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kota	Jakarta	penuh	suka	cita	
memperingati	hari	ulang	tahun	

Jakarta. Kita sebagai masyarakat yang 
berbudaya, sudah sepatutnya turut 
serta	memperingati	hari	yang	penting	
bagi	kota	Jakarta	tercinta.	Banyak	cara	
yang dapat kita lakukan, salah satunya 
dengan	menceritakan	kepada	anak	kita	
tentang sejarah Jakarta agar mereka lebih 
mencintai	kota	Jakarta.
     Di lingkungan Sekolah Global Mandiri 
beberapa program pun dibuat untuk terus 
mengenalkan kebudayaan kepada murid, 
khususnya budaya Betawi dan Jakarta, 
seperti	acara	Culture Day, Culture Week, 
dan lain-lain. Tak hanya itu, dibeberapa 
mata pelajaran, para murid pun diajak 
untuk berkreasi dengan bahan daur ulang, 
tujuannya agar sampah di Jakarta dapat 
berkurang dan berguna di kehidupan 
sehari-hari.
     Pada kesempatan ini, saya berharap 
agar Jakarta kedepannya lebih baik. 
Semoga	Jakarta	lebih	bersih,	tingkat	
kemacetan	dan	kejahatan	berkurang,	
banyak taman hijau, dan kualitas 
pendidikan di Jakarta lebih baik lagi. 
Selamat ulang tahun Jakarta.    
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Coca-Cola	League	/	Jakarta	School	
Football League adalah pertandingan 
sepak	bola	yang	diikuti	oleh	sekolah-
sekolah	National	Plus	dan	sekolah	
Internasional yang berada di 
JABODETABEK yang terbagi menjadi 
kategori “U” (Under	8,	10,	14,	16,	dan	
18)	dan	menggunakan	sistem	liga.	
Sekolah	Global	Mandiri	mengirimkan	4	
tim	terbaiknya	(U8,	U10,	U14	dan	U18).	
Liga ini berlangsung mulai bulan Januari 
hingga April 2016. Berkat kegigihan dari 
para	tim,	akhirnya	tim	U-10		(coach:     
Mr.	Ardi	&	Mr.	Herry)	dan	U-14	(coach 
: Mr. Indra dan Mr. Boy) meraih juara 
II dalam liga ini. Bravo	tim	sepakbola	
Sekolah Global Mandiri.

Selamat kepada Steven Feriyanto 
Year 10 Ruby yang telah berhasil 
meraih Juara I Lomba Karya 
Spontan	Puisi	Cinta	tingkat	SMA	
se-Jabodetabek	dalam	Festival	
Budaya Nasional yang diadakan di 
Universitas	Nasional	pada	tanggal	7	
Mei 2016.

COCA COLA 
LEAGUE

LOMBA 
KARYA
PUISI
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Student Profile

Ramah dan gemar diskusi, itu 
salah satu gambaran dari 
keseharian Jonathan G Heyzer 

atau yang biasa disapa Jo. Bagi anak 
kelahiran	Jakarta	4	Desember	1995	
ini bersekolah di Global Mandiri 
adalah hal yang menyenangkan, “ya, 
aku senang sekali dapat belajar dan 
bermain di sini. Aku mulai masuk 
Sekolah	Global	Mandiri	sejak	usia	9	
tahun hingga kini,” imbuh anak sulung 
dari 2 bersaudara ini.
					Menurut	pecinta	nasi	goreng	dan	
pasta ini, banyak hal yang ia dapat 
selama bersekolah di Global Mandiri. 
Ia diajarkan dasar kemandirian, 
seperti	mencuci	pakaian,	memasak,	

dan membantu adik-adik kelas di 
SNC. “Selain itu, aku juga sering 
terlibat dalam beberapa event di 
sekolah,	seperti	SNC	Night	Camp	
dan pementasan drama musikal 
Ramayana,”	ujar	pecinta	games dan 
pengkoleksi topi snapback ini.
     Tak hanya itu, Jo pun memiliki 
beragam	aktivitas	sepulang	sekolah,	
seperti,	bermain	games,	dan	berlatih	
piano.	Di	akhir	wawancara	singkat	ini,	
Jo pun mengatakan bahwa ia sangat 
senang bersekolah di Global Mandiri 
karena temannya banyak dan seru. 
Selain itu, para gurunya pun baik dan 
fasilitasnya lengkap,” ujar Jo sambil 
tersenyum	menutup	wawancara	ini.

Mrs. Nofa Legiawati, M.Pd 
(Guru Pembimbing Jonathan)

     Jonathan adalah anak yang 
aktif.	Di	kesehariannya,	dia	
berusaha selalu menggunakan 
bahasa Inggris. Dia memiliki 
minat	di	bidang	otomotif,	
banyak hal yang ia ketahui 
tentang	otomotif,	khususnya	
mobil. Di level SNC, Jonathan 
kerap membantu adik-adik 
kelasnya di SNC. Uniknya, ia 
dapat	bermain	piano	secara	
otodidak. 

SI SULUNG
YANG BERBAKAT DI 
BIDANG OTOMOTIF 

DAN MUSIK
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BELAJAR 
DARI MURID BERKEBUTUHAN KHUSUS

Mrs.	Siti	Nurmala,	Amd.,	FT.,	
S.Pd. dilahirkan di Jakarta 
pada	tanggal	24	Desember	

1980.	Wanita	yang	memiliki	hobi	
main bulu tangkis, menyanyi, dan 
bersepeda ini, memilih jadi pengajar 
karena menyenangi dunia anak dan 
ingin menyelami dunia pendidikan 
anak berkebutuhan khusus. 
   Alumnus D3 FK Universitas Indonesia 
dan S1 Pendidikan Biologi-Unindra 
ini, masuk ke Sekolah Global Mandiri 
sejak tahun 2010 sebagai guru 
SNC. Pemilik makanan favorit ayam 
goreng dan terong balado ini, selalu 
menanamkan nilai-nilai kepada anak 
didiknya, yaitu agar mereka selalu 
semangat belajar dan tekun. Beliau 
juga mengajarkan kemandirian 
kepada anak berkebutuhan khusus, 
seperti	membiasakan	para	anak	SNC	
merapikan peralatan mereka. 
					Anak	ke-4	dari	5	bersaudara	yang	
memiliki minuman favorit jeruk lemon 
ini, mengaku menemui kesulitan pada 
saat mengajar murid SNC. 

Namun baginya, kesulitan tersebut dapat menambah wawasan baru. 
Hal	yang	sering	terjadi	terhadap	murid	SNC,	misalnya	tiba-tiba mood 
mereka	hilang	untuk	belajar.	Namun,	ia	memiliki	cara	penanganan	sendiri	
yaitu sebelumnya kita harus mengenal karakter dari murid yang akan kita ajar. 
Salah satunya dengan mengenali hobi dan kesukaan mereka terlebih dahulu, jadi 
kalau mood belajar mereka hilang, kita dapat mengalihkan ke kesukaan mereka 
terlebih	dahulu.	Jadi,	metode	yang	digunakan	untuk	setiap	anak	itu	berbeda.
						Mrs.	Siti	merasa	senang	dan	betah	bekerja	di	Sekolah	Global	Mandiri.	
Menurutnya lingkungan kerja di Sekolah Global Mandiri sangat kekeluargaan dan 
anak didiknya, yang membuatnya selalu rindu untuk terus mengajar.

MRS. SITI NURMALA, AMD, F T., S.PD

Experience	:
• PIC Market Day (2011)
•	 PIC	Exam	SNC	(2012-2015)
• PIC RAPAT POKJA (2013)
• Koordinator SNC event	Putri	Hijau	Primary	(2015)
• Humas dan Team Pensi Perkusi Dan Drama di Workshop  
	 Nasional	SNC	(Hari	Autis	Sedunia	2014)



76 GLORI | Juni 2016

Staff Profile 

Usut punya usut, 
ternyata jobdesk yang 
beliau emban adalah 

melakukan supervisi dan 
kontrol	terhadap	7	unit	yang	
mendukung kegiatan belajar 
mengajar,	seperti	security, 
cleaning service,	kantin,	
antar-jemput, purchasing, 
inventori, maintenance, driver 
dan mobil operasional sekolah, 
serta fotokopi. Bagi penyuka 
nasi goreng ini, ia mengaku 
terkadang mengalami kendala 
dalam menjalankan tugasnya. 
Namun, ia memiliki solusi 
untuk permasalahan tersebut, 
yaitu dengan memulai 
pekerjaan lebih awal agar 
dapat	mengantisipasi	hal-hal	
yang sifatnya mendadak.
				Anak	terakhir	dari	7	
bersaudara ini pun memiliki 

BEKERJA 
DENGAN 
TULUS 
IKHLAS 

Meskipun berpostur besar dan terlihat garang, 
namun ia adalah sosok yang humoris. Ya, dia adalah 
Mr. Cletus, dilahirkan di Flores, 13 September 1967. 
Pria yang memiliki hobi olahraga ini masuk ke 
Sekolah Global Mandiri sejak tahun 2015 sebagai 
koordinator security dan kini menjabat sebagai 
General Affair Supervisor Sekolah Global Mandiri.

DAN 
TUNTAS 
UNTUK 
HASIL 
MAKSIMAL

prinsip dalam menjalankan 
pekerjaannya, yaitu harus 
bekerja dengan tulus dan 
ikhlas. Selain itu, pria yang 
hobi sepakbola ini selalu 
mengerjakan pekerjaan dengan 
tuntas dan sebaik mungkin 
supaya hasil yang diperoleh 
juga maksimal.
    “Saya senang bekerja di 
Sekolah Global Mandiri karena 
saya diberikan kebebasan 
dalam berinovasi dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
yang diberikan oleh pimpinan. 
Selain itu, rasa kekeluargaan di 
Sekolah Global Mandiri sangat 
erat, hal ini yang membuat 
saya sangat betah bekerja 
di sini,” ungkap penyuka 
minuman favorit jus jeruk ini 
menutup	perbincangan.	

6
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Speak Up

Shady Haura Fathin (Haura) 
Year 6 Julius Cesar

Rayhan Arvianta (Rayhan) 
Year 7 Pascal

Salah satu cara saya memperingati hari ulang tahun Jakarta 
adalah mengikuti Festival Budaya di Monas dengan menonton 
pertunjukan seni budaya Betawi. Harapan aku, semoga 
kedepannya, Jakarta lebih baik lagi, jangan banyak sampah, 
macet berkurang, dan menjadi kota terbaik di Indonesia. 
Sebagai pelajar, yang aku dapat lakukan agar Jakarta lebih 
baik lagi dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, 
memilih menggunakan transportasi umum, dan tidak merusak 
fasilitas umum.

Cara saya memperingati hari ulang tahun Jakarta dengan cara 
mengetahui lebih banyak tentang sejarah Jakarta dari internet 
maupun buku, dan juga menonton pertunjukan ondel-ondel. 
Harapan saya buat Jakarta agar tidak macet lagi, tawuran tidak 
ada lagi, dan semakin banyak taman kota agar Jakarta lebih 
hijau. Sebagai pelajar, yang akan saya lakukan untuk Jakarta 
adalah dengan menjaga solidaritas dengan sesama dan 
membuang sampah pada tempatnya.

Aviola Ramadhani Agata 
(Viola) Year 10 Donics
Untuk memperingati hari ulang tahun kota Jakarta, biasanya 
saya selalu update dengan memposting di media social. 
Selain itu, setiap ulang tahun Jakarta, biasanya saya pergi 
untuk melihat Festival Jakarta di Pekan Raya Jakarta. Harapan 
saya buat Jakarta agar tidak macet lagi, kejahatan berkurang, 
dan pembangunan MRT cepat selesai. Beberapa hal yang 
akan saya lakukan agar Jakarta lebih baik lagi dengan cara 
tidak membuang sampah sembarangan dan bepergian 
menggunakan transportasi umum.

SPEAK UP Nah, pada edisi ini, kita akan 
memperingati hari jadi Kota Jakarta 
yang jatuh pada tanggal 22 Juni. Nah, 
bagaimana kesan dan harapan teman 
teman kita tentang kota Jakarta. Yuk, 
kita simak.
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Banyak orang yang belum tahu 
kalau kota Jakarta sempat berganti 
nama hingga 13 kali sejak tahun 
1527. Inilah perubahan nama-
nama tersebut, mulai dari Sunda 
Kelapa-Jayakarta-Stad Batavia-
Gemeente Batavia-Stad Gemeente 
Batavia-Jakarta Toko Betsu Shi-
Pemerintah Nasional Kota Jakarta-
Stad Gemeente Batavia-Kota Praja 
Jakarta-Kota Praja Djakarta Raya-
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Raya-Jakarta-Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta

1 Jakarta sempat berganti nama 
sebanyak 13 kali

Siapa sangka, ternyata kota Jakarta 
memiliki 47 museum bersejarah 
yang bisa kamu kunjungi. Tersebar 
di seluruh wilayah Jakarta, museum-
museum ini menyimpan 
peninggalan bersejarah yang wajib 
kita lindungi.

2 Jakarta memiliki 47 museum 
yang bisa kamu datangi

Jika ditanya soal maskot Jakarta, 
pasti orang-orang langsung 
menyebut monas. Padahal jawaban 
itu salah, maskot Jakarta yang 
sebenarnya adalah patung burung 
Elang Bondol dan Salak Condet.

3 Maskot Jakarta ternyata 
bukan Monas!

Jakarta menduduki posisi pertama 
sebagai kota dengan lalu lintas 
terpadat di antara 77 negara dunia 
berdasarkan hasil survey Thrillist, 
kepadatan lalu lintas di Jakarta 
mengalahkan Turki dan Meksiko.

4 Jakarta berada di urutan teratas 
sebagai kota dengan lalu lintas 
terpadat di dunia

Kemewahan Jakarta mengundang 
para pendatang untuk tinggal dan 
mencari pekerjaan. Hal inilah yang 
membuat pertumbuhan penduduk 
di Jakarta semakin meningkat di 
setiap tahunnya.

5 Jakarta adalah kota dengan 
jumlah penduduk terpadat 
di Indonesia

Sebagai kota paling modern di 
Indonesia, Jakarta menyediakan 
banyak mal yang bisa kamu 
kunjungi. Saking banyaknya, 
sehingga disebut-sebut menjadikan 
Jakarta sebagai kota dengan mal 
paling banyak di dunia loh!

6 Jakarta termasuk kota dengan 
jumlah mal terbanyak di dunia

Ternyata, Jakarta Fair ini pertama 
kali digagas oleh Syamsudin 
Mangan, Ketua Kamar Dagang 
tahun 1968, dan kemudian 
dilaksanakan oleh Gubernur Jakarta 
masa itu, yakni Ali Sadikin. Pada 
awal digelar, Jakarta Fair bertempat 
di Monas.

7 Jakarta Fair atau Pekan Raya 
Jakarta pertama kali digelar 
pada tahun 1968

FAKTA SEPUTAR JAKARTA
Tepat di tanggal 22 Juni ini, ibukota negara Indonesia, yaitu kota Jakarta merayakan 

ulang tahunnya yang ke-489. Sebagai salah satu kota bersejarah di Indonesia, banyak 
cerita yang telah terjadi di kota yang usianya 4 abad ini. Ya, Jakarta tidak pernah 
terlepas dari kejadian unik di dalamnya. Sebagai pusat kota, bisnis, kuliner, hingga 
wisata, hampir tidak ada yang terlewatkan dari kota yang penduduknya sekitar 12 juta 
jiwa ini. Lalu, ada fakta unik apa saja yang ada di Jakarta ini? Check this out.
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Museum Seni Rupa dan Keramik

    Museum yang berada di Pos Kota No. 
2	Jakarta	Barat	ini	memiliki	sekitar	500	
karya	 seni	 rupa	 yang	 berbeda,	 seperti	
patung,	 grafis,	 sketsa,	 dan	 batik	 tulis.	
Di antara koleksi-koleksi tersebut juga 
terdapat karya dari maestro Indonesia 
seperti	Hendra	Gunawan,	Raden	Saleh,	
dan	 juga	 Affandi.	 Museum	 ini	 juga	
memiliki	 koleksi	 keramik	 yang	 cukup	
banyak, baik dari dalam maupun luar 
negeri. Asyiknya lagi, untuk pengunjung 
yang	ingin	mempelajari	cara	pembuatan	
gerabah bisa langsung masuk ke 
studio gerabah. Di studio ini, kita bisa 
mempelajari pembuatan gerabah mulai 
dari	teknik	membentuk,	cetak	dan	roda	
putar. Oven untuk membakar gerabah 
pun tersedia juga di sini.

Museum Taman Prasasti

Pernah mendengar Museum Taman 
Prasasti	 ?	 Ini	 adalah	 sebuah	 museum	
cagar	 budaya	 peninggalan	 masa	
kolonial Belanda. Terletak di Jl. Tanah 
Abang No. 1, Jakarta Pusat, museum 
ini menyimpan banyak nisan kuno 
dan beragam patung. Banyak koleksi 
menarik	yang	bisa	kamu	temui,	seperti	
miniatur makam khas dari seluruh 
provinsi di Indonesia dan juga kereta 
jenazah	antik.	Tidak	hanya	itu,	museum	
ini juga memamerkan beragam karya 
seni yang indah karya pematung, 
pemahat, kaligrafer, dan juga sastrawan. 
Di tempat ini juga, kamu bisa menziarahi 
makam	aktivis	mahasiswa	Soe	Hok	Gie.

Museum Art Mon Décor

Museum yang tak kalah keren adalah 
Museum	 Art	 Mon	 Décor.	 Mungkin	
sebagian besar dari kamu belum 
pernah mendengar namanya, ini adalah 
museum yang menampilkan berbagai 
karya seni lukis yang menarik. Tidak 
seperti	 museum	 lain	 yang	 biasanya	
terkesan angker, sepi dengan fasilitas 
yang kurang memadai, museum yang 
berada di Jl. Rajawali Selatan Raya 
No.3 ini, malah sebaliknya. Museum ini 
menyediakan fasilitas yang baik untuk 
pengunjungnya. Bahkan, museum 
ini berhasil menyabet penghargaan 
sebagai Museum Terbaik kategori 
Sarana dan Fasilitas Pengunjung.

EDUCATIVE TRAVELLING
Ketika hari libur datang, pada umumnya, agenda orang-orang adalah wisata kuliner, belanja, 

serta main ke tempat-tempat hiburan. Padahal ada satu agenda lain yang perlu kamu selipkan, 
yaitu main ke museum. Walaupun kesan umum museum di Indonesia itu membosankan, 
sebenarnya kita juga punya museum-museum yang seru dan keren yang wajib kamu kunjungi.
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Pre-Primary Event
TANAMKAN

CINTA BUDAYA BANGSA
KENALKAN BERBAGAI MACAM

BUDAYA DI ASIA
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Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal	28	April	2016	bertempat	
di gedung 1 Lt. 2 Sekolah Global 

Mandiri.	Acara	dimulai	pukul	08.00	
WIB dengan diawali dengan parade 
kostum berkeliling sekolah dan selesai 
pada pukul 11.00 WIB. Peserta kegiatan 
adalah murid Nursery sampai KG-B 
yang	berjumlah	sebanyak	150	murid	
dan bekerja sama dengan orangtua. 

Mrs.	Lidya	Agustina	Peranginangin,	
S.S., selaku PIC kegiatan menjelaskan 
bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan 
ini adalah agar para murid memiliki 
kecintaan	terhadap	budaya	bangsa,	
untuk mengenalkan kepada murid-
murid tentang berbagai budaya di Asia, 
meningkatkan	rasa	percaya	diri	untuk	
tampil di depan audience, mengasah 
rasa tanggung jawab atas peranan 
yang diberikan, serta untuk menjalin 
kerjasama yang baik. Kegiatan ini 
merupakan	kegiatan	tahunan	yang	tiap	
tahunnya dilaksanakan dengan tema 
yang berbeda-beda. Terundang semua 
orangtua murid TK Sekolah Global 
Mandiri, manajemen sekolah, dan 
kepala	sekolah	dari	tiap	level	Sekolah	
Global Mandiri. 
    Kegiatan berlangsung dengan 
meriah, murid-murid sangat antusias 
mengikuti	rangkaian	kegiatan.	Mulai	
dari karnaval dengan menggunakan 
kostum tradisional dari negara 
masing-masing, foto sesi per kelas, 
serta class performance yang diawali 
dengan presentasi dari orangtua 
perwakilan negara dan ditutup dengan 
menyanyikan lagu "Hello to All of 
Children of the World" yang kemudian 
dilanjutkan touring	ke	setiap booth 
negara yang berisi informasi tentang 
data negara, pernak-pernik, dan 
makanan khas dari negara tersebut.

Asian Cultural Day 
Pre-Primary 2016 
merupakan annual 
event yang memberikan 
nuansa budaya dari 
beberapa negara di 
Asia (Indonesia, India, 
Jepang, Arab, Thailand, 
Cina, Korea, dan 
Turki), baik pakaian 
tradisional, makanan, 
maupun bendera. 
Kegiatan ini juga 
dipadukan dengan 
tarian anak dan 
presentasi negara.
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KENALKAN PROFESI 
Pemadam Kebakaran
Dalam rangka memperingati hari Pendidikan Nasional, PAB (Parents Advisory Board) 
Sekolah Global Mandiri mengadakan kegiatan PVT (Parents Volunteering Teaching). 
Kegiatan ini diadakan pada Rabu, 12 Mei 2016. Adapun materi yang diberikan kepada 
murid, antara lain : profesi pemadam kebakaran, memasak, dan akrobat.

Menurut Ibu Maya, Ketua PAB 
Pre-Primary, tujuan kegiatan 
ini untuk memberikan 

informasi kepada anak-anak mengenai  
profesi pemadam kebakaran. 
Belajar memasak bersama para 
orang tua murid dan memberikan 
hiburan kepada para murid karena 
telah giat belajar di sekolah. Pada 
kegiatan ini, para murid diajak 
naik mobil pemadam kebakaran 
memutari komplek Kota Wisata. 
Belajar memasak bolu kukus dan 
bermain akrobat dengan menaiki 
sepeda roda satu dan atraksi piring. 
“Alhamdulilah,	acara	berjalan	lancar.	
Para murid terlihat sangat senang 
dengan kegiatan ini. Tak lupa, kami 
mengucapkan	terima	kasih	kepada	
Pemadam Kebakaran unit Cibinong 
yang telah memberi pengetahuan 
kepada para murid, anggota PAB, dan 
guru yang telah mendukung kegiatan 
ini,” imbuh Bu Maya.
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Untuk 
memperingati	
hari	Ibu	Kartini	

yang jatuh pada tanggal 
21 April, Pre-Primary 
Sekolah Global mandiri 
Cibubur mengadakan 
sebuah	upacara	bendera	
di share area gedung 
1.	Acara	ini	diikuti	oleh	
seluruh murid nursery, 
KG-A, dan KG-B mulai 
pukul	08.00-08.30.
     Uniknya, petugas 
upacara	kali	ini	adalah	
para murid KG-B 
(Pemimpin	Upacara	:	
Rafi,	Dirigen	:	Dafina,	

13GLORI | Juni 2016
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Pembawa	Acara	:	Adinda,	
Pembawa	Pancasila	:	Max,	
Pembawa Janji Siswa : 
Kezya, dan Pemimpin 
Barisan : Adrian, Maleeq, 
dan Rayhan) dan sebagai 
Pembina	Upacara	:	
Mrs.	Sulis.	“	Upacara	
berlangsung khidmat. 
Selama 3 hari, Anak-anak 
berlatih	mempersiapkan	
diri.	Lewat	upacara	ini,	
para anak-anak belajar 
menjadi pemimpin, 
disiplin, dan tanggung 
jawab,”	ujar	Mrs	Ratih.		

Peringati Hari Kartini 
Tanamkan Jiwa Pemimpin yang Disiplin 

dan Tanggung Jawab
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KARTINI DAY 
CELEBRATION PRE-PRIMARY 
SGM JAKARTA 2016

KARTINI DAY

On Friday, 22nd of April 2016, Pre-Primary Sekolah Global 
Mandiri Jakarta held Kartini Day Celebration with the theme 
“Semangat Kartini : Mandiri, Berani dan Berprestasi”. 
The event began at 08.30 AM at share area of SGM Jakarta. 

Pre-Primary Event 
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				All	the	teachers	and	students	
were	wearing	kebaya	or	batik	a	
dresscode	of	the	event.	As	a	part	
of	decoration,	the	committee	lead	
by	Ms	Sami	prepared	4	booths	
(carts)	for	each	classes	to	display	
traditional	foods.	Nursery	Jet	Plane	
and	Toddler	class	presented	Nasi	
Uduk, Nursery Bus presented kue 
putu, KG-A presented kue-kue 
basah	such	as	kue	lumpur,	semar	
mendem and nagasari and KG-B 
Class	presented	es	cendol.
				The	event	started	with	choir	
excul	singing	“Ibu	Kita	Kartini”	
accompanied	with	angklung	played	
by students of KG-A and KG-B. The 
next	performance	was	social	study	
about the struggling history of 
Kartini	which	covered	into	a	drama	
played	by	Pre-Primary	teachers.	
It was fun and all the students 
seemed	enthusiastically	listening	
the story.
    Before the event ended, MC 
asked	5	questions	about	the	story	
of	Kartini.	The	students	that	could	
answer got a present prepared by 
the	committee.	The	event	officially	
closed	with	Aurelia’s	performance,	
a student of KG-B who sang “Tanah 
Airku”	and	continued	by	sharing	
food	in	each	classroom.
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Dalam rangka memperingati hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei, Pre-Primary 
Sekolah Global Mandiri Jakarta mengadakan event yang bertajuk “GloriZone 2016 Strong and Smart”.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal	3-4	Mei	2016	di	Sekolah	
Global Mandiri Jakarta. Adapun 

event ini diisi dengan berbagai 
macam	kegiatan,	antara	lain	:	Art 
Exhibition, dimana para murid 
Pre-Primary membuat hasil karya 
dengan menggunakan barang-barang 
recycle dan kemudian hasil karya 
tersebut dijual. Selain itu diadakan 
juga	games	yang	dapat	diikuti	oleh	
murid Primary. Games-games ini 

dikoordinir oleh murid Junior High 
Sekolah Global Mandiri Jakarta. Adapun 
acara	utama	dari	event ini adalah lomba 
di	tingkat	Pre-Primary.	Ada	berbagai	
jenis pertandingan yang dilombakan 
dalam event	ini,	antara	lain	choir,	atletik,	
dancing, fashion show, storytelling, 
retelling picture, block construction, dan 
swimming. Terlihat para peserta sangat 
antusias	dalam	mengikuti	kegiatan	
ini, karena mereka dapat mengasah 
minat dan bakat mereka masing-

P A R A  M U R I D

masing.	Diharapkan	kegiatan	seperti	
ini dapat terus dilaksanakan karena 
kegiatan	seperti	ini	dapat	memacu	
jiwa	kompetitif	pada	murid.	Terima	
kasih kepada para sponsor yang turut 
mendukung terlaksananya kegiatan ini, 
antara lain Transera Waterpark (Ibu 
Amel), English First Harapan Indah (Ibu 
Intan) , Morinaga (Ibu Febi), GlobalArt 
Harapan Indah (Bapak Eko). Maju terus 
pendidikan Indonesia.
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Kegiatan Motivation 
Day Year 6 sukses 
dilaksanakan 

pada	tanggal	27	Maret	
2016 lalu. Bertempat 
di	Wiladatika,	kegiatan	
ini merupakan kegiatan 
yang membantu anak-
anak untuk dapat 
berpikir dan 
memecahkan	masalah	
dengan	cara	yang	
menyenangkan. 
Kegiatan ini dikemas 
dengan berbagai 
macam	games serta 

diisi	juga	dengan	acara	
renungan agar anak-
anak juga memperoleh 
sentuhan	secara	
spiritual.

Kegiatan yang 
dimulai dari pukul 
setengah delapan 
pagi ini merupakan 
acara	internal	Year	6.	
Sebagai penyelenggara 
yaitu guru-guru Year 6 
bekerjasama dengan 
school counsellor dan 
support teacher dan 
sebagai PIC kegiatan 

yaitu	Budi	Setiawan,	S.Pd.	
Tujuan dilaksanakannya 
kegiatan ini adalah untuk 
membuat para murid 
memiliki	motivasi	untuk	
menghadapi ujian sekolah, 
melatih	mental,	dan	
meningkatkan daya juang 
mereka untuk berhasil.

Secara	keseluruhan	

kegiatan yang dilaksanakan 
setahun	sekali	dan	diikuti	
sebanyak	93	murid	Year	6	ini,	
berjalan	dengan	lancar.	Para	
murid	sangat	menikmati	
permainan-permainan 
yang sudah disediakan 
dan mereka pun mampu 
menyelesaikan permainan 
dengan baik. 

Uniknya, games dibuat 
dengan teknik yang sangat 
menarik, menantang, dan 
menyenangkan, sehingga 
membuat para murid 
semakin	antusias	mengikuti	
rangkaian kegiatan 
Motivation Day ini. Kegiatan 
ini	ditutup	dengan	acara	
renungan dan para murid 

diminta untuk menulis surat 
untuk orang tua mereka 
masing-masing. Diharapkan 
siswa	pun	jadi	lebih	percaya	
diri dan benar-benar 
mampu	untuk	memotivasi	
diri mereka sendiri dalam 
menghadapi Ujian Nasional.

MOTIVATION  DAY
Tingkatkan Daya Juang Murid
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Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Dengan mempelajari catatan sejarah, kita akan 
lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Begitu pentingnya mempelajari sejarah, karena itu 
kegiatan Fieldtrip Year 5 ini dilaksanakan. Dengan kegiatan ini, para murid jadi tahu mengenai sejarah perjuangan 
NKRI dan juga sejarah presiden-presiden Indonesia.

Bertempat di Museum 
Kepresidenan (Balai 
Kartini)	dan	Museum	

Peta, kegiatan ini dimulai 
pukul	09.30	WIB	sampai	
dengan pukul 11.30 WIB. 
Sebagai pihak penyelenggara 
yaitu	guru-guru	Year	5,	
academic coordinator, 
specialized teacher, dan SNC 
teacher dengan PIC kegiatan 
Mrs. Vera A. Manurung. 

Kegiatan	ini	dikuti	oleh	guru	
Year	5	dan	murid-murid	Year	
5	sebanyak	81	murid.	

Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengembangkan 
rasa nasionalisme murid-
murid terhadap perjuangan 
pahlawan untuk Indonesia 
serta memberikan 
pengetahuan kepada 
murid-murid tentang 
semua presiden-presiden 

Indonesia. Murid-murid pun 
terlihat sangat senang dan 
antusias ingin mengetahui 
lebih jauh tentang sejarah 
NKRI sehingga banyak 
murid yang memberikan 
pertanyaan kepada guide 
selama berkeliling di dalam 
museum. Hal yang unik pada 
saat kegiatan berlangsung 
yaitu rasa heran murid-
murid	ketika	mereka	melihat	

persenjataan tentara PETA.
Diharapkan dengan 

dilaksanakannya fieldtrip kali 
ini, murid-murid menjadi 
semakin memahami betapa 
besar perjuangan para 
pahlawan untuk merebut 
kemerdekaan dengan 
mengorbankan harta bahkan 
nyawa. Semua itu harus kita 
sadari,	hormati,	dan	kita	
jadikan teladan dalam hidup.

TINGKATKAN RASA NASIONALISME PARA MURID
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Fantastic! The crowd of audiences from Year 2, Year 
3, and Year 4 students was highly excited when they 
watched Year 1 students’ performance at Function 
Hall 1st building, 2nd floor. 

Our	performance	held	on	May	5th	
2016	as	the	last	event	in	2015-
2016	the	academic	year.	This	

performance	of	class	gathering	was	a	
media for students to explore their skills 
and knowledge from the material that 
they	have	learnt.	Year	1	class	gathering	
aimed	to	amaze	audiences	by	taking	them	
into	our	beautiful	magical	fantasy	world	
with	students	performances,	such	as	
dancing,	singing,	and	acting.
						We	started	preparing	this	class	
gathering from the end of Term 3. The 
first	thing	we	prepared	was	the	drama’s	
script.	We,	the	teachers,	shared	and	
discussed	the	idea	of	how	the	script	
would	be	run.	After	that,	we	started	an	
audition	to	cast	the	characters.	When	the	
script	and	the	characters	were	ready,	we	
started	practicing	routinely	twice	a	week,	
making	properties,	preparing	costumes,	
and doing rehearsal.
    Ms. Prameswari Putri, S.Hum, as the 
PIC	of	this	project	said,	“the	idea	of	this	
musical	drama,	childventure,	came	up	
from	our	simple	chit-chat.	Thank	God	
we	could	make	it,	as	a	magical	fantasy	
musical	drama.	We’re	also	very	proud	
that	this	biggest	project	of	Year	1	was	
running	successfully	because	we	worked	
creatively	together	as	a	team.”	She	also	
said,	“uniquely,	we	also	attached	several	
interactive	games	related	to	the	lesson	
material	in	the	class.	We	also	made	all	
properties	by	ourselves.”	(Echi)
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CHILDVENTURE 
THE QUESTS OF 
TWO KINGDOMS.
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Class Gathering Year 2 sukses dilaksanakan, 
bertempat di Gedung 1 Lantai 2 (Assembly 
Hall) Sekolah Global Mandiri, kegiatan ini 
dimulai sejak pukul setengah sepuluh pagi 
dan berakhir pada pukul setengah dua belas 
siang. Kegiatan ini merupakan kegiatan 
internal sekolah Year 2 dengan peserta yang 
terdiri dari murid Year 2 sebanyak 76 murid. 
Sebagai pihak penyelenggara yaitu guru-
guru Year 2 dan specialized teacher.

Mr. Ahmad Rodhi, S.Pd., selaku PIC kegiatan 
menjelaskan bahwa event ini merupakan 
salah satu project Year 2 untuk memberikan 

pembelajaran	yang	berbeda,	seperti	drama,	tari,	dan	
menyanyi, yang terintegrasi dengan pelajaran sosial, 
civic, english, dan science. Tujuan dilaksanakannya 
kegiatan ini adalah agar murid-murid dapat belajar 
bagaimana	cara	bekerja	sama	dalam	tim,	percaya	diri,	
displin, bertanggungjawab, dan bersosialisasi yang baik 
dengan teman-temannya.
							Suasana	kegiatan	yang	digelar	setiap	satu	tahun	
sekali ini, ramai dan meriah dipenuhi oleh riuh suara 
penonton yang tertawa dan terhibur saat menyaksikan 
penampilan dari murid-murid Year 2 yang sangat 
memukau. Uniknya penampilan para murid tersebut 
didukung	oleh	sentuhan	efek	lampu,	multimedia,	dan	
properti	yang	dibuat	sendiri	menggunakan	bahan-bahan	
recycle	(kardus,	botol	kemasan,	koran,	dan	lain-lain)	
sehingga penampilan mereka menjadi sangat menarik 
dan penonton pun merasa sangat terhibur.
      Untuk menggelar event ini dibutuhkan waktu lebih 
kurang	selama	3	minggu	dengan	jumlah	panitia	8	orang	
yang berasal dari guru-guru Year 2. Dalam kegiatan 
ini juga diundang para orangtua murid, khususnya 
orangtua murid Year 2, dan tentunya para guru serta 
murid-murid Primary Sekolah Global Mandiri.

TUNJUKKAN BAKAT 
DAN KREATIVITAS ANAK
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On	Wednesday,	27th	of	April	
2016, A great event was done. 
It	has	been	accomplished	

Cultural Day Grand Assembly 2016 
Event at Sekolah Global Mandiri 
Jakarta. The event was opened by 
MC (Mr. Budi and Ms. Ratri) to sing 
Indonesia Raya, Mars Global Mandiri, 
and	Ibu	Kita	Kartini	together	with	the	
students,	parents	and	the	teachers.	
Continuedly,	speech	by	Mrs.	Wieke	

Cultural Day Grand Assembly 
2016 Primary Jakarta

(Principal	Coordinator	of	SGM	
Jakarta),	Ms.	Ely	(Principal	of	Primary	
SGM Jakarta) and the report by PIC, 
Ms. Syaida.
						There	were	extracurricular	
performances	of	ballet,	taekwondo,	
choir	Y1-Y2	and	Y3-Y5.	There	was	a	
guest	performance	from	dance	studio	
of	Widya	Budaya,	Merak	Dance	from	
West	Java.	Proceedly	with	the	class	
performance	of	SNC	Balinese	dance,	

Y1	Alamanda	Medan’s	dance,	Y1	
Arcadia	Padang’s	dance,	Y2	Lantana	
Acehnese	dance,	Y2	Mississippi	pantun,	
dances	and	song	of	Jakarta,	Y3	Seine	
drama about the Origin of Madura 
Island,	Y3	Zebrina	Papua’s	dance,	
Y4	Cassia	traditional	game	dance	of	
Central	Java,	Y5	D'Banyan	West	Java’s	
dance,	and	the	last	class	performance	
was	Y6	Thames	Dagelan	dance	from	
Yogyakarta. Furthermore, there was a 
performance	featuring	a	medley	dance	
teachers	of	the	archipelago.	
							There	were	2	competitions.	There	
were 3D Class Display and Class 
Performances.	The	winners	3D	Class	
Display	Level	1,	1st:	Y1	Arcadia,	2nd:	
SNC Jasmine, 3rd: Y1 Alamanda, Level 
2, 1st: Y3 Zebrina, 2nd: Y2 Mississippi, 
3rd:	Y2	Lantana,	4th:	Y3	Seine,	Level	
3,	1st:	Y6	Thames,	2nd:	Y5	D'Banyan,	
3rd:	Y4	Cassia.	The	winners	of	Class	
Performance	Level	1,	1st:	Y1	Arcadia,	
2nd: Y1 Alamanda, 3rd: SNC Jasmine, 
Level 2, 1st: Y3 Zebrina, 2nd: Y3 Seine, 
3rd:	Y2	Mississippi,	4th:	Y2	Lantana,		

ERAT, SED DIAM VOLUPTUA. AT VERO EOS ET ACCUSAM JUSTO DUO 
DOLORES ETEA REBUM. STET CLITA KASD GUBERGREN, NO SEA TAKIMATA 
SANCTUS EST LOREM IP
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Level	3,	1st:	Y5	D'Banyan,	2nd:	Y4	
Cassia, 3rd: Y6 Thames.
							The	event	closed	by	sharing	food,	
parents provide food from their 
respective	regions.	The	uniqueness	
of this event was all of students and 
the	teachers	wearing	costume	from	
the	provinces	of	Indonesia.	Students,	
parents,	and	teachers	were	very	
enthusiastic.	"We	hope	that	with	the	
holding of annual Cultural Day event, 
it will improve the awareness and our 
love	to	Indonesia's	cultural	diversity."	
said Ms Syaida, the PIC of Cultural Day.
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Fieldtrip	to	museum	is	an	effective	
way	to	learn	by	comparing	the	
theory	in	the	classroom	activities	

that	purpose	to	attract	students	to	
the enthusiasm of learning. Students 
not	only	researching	the	museum,	
but	enhancement	with	friends	and	
teachers,	as	well	as	find	inspirational	
stories from the museum.
    We have the theme of inspiring 
people	on	Tuesday,	22	March	2016,	
therefore the museum was the main 
choice	as	a	destination.	Junior	High-
Senior High students Sekolah Global 
Mandiri Jakarta having fun and 
researching	the	Indonesia	museum	
that	is	Gedong	Joang	'45,	Naskah	
Proklamasi,	and	Suropati	Park	in	

Menteng, Central 
Jakarta.	The	total	53	
students	participated	
in	the	field	trip.
We departed from 
school	at	08:00	am	
and	back	to	school	at	
14:30	pm.	The	long	
trip	caused	by	traffic	
jams on the toll road. 
Students	filled	the	trip	
with singing and share 
the food they had 

brought	for	friends.	The	first	visit	was	
the	Gedong	Joang	'45	Museum,	arrived	
at 10:00 am. We were greeted by a 
guide from the the museum. Before 
it, students were given a worksheet to 
research	the	museum.	The	guide	was	
very	enthusiastic	and	knowledgable		in	
giving	explanation	about	museum,	and	
it did give lots knowledge for students. 
Students with the enthusiasm of 
exploring	all	rooms	and	finished	to	
watching	a	documentary	in	a	separate	
building from the main house.
				Before	leaving	the	Gedong	Joang	'45	
Museum, the students interviewed 
veterans	‘45	who	were	in	the	National	
Executive	Council,	the	location	of	

the building is behind Gedong Joang 
'45.	Energetically	the	veterans	when	
shared the war in Indonesia and his 
experiences	in	Bosnia	became	Konga	
(Kontingen	Garuda).
				The	second	visit	in	the	Naskah	
Proklamasi Museum, the museum 
guide was already preparing for 
our arrival. Beginning with a short 
presentation	about	the	history	of	the	
building	and	finished	by	exploring	
all rooms. The students were very 
enthusiastic	about	the	history	of	
museum,	especially	their	interest	
on	the	bunker	in	the	backyard	and	
know	all	figure	the	struggle	for	
independence.	All	students	entering	
the	bunker	interchangeably	and	break	
for	lunch	and	pray.
    Both museums give souvenir to 
Junior-Senior High Global Mandiri 
School	Jakarta	that	are	some	books	and	
placards.	This	fieldtrip	activities	ended	
by	visiting	the	Suropati	Park	to	observe	
the history of the statues in there. 
Hopefully	the	next	field	trip	activities	
more	enjoyable.	(Roro	Ernawati)

Visit to Gedong Joang ’45, Museum 
Naskah Proklamasi, Suropati Park 

2222 GLORI | Juni 2016

Junior High Event 



2322 23GLORI | Juni 2016

Junior High Event

MEMAKNAI HARI 
LEWAT BUDAYA
Tentu kita sudah mengetahui bahwa tanggal 21 April diperingati 
sebagai Hari Kartini. Makna Hari Kartini yang diperingati setiap 
tahun ini, sangatlah besar. Banyak pesan yang disampaikan lewat 
perjuangan yang telah dibangun oleh seorang Kartini muda semasa 
hidupnya. Bagi wanita masa kini, peran adanya peringatan hari 
tersebut merupakan sebuah kebanggaan tersendiri karena Kartini 
menjadi pelopor untuk sebuah kemajuan wanita, terutama di 
Indonesia. Dengan hal tersebut, makna Hari Kartini bukan hanya 
menjadi upacara perayaan semata.

KARTINI DAY

�erdasarkan hal 
tersebutlah, 
Junior High 

Sekolah Global Mandiri 
menyelenggarakan 
kegiatan	Kartini	Day.	
Kegiatan dilaksanakan 
di Basement Gedung 3 
ini,	untuk	memperingati		
perjuangan	Kartini	
pada masa lalu dan 
menjadikan	motivasi	
bagi para murid untuk 
masa kini. Kegiatan 
dimulai	dari	pukul	08.00	
WIB dan selesai pukul 
11.30 WIB dengan 
diikuti	sebanyak	300	
murid dan mengundang 
PAB, Classmom, dan 
semua guru dari Junior 
High.

Sebagai PIC kegiatan 
yaitu	Mrs.	Resti	Pujianti,	
S.Pd. Dilaksanakannya 
kegiatan ini juga untuk 

melestarikan budaya 
bangsa sebagai wujud 
cinta	tanah	air.	Kegiatan	
meliputi fashion show 
busana daerah, wisata 
kuliner, traditional 
performances, dan 
pembuatan komik 
Kartini.

Tema pun dibagi 
untuk	setiap	level	
berdasarkan daerah, 
yaitu	Year	7	bertemakan	
Jawa	Timur,	Year	8	
bertemakan Jawa Barat, 
dan	Year	9	bertemakan	
Jawa Tengah. Kegiatan 
berlangsung sangat 
meriah, murid-murid 
mampu menampilkan 
penampilan terbaik 
mereka sehingga 
membuat para 
penonton senang dan 
sangat terhibur.
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Sebanyak 47 murid 
Junior High Sekolah 

Global Mandiri 
mengikuti Program  

Pramuka Camp. 
Program tersebut 

berlangsung selama 
dua hari satu malam 

yaitu dari 22 Mei - 23 
Mei 2016. Para murid 

Junior High dengan 
semangat menuju 

tempat perkemahan 
yang terletak di Sentul 

Eco Edu Tourism 
Forest. Adapun tujuan dari Pramuka 

Camp	 adalah	 untuk	 melatih	
kemandirian dan kepemimpinan 

murid, mengasah life skills,	 cinta	 alam,	
kebersamaan, dan kasih sayang sesama 
manusia. Program tersebut memiliki 
tema “The Future Leader”. 

Para	murid	tiba	di	 lokasi	pada	pukul	

10.00 WIB setelah itu, para peserta dan 
pembimbing pramuka melaksanakan 
upacara	 pembukaan	 upacara	 pramuka	
yang	 dipimpin	 oleh	 Kak	 Fadli.	 Acara	
selanjutnya	 dimulai	 pada	 pukul	 13.05,	
para murid mendapatkan materi 
yang sangat bermanfaat dan dapat 
memotivasi	 murid	 Junior	 High	 yang	

PRAMUKA CAMP 
BENTUK PEMIMPIN 
MASA DEPAN

24
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“Anak-anaknya luar biasa, disiplin, unik, seru, 
team work. Mulai hari pertama anak anak punya jiwa 
saling membantu artinya memiliki kesadaran dalam hal 
bertoleransi, mereka mempunyai rasa ingin tau yang 
tinggi tentang kegiatan pramuka camp. Memasuki hari 
kedua mereka mengikuti olahraga dengan gaya yang 
baru. Jelajah alamnya track-nya menantang. Sebagai 
pembina saya merasa bangga memiliki anak-anak yang 
memiliki jiwa patriot kemudian gigih berpendirian teguh 

dan memiliki karakter dan mental yang kuat. 
Momen terfavorit : saat para murid bermain lumpur di pos 5 dan membersihkan diri 
di sungai.

Mr. Immanuel bakker (pembina)

“Pramuka camp acaranya seru, asik, dan 
menyenangkan. Selama di sana kita mendapatkan ilmu 
dan menambah keberanian. Seperti pada kegiatan 
jalan pagi, kita diminta untuk memecahkan sandi-
sandi pramuka. Lalu kita dapat menjadi lebih disiplin, 
karena disana setiap kita telat, kita diberi hukuman. 
Kita juga belajar cara memasang tenda, makan lebih 
rapi, baris berbaris, dan lain-lain. 
Momen Terfavorit : Membersihkan diri di sungai.

Meuthia Jasmine Year 8 
Moh.Yamin :

Junior High Event
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diberikan oleh  kakak Priyo Utomo TNI-
AD	Koramil	2105	Gunung	Putri.	

Selanjutnya, para murid melanjutkan 
ke	acara	PBB.	Di	bawah	 terik	matahari	
para murid Junior High melakukan 
pemanasan	sebelum	acara	PBB	dimulai.	
Walau	 terlihat	 letih	namun	para	murid	
tetap semangat. Di sore hari, para murid 
mendapatkan pengarahan bagaimana 
mendirikan tenda yang baik dan 

benar	dari	 kak	Edi.	 Sekitar	pukul	15.30	
para murid mendirikan tenda mereka 
masing-masing	sesuai	regu	tidur.	Malam	
harinya,	para	panitia	menyiapkan	acara	
api	 unggun.	 Dalam	 acara	 api	 unggun	
beberapa murid mengelilingi api 
unggun dengan membawa lilin sambil 
membaca	 Dasa	 Dharma.	 Setiap	 regu	
juga menampilkan pentas seni saat 
acara	api	unggun.	Pada	pukul	22.00	para	
murid	beristirahat.	

Keesokan harinya, selesai sholat 
subuh dan sarapan, para murid 
melakukan olahraga pagi yang di 
pimpin oleh kak Ade dan bersiap 
untuk	melanjutkan	ke	acara	jelajah	
alam. Di jelajah alam para murid 
akan	mendatangi	5	pos.	Setiap	pos	
terdapat tantangan yang sangat 
menarik	dan	setiap	murid	harus	

membawa telur dan menjaga agar 
tidak	pecah.	Setiap	regu	juga	harus	
menyanyikan lagu wajib nasional atau 
yel-yel saat mereka dalam perjalanan 
menuju pos selanjutnya. Setelah 
para murid menyelesaikan misi yang 
diberikan di jelajah alam, para murid 
membersihkan diri di sungai karena 
pakaian mereka penuh dengan lumpur. 
Pukul 12.30, para murid berkumpul 
kembali	untuk	melakukan	upacara	
penutupan pramuka dan awarding. 
Dan	di	akhir	acara	dari	Pramuka	Camp	
Junior High 2016 terdapat beberapa 
pemenang dari berbagai kategori yaitu 
terdisiplin,	terunik,	terheboh,	terlucu,	
tersemangat, dan terkompak.

Kontributor berita : 
Lita	dan	Elga		Year	7	Malthus
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Glori Cup Retroval (The Precious Chapter) telah 
dilaksanakan	pada	tanggal	16-19	Mei	2016	lalu.	Kegiatan	
yang	diikuti	oleh	SMA	se-Jabodetabek	sebanyak	35	
sekolah	ini	berjalan	dengan	sukses	dan	lancar.	Banyak	

kegiatan yang masuk dalam rangkaian kegiatan Glori Cup Retroval 
(The Precious Chapter),	seperti	basket,	mini soccer, comic strip, 
modern dance, dan juga band.	Untuk	mempersiapkan	acara	ini	
dibutuhkan	persiapan	kurang	lebih	selama	5	bulan	dengan	panitia	
berjumlah 126 orang. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena 
memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk menggalang dana untuk 
Glory	Fest,	menjalin	solidaritas	dengan	sekolah	lain,	menciptakan	
rasa	sportivitas,	dan	juga	untuk	mengenalkan	Sekolah	Global	
Mandiri kepada sekolah lain. 
							Acara	berlangsung	dengan	meriah.	Murid-murid	bersaing	
untuk	menunjukkan	kemampuan	terbaik	dari	timnya.	Mereka	
pun terlihat sangat senang dan antusias dan tentunya berharap 
bisa menampilkan penampilan yang bagus dan sempurna. 
Digelarnya	kegiatan	ini	juga	untuk	menguji	coba	kemampuan	
sekolah,	khususnya	bagi	murid-murid	yang	mengikuti	kegiatan	
ekstrakurikuler. Dengan kegiatan ini juga para murid jadi semakin 
solid	serta	mampu	melatih	mereka	untuk	belajar	me-manage 
orang dan di-manage oleh orang lain. 

26
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Autism Awareness Festival

Tanamkan 
Jiwa
Sportivitas   
dan Saling 
Mengenal 
Teman Baru 

Kegiatan ini diadakan 
pada tanggal 16 
April 2016 di Taman 

Wiladatika,	Cibubur.	
Sekolah Global Mandiri 
mengirimkan	4	perwakilan	
(Ivan, Alev, Marwin, dan 
Michele)	untuk	turut	
serta dalam kegiatan ini. 
Menurut	Ms.	Tazkia	Shafira	
Hilmiana, S.Pd, tujuan dari 
kegiatan ini agar anak-anak 
Sekolah Global Mandiri 
dapat bersosialisasi dengan 
teman dari sekolah lain 
dan menanamkan jiwa 
sportivitas	anak.

Tampak para murid 
Sekolah Global Mandiri 

antusias dalam kegiatan 
ini	dengan	mengikuti	
banyak perlombaan yang 
disediakan	oleh	panitia	
acara,	seperti	lomba	
memancing	ikan,	membuat	
menara, mewarnai kaleng, 
dan lain-lain. “Ini adalah 
pertama kali Sekolah Global 
Mandiri	ikut	berpartisipasi	
dalam kegiatan ini. Anak-
anak senang, walaupun 
acara	ini	berlangsung	di	
outdoor mulai	pukul	07.00-
11.00, namun anak-anak 
sangat excited,” ujar Ms 
Tazkia.

Untuk memperingati hari Autis yang jatuh pada tanggal 2 April, London School 
Center for Autism Awareness (LSCAA) mengundang Sekolah Global Mandiri untuk 
berpartisipasi dalam acara Autism Awareness Festival. 
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Dilaksanakan	pada	tanggal	9	April	
2016 dan bertempat di Sekolah 
Madania	Bogor	ini,	diikuti	

sebanyak	500	peserta.	Para	peserta	

berasal dari sekolah 
autis	dan	regular	yang	
ada di Kabupaten 
Bogor dan sekitarnya.

Kegiatan eksternal 
ini dimulai dari 
pukul 10.00 WIB dan 
selesai pukul 12.00 
WIB. Sebagai PIC 
kegiatan yaitu Mr. 
Sakrian Aprianto, 
S.Pd. Kegiatan 
berlangsung sangat 
meriah. Murid-murid 
terlihat senang dan 

antusias	mengikuti	rangkaian	kegiatan	
yang	digelar,	seperti	lomba	puzzle 
(grup), mewarnai, dan menggambar. 

SNC Event

SENYUM ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 2016

Sambut Hari Autis  
Sedunia dengan Kreativitas

Mereka pun terlihat sangat semangat 
untuk menunjukkan hasil karya terbaik 
mereka.

Kegiatan ini sangat bagus, karena 
dengan dilaksanakannya kegiatan 
ini murid-murid menjadi semakin 
percaya	diri,	khususnya	anak-anak	yang	
memiliki kebutuhan khusus. Selain itu, 
para murid pun mampu mengasah 
kreativitas	yang	dimilikinya	sehingga	
bakat yang ada dalam diri mereka 
dapat dikembangkan dengan baik.

Untuk menyambut Hari Autis sedunia yang jatuh pada tanggal 2 April 2016 lalu, 
dilaksanakan kegiatan “Senyum ABK 2016”. Penyelenggara dari kegiatan ini adalah 
Sekolah Madania Bogor.

GLORI | Juni 2016 29
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 Workshop Nasional dan Pentas Seni dilaksanakan pada tanggal 23 April 2016 lalu. Sebagai pihak 
penyelenggara yaitu SNC Sekolah Global Mandiri. Kegiatan ini dimulai dari pukul delapan pagi dan selesai 
pukul setengah lima sore dengan diikuti peserta workshop sebanyak 300 orang.

WORKSHOP SNC

Kenali Anak  
Berkebutuhan Khusus 
Lebih Dekat

Sebagai PIC kegiatan yaitu 
Mr. Tohmidin, S.Pd. Tujuan 
dilaksanakannya kegiatan tahunan 

ini adalah untuk mengembangkan 
lingkungan sekolah regular yang 
inklusif yang saat ini memang sudah 
menjadi sebuah keharusan. Kegiatan 
ini sangat bagus dan menarik karena 
dalam kegiatan ini diberikan workshop 
kepada guru dan pengajar guru 
kebutuhan khusus dan pentas seni 
untuk murid-murid SNC. Pentas seni ini 
menampilkan	kreativitas	bermusik	dan	
memamerkan hasil lukisan dari para 
murid. Kegiatan ini juga mengundang 
para guru ABK dan semua kepala 
sekolah	tiap	level	dari	Sekolah	Global	
Mandiri.
						Sebagai	pembicara	workshop 
yaitu Mr. Indrat Aribowo, S.Pd., 
Mrs. Elvadora. A.Md., FT., S.Pd., dan 



3130

SNC Event

31GLORI | Juni 2016

 Workshop Nasional dan Pentas Seni dilaksanakan pada tanggal 23 April 2016 lalu. Sebagai pihak 
penyelenggara yaitu SNC Sekolah Global Mandiri. Kegiatan ini dimulai dari pukul delapan pagi dan selesai 
pukul setengah lima sore dengan diikuti peserta workshop sebanyak 300 orang.

Mrs.	Nofa	Legiawati,	M.Pd.	Materi	
yang diberikan untuk workshop kali 
ini adalah mengenai minat bakat, 
vokasional, dan mengenai kesulitan 
belajar yang dihadapi oleh murid.
Untuk menyelenggarakan kegiatan 
ini dibutuhkan persiapan lebih 
kurang selama 3 bulan dengan 
jumlah	panitia	sebanyak	35	orang.	
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, 
diharapkan mampu menunjukkan 
kepada masyarakat luas tentang 
keberadaan anak-anak yang 
berkebutuhan khusus.
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Student Creation

IN THE LONELY 
HOUR

Alan groaned as a skype call notification popped while he was in the middle of his DotA 
match. He and went on ganking with his teammates.

In	no	time,	the	match	was	already	over.	It	
ended	in	victory	for	his	team.	Wasn't	much	of	a	
surprise,	really,	since	the	enemy	is	just	a	bunch	

of	literal	12	year	olds	cursing	and	complaining.	All	
of them are fools. None of them brave enough 
to	push,	and	the	only	one	brave	enough	to	carry	
was an Io. Seriously, he thought, almost laughing 
himself to death, just what kind of person uses an 
Io	as	a	carry?	
				Good	thing	that	Io	had	a	good	build.	"Good	
game,"	he	said	softly	in	a	whisper-like	tone,	half	
chuckling.	His	voice	echoes	throughout	the	house,	
breaking	the	silence	enveloping	it.	His	mom	
was	at	his	aunt's	house	to	sort	out	his	cousin’s	
birthday party, and so he was home alone. He 
glanced	at	his	alarm	clock,	11.30	PM	Living	in	
quite the private area, Alan was used to this 
irregular,	haunting	silence.	Strangely	enough,	
in	this	haunting	silence,	he	finds	peace.	Alan,	in	
his	opinion,	is	a	simple	teenager.	He	doesn’t	find	
peace	in	straight	As,	pop	music,	the	beach,	or	
books	by	Suzanne	Collins	and	co.	He	finds	peace	
in	the	sound	of	gunshots,	announcer	packs,	
and	Spotify’s	ElectroNOW	chart,	all	while	in	the	
captivity	of	his	own	room.	
    Although a student with outstanding 
achievements	and	an	IQ	of	170,	he	doesn’t	like	
being	an	actor	in	this	huge	play	everyone	is	
taking	part	in.	He’d	rather	watch	from	seats	D	or	
E,	maybe	with	a	side	of	popcorn	and	nachos.	He	

likes	being	one	of	the	thousand	changing	faces	you	
see	every	day	on	Wilshire	Boulevard.	Some	may	call	
him	a	useless	waste	of	space	in	society,	he	prefers	the	
term modest.
     In the lonely hour, inside this somehow loud 
silence,	he	finds	peace.	He	took	off	his	Sennheiser	
headphones	as	he	pressed	his	phone's	power	button,	
reading	all	the	notifications.	Ten	new	comments	
on	his	"How	to	Play	Tom	Clancy's	The	Division	Like	
a	Pro"	video,	twenty	mentions	from	his	twitter,	
twenty	six	new	Instagram	likes,	seven	missed	calls	
and	three	new	text	messages.	"Great,"	he	groaned,	
already	knowing	who	called	and	texted	him.	Tapping	
on	the	notification,	his	guess	was	right.	Seth.	He	
felt the hatred burning inside him as he opened 
the	messages.	It	was	basically	the	same	type	of	
conversation	you	hear	when	you	meet	a	distant	
relative,	"Hey,	son.	How	are	things?"	And	so	on.
					Suddenly	the	sound	of	skype	notification	rung	
on his ears. Darn, he thought, my ears are going to 
bleed.	He	glanced	to	see	who	it	was	from.	Seth.
					"Fine,"	he	sighed.	He	knew	his	father	won't	stop	
calling	him	until	he	answers	him.	Alan	doesn't	hate	
nor dislike his father. He was a great father; taking 
him	to	walks,	teaching	him	languages,	showing	him	
cultures	he'd	never	seen	before.	All	the	classic	father	
and	son	stuff.	But	he	was	not	a	great	husband,	and	
that's	what	makes	Alan	reluctant	to	talk	to	him.	He	
cheated,	he	flirted,	he	spent	a	night	with	another	
woman or two. He was a ladykiller, Alan knew that, 



33

Student Creation

GLORI | Juni 2016

but	sometimes	his	acts	are	just	plain	
vile	and	despicable.	He	closed	his	eyes,	
trying	to	find	a	reason	he	should	answer	
his	call.	Alan	recalls	the	times	when	
he was young. It was late evening, 
after	they	had	dinner,	just	Alan	and	his	
mother.	His	mother	sat,	cross-legged	
on the living room rug, next to him. She 
was	pointing	at	alphabets	and	teaching	
him	how	to	read.	He	was	just	a	five-year	
old by then, but the memory_ plays as 
clearly	as	a	1080p	film	on	a	Bluray	disc.
    Suddenly the front door sprung open. 
His father walked in, his red hair soaked 
and	his	fair	skin	covered	in	sweat.	His	
mother frowned, and she pushed Alan 
away, telling him to go inside his room.
				Alan	remembered	that	night	clearly.	
His mother and father yelling, arguing.
"You're	out	with	your	secretary	again!"
"Don't	accuse	me	of	things	I	didn't	do,	
woman!"
"Then	explain	this!"
"I	was	just	taking	a	bath!"
Blah, blah, blah.
It	was	the	first	time	Alan	heard	his	
mother	scream	and	cry.	He	thought	his	
mother	was	strong	and	tough,	but	after	
he heard her sobs, he knew that no one 
could	be	as	strong	as	he	imagined.
He	went	back	to	his	senses	when	the	
sound	of	skype	notifications	rung	on	his	
ears	for	the	second	time.	Alan	took	a	
deep	breath,	and	answered	the	call.
"Finally!"	He	could	hear	his	father's	
enthusiastic	voice,	"Hey	son!	How	are	
things	going?"
As	expected.	"Hey	dad,	things	are	fine,"	
he	replied	calmly,	not	being	able	to	keep	
up	with	his	father's	enthusiasm.
"No	way!	You	literally	ignored	my	call	for	
like,	what?	6	times?!	Things	aren't	okay.	
Tell	me,	is	it	school?	Is	it	your	friends?	
Ooh,	wait!	Don't	tell	me	it's	a	girl?!"	
Seth blabbered loudly.
    Alan sighed. God, no one is more 
obnoxious	than	his	father.	"No,	it's	
nothing.	How	are	things	with	you,	dad?"
Dad, a word he hated so bad. He 
wanted to throw up as the words rolled 
out from his mouth. Yeah right, dad.

"Great,	great.	Haven't	you	heard?	The	
economy	is	great	currently!	Look	at	all	
these	stocks!	The	Enterprises'	stocks	
are	falling!	Also,	the	view	from	my	
office	is	awesome!	You	can	literally	
see	the	Eiffel	Tower	from	here."	Alan	
heard his father laugh with glee.
More	rambling.	"Uh,	yeah,	that's	
great,"	Alan	mumbled.
"Anyway,	enough	about	me!	How's	
your	mom	doing?"	Seth	asked	
enthusiastically.
				Alan	clenched	his	fist	and	gritted	his	
teeth.	He	cursed,	almost	loud	enough	
for Seth to hear it. He hated it when 
his father talked about his mother. 
Yeah	right,	as	if	Seth	has	ever	once	
cared	for	his	mother.
"She's	doing	really	great	without	you,"	
Alan	growled.	Suddenly,	the	call	broke	
into	silence,	and	he	could	hear	his	
father sighing.
				"Still	not	over	it,	huh,"	Seth	said,	
sadly.	Not	his	usual	tone.	"That's	fine,	
kid.	Ain't	your	fault	you	hate	me,"	His	
father	lets	out	a	chuckle.	Although,	it	
sounded more sad than happy.
"Oh	well,	I	have	an	meeting	coming	
up.	See	ya,"	His	father	said	again,	now	
sounding	less	enthusiastic.	"I	actually	
called	to	wish	you	a	happy	birthday,	
you	know?	With	the	time	difference	
and	all,"	and	a	moment	of	silence.	
Not	the	silence	he	liked,	to	be	honest.	
Well, is there even anything he like 
other	than	new	Monstercat	albums	
and	CS:GO?	
Alan	coughed	to	shatter	the	eerie	
quietness	between	them.	"Yeah,	
thanks	dad,"
By the name of Lord, that word again.
"Yeah,	you're	welcom-	what's	that?	
They	changed	the	schedule	of	the	
meeting?!	Oh	you	got	to	be	lying!"	For	
a	minute,	Alan	knew	his	father	wasn't	
talking to him. Probably his damn 
secretary	or	some	other	woman	who	
he’s	slept	with.
"Uh,	anyway,	as	I	said,	you're	
welcome.	I	really	have	to	go	now,	so	
I	guess	I'll	see	you	soon,"	His	father	

spoke	as	if	he's	really	in	a	hurry.
Yeah,	right.	The	next	time	we	talk	ain't	
soon,	that's	for	sure,	Alan	gritted	his	
teeth in hatred.
"Oh	and	can	you	tell	your	mother	
this?"
"What?"	Alan	said,	almost	letting	out	
another growl.
"Tell	her	I	love	her,"	and	with	that	the	
call	ended.
Alan	sighs,	placing	his	phone	back	in	its	
stand.	He	closed	his	eyes,	trying	to	find	
the	silence	he	liked	so	much,	all	to	no	
avail.	As	he	closed	his	eyes,	he	could	
hear	his	mother	calling	him.	His	eyes	
are	heavy,	he	could	see	hardly	see	his	
clock	showing	12:00	PM.	He	smiled,	
actually	relieve	he	had	braved	his	fear	
of	his	father.	He	was	finally	letting	go	of	
the past.
In the lonely hour, inside this somehow 
loud	silence,	he	finds	peace.

DotA:	A	very	famous	multiplayer	online	
battle	arena	game	made	by	Valve
Io						:	The	worst	playable	character	in	
DotA
Gank:	A	MOBA	term	meaning	to	fight	
one enemy together with you whole 
team
Push:	A	MOBA	term	meaning	to	‘push’	
back	enemies
Carry: A MOBA term meaning to 
support	your	allies	offensive	or	
defensive-wise
Build: A MOBA term that is used to 
describe	the	set	of	items	you	use	in-
game
Monstercat:	An	EDM	record	group	
focusing	on	publishing		EDM	tracks
Wilshire	Boulevard:	The	most	crowded	
street in Los Angeles
Skype: A messenger app known for its 
abilities	to	do	video	calls	and	phone	
calls

By	:	Uli	(Year	8	Babbage)
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HRD Event

Sekolah Global Mandiri telah mengadakan kegiatan pendidikan 
dan	pelatihan	untuk	calon		guru-guru	baru	dimana	kegiatan	ini	
merupakan  ajang persiapan  dan pembekalan untuk menghadapi 

tahun	ajaran	yang	akan	datang	(2016-2017).	Kegiatan	pendidikan	dan	
pelatihan	ini	berlangsung	mulai	tanggal	4	April	hingga	14	Juni	2016	
bertempat di ruang training Gd. 3 lt. 1 di Sekolah Global Mandiri 
(Lokasi: Cibubur). Diharapkan para peserta menjadi terampil dalam 
mendidik murid-murid dan memperoleh pengetahuan tentang dunia 
pendidikan sebagaimana yang diharapkan oleh pihak Sekolah. (HS)  

PEMBEKALAN 
PENGETAHUAN 
GURU 

BARU AGAR 
TERAMPIL
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U Ilmu pengetahuan yang memegang 
peranan	penting	dalam	peradaban	
sejarah dunia, banyak tokoh dunia 

lahir	karena	suka	membaca	buku	
contohnya	adalah	bung	Hatta	(wakil	
presiden RI pertama). Kehidupan 
bung	Hatta	tidak	terlepas	dari	buku,	
ketika	bung	Hatta	akan	diasingkan	
oleh	Belanda,	bung	Hatta	tidak	lupa	
untuk membawa buku dan buku 
menjadi	teman	bung	Hatta	selama	di	
pengasingan. Begitu pun penulis buku 
terkenal yaitu Gola Gong, dia menjadi 
seorang penulis karena beliau rajin 
banyak	membaca	buku.	
     Sebenarnya buku itu adalah suatu 
kumpulan kertas yang dijilid yang 
berisi tulisan dari seseorang namun 
dalam perkembangan zaman buku 
mulai	tergantikan	dengan	e-book (buku 
elektronik) yang tersimpan dalam 
sebuah	file	di	komputer.	Penggunaan	
buku sebenarnya sudah dipakai sejak 
zaman dahulu di mana buku pada 
zaman tersebut terbuat dari daun, 
batang kayu atau menggunakan batu. 
Dan buku tetap memegang peranan 
penting	dalam	sejarah	dunia.
      Namun apakah zaman sekarang 
buku tetap memegang peranan 
penting?	Tentunya	kalau	melihat	
manfaat dari sebuah buku, buku bisa 
menjadi	peranan	penting	dalam	zaman	
ini. Kenyataan remaja saat ini lebih 
menyukai gadget dibandingkan untuk 
membaca	buku.	Padahal	kalau	dilihat	
dari	manfaat	membaca	buku	ternyata	
banyak sekali manfaatnya, diantara 
manfaat	membaca	buku	adalah	:	

1. Menambah wawasan pengetahuan
dengan	membaca	buku	otomatis	dapat	
menambah wawasan pengetahuan 
seseorang, sesorang dapat mengetahui 
sejarah dunia dan tentunya semakin 
pintar.

2.	Berpikir	kritis	dengan	membaca	
buku tentunya seseorang akan 
mempertajam otak dan selalu akan 
berpikir	kritis	dalam	segala	hal.

3.	Menumbuhkan	kepercayaan	diri
dengan	membaca	buku,	pastinya	
seseorang	akan	semakin	percaya	diri	
karena dapat mudah bersosialisasi 
dengan masyarakat.

4.	Menimbulkan	ide-ide	kreatif
Ide-ide	kreatif	tentunya	tidak	datang	
dengan	sendirinya,	ide-ide	kreatif	itu	
muncul	dengan	banyaknya	membaca	
buku.

5.	Mengisi	waktu	luang
Sebenarnya	membaca	buku	adalah	
kegiatan yang sangat menyenangkan 
di mana kita akan selalu mendapatkan 
manfaat dari isi buku tersebut.

						Terkadang	kita	malas	membaca	
buku	atau	tidak	ada	waktu	untuk	
membaca	buku,	namun	kalau	ada		
keinginan	untuk	maju	pasti	seseorang	
dapat meluangkan waktunya untuk 
membaca	buku,	berikut	ini	kiat-kiat	kita	
agar	selalu	membaca	buku:
1. Buatkan jadwal waktu untuk 
membaca	buku.
2. Timbulkan selalu rasa keingintahuan
3. Cari judul-judul buku yang menarik
4.	Jadikan	buku	bagian	dari	terpenting	
dalam kehidupan kita tentunya 
majunya kehidupan suatu negara 
tergantung dari rakyatnya yang selalu 
ingin	maju	dan	selalu	membaca	buku.

DONI SUHARDIAN, S.H 
(guru civics dan wali kelas 

kelas 7 Plato )




