffael, 

Evan,  dan L ion, 

tetap semangat 

ya! Besok kita coba 

lagi…:(PBNKD, 2019)

Kegiatan Sekolah

Spelling Bee Competition:
You're an un-Bee-lievable Speller!
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 Mini trip kelas II dan kelas III SDK ORA et LABORA Pamulang tahun ini mengunjungi 

Kebun Binatang Ragunan pada Selasa, 24 September 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 

seluruh anak kelas II ini sejumlah 70 anak dan anak kelas III yang berjumlah 55 anak. Tujuan 

diadakannya kunjungan ke Kebun Binatang Ragunan ini agar anak-anak dapat mengenal 

dan melihat secara langsung berbagai jenis hewan yang hidup di Indonesia. Berbagai 

macam habitat para hewan yang ada di Indonesia pun mereka dapat lihat secara 

langsung, dari hewan yang hidup di darat, di udara, dan di air. Selain itu, bukan saja anak-

anak kelas II dan kelas III SDK ORA et LABORA Pamulang hanya mengenal hewan-hewan 

yang ada tapi mereka dapat mengenal juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di 

Indonesia.
Kelas II

Kelas III

Kegiatan Sekolah

Kebun Binatang Ragunan

anak-anak dapat mengenal 

dan melihat secara langsung
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 Minggu ini adalah minggu bookweek. Kami melakukan banyak kegiatan dalam 

event ini. Pada hari pertama guru kami menceritakan tentang cerita berjudul “Baru 

Klinthing”. Ceritanya sangat menyenangkan dan seru. Lalu pada hari Selasa kami sekelas 

membuat cerita singkat di buku tulis tentang Baru Klinthing. Pada hari berikutnya kami juga 

mengunjungi perpustakaan keliling.

Menurutku cerita Baru Klinthing adalah cerita yang menarik, menyenangkan, seru 

dan mengandung banyak pesan moral. Cerita ini mengajarkan kita untuk berbakti pada 

orang tua dan melakukan perbuatan yang baik agar berbuah baik.

Pada hari Sumpah Pemuda kami semua mengikuti upacara dengan memakai baju 

tokoh favorit. Ada yang memakai baju tokoh-tokoh di lm superhero dan lain-lain. Banyak 

sekali yang memakai kostum menarik.

Siang itu di Aula TK diadakan acara puncak Bookweek. Ada drama Baru Klinthing 

yang diperankan oleh para guru dan dimeriahkan oleh penampilan siswa. Aku sangat 

senang. Acaranya menyenangkan, seru dan hebat. (Jenaya kelas V-C)

Kegiatan Sekolah

Bookweek

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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 Awal tahun pelajaran 2019-2020, setiap sekolah mengadakan kegiatan untuk 

pengenalan lingkungan sekolah terutama bagi siswa baru.

 Berbeda dengan SDK ORA et LABORA Panglima Polim, tidak hanya siswa baru saja, 

namun siswa lama pun ada penyegaran dan seminar-seminar yang sekiranya sangat 

berguna bagi mereka.

 Kegiatan awal tahun pelajaran di antaranya adalah Simulasi Pancasila, diajarkan 

bagaimana belajar tentang Pancasila dengan metode yang menyenangkan.

 Selain simulasi Pancasila, ada juga seminar “Stop Narkoba“, sekolah berusaha 

memberi bekal kepada peserta didik agar tidak terjerumus dengan mengkonsumsi narkoba. 

Pengenalan bentuk–bentuk narkoba yang saat ini bisa masuk dalam kemasan berbagai 

makanan, misalnya dalam kemasan bentuk permen dan lain-lain.

 Dengan membekali pengetahuan tentang narkoba lebih dini diharapkan anak- 

anak akan lebih hati–hati dan tidak terjerumus di dalamnya, sehingga masa depan akan 

terselamatkan. (Nnk, Des 2019)
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Kegiatan Sekolah

KEGIATAN AWAL TAHUN PELAJARAN 2019-2020 
SDK ORA et LABORA PANGLIMA POLIM
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 Kegiatan mini trip kelas V SDK ORA et LABORA Pamulang terlaksana pada Kamis, 26  

September 2019 di Museum Zoologi yang ada di Kebun Raya Bogor. Kegiatan yang diikuti 

oleh 53 anak ini merupakan kegiatan yang dapat menambah pengetahuan alam mereka 

mengenai rangka hewan vertebrata dan berbagai macam tumbuhan yang ada. Selain ilmu 

yang boleh mereka dapatkan, anak-anak dapat belajar menjadi pribadi yang lebih disiplin 

dan bertanggung jawab akan tugas dan kewajiban yang mereka harus kerjakan di dalam 

lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar mereka kelak.

Kegiatan Sekolah

Museum Zoologi

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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Berikut adalah kegiatan Ayo 

Berteman yang telah dilakukan 

pada semester 1 tahun pelajaran 

2019-2020.

Kegiatan Sekolah

1.  Pameran kebudayaan Sumba

2.  Menulis surat untuk teman di Sumba

3.  Mengumpulkan mainan untuk teman di Sumba



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

Laborian
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 Pelajaran sains bagi sebagian siswa dianggap sebagai pelajaran yang serius 

sekaligus sulit. Ketika disebutkan mapel sika atau kimia misalanya, yang terbayang adalah 

hitung-hitungan yang sulit dan memeras otak. Sehingga pelajaran sains tidak digemari 

kebanyakan siswa bahkan dianggap sebagai momok pelajaran.

 Padahal banyak sisi yang menarik dan menyenangkan dari sains itu sendiri. Oleh 

karena i tu kami mencoba untuk membantah anggapan tersebut dengan 

menyelenggarakan kegiatan "Science Day" bagi para siswa SD dan SMP ORA et LABORA 

Jakarta. Selama satu hari (Jumat, 8 November 2019) para siswa mengikuti kegiatan sains di 

sekolah dengan melakukan eksperimen-eksperimen sederhana.

Kegiatan Sekolah

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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 Seluruh kelas VI SDK ORA et 

LABORA Pamulang melakukan 

kegiatan mini trip ke Museum 

Keprajuritan yang ada di Taman 

Mini Indonesia Indah pada Kamis, 

26 September 2019. Jumlah anak-

anak yang mengikuti kegiatan mini 

trip ini sekitar 64 anak. Anak-anak 

kelas VI SDK ORA et LABORA 

Pamulang menjadi tahu mengenai 

tokoh-tokoh pahlawan yang ada di 

Indonesia, belajar mengenai 

keragaman pakaian adat serta 

ragam senjata tradisional yang ada 

di Indonesia, dan hasil bumi dari 

berbagai daerah yang ada di 

Indonesia. Hal baru yang menarik 

bagi anak kelas VI SDK ORA et 

LABORA Pamulang karena mereka 

dapat melihat bahwa Indonesia 

kaya akan budaya serta tradisi 

yang harus dijaga dan dilestarikan 

sepanjang masa dan anak-anak 

akan selalu memiliki rasa bangga 

menjadi anak-anak Indonesia.

Kegiatan Sekolah

Museum 
Keprajuritan

Bahwa Indonesia kaya

akan budaya serta tradisi 



Menanam bibit kangkung 

menggunakan pupuk kompos organik
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 Halo teman-teman, pada 

hari Kamis, 7 November 2019 kelas 

IV-A dan IV-B menanam bibit 

k a n g k u n g .  M u l a - m u l a  k a m i 

berkumpul di  taman sekolah. 

Sebelum kami menanam, kami 

diber ikan penjelasan ter lebih 

dahulu oleh Pak Yus dan Bu Yana. 

K e m u d i a n  k a m i  p u n  m u l a i 

menanam. Kami menanam bibit 

kangkung menggunakan pupuk 

kompos organik.

Apakah teman-teman tahu 

apa itu pupuk kompos organik? 

Pupuk kompos organik yaitu pupuk 

y a n g  d i b u a t  d e n g a n  c a r a 

menguraikan sisa-sisa tanaman dan 

hewan dengan bantuan organisme  

h i d u p .  S e t e l a h  i t u ,  k a m i 

memasukkan  pupuk  kompos 

organik ke dalam polybag. Sembari 

menunggu teman-teman yang 

belum mendapat giliran, kami 

berbincang-bincang.

Setelah semua mendapat 

giliran menanam, kami meletakkan 

polybag di bawah sinar matahari. 

Jangan lupa disiram dengan penuh 

kasih sayang juga ya teman-teman. 

Kemudian bel pun berbunyi, sudah 

waktunya kami pulang. Selamat 

mencoba teman-teman. (Leticia R. 

Siagian, kelas IV-A)

Kegiatan Sekolah

Menanam Bibit Kangkung
Bersama IV-A dan IV-B SDK OeL BSD

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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 Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kegiatan field trip ke Cimory Bogor telah 

terlaksana pada hari Jumat tanggal 22 November 2019. Kegiatan eld trip edukasi ini diikuti 

oleh seluruh siswa KB dan TKK ORA et LABORA Pamulang. Semua siswa sangat antusias 

mengikuti kegiatan eld trip ini yang dikemas dalam acara Cimory Dairy Tour. Pada kegiatan 

ini anak-anak diperkenalkan dengan minuman susu sapi yang sudah difermentasi/yoghurt. 

Mereka diajak melihat sapi, belajar memerah susu sapi, memberi makan sapi, menonton 

sejarah Cimory dan membuat milkshake.

Kami berangkat dari sekolah pukul 07.00 WIB dan sampai di Cimory pukul 09.30 WIB. 

Puji Tuhan perjalanan cukup lancar. Sampai di sana rombongan kami disambut oleh petugas 

yang merangkap sebagai tour guide kami selama di Cimory. Di sana kami mengikuti acara 

yang sudah dikemas oleh pihak Cimory.

Kedatangan kami disambut oleh petugas Cimory dan diberikan welcome drink 

berupa susu stroberi dingin. Kemudian kami langsung diajak menuruni bukit Cimory Mini Farm. 

Di sini kami melihat mini zoo terlebih dahulu, anak-anak diperkenalkan dengan binatang 

yang ada di sana, seperti rusa, angsa, ayam kalkun, ikan hias, hamster, kangguru, monyet, 

sapi dan anak sapi.

Sebelum beraktivitas dengan sapi kami mendengarkan “cow story”. Kami berkumpul 

di ruangan terbuka untuk mendengarkan penjelasan dari Mr. Cow mengenai sejarah 

berdirinya Cimory, jenis sapi, usia sapi dan produk-produk yang dihasilkan dari susu sapi di 

Cimory Bogor. Selanjutnya anak-anak diperbolehkan memerah susu sapi satu persatu dan 

memberi makan sapi dengan rumput segar. Di sini anak-anak ada yang super heboh, ada 

yang menangis karena sangat takut mencoba memerah susu sapi, dan ada yang sangat 

antusias saat memberi makan sapi. Tak lupa kami mencuci tangan setelah beraktivitas 

dengan para sapi.

Melanjutkan perjalanan kami menuju ke Monster Aquarium dengan menyeberangi 

jembatan gantung, kami perkirakan di sini anak-anak takut untuk berjalan di atas jembatan 

layang, ternyata salah! Mereka sangat berani dan antusias khususnya anak-anak kelas TK-A2.

Belum berakhir perjalanan kami di sini,  kami masih diajak pergi untuk menonton mengenai 

pembuatan cokelat, makan cokelat di toko, makan siang, dan membuat milkshake.

Tiba saatnya kami akan pulang, acara ditutup dengan pembagian goody bag dan 

masuk ke bus masing-masing. Kami tiba kembali di sekolah ORA et LABORA Pamulang kurang 

lebih jam 16.30 WIB. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini.

TK Pamulang Kegiatan Sekolah

Field Trip Ke CIMORY Bogor
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 Melatih dan mengajarkan anak mengenai materi pelajaran merupakan hal biasa 

yang dilakukan. Namun, mengajak anak lebih mengenal lagi lingkungan alam sekitar 

termasuk hal yang jarang dilakukan oleh para pengajar atau guru kebanyakan. Tetapi di SDK 

ORA et LABORA Pamulang ini para siswa diajak untuk melakukan hal sederhana untuk 

melestarikan dan menjaga lingkungan sekitar mereka. Peduli akan apa yang ada di sekeliling 

m e r e k a  d a n  m e m b i a s a k a n  d a l a m 

meningkatkan kesadaran siswa-siswi untuk 

terus menjaga lingkungan sekolah mereka.

Kegiatan “Sekolahku Hijau Sekolahku 

Sehat” di SDK ORA et LABORA Pamulang 

dilaksanakan pada Selasa, 17 Desember 2019 

yang diikuti oleh siswa-siswi kelas empat 

hingga kelas enam serta para pengajar. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari 

ini membuat para siswa-siswi tertantang 

untuk semakin menjaga lingkungan sekitar 

termasuk lingkungan sekolah mereka. Para 

siswa-siswi diajak untuk menanam tanaman 

hias di sekitar sekolah dan di pagar sekolah 

sebagai pemanfaatan lahan sempit. Hal kecil 

ini yang sering disepelekan sebagian besar 

generasi penerus, sangatlah berguna untuk 

pembentukan karakter para siswa di SDK ORA et 

LABORA Pamulang.

Perhatian khusus bagi para pengajar untuk 

terus menanamkan makna mengenai “Sekolahku 

Hijau Sekolahku Sehat” ini perlu dipertahankan. 

Kesan dan pesan yang mereka rasakan pastinya 

akan diingat oleh seluruh siswa-siswi yang terlibat 

dalam kegiatan bermanfaat seperti ini. Terus 

menjadi generasi yang mau mencintai serta 

merawat dengan penuh rasa peduli terhadap 

lingkungan sekitar terlebih lingkungan sekolah 

SDK ORA et LABORA Pamulang.

Kegiatan Sekolah

Kegiatan Go Green School

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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 Hi teman-teman, namaku Angel. Aku akan menceritakan pengalamanku saat “Me 

Time” di sekolah. Waktu “Me Time” yang hadir adalah papaku. 

 Aku menceritakan tentang Pancasila. Perasaanku deg-degan banget. Tetapi pas 

sudah selesai bercerita jadi lega deh . Aku senang sekali bisa bercerita di depan para orang 

tua siswa. Terima kasih sudah membaca ceritaku. Bye! (Carissa Angel, kelas III-B)

Kegiatan Sekolah

Me Time SD BSD
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Kegiatan Sekolah
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 Kegiatan entrepreneurship yang diikuti oleh siswa kelas satu hingga enam SDK ORA et 

LABORA Pamulang dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Juni 2019 sampai Rabu, 26 Juni 2019. 

Tujuan dari kegiatan ini sendiri dapat melatih siswa dalam merancang suatu usaha yang 

diinginkan mulai dari pembuatan produk, memasarkan produk hingga melakukan penjualan 

produk tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, siswa diajarkan untuk tampil 

berani dan bertanggung jawab atas perencanaan yang sudah dibuat siswa dalam 

mengelola keuangan mereka. Melalui kegiatan entrepreneurship inilah siswa semakin 

paham dan mendapat ilmu baru untuk terus membuat strategi baik dalam pembelajaran 

maupun dalam kehidupan mereka, agar siswa dapat terus bertahan untuk menghadapi 

kesulitan-kesulitan dalam kehidupan mereka.

Kegiatan Entrepreneurship
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Create Stars In God’s Hand 71Edisi Februari 2020

Kegiatan Sekolah

 Kelas kami VI-B, menjual bakwan jagung “nuklir”. Bakwan jagung nuklir yang kami jual sangatlah laku. Penghasilan kami dalam penjualan bakwan jagung cukup banyak.
Hal yang aku pelajari dari entrepreneur day adalah berdoa dulu sebelum membuka usaha. Agar usaha kita laku dan lancar seperti penjualan bakwan jagung nuklir kami. Kesenangan yang aku rasakan pada saat kegiatan entrepreneur day adalah saat aku dan Jojo membuka undian dari orang yang telah membeli undian kami. Banyak lho yang ikut undian. Guru-guru pun membeli undian dari kami.
Jajanan makanan yang saya beli lumayan enak dan banyak. Sekarang aku mulai tahu caranya membuka usaha. Dan aku juga belajar jual beli. (Darren, kelas VI-B SD BSD)

Entrepreneur Day
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Kegiatan Sekolah

272 Edisi Februari 2020 

 Pesta siaga 2019 diikuti oleh kelas III dan IV SDK ORA et LABORA Pamulang yang 

berlangsung pada Rabu, 20 November 2019. Kegiatan pesta siaga ini berhubungan dengan 

kegiatan pramuka, yang melalui kegiatan ini mereka dapat menumbuhkan motivasi, 

inspirasi, pengalaman dan penghayatan sebagai pramuka siaga yang memilki pedoman 

Pancasila yang baik. Pesta siaga inipun melatih para pramuka siaga untuk berani untuk 

menyampaikan pendapat serta gagasannya, dan saling berbagi saat memecahkan 

masalah di dalam kelompok. Manfaat seperti inilah yang menjadi modal mereka untuk 

memiliki prinsip-prinsip dasar dan metode kegiatan pramuka yang baik dan benar serta 

dalam mengaplikasikan di dalam kehidupan anak-anak kelas III dan IV SDK ORA et LABORA 

Pamulang. 

Pesta Siaga

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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 Perkemahan Jumat Sabtu SDK ORA et LABORA Pamulang diadakan pada Jumat, 30 

Agustus 2019 hingga Sabtu, 31 Agustus 2019. Peserta yang terlibat dari seluruh kelas V dan 

kelas VI, sejumlah 117 anak. Kegiatan perjusa mengajarkan banyak hal pada seluruh mereka 

yang mengikuti kegiatan ini seperti halnya, menumbuhkan rasa berbangsa dan bertanah air 

pada diri anak-anak kelas V dan kelas VI SDK ORA et LABORA Pamulang. Membentuk pola 

pikir anak-anak yang terlibat dalam kreativitas untuk berkreasi, bertindak cepat melalui 

kemahiran kegiatan pramuka ini dan anak-anak dapat menumbuhkan kepedulian pada 

sesamanya sehingga anak-anak dapat bertanggung jawab dengan kewajiban mereka 

serta disiplin.

Kegiatan Sekolah

Perjusa (Perkemahan Jumat Sabtu)
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 Waktu perjusa aku senang bisa melakukan banyak kegiatan. Aku bercocok tanam, 

mengikuti upacara, mendirikan tenda, membuat yel-yel, dan lain-lain. Saat malam hari ada 

acara jelajah malam. Terdapat empat pos. Saat itu aku menyusun gambar, menyelesaikan 

soal, menyanyikan lagu daerah. Pos yang paling seru adalah di pos 4 karena aku bisa 

menyanyikan beberapa lagu daerah seperti Yamko Rambe Yamko dengan gerakan.

Di pagi hari aku senam bersama dan itu seru 

banget. Kami menyelesaikan 

beberapa pos lagi bersama 

reguku. O iya, aku dari regu 

Merpati. Kami menyelesaikan 

4 pos lagi. Yang paling seru 

adalah pos terakhir. Di sana 

kami menahan air yang ada di 

p i p a ,  m e n g o p e r  a i r 

m e n g g u n a k a n  b a s k o m , 

m e l e w a t i  b a n .  S e t e l a h 

penjelajahan kami mandi dan 

makan bersama.

Acara terakhir adalah 

u p a c a r a  p e n u t u p  d a n 

pembagian hadiah untuk regu 

terbaik. Reguku menang Juara 

2. Setelah pembagian hadiah 

kami pulang. Perjusa adalah 

pengalaman yang seru sekali. 

(Raphael Theo, kelas V-B)

Kegiatan Sekolah

Perjusa SDK OeL BSD
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Kegiatan Sekolah
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Kegiatan Sekolah

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama

Yosua menggantikan Musa! Itulah tema yang dibawakan tim guru SD-SMP OeL 

Panglima Polim. Kesempatan untuk melayani anak-anak sekolah minggu kali ini diadakan di 

GBI Karunia Kebayoran pada Minggu, 24 November 2019 pada ibadah pukul 06.30. Guru-

guru yang bertugas dibagi menjadi dua tim, kelas batita-TK dan kelas SD. Mereka begitu 

antusias menyimak drama dan juga puppet show yang dibawakan. Hal yang sama juga 

dirasakan guru-guru yang bertugas. Pengalaman berbagi kisah Alkitab kepada anak-anak 

sekolah minggu merupakan pengalaman yang mendatangkan sukacita, karena para guru 

tidak hanya mendapatkan berkat namun juga menjadi berkat bagi sesama. 

Pelayanan di Kebayoran
GBI Karunia 
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 Hai Laborians! Kalian tahu tidak sih, SMPK ORA et LABORA 

Pamulang mengadakan kegiatan MPLS 

(masa pengenalan lingkungan 

sekolah) bagi siswa-siswi yang baru 

memasuki sekolah menengah di 

OeL? Kami mengadakannya pada 

tanggal 16–18 Juli 2019. Tema MPLS 

tahun ini adalah “Aku bangga 

sekolah di OeL”. Peserta MPLS tahun 

ini terdiri dari 59 peserta yang berasal 

dari 6 sekolah. Seminar dari BNN juga 

turut mengisi masa MPLS. Tujuan 

diadakan seminar BNN ini untuk 

memberikan wawasan kepada kami 

tentang bahaya narkoba. Kami 

merasa sangat senang karena dengan 

adanya kegiatan ini kami sal ing 

mengenal dan juga menjadi semakin 

dekat. Kami bangga menjadi siswa 

OeL!! (Marshanda/ kelas VIII)

Kegiatan Sekolah

Mengenal Lingkungan Sekolahku
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 Senin, 15 Juli 2019 kami bersiap menyambut angkatan baru yang bergabung 

menjadi keluarga ORA et LABORA BSD. Pengurus OSIS SMP 2018/2019 bertugas mendampingi 

siswa/siswi baru dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Seperti biasa, pada 

hari Senin kita mengadakan upacara bendera sekaligus menyambut kedatangan angkatan 

baru. Pengurus OSIS SMP 2018/2019 membantu siswa/siswi mengenal bapak/ibu guru, kakak 

kelas, teman-teman dan lingkungan sekolah. Pada hari pertama, tampaknya siswa/siswi 

angkatan 27 masih terlihat malu-malu. Namun, hari kedua mereka sudah mulai bersemangat  

dan bisa berbaur dengan teman-teman. Selasa, 16 Juli 2019 hari kedua MPLS kami 

mengadakan doa pagi, olahraga pagi bersama dan kegiatan baris-berbaris. Hari kedua ini 

terlihat sangat menyenangkan sekaligus menambah wawasan mengenai baris-berbaris. 

Pengurus OSIS juga membuat permainan kecil untuk mempererat hubungan sesama pelajar. 

Pada hari terakhir, Rabu, 17 Juli 2019, seluruh siswa/siswi SMPK ORA et LABORA BSD mengikuti 

demo ekskul sehingga mereka mengetahui ekskul apa saja yang terdapat di SMPK ORA et 

LABORA BSD mulai dari bola basket, futsal, cheerleader, band, modern dance, klub jurnalistik, 

hingga klub IT entrepreneur. Kegiatan demo ekskul ini, bertujuan agar para siswa 

menentukan ekskul yang akan diikuti selama 1 tahun. Tidak terasa, kegiatan MPLS akan 

berakhir. Untuk mengakhiri kegiatan MPLS ini para pengurus OSIS SMP 2018/2019 

melaksanakan upacara penutup. Pada upacara penutup ini, kami pun memilih King dan 

Queen dari angkatan 27 yaitu sebagai King, Jesen (VII-C) dan Clara (VII-B) terpilih sebagai 

Queen. Welcome to our family, angkatan 27! (Ellen/ Siswi SMPK BSD)

Kegiatan Sekolah

TAK KENAL  TAK SAYANG
MAKA

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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 Halo sahabat buletin! 

Siapa bilang tentara itu menyeramkan? Di 

balik kegarangannya ternyata mereka punya 

hati yang baik dan lembut lho…

 Semua itu sudah kami rasakan waktu 

kami mengikuti kegiatan Latihan Dasar 

Kepemimpinan atau lebih terkenal dengan 

sebutan LDK selama tiga hari di Yonif Mekanis 

203/AK. LDK ini wajib diikuti oleh seluruh siswa 

kelas VII. Tanggal 11-13 September 2019 

merupakan hari yang penuh cerita bagi kami. 

Seruu…, pokoknya! 

 Namanya juga Lat ihan Dasar 

Kepemimpinan, karena itu kami dilatih agar 

kami bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri 

dulu. Kami dilatih untuk melakukan sesuatu 

dengan cepat, tepat waktu, bertanggung jawab, peduli, pemberani, dan 

juga pandai bersyukur. Kami harus bersyukur bisa makan apa pun yang disediakan, entah 

suka atau tidak suka karena masih banyak di luar sana yang kekurangan. Akan tetapi, yang 

paling utama adalah kami diajarkan untuk semakin cinta tanah air. 

 Sahabat buletin… banyak kesan yang 

kami dapatkan. Hari pertama, kami 

merasa ketakutan karena pelatih terkesan 

sangat galak dan kami ingin pulang. Hari 

kedua, kami mulai menikmati karena 

ternyata pelatih yang semuanya laki-laki 

dan terkesan galak itu ternyata baik dan 

lucu. Hari ketiga, kami merasakan waktu 

terlalu cepat dan malah pengin kegiatan 

LDK diperpanjang. Kami semakin dekat 

dengan Letda Inf Yudi Ariyanto, Sertu 

Harsono, Serda Samsul, Kopda Danang, Prk 

Riswandi, Sertu A.Rahman, Serda Haswar, 

Kopda Silaban, dan Prk Hari Yuwono. 

Mereka semua adalah pelatih kami. (Letta 

dan Kathleen, kelas VII-B)

Kegiatan Sekolah

LDK SMP ORA et LABORA Pamulang - Belajar Bersama TNI, 
Siapa Bilang Tentara itu Menyeramkan
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 “ Langit cerah mendadak berubah menjadi kelabu, 

hangat siang ini dikagetkan dengan turun salju. 

Semangat datang pagi hari menyongsong ilmu, rasa 

lelah dan penat bukan menjadi kendalaku.” Pantun di 

atas mengingatkan kita akan menyongsong ilmu 

memang melewati proses yang menguras tenaga dan 

perjuangan. Kali ini para generasi milenial OeL 

mendapat didikan di tempat berbeda yaitu Batalyon 

Infanteri Mekanis 203/AK yang berlokasi di Jl. Gatot 

Subroto KM 6 Jatiuwung, Kota Tangerang. Selama 2 

malam 3 hari (13-15 November 2019) yang terdiri dari 30 

peserta kelas VII dan kelas VIII. Selama 3 hari berjuang 

melatih mereka untuk menjadi siswa yang mandiri, tangguh ketika menghadapi tantangan 

dan masalah dalam belajar. Hari pertama semua 

peserta di cek kesehatan kemudian dilanjutkan 

dengan perkenalan, cara memberi Pertolongan 

Pertama Pada Kecelakaan, berkemah dan 

pengenalan teknik dasar pada Peraturan Baris 

Berbaris (PBB). 

Semua perasaan menyesuaikan dengan 

keadaan, ada yang merasa tidak nyaman 

dengan suasana baru ada pula siswa yang 

merasa bahagia bebas dari orang tua. Semua ini 

membentuk karakter, kemandirian dan tanggung 

jawab dalam menyelesaikan masalah atau 

tugasnya. Hari kedua dilanjutkan dengan 

pemantapan dalam berbaris (PBB) dan yang tidak kalah menarik adanya outbound. 

Outbound yang diberikan melatih ketahanan emosional, ketangkasan, kerja sama tim, 

berani memimpin dan peduli terhadap keadaannya. Puncak kegiatan di hari kedua adalah 

peserta LDK mengikuti jurit malam yang merupakan 

reeksi kehidupan sehari di mana setiap anak berani 

dan tangguh dalam menghadapi tantangan yang 

ada di depannya (masa depan). 

Hari ketiga sebagai hari penutup di mana kami 

dibawa berkeliling menggunakan kendaraan “joy 

ride”. Kami sangat bersukacita, berasa seperti sedang 

berperang. Kami merasakan bahwa perjuangan kita 

sebagai kaum muda masih sangat panjang untuk 

melanjutkan harapan bangsa. Kami senang belajar 

bergaya militer, meski lelah tapi banyak pembelajaran 

berharga yang kami dapat. (Christine A)

Kegiatan Sekolah

MENDIDIK  BERGAYA KAUM MILENIAL MILITER
SMP Panglima Polim

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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  Pada hari Kamis, tanggal 19 September 

2019, dua siswa SMPK ORA et LABORA BSD mengikuti 

Science Competition di Labora Fest 2019. Dari SMPK ORA 

et LABORA BSD terdiri dari satu tim yaitu Darryl Oktavian 

Mahardika dan Matthew  Marvellius. Pada lomba 

Science Competition terdapat 2 babak, yaitu babak 

penyisihan dan babak nal. Di babak nal terdapat tiga 

tahap yang terdiri dari tictactoe, problem solving, dan 

quiz. 

  Saat babak penyisihan terdapat 80 soal 

pilihan ganda. Di dalam soal itu 3 bagian Biologi, Fisika, 

dan Kimia. Biologi 40 soal, sika 20 soal, dan kimia 20 soal. 

Babak penyisihan berjalan selama 90 menit. Selama 

babak penyisihan, suasana di dalam ruangan sangat 

hening, mencekam, dan tegang. Setelah babak 

penyisihan selesai, para peserta istirahat selama 30 

menit. Sambil menuggu hasil penilaian, diadak mini 

workshop. Saat mini workshop para peserta belajar 

membuat deterjen. Setelah itu masing-masing peserta 

diberikan sabun sebagai souvenir.

 Setelah istirahat selesai, panitia mengumumkan para pemenang lomba  Science 

Competition. Juara pertama, sekolah Tunas Bangsa berhasil membawa pulang 1 buah Piala, 

tiket ke Bali untuk 4 hari 3 malam, sertikat, dan uang pembinaan Rp1.000.000,00. Juara 

kedua, Tunas Bangsa membawa pulang piala, sertikat, dan uang pembinaan Rp500.000,00. 

Terakhir, juara ketiga SMPK ORA et LABORA BSD mendapat piala, sertikat, dan uang 

pembinaan Rp300.000,00. Congratulations Darryl and Matthew!

Labora Fest 2019: 
Science Competition

Mewakili SDK ORA et LABORA 

Pamulang, Christopher Joan 

Fernando s i swa kelas enam 

berhasi l  meraih Juara I  dan 

Jonathan Azarel siswa kelas lima 

berhasil meraih Juara II dalam 

perlombaan Olimpiade Alkitab 

kategori kelas empat hingga kelas 

enam yang diadakan oleh SDK 

ORA et LABORA Panglima Polim. 

Melalui kegiatan inilah anak-anak 

dapat lebih berani untuk tampil 

dan menunjukkan kehebatan 

m e r e k a  d a l a m  b e r b a g a i 

perlombaan. Kiranya prestasi 

yang boleh diraih oleh Christopher 

dan Jonathan Azarel  dapat 

dijadikan contoh bagi siswa-siswi 

SDK ORA et LABORA lainnya untuk 

bersedia menjadi wakil ajang 

perlombaan lainnya.
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 Mewakili SDK ORA et 

LABORA Pamulang, Christina 

Hesti Cahyaningtyas siswi kelas 

enam berhasil meraih juara I dan 

Verina Rachel Nauli Mercys siswi 

kelas enam berhasil meraih 

Juara II dalam perlombaan 

Membaca Indah Mazmur yang 

diadakan oleh SDK ORA et 

LABORA Panglima Polim. Melalui 

kegiatan inilah anak-anak lebih 

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

m e n u n j u k k a n  k e h e b a t a n 

m e r e k a  d a l a m  b e r b a g a i 

perlombaan lainnya. Kiranya 

prestasi yang boleh diraih oleh 

Hesti dan Verina dapat dijadikan 

contoh bagi siswa-siswi SDK ORA 

e t  L A B O R A  l a i n n y a  u n t u k 

bersedia menjadi wakil ajang 

perlombaan lainnya.

Mewakili SDK ORA et LABORA Pamulang, 

Nindy Michellin Janika siswi kelas dua 

SDK ORA et LABORA Pamulang berhasil 

meraih Juara I mewarnai gambar 

kategori SD pada kegiatan Labora Fest 

yang diadakan oleh ORA et LABORA 

BSD. Melalui kegiatan inilah anak-anak 

lebih berani untuk berlomba dan 

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

kreativitas mereka. Kiranya prestasi yang 

boleh diraih oleh Nindy dapat dijadikan 

contoh bagi siswa-siswi SDK ORA et 

LABORA lainnya untuk berani menjadi 

wakil ajang perlombaan lainnya.

 Dalam kegiatan Labora Fest yang 

diadakan oleh ORA et LABORA BSD, Lovia 

Revita Imanuela siswi kelas empat SDK ORA 

et LABORA Pamulang berhasil meraih Juara 

II menggambar kategori SD. Melalui 

kegiatan inilah anak lebih berani untuk 

berkompetisi dan menyalurkan bakat serta 

kreativitas yang mereka miliki, sehingga 

siswa-siswi SDK ORA et LABORA lainnya pun 

lebih berani lagi untuk menjadi wakil bagi 

sekolahnya untuk memberikan prestasi 

yang baik.
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 Tanggal 20 September hingga 27 

September 2019 SDK ORA et LABORA 

Pamulang  mengikuti kegiatan LABORA FEST 

yang diadakan oleh  ORA et LABORA BSD. Tim 

bola basket SDK ORA et LABORA Pamulang 

berhasil meraih Juara II dalam kegiatan ini. 

Antusias yang boleh mereka berikan hingga 

memenangkan pertandingan ini sangatlah 

menginspirasi bagi siswa-siswi lainnya. Kiranya 

prestasi yang boleh diraih tim bola basket ORA 

et LABORA Pamulang dapat dijadikan motivasi 

bagi siswa-siswi lainnya untuk berani menjadi 

wakil dalam LABORA FEST tahun berikutnya.

 Mewak i l i  SDK  ORA et  LABORA 

Pamulang, tim bola basket SDK ORA et 

LABORA Pamulang berhasil meraih prestasi 

yang membanggakan dan mengharumkan 

nama SDK ORA et LABORA Pamulang dengan 

meraih Juara I perlombaan bola basket yang 

diadakan oleh Sekolah Al-Zahra, Pamulang. 

Melalui kegiatan inilah anak-anak lebih berani 

untuk berkompetisi dan bersaing secara sportif 

dalam suatu pertandingan. Kiranya prestasi 

yang menjadi suatu kebanggaan bersama 

SDK ORA et LABORA Pamulang, dapat 

dijadikan suatu panutan bagi siswa-siswi SDK 

ORA et LABORA lainnya untuk berani menjadi 

wakil ajang perlombaan lainnya.
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 Saint John's Youth Nation Cup 2019 (SYNC) adalah 

kompetisi perlombaan yang diadakan oleh Saint John’s 

School. Ada banyak sekolah yang ikut berpartisipasi dalam 

cup ini, seperti Ipeka BSD, Penabur Gading Serpong, Athalia, 

dan beberapa sekolah se-Tangerang Selatan. Pada hari 

Rabu, 4 September 2019, tim bola basket putra dan putri dari 

SMPK ORA et LABORA BSD mengikuti pertandingan bola 

basket. Tim putri bertanding melawan Saint John’s untuk 

memperebutkan juara ketiga sedangkan tim putra 

bertanding melawan Penabur Gading Serpong untuk 

memperebutkan juara pertama. Tim bola basket putra ORA 

et LABORA BSD mendapat skor 29 sedangan Penabur 

Gading Serpong mendapat skor 49, dengan itu maka tim 

bola basket putra meraih juara kedua. Sayangnya, tim bola 

basket putri belum bisa meraih juara, skor untuk tim putri ORA 

et LABORA BSD adalah 11 poin dan 22 poin untuk Saint 

John’s. Namun, mereka sudah melakukan yang terbaik 

untuk membanggakan ORA et LABORA BSD. Beberapa 

siswa dari SMPK ORA et LABORA BSD datang dengan antusias tinggi untuk menjadi suporter 

dan meramaikan pertandingan. Atas kemenangan ini tim Labora Wolves membawa pulang 

piala Juara 2, sertikat, medali dan uang pembinaan. Congratulations to these young 

athletes for the achievement, Labora Wolves! (Jacqueline Felicia/ Siswa / SMPK OeL BSD)

Saint John's Youth Nation Cup 2019
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 Mempelajari sebuah sejarah belum 

tentu disukai oleh seorang anak yang hidup di 

era jaman now seperti saat ini. Namun belajar 

sejarah akan menyenangkan jika penyajiannya 

juga ikut menyenangkan dan membawa 

suasana seolah berada dalam era tersebut. 

 Sekolah Kr i s ten ORA et  LABORA 

Panglima Polim menyajikan dan membawa 

siswa-siswa untuk mengenal Museum Alkitab 

yang didirikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia 

(LAI). Kami bekerja sama dengan Lembaga 

Alkitab Indonesia untuk membantu umat 

kristiani dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi di bidang biblika atau 

kealkitaban. Museum Alkitab mendampingi keberadaan Perpustakaan Biblika, 

menyediakan koleksi terkait Sejarah Alkitab yang disajikan secara kronologis.

Museum Alkitab terbuka untuk anak-

anak hingga orang dewasa yang berminat 

m e m p e l a j a r i  S e j a r a h  A l k i t a b  d a n 

kebudayaan masyarakat pada masa 

penulisan Alkitab dengan cara yang 

mudah, santai,  dan menyenangkan. 

Pengunjung dapat menikmati kegiatan 

rekreatif sambil menambah pengetahuan.

Selama 3 hari (25-27 September 

2019) Sekolah Kristen ORA et LABORA 

membuka Museum Alkitab untuk berkunjung 

dibantu oleh tim lembaga Alkitab dan 

member i  penjelasan kepada set iap 

rombongan pengunjung baik dari sekolah 

ORA et LABORA kampus lain bahkan kami 

mengundang sekolah-sekolah Kristen (TK, 

SD, SMP) sewilayah Kebayoran Baru. Tidak 

hanya sekolah Kristen namun kami juga 

berusaha menjangkau dan bekerja sama 

dengan sekolah negeri. Setelah berkunjung 

ke museum Alkitab siswa-siswi diarahkan 

untuk NoBar (nonton bareng) tentang 

sejarah berdi r inya Lembaga Alk i tab 

Indonesia.

Begitu besarnya antusiasme siswa-

siswi dan guru pendamping ketika datang 

berkunjung. Bahkan apa yang kami tidak 

pikirkan mungkin terjadi. Kami melihat 

beberapa siswa-siswa yang non-Kristen juga 

ikut berkunjung. Dari data yang kami peroleh 

ada 750 pengunjung selama 3 hari di 

bukanya museum Alkitab di Sekolah ORA et 

LABORA Panglima Polim. Di hari terakhir atau 

hari puncak acara BAS ini siswa-siswa ikut 

berpartisipasi dalam beberapa lomba untuk 

“Mendekatkan Yang Jauh“

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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mengasah memampuan Alkitab. Ada pun lomba-lomba tersebut adalah lomba Olimpiade 

Alkitab, lomba Menyusun Indah Puzzle, lomba Membaca Indah Mazmur, semua jenis lomba 

tersebut diikuti oleh jenjang TK, SD, SMP. 

Perasaan bahagia yang diliputi keseruan membawa kebersamaan yang tak 

terlupakan. Setiap relasi membawa pesan moral dan pengalaman. Jangan menjauhkan diri 

dari persekutuan-persekutuanmu berusahalah membangun kebersamaan. (smpkoel)
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 Selasa, 27 Agustus 2019 

kami Tim Jurnalistik, diundang 

acara grand launching Kartu 

Perpustakaan Daerah Tangsel 

yang terbaru. Acara tersebut 

diselenggarakan di Mal Teras 

Kota, BSD, Tangerang Selatan. 

Teman kami ,  Jacque l ine 

Febiola telah mewawancarai 

Ibu Dani, selaku merupakan 

ketua panitia dalam acara 

tersebut.

 I b u  D a n i  m e n g -

ungkapkan tujuan dari acara 

i n i  y a i t u  p e r t a m a  u n t u k 

m e m p e r k e n a l k a n  p e r -

pustakaan Kota Tangerang 

Selatan. Kedua adalah untuk 

meningkatkan minat membaca masyarakat di Kota Tangerang Selatan dengan adanya 

penerbitan kartu perpustakaan yang menarik, baru, dan modern.

 Beliau mengatakan bahwa literasi itu sangat penting bagi kita generasi muda agar 

bisa meningkatkan kreativitas dan imajinasi yang ada di dalam kita. Ibu Dani juga 

menambahkan dengan adanya kegiatan literasi, anak muda bisa mengurangi penggunaan 

teknologi yang sekarang sedang merajalela.

 Sebanyak 34 sekolah dari 7 kecamatan yang diundang untuk hadir di acara ini. 

Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan juga bekerjasama dengan Bank BJB sebagai 

co-Branding kartu perpustakaan. 

 Tentunya banyak sekali keuntungan dari kartu Perpustakaan Daerah ini yaitu 

pertama, dengan penggunaan kartu tersebut, kita bisa meminjam buku di perpustakaan 

daerah terdekat kita. Kedua adalah kita bisa memanfaatkan kartu tersebut untuk menabung 

buat masa depan kita para generasi muda. Walaupun hanya sekedar kartu perpustakaan, ia 

memiliki keuntungan yang dapat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari.

 Sebagai penutup, Ibu Dani juga menambahkan,“Literasi sangat penting bagi kita. 

Adanya kartu perpustakaan daerah yang lebih menarik dan modern, generasi muda bisa 

meningkatkan minat kita untuk membaca dan menabung”. (Rachel/Siswi/ SMPK OeL BSD)

Foto bersama Bapak Wakil Wali Kota Tangsel Klub Jurnalistik mewawancarai Ibu Dani

Perpustakaan Kota Tangsel dan Bank BJB
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 Kegiatan Family Day SMP ORA et 

LABORA Pamulang yang diikuti oleh seluruh 

s i s w a  S M P ,  o r a n g  t u a ,  d a n  g u r u  i n i 

dilaksanakan pada Jumat, 11 Oktober 2019 di 

lapangan SMP ORA et LABORA Pamulang. 

Kegiatan yang cukup meriah ini diharapkan 

d a p a t  s e m a k i n  m e n u m b u h k a n  r a s a 

kekompakan di antara kami sehingga terjalin 

kerja sama yang baik dalam mencapai satu 

tujuan yaitu mengantarkan anak-anak untuk 

melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih 

tinggi dan meraih cita-cita mereka. 

Kegiatan Sekolah

FAMILY DAY SMP ORA et LABORA PAMULANG

“Kami Satu Keluarga”
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Letihmu Masa Depan Kami
“Selamat Hari Guru - Pahlawan Masa Kini”

 Tepat di hari Senin, 25 November 

2019  se te lah  upacara  bendera 

s i swa–s i swi  SMP ORA et  LABORA 

Pamu lang  member i kan  ucapan 

selamat dan tanda terima kasih kepada 

Bapak Ibu guru yang sudah mendidik 

dan mengajar kami dengan penuh 

kesabaran.  Mesk ipun sederhana, 

pemotongan tumpeng yang diiringi lagu 

Hymne Guru ini berhasil menyentuh hati 

kami. Ini tanda kasih kami, Bapak Ibu 

g u r u k u .  S e m o g a  T u h a n  s e l a l u 

memberikan kesehatan dan kesabaran. 

Letihmu adalah masa depan kami. 

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama



 Hari Kamis dan Jumat, 7-8 November 2019 kami kelas VIII mengikuti eld trip yang 

diadakan oleh sekolah di Lembang, Bandung. Program ini bertujuan untuk membangun 

kemandirian dan menambah wawasan dengan cara belajar di luar kelas selama dua hari. 

Kami berangkat pukul 05.00 WIB dengan lancar sehingga kami bisa mendatangi empat 

tujuan, yaitu Jendela Alam, Museum Pos Indonesia, Museum Geologi, Bandung Science 

Center, dan The Floating Market. Banyak hal bisa kami dapatkan, kegiatan ini sangat 

bermanfaat untuk kami. Kami tetap bisa belajar meskipun berada di luar sekolah. 
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Field Trip Lembang-Bandung
SMP ORA et LABORA Pamulang
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 Pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS telah dilaksanakan oleh SMP 

ORA et LABORA Pamulang pada hari Rabu, 6 November 2019. Kegiatan yang diikuti oleh guru 

dan seluruh siswa ini bertujuan untuk belajar 

demokrasi menggunakan hak suara. 

Setelah mendengarkan orasi dari keempat 

calon ketua yaitu, Sashi Ursula (VIII), 

Marshanda (VIII), Kynar (VII-A), dan Tan 

Fiona (VII-B) mereka akan menggunakan 

hak pilihnya untuk memilih salah satu calon 

dengan cara mencoblos salah satu gambar 

keempat calon tersebut. Penghitungan 

yang disaksikan oleh seluruh siswa ini 

dimenangkan oleh Marshanda dari kelas 

VIII. Selamat.. selamat bekerja memajukan 

SMP ORA et LABORA Pamulang. Tuhan Yesus 

Memberkati.

Demokrasi Sejak Dini
 SMP ORA et LABORA PamulangPemilihan Ketua OSIS
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 Peringatan dan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia identik dengan 

kemeriahan lomba sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur dan kebahagiaan atas 

berkat yang telah dicapai bangsa ini. SMA Kristen ORA et LABORA juga termasuk yang ada di 

dalamnya yaitu turut ambil bagian dalam kemeriahan ini dengan menyelenggarakan 

berbagai lomba. Lomba yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru ini dilaksanakan pada hari 

Senin tanggal 19 Agustus 2019 dipandu oleh pengurus OSIS tahun pelajaran 2018/2019. 

Kegiatan ini walaupun sederhana namun berlangsung dengan meriah karena semua siswa 

dan guru mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan antusias. Bukan masalah 

menang atau kalah, tapi kebersamaan dan sportivitas yang paling utama dalam kegiatan 

ini. Lomba yang diadakan meliputi tarik tambang, bola voli air, tusuk air, dan berebut kursi 

panas. Semoga kegiatan ini menjadi ajang kebersamaan dan semakin memupuk 

kekeluargaan dalam keluarga besar SMA Kristen ORA et LABORA.

Kegiatan Sekolah

Lomba Dalam Rangka Perayaan HUT 

Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 
Di SMA KRISTEN ORA et LABORA



6294 Edisi Februari 2020 

Kegiatan Sekolah

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama

 Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan kegiatan rutin tahunan 

yang diselenggarakan oleh SMA Kristen ORA et LABORA yang bertujuan untuk mengenalkan 

lingkungan sekolah bagi siswa baru, sehingga siswa siap dan bisa beradaptasi dengan 

lingkungan sekolah yang baru. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 – 19 Juli 2019 dan 

diikuti oleh seluruh siswa kelas X. Kegiatan yang dilaksanakan dalam MPLS ini meliputi 

sosialisasi tata tertib, kurikulum dan cara belajar di SMA, baris berbaris, cinta lingkungan hidup, 

seminar tentang motivasi belajar dan bijak menggunakan gadget untuk remaja milenial oleh 

psikolog dari UMN, dan seminar tentang no bullying dan anti hoax oleh Clean Generation, 

serta pengenalan ekstrakurikuler SMA. Kegiatan yang dilaksanakan selama sepekan ini 

berlangsung dengan penuh antusias dari peserta. Dan semoga kegiatan ini memberikan 

manfaat positif dan membantu siswa kelas X untuk beradaptasi dan mengenal lingkungan 

sekolah yang baru dengan baik. 

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA 
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 Hari Jumat dan Sabtu, 18-19 Oktober 2019, 

SMA Kristen ORA et LABORA mengadakan 

kegiatan Christ ian Leadership .  Acara ini 

merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan 

oleh sekolah sebagai bentuk pembekalan 

mengenai kepemimpinan. Pembekalan tersebut 

diberikan untuk para siswa yang terpilih sebagai 

pengurus OSIS tahun 2019/2020 dan anggota MPK 

tahun 2019/2020. Kegiatan ini dibantu oleh 

beberapa guru dan perwakilan dari pengurus OSIS tahun 2018/2019. 

 Pembekalan tersebut diberikan melalui berbagai macam kegiatan. Materi kegiatan 

ini disampaikan dengan cara yang bervariasi. Seperti sesi, permainan berkelompok, dan 

menonton bebarapa video. Tetapi walaupun caranya berbeda-beda, inti dari setiap 

kegiatan tersebut mengajarkan kami tentang kepemimpinan. Bagaimana menjadi 

pemimpin yang baik, pemimpin yang siap menerima tantangan, pemimpin yang 

bertanggung jawab dan saling menghargai, dan masih banyak lagi.

 Tidak hanya mengajarkan tentang kepemimpinan, kami juga belajar untuk lebih 

dekat satu sama lain. Dengan kami makan bersama, olahraga pagi bersama, menyanyi-

nyanyi bersam, bercanda, dan lainnya. Dalam kegiatan kelompok yang kami lakukan di 

malam hari, banyak sekali pelajaran yang bisa di dapat. Kami diajarkan untuk selalu bekerja 

sama, menerima kekurangan orang lain, dan tidak menyerah walaupun harus melewati 

bebarapa tantangan. 

 Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan Christian Leadership yang 

sudah kami lalui ini. Semoga semua hal yang diajarkan dalam Christian Leadership dapat 

selalu kami terapkan dalam berbagai hal terutama dalam masa jabatan kami, Pengurus OSIS 

dan anggota MPK tahun 2019/2020. Semoga kegiatan Christian Leadership ini dapat terus 

dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang. 

Kegiatan Sekolah

CHRISTIAN LEADERSHIP
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 Senin pagi tanggal 11 November 2019 

menjadi hari yang spesial dan menyenangkan 

untuk siswa kelas X SMA Kristen ORA et LABORA. 

Hari tersebut terasa spesial karena kelas X akan 

mengikuti kegiatan outbound, sehingga sejenak 

bisa keluar dari rutinitas belajar di kelas dan bisa 

menghirup udara segar di alam bebas. Outbound 

merupakan salah satu kegiatan wajib yang 

bertujuan untuk memupuk kebersamaan, 

kekeluargaan, dan kemandirian siswa. Kegiatan outbound tahun ini dilaksanakan pada hari 

Senin hingga Rabu, 11–13 November 2019 di Citra Alam Riverside, Cisarua, Bogor.

 Kegiatan ini mengusung konsep berkemah di tepian sungai Ciliwung dan juga 

dikelilingi hamparan sawah yang hijau. Setiap tenda diisi sekitar 7 – 8 siswa. Kegiatan yang 

dilaksanakan selama outbound meliputi fun 

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

kebersamaan, rela berkorban, dan cinta 

tanah air, ying fox yang bertujuan untuk 

melatih keberanian siswa, dan seminar singkat 

tentang wawasan kebangsaan. 

 Secara keseluruhan kegiatan berjalan 

dengan lancar, dan siswa juga antusias 

mengikuti semua kegiatan yang berlangsung. 

Sampai dengan berakhirnya kegiatan ini siswa 

pulang dalam kondisi sehat dan membawa 

kegembiraan serta kebersamaan yang 

mereka peroleh selama kegiatan outbound.

Kegiatan Sekolah

OUTBOUND SMA 

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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A. TALKSHOW

 Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekolah kami SMAK ORA et LABORA 

mendatangkan dua orang pembicara yang bersedia memberikan pengalaman serta 

pengetahuan mereka kepada kami siswa/siswi SMA. Pembicara yang pertama adalah Prisca 

Yosevine yang pada saat ini bekerja sebagai manajer Grab Car di Jawa Timur. Ia bercerita 

tentang pengalamannya selama di sekolah dan pengalaman kerjanya sampai dengan saat 

ini. Yang saya kagumi dari Kak Prisca adalah ia mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan 

Tuhan dalam segala hal. Dari Kak Prisca saya jadi belajar pentingnya karakter, pergaulan, dan 

pola pikir bagi masa depan. Ia berkata bahwa pekerjaan bisa didapat dari seberapa 

besarnya skill dan logical thinking, cara menyelesaikan masalah, dan bagaimana cara kita 

berkomunikasi dengan orang lain. Ketekunan dan kerajinan juga sangat penting untuk 

menentukan passion dan pekerjaan kita. Kata yang paling saya ingat adalah “Orang males 

gak akan berkembang”. Dari situ saya mulai membuka hati saya dan bertekad untuk 

membuat komitmen untuk menemukan passion saya.

 Pembicara kedua adalah seseorang dari Merry Riana Group bernama Coach Frida. Ia 

berbicara banyak mengenai cara kami untuk menggapai cita-cita dan mengajarkan kami 

untuk tidak mudah menyerah dan terus berusaha. Tak hanya itu, ia juga memberikan tiga 

rahasia yang penting untuk belajar yaitu partisipasi yang artinya seberapa banyak yang kita 

dapat itu tergantung dari berapa banyak yang kita berikan, open mind, dan action yaitu 

seberapa besar usaha kita untuk menggapai semuanya. Ia juga memberikan lima langkah 

untuk mengejar mimpi kita. Yang pertama adalah kita harus bermimpi besar. Kita harus sering 

melakukan latihan atau pengulangan dan harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, 

berani mengambil langkah pertama. Sering kali dalam melakukan satu hal saya selalu takut 

untuk gagal dan cenderung mendengar cibiran dari orang lain. Langkah yang kedua ini 

mengajarkan saya untuk tidak takut gagal dan tidak mementingkan perkataan orang lain. 

“What doesn't kill you makes you stronger,” katanya. Ketiga, melangkah sampai tuntas, 

Kegiatan Sekolah

TALKSHOW   DAN EDUFAIR SMA 
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B.  EDUFAIR

 Pada har i  Jumat tanggal  18 

Oktober 2019 diadakan kegiatan edufair di 

sekolah kami. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 

27 perguruan tinggi swasta dan agen 

pendidikan. Dalam kegiatan ini kami 

diberikan kesempatan untuk mengajukan 

beberapa pertanyaan untuk universitas 

swasta yang hadir. Berikut ini adalah hasil 

dari beberapa pertanyaan yang saya 

ajukan untuk beberapa perguruan tinggi 

swasta. 

Universitas Multimedia Nusantara (UMN)

 UMN adalah salah satu universitas swasta yang terletak di daerah Gading Serpong. 

Saya memilih universitas ini karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya. 

Universitas ini cukup diminati banyak orang karena beasiswanya. UMN menyediakan beasiswa 

bagi siswa maupun siswi yang berprestasi atau tes di UMN. Untuk masuk ke jurusannya, UMN 

tidak menyediakan tes khusus. Hanya tes singkat yang ada di setiap jurusan yang diminati. 

Sembilan puluh delapan persen mahasiswa dan mahasiswi di UMN lulus. Jika ada yang tidak 

lulus itu tergantung dari individu masing-masing. UMN juga memiliki banyak sekali organisasi di 

setiap jurusannya. Ada juga yang bersifat universal sehingga bisa diikuti oleh siapa saja. Selain 

itu, UMN memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh universitas lainnya. Dengan bentuk gedung 

yang unik, UMN menjadi salah satu gedung paling hemat energi se-Asia Tenggara. UMN juga 

merupakan universitas yang dibangun dengan campur tangan Gramedia dan Kompas. 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)

 Saya memilih Atmajaya Yogya karena saya cukup tertarik dan ingin tahu apa 

perbedaannya dengan yang ada di Jakarta. Ternyata keduanya berada di bawah yayasan 

yang berbeda. Untuk dapat diterima oleh kampus ini hanya ada satu syarat yang terpenting 

yaitu harus lulus SMA dan melakukan tes. Jika ingin masuk tanpa tes, bisa dilihat dari nilai rapor 

pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Bisa juga dilihat dari ranking 1 

sampai 5 kelas X dan XI. Kampus ini juga memberikan mahasiswanya kesempatan magang 

Kegiatan Sekolah

apapun cobaannya. Apa yang sudah kita mulai, 

kita harus menyelesaikannya apapun gangguan 

yang kita alami. Dari situ kita belajar untuk tidak 

mudah goyah melalui cobaan apapun dan 

tetap pada pendirian kita. Keempat, melangkah 

dengan cerdas. Belajar untuk mengambil jalan 

dengan tidak asal-asalan. Apapun langkah 

yang dipilih, saya harus memikirkan segala 

resikonya, siap untuk menerima gangguan 

apapun dan cara menyelesaikannya. Yang 

kelima adalah melangkah dengan iklhas. 

Langkah yang kita pilih, apa yang terjadi di 

tengah-tengah, dan apapun yang terjadi harus kita terima dengan ikhkas dan terus 

menjalaninya sampai selesai. 

 Talkshow kali ini memberikan banyak pelajaran untuk saya. Pada saat ini saya dapat 

mengetahui apa yang harus mulai saya lakukan untuk menuju masa depan saya. Dari Kak 

Prisca saya belajar banyak untuk mengetahui passion saya. Dan dari Coach Frida saya belajar 

banyak tentang menggapai cita-cita. 

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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sesuai dengan jurusannya dengan jangka waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Selain itu kampus ini 

juga menyediakan berbagai organisasi atau kegiatan seperti UKM dalam bentuk kegiatan 

olahraga, seni, atau organisasi per daerah. Ada juga kegiatan yang disebut KKN yaitu kegiatan 

yang bertujuan untuk memberitahukan kelebihan dari suatu kota atau daerah. Rasio antara 

mahasiswa dengan dosennya adalah 3/5. Kampus ini bekerja sama dengan perusahaan 

Djarum, Toyota, BCA yang cukup memudahkan para mahasiswanya untuk bekerja atau 

melamar kerja di perusahaan tersebut. Jarak universitas ini memang cukup jauh dari Jakarta. 

Sehingga Atmajaya Yogya menyediakan asrama. Tetapi untuk sekarang hanya tersedia 

asrama untuk laki-laki.

Universitas Tarumanagara (UNTAR)

 UNTAR merupakan kampus yang cukup terkenal dan cukup banyak diminati. Kampus 

ini terletak di daerah Grogol dan sangat dekat dengan Universitas Trisakti. Kampus ini memiliki 

berbagai macam fakultas dan jurusan. Yang dalam satu kelas maksimal 50 orang. Salah 

satunya adalah Teknik Industri. Di dalam kurikulumnya, kampus ini memberikan kesempatan 

untuk magang kurang lebih selama 2 bulan tergantung bidang yang kita pilih. Selama menjadi 

mahasiswa di UNTAR, kita juga tetap bisa bekerja paruh waktu selama bisa mengatur waktu 

dengan baik. Peluang pekerjaan bagi mahasiswanya cukup besar karena terdapat Untar 

Career yaitu perusahaan yang mencari fresh graduated dari UNTAR untuk menjadi pekerja 

atau karyawannya. UNTAR juga bekerja sama dengan perusahaan yang mengadakan tes 

penerimaan karyawannya berada di UNTAR.

President University

 Sebagian besar jurusan yang ada di President 

University adalah fakultas yang berjurusan IPA. Namun 

kampus ini belum menyediakan jurusan teknik pangan. 

Maksimal mahasiswa atau mahasiswi yang ada di dalam satu 

kelas adalah 30 orang dengan tujuan agar mahasiswa dapat 

lebih fokus dan kegiatan kelas lebih efektif. Kampus ini juga 

memberikan bantuan visa untuk siswanya yang melanjutkan 

pelajaran di  internasional .  Dan memperbolehkan 

mahasiswanya untuk bekerja paruh waktu selama masih bisa 

membagi waktu dengan baik. Peluang kerja bagi para 

alumni kampus ini sangat besar karena kampus ini bekerja 

sama dengan banyak perusahaan besar yang terkenal. Yang membuat kampus ini berbeda 

dengan kampus lain adalah untuk satu tahun pertama, mahasiswa ataupun mahasiswi harus 

tinggal di asrama yang telah disediakan. 

STP Trisakti

 Berkuliah di kampus ini memang memerlukan 

biaya yang cukup besar. Bisa mencapai 120 juta satu 

tahunnya. Namun kegiatan yang diberikan pun 

sebanding dengan harganya. Ada berbagai kegiatan di 

luar kurikulum seperti UKM sebanyak 20 dan terdapat 5 

klub yang dapat diikuti oleh seluruh siswa dengan tujuan 

untuk meningkatkan teamwork dan pentingnya 

organisasi. Untuk bantuan visa, kampus ini membantu 

dalam menyiapkan berkas-berkas atau data yang 

diperlukan setiap mahasiswa, namun biayanya 

ditanggung sendiri. Mahasiswa yang sampai ke 

internasional akan mendapat dua gelar. Satu gelar dari 

luar negeri dan satu dari Indonesia. Untuk mendapat pekerjaan setelah selesai kuliah cukup 

mudah. Jika pendaftaran ditolak oleh universitas, kita dapat melakukan retest dengan gratis 

Kegiatan Sekolah
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pada kesempatan kedua. Tetapi biaya yang telah dibayar untuk tes pertama tidak 

dikembalikan.

STENDEN

 STENDEN merupakan universitas yang berada di Bali dan merupakan cabang 

universitas yang ada di Belanda. Kampus ini belum menyediakan S2 dan S3. Karena ada 

kemungkinan untuk studi di luar negeri, kampus ini membantu mahasiswanya untuk 

menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk visa. Mahasiswa lulusan STENDEN 

memiliki peluang untuk bekerja di luar negeri. Kegiatan di luar kurikulumnya berupa kunjungan 

company visit, BEM, atau kegiatan seperti futsal. Tetapi untuk di Bali, belum banyak kegiatan 

olahraga sedangkan di Belanda banyak sekali kegiatan jenis olahraga. Kampus ini juga 

memberikan kesempatan magang yang merupakan salah satu dari program kuliah. Syarat 

untuk diterima dalam kampus ini adalah ijazah SMA, nilai rapor terutama nilai bahasa Inggris 

yang harus bagus dan hasil IELTS. Karena lokasinya yang cukup jauh, kampus ini menyediakan 

asrama atau tempat tinggal bagi mahasiswanya tetapi itu pilihan mahasiswanya masing-

masing dan tidak wajib. Selain semua itu, kampus ini menyediakan promosi early bird yaitu 

potongan 30% untuk pendaftaran tahap pertama.

IDP Education

 Lembaga ini menyediakan bantuan untuk mendaftar 

visa dan bisa memberikan beasiswa mulai dari 10-20% 

dilihat dari nilai rapor. Lembaga ini memberikan 

kesempatan untuk berkuliah di luar negeri. Sebagian 

besar keluhannya adalah masalah bahasa, 

makanan, dan kebiasaan orang-orang di sana yang 

jelas berbeda dengan kebiasaan di Indonesia. Untuk 

pekerjaan setelah kuliah, bisa dibantu oleh kampus. 

Dan untuk kerja paruh waktu selama kuliah diberikan 

waktu maksimal 20 jam per minggu. Untuk tempat 

tinggal, lembaga ini menyediakan asrama atau 

homestay untuk mahasiswanya.

Kegiatan Sekolah

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama



 Laborafest merupakan suatu kegiatan unggulan yang diadakan sekolah kami setiap 

tahunnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyatukan seluruh jenjang yaitu dari TK 

sampai SMA, dengan panitia yang terdiri dari seluruh guru, pengurus OSIS SMA, pengurus OSIS 

SMP, dan beberapa siswa pilihan lainnya. Setelah Laborafest 2017 yang kemudian 

dilanjutkan dengan Laborafest 2018, kami kembali mengadakan Laborafest 2019. 

 Laborafest 2019 dilaksanakan mulai dari tanggal 16 hingga 21 September 2019. 

Rangkaian kegiatannya adalah berbagai jenis perlombaan olahraga seperti bola basket 

dan futsal, perlombaan seni seperti fashion show, mewarnai, tari kreasi, solo vokal, band, 

modern dance, dan mading. Tak 

hanya itu, ada juga perlombaan 

sains dan ketangkasan untuk siswa 

TK. Kegiatan tersebut didukung 

oleh siswa-siswi TK sampai SMA dari  

b e r b a g a i  s e k o l a h  s e b a g a i 

pesertanya. Selain kerja keras 

seluruh panitia, kegiatan ini dapat 

ber langsung karena adanya 

beberapa pihak sponsor yang 

membantu jalannya kegiatan ini. 

K e g i a t a n  L a b o r a f e s t  j u g a 

diramaikan dengan adanya stan-

stan bazar yang cukup menarik 

perhatian para peserta maupun 

penonton yang datang. 

 Pada hari pertama yaitu hari Senin, 16 

September 2019, adalah hari pembukaan 

Laborafest 2019. Kami para panitia mengundang 

Augie Fantinus dan Agassi Goantara, pemain bola 

basket terkenal untuk meramaikan acara 

pembukaan kami. Seluruh peserta diundang untuk 

hadir dan mengikuti kumpulan acara yang kami 

buat di hari pembukaan tersebut. Hari kedua, 

ketiga, dan keempat berjalan dengan lancar. 

Perlombaan olahraga yang berjalan dengan baik 

dan perlombaan seni yang di laksanakan 

bergantian setiap harinya. Pada hari kelima, 

kegiatan ini tak hanya diramaikan oleh peserta, 

tetapi juga dipenuhi oleh ramainya suporter yang 

berbondong-bondong untuk mendukung teman-

temannya yang menjadi peserta perlombaan. 

Kegiatan terus berjalan dengan baik dan ramai. 

 Hari demi hari dan tiket demi tiket terjual, 

sampailah pada hari terakhir. Hari di mana 

perlombaan olahraga mencari pemenang-

pemenang utamanya. Hari ini tentunya juga 

sangat diramaikan oleh para suporter yang sangat 
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bersemangat. Kegiatan ini dapat berjalan 

dengan baik dari hari pertama sampai terakhir 

karena kerja keras seluruh panitia dan dukungan 

seluruh siswa, juga partisipasi sekolah-sekolah 

undangan yang menjadi peserta dalam kegiatan 

ini. Hal yang dilalui tidak selalu hal yang 

menyenangkan, namun banyak juga hal-hal yang 

di luar keinginan kami. Tetapi dari pengalaman 

suka dan duka itulah yang menjadi pelajaran bagi 

kami untuk terus menjadi lebih baik.

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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  Setelah melalui proses jatuh bangun selama 3 tahun dalam membuat tim marching 

band yang solid dan punya kemampuan yang layak, maka pada tanggal 27 Mei 2019 

dilantik 25 siswa-siswi, baik dari SMK dan SMA ORA et LABORA. Pelantikan dilakukan langsung 

oleh Ketua Yayasan ORA et LABORA yaitu Ibu Sandi Rahayu dan dihadiri oleh PIC Marching 

Band Yayasan Bapak Markus Herbayu serta didampingi oleh Principal Kampus BSD Ibu Sri 

Wahyuni dan kepala sekolah kedua unit. Dengan pelantikan ini diharapkan ekskul unggulan 

Marching Band ini dapat menghasilkan tim yang berprestasi di bidang marching band dan 

juga dapat mengembangkan bakat dan minat siswa serta sifat dan sikap disiplin yang 

mumpuni.

 Salah satu hal yang wajib diketahui dan dikuasai setiap siswa-siswi SMK ORA et 

LABORA adalah bagaimana mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran. 

Didampingi pelatih dan petugas dari pasukan Pemadam Kebakaran Tangerang Selatan, 

semua warga SMK mengikuti pelatihan pengenalan apa yang menjadi penyebab 

munculnya kebakaran, pencegahannya dan juga memadamkannya (25 Juni 2019). Dalam 

pelatihan ini peserta diperkenalkan dengan berbagai penyebab kebakaran, jenis-jenis alat 

bantu pemadam dan mempraktekkan cara menggunakan alat pemadam kebakaran 

secara baik dan benar.  

Latihan Pemadam Kebakaran 

Pelantikan Tim Marching Band
ORA et LABORA

Kegiatan Sekolah
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 Penggunaan alat komunikasi yang sangat dibutuhkan zaman ini. Bahkan dapat 

dikatakan hampir 85 % manusia di bumi sudah menggunakan alat komunikasi yang disebut 

handphone (HP). Namun dalam dunia kerja industri HP masih punya kelemahan dari 

beberapa aspek khususnya soal kemampuannya menangkap sinyal, maka alat komunikasi 

yang dari era 70-an populer di Indonesia sangat dibutuhkan dalam dunia keseharian industri 

adalah handy talky atau HT yang menggunakan frekuensi radio. Tidak banyak “anak zaman 

now” yang tahu mengoperasikannya secara baik dan benar. 

 Menanggapi kebutuhan pengetahuan keterampilan dalam menggunakan HT ini 

maka SMK bekerja sama dengan Bapak Markus Yuwono Herbayu yang memiliki kompetensi 

yang mumpuni di bidang pengetahuan dan penggunaan HT yang baik dan benar 

mengadakan pelatihan penggunaan HT yang diikuti semua siswa-siswi SMK. Pelatihan 

dimulai dengan sejarah HT, keunggulan dan kelemahan dan cara menggunakan serta 

perawatan HT. 

 Angkatan III SMK ORA et LABORA tahun pelajaran 2019/2020 berjumlah 16 orang. 

Kegiatan awal tahun pelajaran diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah 

(MPLS). Siswa-siswi baru diberi berbagai materi dan informasi secara umum tentang 

bagaimana belajar dengan budaya belajar-mengajar dan lingkungan yang ada di SMK 

ORA et LABORA. Mereka didampingi oleh guru-guru dan beberapa kakak kelas. 

MPLS Kelas X Angkatan 2019/2010

Pelatihan Penggunaan Handy Talky (HT)

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama

Kegiatan Sekolah
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 Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-74. SMK menanggapi undangan 

mengikuti perlombaan cerdas cermat SMA sederajat kota Tangerang Selatan yang 

diadakan oleh HIMA PPKN Universitas Pamulang (20 Agustus 2019). Kompetisi ini diikuti oleh 9 

peserta dari berbagai SMA dan SMK se-Tangsel dalam rangka memupuk rasa cinta kepada 

sejarah perjuangan para pahlawan memerdekakan Indonesia sebagai negara dan 

Pancasila sebagai dasarnya.  

 Beberapa guru, kepala sekolah dan 

karyawan yang ada di YPK ORA et LABORA yang 

masih termasuk golongan karyawan baru, 

termasuk seluruh guru dan karyawan SMK 

mengikuti training NEOP (03/08/2019). Dengan 

kegiatan ini diharapkan setiap guru dan 

karyawan ORA et LABORA dapat menyesuaikan 

cara bekerja dengan budaya kerja yang ada di 

ORA et LABORA. 

LOMBA Cerdas Cermat PPKN 

Training New Employee Orientation Program (NEOP)

Kegiatan Sekolah
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 Untuk meningkatkan kualitas dan semakin dapat membenahi segala yang perlu 

bagi pendidikan siswa-siswi SMK ORA et LABORA, maka SMK OeL mengajukan 

pengakreditasian sekolah ke Dinas Pendidikan. Salah satu kegunaan akreditasi ini ke depan 

adalah SMK OeL bisa menyelenggarakan UNBK secara mandiri di semester depan. Hal ini 

ditindak lanjuti dengan dipersiapkan dan dilengkapinya segala standar pendidikan dan 

pendukungnya, serta ditandai dengan datangnya tim Asesor BAN-SM untuk menguji materi 

yang telah didaftarkan oleh Sekolah. 

 Tim futsal SMK mencoba kembali bertanding di Labora Fest yang diadakan kembali 

tahun 2019. Dengan komposisi tim baru dari kelas X dan kelas XI. Pertandingan ini diikuti 

pertama-tama bukan mencari juara, tapi untuk menemukan pengalaman bertanding bagi 

tim SMK dan juga menemukan pola permainan tim SMK OeL yang baru.

The Zeener Futsal

Akreditasi Pertama SMK

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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 Memasuki tahun ketiga siswa-siswi SMK ORA et LABORA khususnya kelas XII, akhirnya 

sampai pada tahap Prakerin ke berbagai tempat. Sebagaimana pola pendidikan SMK yang 

menyiapkan dan memperkenalkan kepada para siswa dunia kerja yang sesungguhnya di 

dunia industri, mereka harus memiliki pengetahuan baik dalam hal teori dan juga praktek 

kerja langsung di lapangan. Maka pada awal bulan September ke-22 siswa kelas XII 

berangkat ke tempat-tempat prakerin mereka yang telah disiapkan. 

Adapun industri-industri yang menerima siswa SMK OeL adalah PT. POMI (Jatim), PT. TJB Power 

Services (Jepara), PT. TJB Power Services (Kal-Sel), PT. Gree Energy Hamparan (BSD), PT. Non 

Ferindo Utama (Banten), PT. Arwana Citramulia Tbk - Plant 2 (Banten), PT. Nagasakti 

Paramashoes Industry (NASA-Banten), PT. Indonesia Power UJP PLTU Baru (Sul-Sel). Para siswa-

siswi akan belajar di tempat prakerin masing-masing selama 3 bulan penuh. 

Praktek Kerja Industri (Prakerin)

Kegiatan Sekolah
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 Kepemimpinan dan kedisiplinan adalah salah satu hal yang utama yang harus 

dilatihkan dan dimiliki dalam dunia SMK ORA et LABORA. LDKS kali ini diselenggarakan secara 

mandiri di Camp Hills, Bogor dan dibimbing oleh sersan pelatih TNI dari Rindam Gunung 

Bunder. Kegiatan dilakukan selama tiga hari (4-6 September 2019) dengan berbagai 

kegiatan yang sangat variatif, menyenangkan dan tentu saja dengan tingkat kedisiplinan 

yang ketat dan tegas. Siswa SMK di sini dididik untuk tahu mengatur waktu, diri dan orang lain, 

serta selalu waspada untuk melakukan segala sesuai dengan aturan dan perintah yang ada. 

Persahabatan dan kreativitas juga digali dan dikembangkan secara intens agar tercipta 

kelompok kelas yang solid dan juga pribadi yang kreatif. 

 Field trip kali ini adalah yang kedua untuk kelas XI dan yang pertama bagi kelas X. 

Tujuan utama kegiatan ini tentunya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi tentang 

gambaran besar atas kinerja dan proses berjalannya suatu pembangkit tenaga listrik. 

Kunjungan kali ini dilakukan di PLTU Merak Energi (23 Oktober 2019). Merak Energi sangat 

hangat menyambut kami dan memberikan semua peserta dari SMK banyak pengetahuan 

dan wawasan yang bermutu, tentang gambaran umum kinerja PLTU baik secara teori, dan 

juga melihat langsung beberapa komponen inti dari mesin-mesin dan cara kerja mesin yang 

ada di PLTU.

Latihan Dasar Kepemimpinan Sekolah (LDKS)

Field Trip ke PLTU Merak Energi

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama
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 Menjadi orang tua sekaligus sahabat bagi anak tentu bukan hal yang mudah. 

Kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisa mendatangkan kebaikan 

atau justru kebalikannya.  Berangkat dari kebutuhan untuk mengedukasi orang tua murid 

beserta para guru maka dilaksanakan program parenting pada hari Sabtu, 16 November 

2019. Program tersebut ditujukan khususnya bagi para orang tua siswa SD-SMP ORA et 

LABORA Panglima Polim. 

Tema yang diusung ialah seputar pemahaman dan pencegahan dalam 

penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya dengan narasumber Ibu Endang Mikuwati 

dari Yayasan Sapu Nusa (Sahabat Putra Nusantara) bekerja sama dengan BNN. Acara yang 

berlangsung selama hampir 2,5 jam ini dikemas dengan metode yang sangat interaktif. Para 

orang tua dengan sangat antusias menyimak materi antara lain tentang berbagai jenis 

obat-obatan terlarang, daerah yang rawan menjadi tempat 

transaksi narkoba hingga keterlibatan anak-anak sebagai kurir 

narkoba. 

Mela lu i  p rogram in i ,  o rang tua mempero leh 

pengetahuan yang baru, tidak hanya seputar bahaya narkoba 

namun juga bagaimana mencegah sekaligus menghadapi 

apabila ada putra-putrinya yang sudah terlanjur terkena 

dampak penyalahgunaan narkoba. Peran kerja sama orang 

tua dengan guru serta masyarakat sekitar menjadi kunci 

keberhasilan mendidik sekaligus mengayomi generasi penerus 

bangsa. (FR)

NGOPI (Ngobrol Pintar)
Putra-Putri Anda. Narkoba Mengintai Waspadalah!

6

Parenting
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Parenting

 Kegiatan seminar mengenai “Gadget or No Gadget” ini dilaksanakan pada Rabu, 

30 Oktober 2019. Seminar ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas satu hingga kelas enam yang 

bertujuan agar seluruh siswa-siswi SDK ORA et LABORA Pamulang memahami penggunaan 

gadget (gawai) bagi generasi penerus bangsa, memahami pengaruh gawai dalam 

perkembangan mereka, serta membimbing mereka untuk menghindari penyalahgunaan 

gawai, agar dapat menggunakan gawai dengan bijaksana. Bekal seperti inilah yang dapat 

mengarahkan siswa- siswi SDK ORA et LABORA Pamulang menjadi lebih berhati-hati dalam 

menggunakan gawai dan mengetahui setiap pengaruh yang ada saat menggunakan 

gawai tersebut.

Gadget or No Gadget

Menggunakan gawai 

dengan bijaksana
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 Pertemuan orang tua siswa SMP Kristen ORA et LABORA BSD sudah menjadi kegiatan 

rutin tiap awal tahun ajaran baru. Tahun ini pertemuan diadakan pada tanggal 27 

September 2019 di Auditorium Sekolah ORA et LABORA BSD, yang dipandu oleh Ibu Agustin.

Pertemuan diawali dengan ibadah singkat yang dipimpin oleh Bapak Naso. Ms Susi 

selaku kepala sekolah memperkenalkan para guru dan staff yang bertugas di unit SMP Kristen 

ORA et LABORA BSD. 

Pertemuan ini dibagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi pertama bersama kepala sekolah, sesi 

kedua bersama wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sesi ketiga bersama wakil kepala 

sekolah bidang kesiswaan, dan terakhir  ramah tamah wali kelas dengan wali murid. Sesi 

pertama dipimpin oleh Ms Susanti Kristianingrum selaku kepala sekolah. Ketika sesi tanya 

jawab, Bapak/Ibu wali murid dipersilahkan untuk bertanya atau sekedar memberi usulan. Sesi 

terakhir yaitu ramah tamah wali kelas dengan wali murid. Acara ramah tamah dilakukan di 

kelas masing-masing.

Dengan diadakannya pertemuan orang tua siswa SMP Kristen ORA et LABORA 

diharapkan para guru dan orang tua dapat bekerja sama untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan proses kegiatan belajar siswa di sekolah. (Stella Abriyanti/ Guru / SMP BSD)

Parents -  Teachers Communication

Guru dan orang tua

dapat bekerja sama
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Parenting

 Keg iatan  seminar  parent ing  yang 

diadakan oleh SDK ORA et LABORA Pamulang 

yang memiliki tema mengenai “Pola Asuh 

Membangun Responsibility”. Seminar parenting 

ini diadakan pada Jumat, 11 Oktober 2019 yang 

diikuti oleh seluruh orang tua siswa-siswi SDK ORA 

et LABORA Pamulang yang bertempat di Ruang 

Hebron Gedung GKI Pamulang. Peran orang 

tua dalam mendampingi anak-anak mereka di 

da lam era  d ig i ta l  sangat lah  pent ing , 

membangun hubungan antara guru dan orang 

tua murid dalam pemahaman yang sama 

tentang pola asuh membangun responsibility, 

serta menumbuhkan kesadaran orang tua siswa 

akan pentingnya anak dilibatkan dalam urusan 

kebersihan dan peraturan lingkungan rumah. Tiga tujuan itulah yang mau dibahas lebih 

lengkap di dalam seminar parenting tersebut. Melalui kegiatan inilah hubungan antara 

orang tua murid dan guru dalam memberikan pendidikan atau pembelajaran mengenai 

pola asuh pada anak untuk menumbuhkan responsibilty mereka, dapat tersampaikan 

secara baik dan mudah untuk dilakukan oleh siswa-siswi SDK ORA et LABORA Pamulang.  

Pola Asuh 
Membangun Responsibility

Peran orang tua 

mendampingi anak-anak
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        1. Alvis, kelas VI-B

Halo mama. Ini Alvis. Alvis ingin mengucapkan terima kasih karena mama sudah merawat 

Alvis dari bayi. Alvis ingin meminta maaf karena sudah marah-marah kepada mama dan 

juga ngeyel. Alvis juga ingin meminta maaf karena sudah merepotkan mama dan membuat 

beberapa masalah. Terima kasih mama sudah memaafkan semua kesalahan Alvis. Terima 

kasih mama.

2.  Felisha, kelas VI-B

Mama… terima kasih karena sudah merawatku dari aku masih kecil. Maaf jika terkadang aku 

membuatmu marah dan sedih. Terima kasih karena mama sabar menjagaku walaupun aku 

nakal. Terima kasih mama. I love you. 

3. NN

Ibu, terima kasih atas kebaikanmu sejak aku lahir di bumi ini. Kasih sayangmu selalu terasa di 

sekitarku. Semua perbuatan baik yang kamu lakukan tidak dapat kubayar. Engkau sudah 

tulus memberikan semua kepadaku. Terima kasih ibu. Kuharap kita akan bertemu di Kerajaan 

Surga nanti.

4. Joseph Andrew, kelas VI-C

Ibu, terima kasih atas kasih sayangmu. Engkau telah 

merawat diriku. Selamat hari Ibu pada ibuku tersayang. 

Tuhan Yesus memberkati.

5. Eiva, kelas III-B

Selamat hari ibu Mami. Terima kasih sudah merawat dan 

membesarkan saya. Sekarang saya sudah bisa sekolah dan 

jadi pintar. Terima kasih sudah membesarkan saya. Saya bisa 

makan, minum, dan sehat. Sekian dan terima kasih. 

6. Jil, kelas III-B

Selamat hari ibu Mommy. Semoga sehat selalu dan tidak 

sakit. Terima kasih telah menjaga aku dari bayi sampai besar. 

Maaf ya mah kalau aku selalu manja. Maaf sekali ya mah, 

aku sudah diberi makan dan minum setiap hari tetapi terkadang aku tidak memakannya. 

Terima kasih mommy sudah menjagaku waktu aku sakit. Terima kasih atas semua yang 

mommy berikan untuk aku. Selamat Hari Ibu. 

7. Rika, kelas VI-B

Mama, terima kasih karena selama 9 bulan mama telah merawat dan menjagaku di 

rahimmu. Engkau telah mempertaruhkan nyawamu untuk melahirkanku. Engkau 

mengajariku untuk berjalan, berhitung, berbicara dan juga memasak. 

Mama, engkaulah yang mendidikku untuk menjadi anak yang mandiri, ketika aku sedih, 

engkaulah yang menghiburku, ketika aku kesepian engkaulah yang menemaniku. Ketika 

dunia dan kenyataan begitu kejam engkau memberitahuku sisi-sisi positifnya. Pernah ku 

teriak dan marah padamu, tetapi engkau tetap bersabar. Ketika kemarahanku reda, 

engkau menegurku dengan baik.

Kutahu bahwaku bukan anak terbaik di dunia. Tetapi aku mencoba. Mama, terimalah 

permohonan maafku dan rasa terima kasihku kepadamu.

     Selamat Hari Ibu

            Oleh: Glenn, kelas VI-C

Hari Ibu jatuh pada tanggal 22 Desember 2019. Kita dapat membuat kejutan untuk ibu. O iya, 

kita juga bisa memanggil ibu dengan berbagai panggilan (kecuali yang buruk). Kita bisa 

memanggil mama, bunda, ibu dan lain-lain. Terakhir kali aku membuat kejutan untuk mama, 

mama sampai menangis terharu. Selamat Hari Ibu!!!

Letters for Mom

Serba-serbi
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Serba-serbi

Menjadi Garam Dan Terang Bagi Sesama

SEPATU PURBA  SEPATU CANGGIHHINGGA

 Sepatu sudah dikenal dan dipergunakan sejak zaman purbakala. Karena sepatu 

memang dibutuhkan oleh manusia untuk menjadi alas sekaligus pelindung kaki. Evolusi 

sepatu hingga masa sekarang ini memunculkan berbagai jenis dan beragam bentuknya. 

Macam sepatu umumnya dibedakan berdasarkan fungsinya.

 Berdasarkan pemakainya, kita mengenal sepatu untuk laki-laki dan perempuan, 

yang dibagi lagi menurut ukurannya menjadi sepatu dewasa dan anak-anak.

 Dari segi fungsi, masyarakat mengenal sepatu resmi (pesta), sepatu santai (kasual), 

sepatu dansa, sepatu olahraga, sepatu kerja, sepatu ortopedik, dan sepatu minimalis. Jenis 

sepatu berdasarkan fungsi ini pun divariasikan lagi menyesuaikan fungsinya yang lebih 

spesik, misalnya sepatu olahraga sepakbola yang berbeda dengan sepatu untuk menari 

balet dan untuk mendaki gunung. Atau sepatu kerja keamanan (safety shoe) untuk para 

pekerja yang membutuhkan perlindungan lebih dan khusus bagi kakinya dalam melakukan 

pekerjaannya. 

Tahukah Anda?

 Alas kaki ini dapat 

terbuat dari bahan kulit 

binatang, kulit sintetis, kain 

kanvas, karet, plastik, kayu 

atau pun bahan lainnya.

Sepatu terdiri atas bagian-bagian yang 

dinamakan sol, hak, kap, tali, dan lidah.

SEPATU TERTUA

 Sepatu purba paling tua yang 

diketahui sampai saat ini adalah yang 

ditemukan di dalam sebuah gua di 

Armenia pada tahun 2008, berusia sekitar 

5.500 tahun. Terbuat dari sepotong kulit 

sapi yang diikat (semacam jahitan) 

dengan tali yang juga berbahan kulit.

SEPATU 
ZAMAN 

ROMAWI
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CLOG - Sepatu Kayu

 Clog adalah sepatu yang sebagian atau 

seluruhnya terbuat dari kayu. Meski tentunya sangat kaku, 

karena terbuat dari kayu, sepatu ini pernah digunakan 

diberbagai belahan bumi. Dahulu, terutama di Eropa, 

clog ini banyak digunakan sebagai alas kaki perlindungan 

untuk bekerja di ladang, pabrik atau pertambangan.

Modelnya bervariasi sesuai dengan kebudayaan bangsa-

bangsa yang menggunakannya. Ada juga model clog 

yang dikhusukan untuk keperluan dansa.

Secara tradisional, beberapa bangsa masih ada yang 

menggunakan clog ini, seperti Belanda.

 Mokasin (Moccasin) sepatu tradisional yang berasal dari benua Amerika, terbuat dari 

bahan kain atau kulit tebal. Terkadang sepatu ini dihiasi dengan manik-manik dan diberi 

gambar binatang atau lainnya. Meski warna dominannya adalah cokelat, tetapi banyak 

juga yang diberi kombinasi warna-warni lainnya, sehingga terlihat menarik.

Beberapa Sepatu Tradisional

MOKASIN

 Sangat berbeda dengan sepatu purba 

dan sepatu-sepatu tradisional yang disebutkan di 

atas, beberapa tahun yang lalu sudah diciptakan 

sepatu canggih yang memiliki layar untuk 

tampilan video. Selain layar video, sepatu ini juga 

dibekali koneksi WiFi dan port USB untuk charger 

(pengisian daya) perangkat gawai si pemakai. 

Cocok dipakai oleh generasi milenial saat ini.

Namun, diberitakan bahwa sepatu ini diproduksi 

hanya satu pasang saja, dan dijual dengan cara 

lelang. Hasil penjualannya disumbangkan untuk 

amal.

SEPATU CANGGIH

 Jipsin adalah sepatu tradisional Korea 

yang terbuat dari jerami. Di masa lalu, rakyat 

Korea yang sebagian besar bekerja di bidang 

pertanian, mudah mendapatkan bahan jerami 

untuk membuat jipsin. Biasanya mereka membuat 

jipsin pada musim dingin, saat tidak turun ke 

ladang untuk bercocok tanam.

Jipsin dibuat agak longgar dan menutupi hanya 

sebagian kaki pemakai. 

Pada masa kini jipsin masih dikenakan, salah 

satunya pada upacara berkabung. Menggunakan 

pakaian dari kain rami dan sepatu jerami pada 

saat berkabung adalah untuk menunjukkan rasa 

dukacita.

SEPATU JIPSIN

(RMC-dari berbagai sumber)
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Jokes Corner
              Oleh: Visia, VI-B

1. Apa persamaan manusia dengan martabak?

= sama-sama bisa dikacangin.

2. Bagian mana dari ikan yang paling berisik?

= sisik (berisik)

3. Hewan apa yang paling bau?

= kerbau

4. Apa persamaan jemuran dan telepon?

= kalau diangkat kring (jemuran kering, telepon kring)

5. Ikan apa yang suka berhenti?

= ikan paus (pause)

6. Apa perbedaan aksi dan demo?

= aksi rodanya 4, demo rodanya 3. (aksi=taksi, demo= bemo)

7. Apa perbedaan matahari dan bulan?

= kalau matahari ada diskonnya, bulan ga ada

8. Madeline pergi ke hutan. Di hutan ada 3 ekor harimau, 60 

ekor ular, 20 ekor singa. Bagaimana cara Madeline bisa 

melewati hutan dengan selamat?

= lewatin aja. Kan Cuma ekornya doing.

9. Palu apa yang bisa jalan?

= palurah (pak lurah)

10. Babi apa yang bisa berenang?

= babi shark do do do...

11. Hewan apa yang kakinya di kepala?

= kutu (ada di kepala kita)

12. Cuka apa yang manis?

= aku cuka kamu

13. Permen apa yang besar?

= candy Borobudur (candy)

14. Kenapa ayam kalau nyebrang jalan gak nengok kanan-kiri?

= karena matanya ada di kanan dan kiri

15. Musim apa yang selalu kalah?

= musim gugur

16. Sapi apa yang bisa nulis?

= sapidol

17. Bulu apa yang suka jalan-jalan?

= bulurah

18. Pejabat apa yang ga bener?

= gubernur ( gabener)

19. Why do number 9 afraid of number 7?

= because 7, 8, 9 (seven eight/ate nine)






