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Di	beberapa	belahan	dunia	masih	ada	masalah	dan	muncul	

masalah baru. Oleh karena itu, beberapa pemimpin negara di 
kawasan Asia Afrika mengadakan sebuah pertemuan yang 
dinamakan Konferensi Asia Afrika yang bertujuan untuk 
membangun solidaritas negara di kawasan Asia Afrika melalui 
pergerakan nasional melawan penjajahan.

						Sama	seperti	dalam	hal	di	atas,	pada	kesempatan	kali	ini,	saya	
ingin mengajak komponen sekolah, mulai dari staf, guru, security, 
cleaning service, murid, orang tua murid, dan semua pihak yang 
berada di sekolah agar dapat saling bekerja sama dan berkolaborasi 
dalam hal pengembangan mutu pendidikan di Sekolah Global 
Mandiri.	Selamat	memperingati	Hari	Konferensi	Asia	Afrika.	
Semoga nilai-nilai baik yang diwarisi dapat kita semua teladani.

Hal 2            : Director Note
Hal 3            : Achievement 
Hal 4            : Student Profile : (Diandra Jasmine Ferdytha)
Hal 5            : Teacher Profile : (Mrs. Rahma Hidayani, S.Pd.)
Hal 6            : Theme  : Makna Konferensi Asia Afrika
Hal 7-12      : Pre-Primary Event 
Hal 13-20    : Primary Event
Hal 21-25    : Junior High Event
Hal 26-27    : Senior High Event
Hal 28-29    : SNC Event
Hal 30-32    : General Event 
Hal 33-34    : Academic Corner
Hal 35          : Karya Murid (Resensi Buku) 
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Achievement

PRE-PRIMARY 
Kifest 2016
Juara	I	Baby	Dance	:	Arya	Keenansya	W
Juara	II	Baby	Dance	:	Cantika	El	Ghina	A
Juara I Fashion Show : Malaikha K
Juara I With Board TK A Putri : Keyla Khansa Kemania
Juara III With Board TK A Putri : Evelyn Valeria Aslan
Juara I Without Board TK B Putra : Keanu Luvi Ismail
Juara III Without Board TK B Putra : M. Dzakwan Alvaro
Juara I Tari Kreasi : TK Global Mandiri

1

PRIMARY 
EF	Retelling	Picture	Competition	2016
Juara	I	:	Alicia	Putri	Rasidi	(Y5	Van	Gogh)
Juara II : Edgarazan Vasilis F (Y3 Nobel)
Juara	III	:	Najwa	Salsabila	(Y2	Lincoln)

2

JUNIOR HIGH 
Juara III Story Telling Labshool 2016 : 
Dara	Nabila	Sudrajat	(Y8	Blake)

Specta	Gloriff	2016 : 
Best	Poster	(Emilles	and	tim)		

3



54

JAGOANNYA 
Berhitung dan Olahraga

Gadis yang akrab dipanggil Diandra ini memiliki 
banyak prestasi akademik maupun non akademik. 
Pecinta	Italian	Food	ini	juga	bercerita	bahwa	ia	

bersekolah di Global Mandiri sejak Pre-Primary. "Ya belajar 
di Global Mandiri seru. Events yang diselenggarakan juga 
seru-seru	tidak	kalah	seru	sama	guru-gurunya,”	jawab	
Diandra.
     Pada kali ini, gadis kelahiran Jakarta 1 April 2000 ini akan 
berbagi	tips	dan	trik	dalam	belajar	di	kesehariannya.	“Back	
to	the	basic,	its	all	about	the	time	management.	Karena	itu,	
aku ikut dalam kegiatan OSIS agar aku pandai membagi 
waktu dan belajar berorganisasi. Aku bukan orang yang 
biasa	belajar	diam	dan	lama	di	kamar.	I	got	distracted	
easily.	 Jadi	kunci	aku	 lebih	mendengarkan	gurunya	di	kelas	
dan	aktif	bertanya,	ga	ngerti	sedikit	aku	langsung	bertanya.	
Mencatat	juga	harus	banyak	warna,	agar	mudah	untuk	
dihafal. Selain itu, aku selalu menuliskan jadwal-jadwal yang 
harus	aku	kerjakan	di	hand	out	atau	reminder	hp	agar	tidak	
lupa,"	ujar	anak	kedua	dari	tiga	bersaudara	ini.
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Student Profile

Prestasi Akademik & non Akademik :
year 7 :
•	Tertinggi	pertama	pada	mata	pelajaran	bahasa	Inggris
•	Tertinggi	ketiga	pada	mata	pelajaran	olahraga

year 8 :
•	Tertinggi	pertama	pada	mata	pelajaran	matematika
•	Tertinggi	kedua	pada	mata	pelajaran	Budaya	dan	Bahasa	Sunda	
• Juara 1 Lomba Basket Putri
•	Mengikuti	Olimpiade	SASMO	Matematika	

Year 9 :
•	Tertinggi	pertama	pada	mata	pelajaran	bahasa	Inggris
•	Tertinggi	ketiga	mata	pelajaran	olahraga
•	Nilai	tertinggi	UN	(ujian	nasional)	pelajaran	bahasa	Indonesia
• Juara 1 Vocal Group New World fX Elfa’s Choir Fiesta category Mixed Yout

year 10 :
•	Gloricup	and Glorifest committee
• Participated in flag hoisting ceremony of Independence day	2015
• Juara 1 Lomba/Audisi Konser Musikal Donger Naura 

year 11 :
• 1st winner (best performance) of the Hanwha Life Korean Poetry Reading
   contest
• Achieved the Gold Medal on the 4th Bali International Choir Festival in Vocal   
   Group Category
• 1st winner of Book Drop

    Mendengar kata matematika, bagi sebagian murid 
adalah hal yang menakutkan. Akan tetapi, tidak bagi 
gadis yang bernama Diandra Jasmine Ferdytha yang 
sekarang duduk di Year 11 Senior High Global Mandiri 
Cibubur. Matematika dan olahraga adalah dua hal 
yang ia gemari di kesehariannya.
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Teacher Profile
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TANAMKAN 

NILAI
KEDISIPLINAN,
NASIONALISME

& 
PEMBELAJARAN

SEUMUR 
HIDUP

Bagi	pecinta	makanan	rendang	
ini, menjadi pendidik adalah  
sebuah pekerjaan yang 

mulia dan juga menantang. Lulusan 
Pendidikan	Bahasa	Inggris	UNIMED	
ini mengawali karirnya sebagai 
pengajar sejak 2000 kemudian tahun 
2005	mulai	mengajar	Global	Mandiri	
sebagai guru kelas di level Primary 
dan kini sebagai koordinator kuriku-
lum Senior High. Guru yang memi-
liki hobi menari dan menonton ini 
sukses mengantarkan para muridnya 
menjuarai	beberapa	dance	
competition	sewaktu	menjadi	
pengajar di level Primary. 
     Wanita kelahiran Pematang 
Siantar,	18	April	1977	ini	juga	

memiliki beberapa prestasi personal 
yang beragam. Mulai dari penulis 
naskah drama, menjadi koreografer 
serta sutradara pernah ia jalani. Pada 
kesempatan singkat ini, ibu dari satu 
orang anak ini menjelaskan bahwa 
hal yang kerap ia tanamkan kepada 
anak didiknya adalah sikap kedis-
iplinan, semangat belajar sepanjang 
hayat, kemandirian, nasionalisme, 
dan nilai-nilai luhur. "Pembentukan 
hal ini memerlukan waktu, upaya, 
yang	tak	henti	dan	harus	berulang,	
Namun	ketika	ada	hasil	positif	di	diri	
murid hal ini sudah membayar usaha 
dan tantangan yang saya hadapi," 
ujar Mrs. Rahma.

			"Sekolah	Global	Mandiri	sangat	menyadari	bahwa	hal	penting	ketika	
mendidik seorang murid adalah dengan mengajarkan dan membentuk 
karakter murid. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar bagi seorang 
guru, khususnya saya sebagai pendidik," ujar Mrs. Rahma Hidayani, S.Pd. 

Prestasi murid 
• Juara 1 Lomba Tari (Ketapang Cup) level Primary
• Juara 2 Modern Dance (Kota Wisata Modern Dance       
  Competition) di Sekolah BHK Level Primary
• Juara 1 dan 2 di Lomba Fashion Dance Competition 
  di Sekolah Bunda dan BHK Level Primary

Prestasi pribadi
• Penulis naskah drama, koreografer, dan   
   sutradara (Drama Musical “Fiona Kingdom”,  
   Primary Level 2013)
• Penulis skenario dan sutradara (film Gajah   
  Mada, Majapahit, dan Pangeran Diponegoro,  
  Primary Level)
• Pembimbing pembuatan essay (perlombaan
  EF birthday “Education First Scholarship” 2015,   
  tingkat international, New York)
• Membawa murid dengan nilai UN tertinggi mata   
  pelajaran bahasa Inggris, Provinsi Kepulauan  
  Riau 2002
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Theme

Prinsip Sepuluh Bandung adalah hasil dari 
konferensi	yang	diadakan	pada	tanggal	18-24	
April	1955	di	Gedung	Merdeka,	Bandung	

dengan tujuan mempromosikan kerjasama 
ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan 
kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, 
Uni	Soviet,	atau	negara	imperialis	lainnya.	Konferensi	
ini	memperlihatkan	kekhawatiran	mereka	tentang	
ketegangan antara Republik Rakyat Cina dan Amerika 
Serikat. 

Apa makna Konferensi Asia Afrika bagi Indonesia ? 
Tentu sebagian orang sudah tau makna yang 
terkandung dalam konferensi ini. Konferensi Asia 
Afrika atau yang dikenal dengan KAA adalah suatu 
konferensi yang diadakan oleh negara-negara di Asia 
dan Afrika yang baru memperoleh kemerdekaan. 
KAA sendiri dipelopori oleh Indonesia, Myanmar, 
Sri Lanka, India dan Pakistan, dan dikoordinasikan 
oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia Sunario.

Makna 
Konferensi 

Asia 
Afrika 					Kini,	Sebanyak	29	negara,	antara	lain	:	Afganistan,	Arab	Saudi,	

Pakistan, Myanmar, Burma, Sri Lanka, Republik Rakyat Tiongkok, 
Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Iran, Jepang, Kamboja, Laos, 
Lebanon, Liberia, Libya, Mesir, Nepal, Pakistan, Filipina, Siprus, 
Sudan,	Suriah,	Thailand,	Turki,	Republik	Demokratik	Vietnam,	
Republik Vietnam, Yaman, dan Yordania. Adapun fungsi dari KAA 
adalah untuk meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyatnya, 
serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian 
dan kerja sama internasional, untuk meninjau masalah-masalah 
hubungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dalam hubungannya 
dengan negara-negara peserta, mengembangkan saling 
pengertian	dan	kerja	sama	antara	bangsa-bangsa	Asia	Afrika,	
serta	untuk	melanjutkan	kepentingan	timbal	balik	maupun	
kepentingan	bersama.
				KAA	juga	memilik	tujuan	tersendiri	disetiap	pertemuannya.	
Tujuan-tujuan dari KAA adalah untuk memajukan kerja sama, 
persahabatan, perhubungan antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika 
untuk	menyelenggarakan	kepentingan	bersama,	memecahkan	
bersama	soal-soal	khusus	dan	penting	bagi	bangsa-bangsa	Asia	
Afrika, memperbesar peranan Asia Afrika, dalam dunia sekarang 
dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia.



76

Mengenal Lebih 
Dekat Profesi

Polisi
Banyak	anak	-anak	yang	bercita-cita	menjadi	seorang	

polisi. Nah, untuk mengenal lebih dekat profesi 
polisi, pada hari Kamis, (16/02), Pre-Primary 

Sekolah Global Mandiri mengajak para murid untuk 
berkunjung ke Polsek Gunung Putri. Dalam kegiatan 
internal ini, seluruh guru pendamping KG-A mendampingi 
43	murid.
       Menurut Mrs. Sulistyaningsih, M.Pd., para murid 
diundang	secara	khusus	untuk	berkunjung	ke	kantor	
polisi, tujuannya adalah untuk mengenal lebih dekat 
profesi seorang polisi, atribut polisi, tugas polisi, dan 

mengenal rambu-rambu lalu lintas. 
     Para murid terlihat sangat antusias, mereka dijelaskan 
banyak	hal	tentang	rambu	lalu	lintas.	“Lewat	kegiatan	ini,	
anak-anak menjadi lebih dekat polisi karena mendapat 
penjelasan langsung dari nara sumber dan hal yang paling 
menyenangkan, para murid diberikan kesempatan untuk 
menaiki mobil patroli dengan diiringi suara sirene berkeliling 
daerah	Gunung	Putri,”	ujar	Mrs.	Sulis.
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Pre-Primary Event

Penuh	suka	cita,	para	murid	diajak	berkeliling	dengan
 kendaraan dinas polsisi

Para	murid	melakukan	upacara	
bersama Bapak dan Ibu polisi



Setiap	bakat	seorang	anak	pasti	selalu	berbeda	dari	
anak lainnya. Mungkin ada yang berbakat dalam 
hal akademik, ada pula yang berbakat di non aka-

demik. Tetapi kita harus tetap menjaga kedua sisi potensi 
sang anak. Karena dengan itu, anak dapat menemukan 
bakatnya yang tertanam. 
				Sekolah	Global	Mandiri	mengadakan	acara	yang	diberi	
nama	“K.I.F.E.S.T	2016”	(Kindergarten	
Interschool	Festival).	Acara	yang	diadakan	ada	
tanggal	16	hingga	17	Maret	2016	ini,	melibatkan	386	
murid dari 20 sekolah dan umum. 
					KIFEST	adalah	acara	yang	bertujuan	untuk	

menciptakan	daya	kreativitas,	menumbuhkan	rasa	percaya	diri	
dan apresiasi seni, mengembangkan kemampuan 
bahasa, daya syaraf motorik halus dan kasar, 
menumbuhkan	jiwa	kompetisi,	dan	juga	sikap	sportivitas	murid	
dan guru.    
						Salah	satu	acara	KIFEST	ini	adalah	perlombaan	untuk	para	
murid dan juga guru. Kategori lomba yang diadakan adalah 
lomba	baby	dance	dan	media	teaching	dari	recycled	material.	
Lomba	tak	hanya	diikuti	oleh	para	murid,	tetapi	para	guru	pun	
mengikuti	lomba.	

Pre-Primary Event
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KREATIVITAS
ANAK

Menumbuhkembangkan



					“Acara	KIFEST	ini	sudah	diadakan	kesembilan	kalinya	dan	selalu	diadakan	
setiap	tahunnya.	Tetapi	acara	KIFEST	kali	ini	ditambahkan	dengan	media	
teaching	dari	recycled	material	dan	ini	yang	pertama	kalinya.	Acara	ini	juga	
mengundang	guru	dan	murid	PAUD	dan	TK	
se-Jabodetabek.	Kami	sangat	senang	acara	ini	berlangsung	dengan	tertib	dan	
lancar,”	ujar	Mrs.	Sherly	Gumayanti,	S.	Pd	selaku	PIC	acara	ini.
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Pre-Primary Event

KREATIVITAS
ANAK

Menumbuhkembangkan

Perlombaan renang

Penampilan dancing dari para murid Pre-Primary 

saat	pembukaan	acara

Para	juri	be
rfoto	bersam

a	di	penutu
pan	acara	K

iffest
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Pre-Primary Event

MUSIC
ASSEMBLY
GALI POTENSI PARA MURID 
AGAR MAMPU KREATIF DALAM BERIMAJINASI

Tampak antuasis dari para penonton yang 
merupakan para murid Primary, mulai dari Year 1-2. 
Ya, tepat tanggal 16 Maret 2016, Pre-Primary Sekolah 

Global	Mandiri	Jakarta	mengadakan	sebuah	acara	Music		
Assembly,	dengan	tema	"THE	FINDING	STORY	OF		COUN-
TRY".
    Kegiatan ini adalah sebuah drama musikal dengan 
menyuguhkan	cerita	petualangan	2	orang	anak	yang	ingin	
mencari	negara	terindah	di	dunia	dengan	cara	mengun-

jungi	5	negara	untuk	mencapai	Indonesia	(negara	terindah	
di dunia). Dalam kegiatan ini, para murid TK mengenakan 
kostum negara sesuai dengan negara yang telah ditentukan 
di	setiap	kelas.	Toddler	:	Jepang,	Nursery	Jet	Plane	:	India,	
Nursery	Bus	:	Amerika,	KG-A	:	Mesir,	KG-B	:	Perancis.	Drama	
musikal ini 
menampilkan tarian dari masing-masing kelas sesuai den-
gan negara yang mereka dapat. 

Penampilan tarian dari para guru di	akhir	acara

Pakaian daerah India dari Nursery



1110 11

Pre-Primary Event
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MUSIC
ASSEMBLY
GALI POTENSI PARA MURID 
AGAR MAMPU KREATIF DALAM BERIMAJINASI

sedangkan guru perempuan menari tarian 
Sumatra).	“Acara	berjalan	sesuai	
dengan	rencana.	Terima	kasih	
kepada	para	panitia	dan	orang	tua	murid	
yang mendukung kegiatan ini," ujar Ms. 
Resha.

				Menurut	Ms.	Resha	Rahmayanti,	S.Pd.,	PIC	Music	Assembly,	tujuan	dari	keg-
iatan	ini	untuk	menggali	potensi	murid	agar	mampu	kreatif	dalam	berimajinasi,	
meningkatkan	rasa	percaya	diri	murid,	menjadi	tempat	murid	mengekspresi-
kan dirinya, dan memperkenalkan murid dengan berbagai negara di belahan 
dunia.	Kegiatan	ini	ini	melibatkan	70	murid,	guru	TK,	specialized	teacher,	staf,	
dan	juga	mengundang	para	orang	tua	murid.	Tak	ketinggalan,	di	akhir	cerita	
ditutup dengan penampilan tarian Indonesia dari guru-guru TK (guru laki-laki 
menari tarian Papua, 

Penampilan tarian asal Mesir dari para murid KG-A

Suasana	para	penonton	M
usic	Assembly

Tarian	asal	Perancis	dari	para	murid	KG-B
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Pre-Primary Event 

Untuk	mengajarkan	curah	hujan	pada	anak,	Sekolah	Global	

Mandiri	mengadakan	kegiatan	bernama	“Dancing	in	the	

Rain”,	dalam	rangka	explorasi	science.	Kegiatan	ini	diikuti	

oleh seluruh murid KG-A yang diadakan di Pre-Primary playground. 

Tujuan	diadakannya	kegiatan	science	ini	adalah	untuk	mengenalkan	

para	murid	tentang	mengenal	“watercyle”,	mengidentifikasi	

terjadinya hujan, dan mengenal musim di Indonesia (musim hujan 

dan musim kemarau). 

					Kegiatan	ini	rutin	diadakan	setiap	tahunnya	sesuai	dengan	musim	

yang	sedang	berlangsung.	Seluruh	guru	KG-A	menjadi	panitia	serta	

PIC dari kegiatan ini. Salah satu guru Global Mandiri mengatakan, 

“anak-	anak	terlihat	sangat	antusias,	mereka	membawa	jas	hujan,	

payung	dan	sepatu	boot	dari	rumah.	Ketika	air	dipercikkan	ke	tubuh	

mereka, mereka tertawa riang. Para murid juga merasakan air yang 

BELAJAR 
EXPLORASI 
SCIENCE 

SEKALIGUS 
BERMAIN

dipercikkan	ke	tubuh	mereka.	Murid-murid	belajar	

bagaimana hujan bisa terjadi. Mereka juga belajar 

mensyukuri	hujan	yang	diciptakan	oleh	Tuhan	YME	

sehingga membuat bumi menjadi subur. Kami juga 

bersyukur	acara	ini	berjalan	sesuai	dengan	harapan	

dan	lancar.”

DANCING IN THE RAIN

Para	murid	dengan	penuh	suka	cita	mengikuti	kegiatan	Dancing	in	The	Rain
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Primary Event

Japan	International	Science	and	
Math Olympiad (JISMO) diadakan 
untuk yang kedua kalinya di Sekolah 

Global Mandiri pada hari Sabtu, 12 Maret 
2016 lalu. Mengulang kesuksesan 
pelaksanaannya yang pertama 
(12	September	2015),	JISMO	kali	ini	
diikuti	oleh	650	peserta	dari	beberapa	
sekolah internasional dan sekolah 
nasional plus se-Jabodetabek. 
    Ajang bergengsi ini mengasah 
kemampuan	matematika	dan	science	
yang digagas langsung oleh Gakken 
Institute	Japan,	memfasilitasi	murid	
Primary mulai Year 2 sampai dengan 
Year 6. Antusiasme yang ditunjukkan 
oleh peserta nampak mulai pagi hari 
untuk melakukan registrasi di area 
amphiteatre sampai dengan pelaksanaan 
tes yang diselenggarakan di gedung 
JH-SH Sekolah Global Mandiri. 
					Hasil	dari	kompetisi	JISMO	ini	
diumumkan melalui Web JISMO paling 
lambat sebulan setelah pelaksanaan 
kompetisi.	Gakken	bekerjasama	
dengan Sekolah Global Mandiri 
menyelenggarakan JISMO Awarding Day 
untuk	para	pemenang	kompetisi	pada	
hari Selasa, 12 April 2016. 

JISMO
Japan International Science 
and Math Olympiad 

				Ajang	ini	untuk	mengapresiasi	sekolah-sekolah	peserta	kompetisi	dan	para	
pemenang. Event JISMO kali ini juga dimeriahkan dengan beberapa stand 
bazaar yang memfasilitasi aneka makanan dan minuman terutama untuk 
para orangtua wali murid yang sedang menunggu putra-putrinya. Sambutan 
positif	dan	apresiasi	dari	para	peserta	dan	orangtua	peserta	terhadap	
pelaksanaan	JISMO	di	Sekolah	Global	Mandiri,	menjadi	suntikan	energi	
positif	untuk	para	panitia	JISMO	yaitu	guru-guru	Primary	Sekolah	Global	
Mandiri	yang	dengan	sepenuh	hati	mengorganisasi	acara	ini	sampai	
keseluruhan	acara	berlangsung	dengan	lancar	dan	sukses.	(Dhini)
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Primary Event 
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    Wednesday, February 24th 2016 Global 
Mandiri Cibubur held the 7th Mathprix with 

the tagline "Math Is All Around Us". 
The competition itself has purpose to show 

students’ potential in math. 

�he sponsors supported the event were 
Baruna Nusa Mandiri, JEC, Hadiprana, 
Go	Wet	etc.	This	precious	event	was	

handled	by	Ms.Susilowati,	S.Pd	as	the	PIC.	
There	were	23	groups	and	about	72	
students	were	as	the	participant	from	
schools	in	Jabodetabek.
					The	competition	was	started	on	
08.00	am-01.30	pm	at	Sekolah	Global	
Mandiri Cibubur. It was opened by Ms. 
Merry	and	Mr.	John	as	the	MC	then	proceed	
with	the	first	round	(Answering	Question),	
second	round	(Snake	and	Ladder),	third	
round	(Scale	Model)	and	the	final	round	
(Obligatory	Questions,	Quick,	and	Smart).
				The	Independent	judges	for	the	final	
round	were	Mr.	Richard	Stieven	Oentoro,	
Mr. Sutan Mr. Rizki Tizar T, and Mr. Farid M. 
Sandeeva.	This	competition	was	very	unique	
because	each	round	was	presented	in	fun	
ways	so	the	participants	felt	that	math	is	

MATHPRIX

“ Math 
Is All 

Around 
Us”

fun and easy. The event ran smoothly and 
succesfully,	highest	gratitude	to	all	parties,	
sponsorships,	commitee,	participants	and	
Sekolah Global Mandiri. 

Here are the list of the winners for the 7th Mathprix

1st winner : SD Andalusia
2nd winner : SD Global Mandiri, Cibubur
3rd winner : SD Andalusia
4th winner : SD Penabur Sentul
5th winner : SD Adik Irma
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Menyadari	betapa	pentingnya	pengenalan	
profesi pada anak sejak usia dini, pada tanggal 
3 Februari 2016, Sekolah Global Mandiri 

Cibubur	mengadakan	fieldtrip	untuk	Primary	Year	3	
ke Kidzania, Jakarta. Kegiatan yang dilakukan pukul 06.30 
hingga	15.00	ini	membawa	97	murid	untuk	mengikuti	
kegiatan	ini.	Kegiatan	ini	diadakan	setiap	2	kali	dalam	
setahunnya. Tujuan kegiatan ini adalah agar para murid 
lebih memahami pekerjaan yang mereka inginkan.
				“Sebagai	tema	pekerjaan	untuk	Year	3,	kami	memilih	
Kidzania Jakarta sebagai taman bermain indoor untuk 
memberdayakan, menginspirasi, dan mendidik mereka 
melalui kegiatan bermain peran kehidupan nyata. Para 
murid ikut serta, tertarik, dan terlibat dalam semua 
aktivitas	yang	disediakan	dengan	sangat	antusias.	Hal	unik	
dari	kegiatan	ini,	para	murid	menikmati	semua	proses	
kegiatan	dari	awal	hingga	hasil	akhir	dari	aktivitas	ini,”	
ujar Mrs. Pasu Rosmeri, S.s., selaku PIC.

Primary Event 
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Para murid diajak belajar membuat pizza

Mendengarkan materi perawatan gigi oleh Pepsodent

Belajar	otomotif	dari	produsen	ban-	Dunlop

FIELDTRIP YEAR 3

Pengenalan 
Profesi 
dengan Cara 

UNIK
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Selama	ini,	manusia	jarang	memperhatikan	
keanekaragaman isi biota laut karena biota darat lebih 
banyak ditemukan di keseharian manusia daripada biota 

laut. Keseimbangan ekosistem dari dua habitat ini seharusnya 
kita	jaga	dan	perhatikan.	Dengan	adanya	keseimbangan	antara	
laut	dan	darat,	akan	menciptakan	keharmonisan	tersendiri	bagi	
dunia luas.
    Hal inilah yang mendorong Sekolah Global Mandiri untuk 
mengajak	para	murid	Primary	Year	1	untuk	fieldtrip	mengenal	
biota	laut.	Pada	tanggal	4	Febuari	2016,	para	murid	Primary	year	
1	mengunjungi	Ocean	Dream	Samudra	Ancol	Jakarta.	Program	
ini merupakan kegiatan year 1 yang terintegrasi dengan materi 
pembelajaran	math,	science,	social,	PKN,	dan	bahasa	Indonesia.	
Kegiatan	fieldtrip	ini	diikuti	70	murid	dan	guru	Primary	Year	1.	
Serangkaian	kegiatan	disusun	rapi	oleh	para	panitia	fieldtrip	ini.	

Dimulai dari mengunjungi rumah pintar yang dimana 
para	murid	diberikan	pengarahan	langsung	dari	tim	
edukasi	Ocean	Dream	Samudra	tentang	mamalia	laut.	
Lalu para murid diajak menuju Sea Castle dimana 
mereka dapat berjumpa langsung dengan lumba-
lumba. Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan 
untuk menyentuh dan berfoto bersama lumba-lumba. 
Tak	ketinggalan	para	murid	juga	diajak	menonton	
atraksi dari singa laut dan hewan laut lainnya. Kegiatan 
ini	juga	selalu	diadakan	rutin	disetiap	semesternya.
				“Mereka	terlihat	antusias,	bersemangat	dan	senang	
dalam kegiatan ini. Kegiatan ini juga bermanfaat karena 
bertujuan untuk menerapkan kebersihan lingkungan di 
tempat umum, mengenalkan keanekaragaman satwa 
laut, dan menambahkan pengetahuan mereka sebagai 
bekal	dimasa	depan,”	ujar	Mrs.	Hety	Rahmawati,	
S.Pd	selaku	PIC	dari	kegiatan	fieldtrip	ini	menutup	
perbincangan.	

BELAJAR 
MENGENAL 

BIODATA LAUT

Sebelum masuk ke area budidaya madu lebah, 
para murid diberikan penjelasan terlebih dahulu

Salah satu murid diajak untuk bersentuhan langsung 
dengan lumba-lumba jinak

Salah	satu	murid	berbagi	pengalamannya	mengikuti	kegiatan	fieldtrip
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Primary Sekolah Global Mandiri mengadakan 
kegiatan	fieldtrip	ke	Lebah	Madu	Cibubur	untuk	
memberikan edukasi kepada para muridnya 

mengenai proses pengolahan madu serta manfaat 
mengenai madu. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 2 
Maret 2016.
					Dalam	kegiatan	ini	para	murid	mengamati	berbagai	
keluarga lebah yang ada, proses pengolahan madu, 
serta	turut	mencicipi	rasa	madu	yang	baru	diambil	dari	
sarangnya.	Fieldtrip	ini	diikuti	oleh	Year	2,	sebanyak	
71	murid.	Mrs.	Vini	Sabhina	Ratih,	S.Pd,	selaku	
PIC	kegiatan	fieldtrip	ini	mengatakan,	“Fieldtrip	ini	
bertujuan memberikan pengetahuan tentang madu dari 
awal hingga akhir. Terlihat para murid sangat senang, 
interaktif,	dan	juga	antusias.	Bagi	sebagian	besar	murid,	
menghadapi lebah sangat menegangkan. Namun, 
para murid dilengkapi pakaian safety saat berhadapan 
langsung dengan lebah dan juga diberikan petunjuk 
bagaimana	cara	memegang	rumah	lebah	dengan	benar.	
Disini juga para murid diberikan banyak pengetahuan 
oleh	Mrs.	Witri	Nur	Apri	Aini	selaku	guide	disana,”	
ujarnya	saat	diwawancara.
     Dalam proses pemberian materi oleh Mrs. Witri, para 
murid diberikan pengetahuan tentang kehidupan lebah, 
hasil apa saja yang bisa dimanfaatkan, dan mengetahui 
bagaimana	proses	panen	madu	dilakukan.	“Saya	selalu	
senang	ketika	berhadapan	dengan	anak-anak.	Para		
murid	dari	Sekolah	Global	Mandiri	sangat	aktif	dan	juga	
memiliki	rasa	keingintahuan	yang	cukup	tinggi,	sehingga	
saya	juga	jadi	semangat	saat	mengajarkan	mereka,”	ujar	
Mrs. Witri.

Fieldtrip 
Year 2 

Goes to 
Lebah 
Madu 
Cibubur

Salah satu murid belajar langsung proses pengolahan madu

Sebelum masuk ke area budidaya madu lebah, 
para murid diberikan penjelasan terlebih dahulu
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Primary Event EDU TRIP

Year 5 
Goes to 
Yogyakarta

Year	5	Edu-Trip	goes	to	Yogyakarta	
focuses	on	knowledge	and	life	
skills	held	on	16-18	February	

2016. The program is integrated with 
some	subjects	such	as	Science,	Math,	
Civic,	Social,	Bahasa	Indonesia,	etc.	
The students were asked to answer 
questions	on	the	worksheets	given.	
The organizer of this event was the 
Year	5	teachers	cooperated	with	
Fountain	Education	Center.	The	PIC	
was Hermawan Sulistya, S.Si. This was 
the	pilot	project	of	Primary	to	conduct	
Edu-Trip.	Yogyakarta	was	chosen	as	
the	destination	since	the	city	has	some	
objects	is	related	to	the	theme	of	Term	
3	“Indonesian	Heritage”.	The	objects	
are	Museum	De	Arca,	De	Mata,	Ullen	
Sentalu, Monumen Yogya Kembali, 
Borobudur Temple, Jejamuran, and 
Kraton Yoyakarta. 
    Couple of days before departure, 
we	had	the	students	a	briefing	about	
how	to	tidy	up	their	belongings,	their	
bed,	clothes,	and	baggage.	We	also	
guided them to wake up and to take 
bath based on the rundown given. It 
aims to build their responsibility and 
independence.	On	the	first	day,	the	
students	were	asked	to	self	check	in	at	
airport	was	guided	by	teachers.	After	
we	had	a	safe	landing	at	Adi	Sucipto	
Airport,	our	first	visit	was	to	museum	
De	Arca	and	De	Mata.					
						The	second	day,	we	went	to	
Borobudur Temple, Jejamuran, and 

Museum	Ullen	Sentalu.	The	last	day	
before we went home, we went to 
Monumen Yogya Kembali to learn 
how were our heroes struggling to 
keep	our	independence.	We	could	
see many weapons, dioramas, heroes, 
and many more there, then we went 
to Kraton Yogyakarta. The students 
enthusiastically	wrote	the	information	
delivered	by	the	guide	starting	from	
the meaning of the symbols of the 
keraton	and	the	historical	things	on	
their paper. Hopefully, the programme 
can	be	continued	in	the	future	to	
give	more	experience	and	integrated	
learning to the students. 
(Rizki Faisal)



On Thursday, 28th of January 2016, 
Year 3, Year 4, and Year 5 Primary 
Level of Sekolah Global Mandiri Jakarta 
presented “Batavia Assembly” event. 
Theme of event was “Betawi Punye 
Gaye, Betawi Punye Budaye”. 

It	has	a	purpose	to	encourage	students	to	express	
and	share	their	creativities	in	Indonesian	Culture,	
especially	Betawi	culture.	It	is	a	proof	of	Year	3,	4,	and	

5	students	learning	Pendidikan	Lingkungan	dan	Budaya	
Jakarta.
					This	event	attended	by	year	1,	2,	6,	and	SNC	students,	
parents	of	Year	3,	4,	and	5.	It	opened	by	M.	Ridho	(Year	
4	Cassia)	and	Dyo	Aurel	(Year	3	Zebrina)	as	MC	and	
followed	by	opening	speech	from	principal	and	PIC	
of	event.	There	where	performances,	as	follows:	Year	
3	Zebrina	singing	performance,	Year	3	Seine	dancing	
performance,	Year	4	Cassia	drama,	“Palang	Pintu”	and	
year	5	D’Banyan	Lenong	performance.	Glory	Choir	Team	
(Year	3,	4,	and	5)	to	give	singing	performance.	Students	
and	parents	enjoyed	Betawi	food	and	drink,	such	as	kue	
ape,	kue	pancong,	selendang	mayang,	etc.
					They	enjoyed	some	traditional	games	from	Betawi	
mixed	with	modern	games,	such	as	Dampu	Bulan	
with puzzle, Dampu sir Bowling, Anggar-Anggaran, 
Lompat	Aret,	and	Sentil	Kelereng.	Parents	of	year	3,	
4,	and	5	were	happy	and	appreciated	their	child	and	
teachers	who	already	shown	their	talent	and	creative	
performances.	“Thank	you	so	much	to	Ms.	Ely	Yuliarsi,	
M.Pd,	teachers/committee,	Year	3–5	students	and	
parents	to	your	great	support,	cooperation,	and	your	
contribution	in	this	event.	Bravooo…,”said	Ms.	Nina,	the	
PIC of event.

BATAVIA ASSEMBLY
shows creativities and 
love to Indonesian culture
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Students	are	on	duty	at	ticketing	and	food	stand

Palang	Pintu	presented	by	Year	4	Cassia

Year	3	Zebrina	students	sing	Kicir-kicir	song
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EXAM 
UJI MENTALITAS 
DIRI MURID
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Sebagai salah satu faktor penilaian kelulusan murid Year 6, dilaksanakanlah ujian praktik
Sekolah Global Mandiri Jakarta yang berlangsung dari tanggal 4 Februari-12 Februari 2106. 
Ujian praktik ini mencakup pelajaran IPA, Olahraga dan Renang, SBK- Seni Musik dan Seni Rupa, 
Agama Islam, Kristen, Katolik, serta Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Dalam	prosesnya,	setiap	peserta	didik	diberikan	modul	lengkap	
dengan materi  yang diujikan dan indikator penilaiannya. Range 
penilaiannya	adalah	skor	interval	minimal	65	dan	maksimal	95.	

Persiapan peserta didik menghadapi ujian praktek berlangsung kurang 
lebih 2 minggu. 
					Ketika	kami	tanyakan	kesan-kesan	mereka	mengikuti	ujian	praktek	kelas	
6 SD, tertuanglah kesan-kesan berikut ini :

				Itulah	kesan	dari	para	murid	setelah	melewati	ujian	praktik.	Semua	
aktivitas	ujian	praktik	Year	6	ini	merupakan	uji	mentalitas	diri	murid	dalam	
memenuhi	penilaian	untuk	kelulusan.	Satu	hal	yang	pasti,	semua	murid	
mengalami uji mental yang dapat berguna dalam menghadapi kehidupan 
yang sesungguhnya. (Budi Sutrisno)

Praktikum	seni	rupa

Suasana ujian di lab. komputer

Felita: “Gugup dan agak menantang karena kita juga harus melewati  
              semuanya dengan berani dan baik”.
Aqeela: “Seru, karena dalam ujian praktek kita bisa lebih mengasah otak  
                 kita”.
Luann: ”Sangat menyenangkan, karena kita dapat melakukan praktek  
               dengan lancar”.
Icha: ”Keren, karena memang harus sabar dan menguji kemampuan  
            kita”.
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Banyak murid yang sudah 
memiliki pemikiran bahwa 
ujian	UN	(Ujian	Nasional)	

menakutkan. Oleh karena itu, 
Sekolah Global Mandiri 
menanamkan	rasa	percaya	diri	
murid dengan memberikan 
pemikiran	positif	agar	mereka	
dapat	mengerjakan	Ujian	Nasional	
dengan baik.
    Pada tanggal 16 Maret 2016, 
Sekolah Global Mandiri mengajak 
murid-muridnya	mengikuti	Motivation	
Day ke Curug Cilembeur guna 
meningkatkan	rasa	percaya	diri	serta	
membangun mental yang kuat 
menghadapi	Ujian	Nasional.	
Program	ini	diikuti	oleh	seluruh	murid	
Year	9	yang	akan	menghadapi	
ujian.	Di	acara	ini,	para	
murid juga diberikan materi 
motivasi	oleh	Mr.	Farid	Fadhli,	M.Si,	
untuk bersemangat dalam 
menghadapi	UN	di	9-12	Mei	
2016 mendatang.
			“Acara	ini	bertujuan	untuk	memotivasi	
murid agar lebih bersemangat dalam 
menghadapi	UN	dan	

mempererat keakraban satu sama lain.
Dalam	acara	ini	para	murid	
terlihat sangat antusias dan 
juga bersemangat walaupun 
mereka harus berjalan kaki 
menuju	lokasi	acara	ini.	Di	sini	para	
murid	pun	bisa	saling	mencurahkan	isi	

MEMBANGUN 
R A S A  P E R C AYA  D I  A L A M

Junior High Event
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hati	mereka,”	ujar	Mrs.	Hafniar,	S.Pd	
selaku	PIC	acara	ini.
    Salah satu murid yang 
mengikuti	acara	ini	yaitu	
Adeela	Alvhiani	Muaromah	Year	9	
Fibonnoci	mengatakan	bahawa	acara	
ini bagus, karena kita bisa saling 
memahami satu sama lain dan 
belajar untuk memahami dan 
bertoleransi sesama teman 
dan juga guru.

Bermain bersama di air terjun

Para	murid	dibekali	motivasi	agar	tampil	prima	dalam	ujian	nasional
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Sekolah Global Mandiri 
mengadakan	acara	Specta	Gloriff.
Sebuah kegiatan yang bertujuan 

untuk mewadahi bakat para murid 
dalam beragam bidang, antara lain 
sport,	dance,	music,	English,	dan	
film.	Tepat	pada	tanggal	27	Februari	
2016, diadakan sebuah awarding yang 
bertujuan	menghargai	achievement	
para murid yang berbakat dan 
berprestasi	di	bidang	film	sekaligus	
acara	peresmian	teater	baru	Sekolah	
Global	Mandiri.	“Dengan	adanya	teater	
ini, saya berharap Sekolah Global 
Mandiri	mampu	mencetak	sineas	
muda yang muda dan berbakat. Ini 
adalah salah satu bentuk komitmen 
Sekolah Global Mandiri untuk 
mendukung beragam talenta para 
murid,”	ujar	Ibu	Rifa	Ariani,	Direktur	
Sekolah Global Mandiri.
					Hadir	pula,	Ibu	Christine	Hakim	
sebagai tamu spesial dalam peresmian 
teater baru ini, beliau menyampaikan 
bahwa para murid Sekolah Global 
Mandiri adalah murid yang beruntung 
karena	sekolah	ini	sangat	concern	
terhadap pengembangan bakat 
para	muridnya	dibidang	seni	film.	

SPECTA GLORIFF 2016

 AWARDING 
DAN PERESMIAN TEATER 

SEKOLAH GLOBAL MANDIRI
Para	juri	dan	para	pemenang	Specta	Gloriff	2016	berfoto	bersama	
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Kegiatan	Awarding	Specta	Gloriff	2016	diikuti	oleh	9	sekolah	se-Jabodetabek,	antara	
lain	Sekolah	Al-Azhar	31	Sumarecon,	BPK	Penabur	Kota	Wisata,	SMP	Salman	Alfarisi	
Bandung,	Tugasku,	Dian	Didaktika,	Sekolah	Global	Mandiri	Cibubur,	dan	Jakarta.	
Sejumlah	juri	yang	kompeten	pun	turut	serta	dalam	penilaian	festival	film	ini,	antara	
lain	:	Bapak	Emil	G	Hampp,	Mas	Adis,	Mas	Jojo	Replace,	Mas	Dodi,	Puteri	Indonesia	
2016 - Kezia Warouw, dan lain lain. Sekolah Global Mandiri Cibubur berhasil meraih 
The Best Poster. 
    

SPECTA GLORIFF 2016

 AWARDING 
DAN PERESMIAN TEATER 

SEKOLAH GLOBAL MANDIRI
Para	juri	dan	para	pemenang	Specta	Gloriff	2016	berfoto	bersama	

Penampilan Rizky dan Barsena memeriahkan	acara	ini	

Para murid level Primary unjuk bakat 
dengan menampilkan tarian tradisonal 

Suasana	teater	saat	Awarding	Specta	Gloriff	berlangsung
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Laboratory	activity	is	one	of	important	thing	to	achieve	the	
goal	of	learning	science	at	school,	especially	for	students	of	
Junior High and Senior High Global Mandiri Jakarta. There 

are	three	reasons	for	the	importance	of	practical	activities.								
					First,	to	motivation	to	learn	science	lab.	Through	laboratory	
activities,	students	are	given	the	opportunity	to	meet	curiosity	
and	what	would	like	to	be.	Secondly,	to	develops	basic	skills	lab	
doing	experiments.	With	the	practicum	students	are	trained	to	
develop	the	basic	skills	to	perform	experi-ments	and	train	them	
in	 observing	 carefully,	measure	 accurately	measuring	 devices,	
use tools safely, designing and performing experiments.             
						Thirdly,	supports	practical	subject	matter.	From	these	
activities	we	can	conclude	that	practicum	can	support	students'	
understanding, so that students get more meaningful learning.
					Therefore,	let's	continue	to	increase	motivation	and	skills	of	
laboratory	operations	at	school,	especially	 in	science	subjects.	
(Fransiska S)

The science lab school is one 

vehicle of student learning 

Science. To produce the 

learning process and the 

quality of learning outcomes, 

the laboratory must be 

equipped with the necessary 

facilities and infrastructure.
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INCREASE
SCIENCE
ACTIVITY

AT 
LABORATORY
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Fieldtrip	was	implemented	to	foster	the	creativity	
of	students	to	take	advantage	of	second-hand	
goods to something valuable and also to raise 

awareness	about	the	importance	of	preserving	the	
environment. 
    February 16th, 2016, Junior High Global Mandiri 
Jakarta	held	a	fieldtrip	to	the	processing	of	the	waste	
bin,	precisely	in	CV.	Majestic	Buana,	Bekasi.	Waste	
processing	aims	to	preserve	the	environment	that	
ultimately	can	be	used	also	for	entrepreneurs	who	can	
ultimately	provide	employment	for	many	people,	
especially	to	the	surrounding	environment.	Mr.	Agung,	
Ms. Siska and some students prepared things to the 
information	of	processing	waste.	The	fieldtrip	
participants	were	warmly	welcomed	by	the	manager	
of	the	CV.	Majestic	Buana,	Mr.	M.	Baedowi.	
					The	student	asked	some	questions	relating	to	the	
background	of	the	business	chosen	by	Mr.	Baedowei.	
"To help preserve the environment and provide 
jobs	for	the	community	around	the	area,"	said	Mr.	
M. Baedowi.
				After	conducting	an	interview	with	Mr.	Baedowei,	
fieldtrip	participants	were	invited	to	observe	the	
waste	treatment	facility,	ranging	from	seeing	the	
process	of	sorting	of	waste,	smelting	waste	up	the	
process	of	making	a	product	that	is	worth	selling,	
everything	is	done	by	using	advanced	technology.	
The	presumption	that	a	treatment	site	which	

identically	(identical)	with	dirty	and	is	smelly	does	not	
seem	here,	everything	is	packaged	well,	hygienic,	and	
secured.
    "Goverment helping the progress of our business, 
they	buy	waste	processing	machine	that	we	create,"	
said	Mr.	M.	Baedowi.	So	far	these	efforts	are	not	only	
engaged	in	the	processing	of	the	waste	bin,	but	it	also	
makes	production	machines	processing	been,	which	
already marketed in Sumatra, Java, Kalimantan, and 
Bekasi.
				CV.	Majestic	Buana	not	only	manages	and	
produces	waste	garbage	processing	machines	but	
also to provide training to people who want to have 
a	similar	effort.	Moreover	CV.	Majestic	Buana	also	
open	partnerships	with	all	stakeholders,	especially	the	
people who seriously want to run the business of 
processing	garbage.	Various	awards	have	been	
achieved.
				Mr	Arnold	said,	"Learning	can	be	anywhere,	by	
anyone	and	at	anytime".	Students	got	a	first	hand	
experience	of	learning	to	manage	the	business	while	
preserving	the	environment,	an	activity	that	is	
absolutely	necessary	to	survive	in	the	era	of	
globalization.	(R. Agung S)

SUSTAINABLE BUSINESS
A TRIP TO 

LEARN  FIELD
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Pada tanggal 22 Febuari 2016, sebanyak 87 Peserta didik Year 12 SMA Global Mandiri 
Cibubur melakukan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau dikenal dengan singkatan UNBK.

UJIAN NASIONAL

�ada	tanggal	4-12	April	2016,	sebanyak	87	Peserta	didik	
kelas 12 SMA Global Mandiri di Cibubur telah melakukan 
Ujian	Nasional	Berbasis	Komputer	atau	dikenal	dengan	

singkatan	UNBK.	Ujian	dimulai	pukul	07.30	hingga	pukul	09.30	
WIB. Hingga hari terakhir, ujian berlangsung sukses tanpa ada 
masalah,	beberapa	masalah	teknis	seperti	jaringan	unplug,	
log-out dengan sendirinya, atau putusnya jaringan dari pusat 
di gedung 1 bisa diatasi oleh Tim IT. Empat ruangan yang akan 
digunakan adalah Lab. Comp. JH dan SH serta Lab. Bahasa JH 
dan	SH.	“Terima	kasih	banyak	kepada	semua	pihak	yang	telah	
membantu	dan	mendukung	terlaksananya	UNBK	tahun	ini,	
terutama Tim IT (Mr. Arif Munandar, Mr. Badi, Mr. Fery, 
Mr. Benny, Mr. Arief, Mr. Adji, Mr. Reza, Mr. Ikhwan), 
Principal	(Mr.	Gusman),	Para	Akor	(Ms.	Rahma	dan	Mr.	Wate),	
Para guru SMA, Direktur, dan para pengawas dari Sekolah 
lain.”	Ujar	Ms.	Virna	Sagita	selaku	ketua	UNBK	2016.
    Metode ujian dengan basis komputer lebih 
menitikberatkan	pada	kemampuan	para	murid	dalam	
memanajemen waktu mereka sendiri, kemandirian, 

kepercayaan	diri	serta	fokus	pada	apa	yang	ada	
dihadapannya.	Sangatlah	dominan	perbedaannya	ketimbang	
metode basis kertas (Paper Based Test). Pengalaman 
mengikuti	ujian	basis	komputer	sangat	membantu	mereka	
menghadapi	ujian-ujian	setipe	yang	akan	sering	mereka	
jumpai	setelah	mereka	lulus	nanti,	seperti	ujian	TOEFL	IBT	
atau ujian online lainnya yang belakangan ini mulai 
dikembangkan perusahaan-perusahaan besar.
    Sosialisasi dilakukan sebelumnya oleh pemateri teknis 
(Mr.	Fery)	diikuti	oleh	Principal	(Mr.	Gusman),	
Acc.Coordinator	(Ms.	Rahma)	dan	PIC	UN	(Ms.	Virna).	
“Sekolah	kami	sangat	senang	terpilih	sebagai	salah	satu	
sekolah	yang	dipercaya	pemerintah	untuk	melaksanakan	
UNBK	ini.	Dengan	sistem	ini,	selain	lebih	ramah	lingkungan	
karena mengurangi jumlah kertas yang digunakan, para 
murid	pun	lebih	antusias	mengikutinya,	selain	tingkat	
kecurangan	menurun,	kami	pun	tidak	perlu	lagi	mengirim	
lembar	jawaban	bersegel	ke	pusat,”	ujar	Mr.	Gusman	
manambahkan. (Kho)

Suasana	UNBK	

26
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dilakukan,	antara	lain	membuat	kreasi	jamur,	soft	tracking	ke	gunung	api	Purba,	
flying	fox,	membatik	topeng,	budidaya	kakao	(cokelat),	belajar	tanaman	obat	
keluarga, Glori mengajar, membuat makananan olahan, belajar seni budaya lokal, 
bertani (membajak sawah dan menanam padi) dan beragam kegiatan lainnya. 
Kegiatan	ini	diikuti	oleh	84	murid	dari	Year	9.	Adapun	guru	yang	mendampingi	
sejumlah	14	orang.	Secara	umum	kegiatan	yang	berlangsung	8	hari	berjalan	
dengan	lancar.	Hal	tersebut	terlihat	dari	animo	murid	dalam	mengikuti	kegiatan	
tersebut. Selain itu juga respon orang tua yang puas dengan pelaksanaan tahun 
ini. Walaupun tentu perlu ada beberapa evaluasi untuk pelaksanaan tahun 
depannya. 

GLORI | April 2016

Senior High Event

LIVE IN 2016
Kembangkan Segala Aspek 
Kognitif, Sosial, dan Moral 

Program Live In merupakan salah 
satu program wajib yang 
dilaksanakan Senior High. 

Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengembangkan dan mendukung 
perkembangan pribadi peserta didik 
secara	optimal	dari	segala	macam	
aspek	seperti	kognitif,	sosial,	moral,	
dan lain sebagainya.
				Live	In	sendiri	meliputi	kegiatan	
tinggal	dan	hidup	di	desa	beberapa	hari	
bersama masyarakat pedesaan untuk 
belajar	tentang	cara	bercocok	tanam,	
beternak, memahami tata krama, 
budipekerti,	serta	mengenal	kesenian,	
dan budaya masyarakat setempat.
    Tahun ini kegiatan Live In diadakan 
pada tanggal 30 Januari hingga 6 
Februari 2016. Adapun tempat yang 
dipilih untuk kegiatan ini adalah sebuah 
desa di Gunung Kidul, Yogyakarta, 
yakni desa Ngelanggeran. Dipilihnya 
desa Ngelanggeran antara lain 
karena desa tersebut memenuhi 
kriteria sebagai tempat kegiatan. 
Tema	Live	In	kali	ini	adalah	“Nyawiji	
Nunggal	Ing	Ati	“	yang	mempunyai	
makna	filosofis	yakni	bagaimana	murid	
dapat menyatu dengan apa yang ada di 
desa, termasuk di dalamnya nilai-nilai, 
norma yang baik, yang berguna untuk 
bekal murid setelah selesai kegiatan 
Live In tersebut. Selain hidup dengan 
masyarakat, terdapat beberapa 
kegiatan	edukatif	dan	fun	yang	

Para	murid	penuh	suka	cita	belajar	bercocok	tanam	di	sawah

Para	murid	belajar	membatik	topeng

27
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Beberapa anak berkebutuhan 
khusus mengalami hambatan dalam 
kemampuan bersosialisasi dan 
beradaptasi dengan lingkungan. oleh 
karena itu, sangat dibutuhkan untuk 
mereka kegiatan yang berhubungan 
dengan keterampilan fungsional.. 

SNC Event 
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LOCAL 
TRIP 
SNC

Para	murid	melakukan	senam	pagi	sebelum	mengawali	aktivitas

Games	yang	melatih	kekompakan

Para murid berlari ditemani para guru pendamping

Kebutuhan	anak	untuk	pendidikannya	pasti	
berbeda-beda. Ada anak yang mudah 
menerima materi pengajaran, ada pula 

anak	yang	memang	butuh	perhatian	lebih	dalam	
pengajaran. Salah satunya adalah para murid 
SNC	yang	memang	membutuhkan	perhatian	
lebih	dalam	pengajaran.	Mereka	sangat	special	
karena itu memang dibutuhkan kesabaran serta 
perhatian	lebih	dalam	memberikan	mereka	
materi pelajaran.
					Kamis,	25	Febuari	2015,	Sekolah	Global	
Mandiri	mengadakan	Local	Trip	bagi	25
peserta Didik SNC dari kelas Parsial dan 
Vokasional. Kegiatan ini diadakan di Bogor, Jawa 
Barat.	Mr.	Indrat	Aribowo,	S.Pd,	selaku	PIC	acara	
ini	mengatakan,	“Tujuan	dari	kegiatan	ini	adalah	
untuk	melatih	para	peserta	didik	untuk	

mengenal	lingkungan	baru	dan	juga	melatih	kemampuan	sensor	motorik	
para peserta didik, karena hal ini dapat meningkatkan kemampuan atensi 
dan	pembelajaran	peserta	didik.”
					Acara	dimulai	dengan	pembukaan	oleh	Mr.	Ari	dan	sambutan	oleh	
Academic	Coordinator,	Mr.	Nixon.	Acara	dilanjutkan	dengan	kegiatan	
edukatif	dan	makan	siang	bersama.	Dalam	kegiatan	ini,	para	peserta	
bermain	secara	grup	di	area	lapangan	terbuka.
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SNC Event

Para	murid	melakukan	senam	pagi	sebelum	mengawali	aktivitas

Games	yang	melatih	kekompakan

Para murid berlari ditemani para guru pendamping

Para murid belajar mendayung
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    Mencari tenaga kerja yang memenuhi 
kriteria adalah sesuatu yang sulit. Dibutuhkan 
kejelian dalam mencari tenaga kerja seperti ini. 
Mulai dari sesi wawancara, sesi psikotes, dan 
lainnya. Salah satu sekolah yang 
mencari karyawan profesional adalah 
Sekolah Global Mandiri.

SEKOLAH
GLOBAL 
MANDIRI

Pada	tanggal	18	hingga	20	Febuari	2016,	Sekolah	Global	
Mandiri	ikut	serta	dalam	kegiatan	UI	Career	and	
Scholarship	Expo	XXI	yang	diadakan	di	Gedung	Balairung	

Kampus	UI,	Depok.	Kegiatan	ini	diadakan	untuk	memenuhi	
sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan pada tahun ajaran 
2016-2017	mendatang.	Ada	500	pelamar	dari	lulusan	S1	dan	juga	
S2	mendaftar	di	booth	Sekolah	Global	Mandiri	dengan	schedule	
yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Pada saat kegiatan ini
berlangsung, Mrs. Rifa Ariani selaku Direktur Sekolah Global 
Mandiri serta beberapa jajaran dari manajemen sekolah 
menyempatkan diri untuk melihat langsung proses penerimaan 
lamaran.
    Proses pemilihan berkas lamaran, proses perekrutan diadakan 
di Sekolah Global Mandiri Cibubur yang diselenggarakan oleh 
HRD	serta	dibantu	oleh	tim	recruitment	yang	terdiri	dari	Kepala	
Sekolah	dan	juga	wakilnya	beserta	tim	dari	R&D	(Research	and	
Development).	Proses	recruitment	ini	berlangsung	sebanyak	
enam gelombang dan diadakan pada saat jam sekolah 
berlangsung. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, 
Sekolah	Global	Mandiri	akan	menemukan	calon	karyawan	yang	
memenuhi kriteria dan standar mutu tenaga pendidik yang baik.

Seleksi 
Ketat 
Karyawan
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Cambridge Assessment

General Event
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Sekolah	Global	Mandiri	had	conducting	students	for	
the	International	Cambridge	CELA	(formerly	called	
Cambridge	ESOL)	exams	on	21	November	2015	and	

had	an	excellent	pass	rate.	The	students	came	to	Cambridge	
Certificate	Issuing	on	26	February	2016.
				The	Cambridge	CELA	(ESOL)	examinations	are	recognized	by	
schools	all	over	the	world.	This	was	the	fourth	English	exam	to	
be	conducted	as	the	standard	international	English	Language	
qualification.	We	prepared	students	for	the	following	
assessments: Starters, Movers, Flyers, KET, and PET.

				Our	unique	system	of	preparation,	based	on	a	sound	
knowledge	of	the	English	Language	and	its	nuances,	allows	
us	to	move	students	into	exam	preparation	classes.	
				The	Best	Achiever:	(Starter)	Aaliyah	KyraisaWicaksono,	
Bryan, Joylin Suryadi Lianto, Keysha Alyssa Daveena 
Gunawan.	(Mover)	Atasha	Aivania	Sani,	Benedictus	Daniel	
Widiyatmoko, Emir Rajendra Surjono, Fabian Dizza 
Dermawan, Ghina Rameyza Salsabila, Teejey JowinaLeroa 
Gianetti.	(KET)	Aisha	Candra	Kusumaputri,	William	Daffa	
Albiadi Putera. (PET) Adrian Sindharta Suradnya. (Farida W).
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General Event

Donor Darah Bersama 
PMI BOGOR

Sudah menjadi kewajiban bagi 
kita untuk merawat tubuh agar 
tetap sehat. Salah satu 

komponen	yang	terpenting	dalam	
tubuh kita adalah sel darah. Maka 
dari itu, kita harus memperbaharui sel 
darah	dengan	cara	mendonorkan	darah	
agar ada sirkulasi. Selain itu, donor 
darah pun bermanfaat bagi orang lain 
yang membutuhkan darah.
    Kegiatan donor darah ini terlaksana 
atas kerja sama Sekolah Global 
Mandiri dengan PMI Bogor. Kegiatan ini 
tak	hanya	diikuti	oleh	internal	sekolah	
Global Mandiri, tetapi juga eksternal. 
Seluruh karyawan Global Mandiri dan 
juga	orang	tua	murid	berpartisipasi	
dalam kegiatan donor darah ini. 
				“PMI	Bogor	sudah	menyiapkan	
tempat	tidur	dan	ruang	pemeriksaan	
untuk dokter serta petugas 
laboratorium. Peserta mengisi 
formulir yang diberikan, menimbang 
berat	badan,	cek	tensi	dan	terakhir	
cek	darah.	Kalau	hasilnya	bagus,	
maka	calon	pendonor	bisa	langsung	
ke petugas laboratorium untuk 
pengambilan darah. Kegiatan ini 
berjalan	sangat	baik	dan	tertib.	
Acara	ini	rutin	diadakan	dua	kali	
dalam	setahun,”	ujar	Mrs.	Naomi	
Idawati	A,	A.	Mk,	selaku	PIC	kegiatan.

Salah	satu	guru	mendonorkan	darahnya	penuh	suka	cita

Salah	satu	tim	marketing	turut	serta	dalam	kegiatan	donor	darah
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PENDIDIKAN KEBERAGAMAN
Pendidikan adalah sebuah proses hidup menjadi manusia yang tercerahkan. Sudah menjadi fitrahnya, 

manusia hidup berbeda satu dengan lainnya, fisik maupun non-fisik. Dari perbedaan itulah manusia 
menjadi makhluk interaktif satu dengan yang lain untuk saling melengkapi kebutuhan hidupnya. 

Maka, disebutlah manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam berinteraksi, satu individu dengan individu 
lainnya perlu didasari rasa saling membutuhkan, rasa 
kasih sayang, dan kemanusiaan. Interaksi yang baik 

hanya	mungkin	dilakukan	dari	rasa	saling	percaya,	terbuka	
dan setara. 
    Mungkin ada orang yang bisa berinteraksi tanpa rasa 
saling	percaya	dan	memandang	sinis	perbedaan.	Hasilnya	
adalah	interaksi	semu,	interaksi	palsu	penuh	kecurigaan	
dan	egoisme,	yang	memungkinkan	di	satu	titik	kulminasi	
perseteruan	bahkan	pertikaian	dimungkinkan	terjadi.	
Sikap egoisme, dalam bahasa sederhananya: menang 
sendiri, benar sendiri, melahirkan pandangan yang 
berorientasi merendahkan kebenaran dan eksistensi orang 
lain.	Lalu	muncul	sikap	penuh	curiga.	Di	sini,	saya	pikir	kita	
harus melaksanakan, pendidikan keberagaman untuk para 
peserta didik sedini mungkin.
      Indonesia, bagi saya, adalah negeri yang penuh berkah. 
Betapa	tidak,	negeri	yang	luas,	kekayaan	laut	yang	
beragam, kekayaan bumi yang begitu banyak, dan hasil 
bumi yang melimpah. Manusia dan budayanya pun 
demikian,	kaya	akan	ragamnya.	Hampir	setiap	pulau	di	
Indonesia	memiliki	ciri	khas	fisik	dan	budaya	yang	
berbeda. Suku, warna kulit, warna mata, jenis rambut, 
pakaian, rumah, bahasa, keyakinan dan agama. Kekayaan 
dan keragaman ini tentu butuh pengolahan dan 
pemeliharaan	yang	tepat	guna	menghasilkan	sikap	simpati	
dan	empati	sebagai	energi	positif	untuk	kehidupan.					
						Sejatinya,	Indonesia	telah	memiliki	dan	mengamalkan	
kesadaran keberagaman sejak lama, sehingga dari Sabang 

sampai Merauke bersatu padu dalam semangat 
kebangsaan yang satu. Sayangnya, semakin kemari 
keberagaman menjadi barang aneh di negeri ini, 
kemampuan	interaksi	yang	terbuka	dan	saling	percaya	menjadi	
barang	mahal,	sikap	rendah	hati	menjadi	barang	langka.
						Pendidikan	keberagaman	adalah	sebuah	cara	
mengembalikan kesadaran manusia Indonesia, khususnya, 
bahwa eksistensi dirinya tak bisa lepas dari eksistensi orang 
lain. Menumbuhkan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang dapat 
mendukung	keberagaman	ke	arah	positif.	Kesadaran	
keberagaman tak bisa lepas dari nilai dasar interaksi: saling 
percaya,	terbuka	dan	rendah	hati.	Sekolah,	sebagai	institusi	
pendidikan, adalah tempat yang tepat mengembangkan 
pendidikan keberagaman ini. Peserta didik adalah generasi 
pewaris negeri ini, maka sekolah yang baik perlu memfasilitasi 
pendidikan keberagaman yang majemuk: jenis kelamin, suku 
bangsa, dan agama. Peserta didik diajarkan menghargai 
keberagaman	dalam	bentuk	aktivitas-aktivitas	
kelas: memiliki kesempatan yang setara, kerja kelompok, 
diskusi, memeriahkan hari besar agama, dan sebagainya. 
Sejak dini peserta didik dikenalkan untuk menghargai 
perbedaan dan menyikapinya dengan penuh bijak dan hikmah.
     Sebagai sekolah yang baik, Sekolah Global Mandiri telah 
memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan keberagaman 
tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Bahkan memiliki 
program khusus pendidikan kesadaran keberagaman: Kidz 
Region	Camp	(KRC)	untuk	peserta	didik	tingkat	dasar,	Youth	
Religion	Camp	(YRC)	untuk	peserta	didik	tingkat	menengah	
pertama,	dan	program	Live	in	untuk	peserta	didik	tingkat	
menengah atas sebagai bentuk aplikasi nyata di tengah 
masyarakat yang mejemuk.
     Pendidikan keberagaman tentu akan maksimal apabila 
kesadaran keberagaman juga diterapkan di rumah. Dukungan 
orang tua juga diperlukan. Sinergi pendidik dan orang tua 
peserta didik dalam membangun kesadaran keberagaman akan 
semakin maksimal tertanam di diri peserta didik. Semoga 
kedamaian selalu lestari di bumi nusantara. 

Oleh : Ade Irawan, S.Th.I 
(Guru	Pendidikan	Agama	Islam	dan	Budi	Pekerti)



Nama	saya	Nuri.	Saya	tinggal	bersama	kedua	anak	kembar	saya	di	sebuah	tempat	singgah.	
Hidup kami selalu pindah-pindah, dari tempat singgah yang satu ke tempat singgah lainnya, 
tergantung	cuaca.	Sebelum	musim	penghujan,	saya	meniti	ranting-ranting	sebagai	tempat	

berlindung	dari	dinginnya	cuaca.	Dan	ketika	musim	panas,	saya	mencari	tempat	yang	teduh	untuk	
melawan teriknya sang mentari. Bagi hidup saya, tempat singgah itu adalah sebuah lokasi sejenak untuk 
istirahat,	lalu	kembali	dengan	kerasnya	dunia.

			Kedua	anak	kembar	saya	masih	kecil,	baru	berusia	enam	hari.	Usia	yang	cukup	muda	untuk	
mendapatkan perawatan yang penuh keseriusan. Jangan salah memberikan makan dan mengasuhnya. 
Saya	harus	bekerja	keras	menghidupi	kami	bertiga.	Untungnya,	saya	diberikan	Yang	Maha	Kuasa	naluri	
bagaimana	mematikan	rasa	sedih,	marah,	dan	frustasi.	

				Ya	begitulah	saya,	sejak	lahir	saya	sudah	ditinggalkan	orangtua	dan	harus	hidup	sendiri.	Jadi	kata	
sedih,	marah,	dan	frustasi	sudah	tidak	ada	dalam	benak	saya.	Saya	selalu	gembira,	memainkan	beberapa	
lagu	di	setiap	pagi.

				Sebelum	matahari	memainkan	sinarnya,	saya	sudah	bergegas	mencari	makan	untuk	kami	bertiga.	
Saya	keluar	dan	pergi	meninggalkan	kedua	anak	kembarku	sendiri.	Tidak	dengan	kesedihan,	tidak	
dengan	pikiran	bagaimana	jika	kedua	anak	kembarku	terbangun	dari	tidurnya.	Saya	selalu	memainkan	
beberpa lagu. Mungkin itu sebuah usaha menghibur diriku sendiri. Siangnya, saya kembali menemui 
kedua	anak	kembarku	untuk	memberi	mereka	makan.	Dan	mereka	selalu	ceria	memakan	apapun	yang	
saya hidangkan. 

				Namun	keceriaan	itu	dapat	ditepiskan.	Ini	sebuah	ketidaktahuan	saya.	Hingga	satu	anakku	mati.	
Ketidaktahuan	itu	bersumber	dari	suatu	ketika,	saya	menemukan	biji-bijian.	Beberapa	yang	tergolong	
dengan	saya,	tidak	mau	memakannya.	Namun	karena	lapar	yang	saya	derita,	akhirnya	saya	makan	
biji-bijian	itu.	Sungguh	keras,	namun	dengan	mulut	saya	yang	kuat	akhirnya	biji-bijian	itu	pun	hancur.	
Sebagai	penawar,	saya	memakan	bebatuan	(kerikil-kerikil).	Saya	percaya,	kerikil-kerikil	itu	dapat	meresap	
racun	yang	dalam	tubuh	saya.	Dan	saya	mencobanya	untuk	anak	saya.	Karena	masih	kecil,	kerikil-kerikil	
itu	tidak	dapat	masuk	ke	dalam	mulutnya.

				Saya	tidak	sedih.	Saya	tidak	merasa	bersalah.	Karena	menurut	saya,	hidup	itu	kadang	di	atas	kadang	
di	bawah.	Saya	bisa	terbang	ke	atas	dan	pasti	saya	akan	turun	ke	bawah.	Saya	harus	selalu	memainkan	
lagu,	begitulah	takdir	saya.	Saya	tidak	pernah	frustasi,	karena	sudah	kodrat	saya.	Tidak	ada	dalam	kamus	
saya,	bangsa	saya	mati	karena	bunuh	diri.	Tidak	ada	bangsa	saya,	mati	ketika	terbang	dengan	sengaja	
menabrakkan	diri	ke	tiang,	pohon,	ataupun	tembok.	Hidup	saya	hanya	untuk	menghibur	dan	saya	tidak	
pernah ingkar janji.
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TAK PERNAH 
INGKAR JANJI  
Sebuah Catatan Pendek (Oleh: Mr. Upang Supardal, S.Pd )
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Resensi Buku

THE SPECIAL“DO 
ANDROIDS DREAM OF 
ELECTRIC SHEEP?”

				DO	ANDROIDS	DREAM	OF	ELECTRIC	SHEEP?	is	a	sci-fi	novel	by	the	American	writer	Phillip	K.	Dick.	The	story	is	set	on	
post	apocalyptic	earth	in	the	year	1992	(2021	in	later	versions)	after	the	events	of	the	nuclear	war,	World	War	Terminus.	
The	Earth	is	left	devastated	and	irradiated.	The	remaining	citizen	was	encouraged	to	immigrate	to	off-world	colonies	to	
preserve	the	human	race.	As	an	incentive	for	the	emigration,	the	immigrant	was	given	an	android	servant	or	an	“Andy”.	
The	main	Earth	religion	is	Mercerism,	in	which	Empathy	Boxes	link	simultaneous	users	into	a	collective	consciousness	
based	on	the	suffering	of	Wilbur	Mercer.	In	the	shared	experience	of	the	Empathy	Box,	Wilbur	Mercer	takes	an	endless	
walk	up	a	mountain	while	stones	are	thrown	at	him,	the	pain	of	which	all	users	share.

Some who are not fortunate enough to go, live in 
the	decaying	cities,	in	which	the	radiation	fallout	
sickens	them	and	damages	their	genes.	Those	who	

are	exposed	too	much	to	the	radiation	suffers	from	a	
condition	called	the	“chicken	head”,	in	which	the	victim’s	
IQ	is	substantially	decreased,	causing	them	to	be	denied	
for	a	chance	to	emigrate.	Other	than	the	chicken	heads	
there	are	the	regulars,	people	who	still	live	on	earth	but	
don’t	suffer	from	the	condition.	To	them	owning	and	
keeping	a	live	animal,	which	is	rare	because	animals	are	
almost	extinct	after	the	war,	is	a	symbol	of	status	and	an	
important	societal	norm.	The	economically	burdened	
populace	that	can’t	afford	a	genuine	animal	is	forced	
to	buy	a	mechanical	version	of	it,	to	cover	the	fact	they	
don’t have an animal.
				Rick	Deckard	is	one	of	them.	A	bounty	hunter,	whose	
job	is	to	“retire”	runaway	Androids.	His	dream	is	to	have	
a	genuine	animal	after	his	sheep	died.	He	now	owns	an	
electric	sheep,	an	android	sheep	that	is	indistinguishable	
from	a	real	sheep	from	the	outside.	When	five	of	Nexus-6	
type	android	ran	away	from	a	colony,	his	dream	has	a	

chance	to	come	true.	But	it	turned	out	to	be	more	
than	he	bargained	for,	as	he	begins	to	question	his	line	
of	work	and	his	morality.	The	book	also	contained	the	
side	story	of	John	Isidore,	a	chicken	head,	that’s	trying	
to	hide	three	of	the	five	Nexus-6	type	androids,	which	
will	cross	his	path	the	bounty	hunter.
				The	plot	is	good.	There	is	a	satisfying	quantity	and	
variety	of	dramatic	interactions,	various	obstacles	to	
overcome,	a	sufficiently	grand	and	tense	third	act.	It	
starts	slowly–the	first	fifty	pages	are	used	to	set	the	
scene,	and	give	the	reader	some	background	
knowledge,	before	really	getting	into	the	story.	I	liked	
the	way	that	the	story	flows	and	gradually	increases	in	
pace,	with	many	completely	unexpected	twists.	One	
of	the	main	underlying	currents	in	the	novel,	as	far	as	
I	can	tell,	is	the	question:	'What	is	real?	What	is	fake?'.	
Many	complex	emotions	are	ad	basic	human	feelings	
of empathy, love and loneliness.
(A BOOK REVIEW WRITTEN BY ILHAM RADITYO)
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