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Daftar isi

Tim Redaksi Tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan 
cinta tanah air. Setiap bulan Oktober dan November, 
kita akan memperingati empat hari yang erat 

kaitannya dengan rasa cinta tanah air, yaitu hari Kesaktian 
Pancasila ( 1 Oktober), hari Batik ( 2 Oktober), hari Sumpah 
Pemuda (28 Oktober), dan hari Pahlawan (10 November). 
Oleh karena itu, sudah selayaknya sebagai bagian dari warga 
negara Indonesia kita merasa bangga dengan bumi pertiwi. 
     Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan 
rasa cinta tanah air adalah dengan menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan sehari-
hari. Bahasa Indonesia tidak seharusnya hanya dijadikan 
pelajaran wajib menjelang ujian nasional saja, tetapi harus 
menjadi bahasa wajib dalam pergaulan, baik di lingkungan 
rumah, sekolah, maupun masyarakat. Apalagi bulan Bahasa 
juga selalu diperingati pada bulan Oktober. Bukankah 
perumusan ayat ketiga Sumpah Pemuda akan menjadi 
sia-sia jika kita sebagai warga negara justru meninggalkan 
dan malu menggunakan bahasa Indonesia? Mencintai 
bahasa Indonesia sama halnya dengan mencintai bangsa 
karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga akan 
bahasa negaranya. 
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Achievement

1. Juara 1 Kompetisi Storytelling JHS 2017
Ruvionu Prafaizi Ramadhana Fauzan (Junior High Sekolah Global Mandiri Jakarta) 
berhasil meraih juara pertama dalam Excelsior's Storytelling Competition JHS 2017 
yang digelar di BPK Penabur Harapan Indah.

2. Juara 1 Kuis Pelita Bahasa
Devin (Year 7), Elaine (Year 8), dan Savita (Year 9) Junior High Sekolah Global Mandiri 
Jakarta berhasil menyabet gelar juara pertama dalam Kuis Pelita Bahasa yang 
diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memperingati 
bulan Bahasa 2017. Bergabung dalam satu tim, ketiganya kompak menjawab soal 
kebahasaan dan menyingkirkan peserta dari sekolah lain. 

3. Juara 1 dan Juara 3 Lomba Renang JNY (Jakarta Nanyang School) Cup 2017
Kianna Andjani Zahran meraih dua gelar sekaligus dalam perlombaan renang JNY Cup 
2017. Juara 1 diperoleh Kianna di kelas 50 M Papan Bebas Putri, sedangkan juara 3 
diraihnya di kelas 50 M Papan Dada Putri. 

4. Juara I APM Inter School Competition 2017
Dwiputri Sitahapsari (Year 11 Senior High Global Mandiri Cibubur) meraih Juara 
I dalam kategori Jumping 105 meter. APM Inter School Competition 2017 tingkat 
nasional ini digelar pada 17 Oktober 2017. 

5.  Juara 2 Lomba Renang (Jakarta Nanyang School) Cup 2017
Adrian Alano dan Luis Albert Fabiano sama-sama meraih juara 2 dalam Lomba Renang 
JNY Cup 2017. Adrian menjadi pemenang kedua untuk kategori 50 M Papan Bebas 
Putra, sementara Luis menempati posisi kedua untuk kategori 50 M Papan Dada 
Putra. Luis juga menjadi juara ketiga dalam kategori 50 M Papan Bebas Putra di bawah 
Adrian.

6. Juara 3 Lomba Dance di Art dan Sport Competition 
Camelia Salma Izzati, Desak Agung Gede Savita Kusuma, Anggia Putri Cantika, dan 
Jemima Adityandini (Junior High Sekolah Global Mandiri Jakarta) meraih juara ketiga 
dalam Lomba Dance Tingkat SMP Se-Jabodetabek di Royal Wells School.

7. Juara 3 Lomba Solo Vocal di Art dan Sport Competition 
Azkia Sakinah Amalia  Year 9 Sekolah Global Mandiri Jakarta mendapatkan juara ketiga 
dalam kategori Solo Vocal di Art and Sport Competition di Royal Wells School.
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1. 3rd Winner of English Story Telling in Pre-Primary Internal Competition –May 2011
2. 1st Winner of Pre-Primary Religion Competition Day – December 2011
3. Silver Award Winner for Primary 3 Division in SASMO 2014 (Singapore & Asean Schools Math Olympiad) 
4. Bronze Award Winner for Primary 3 Division in SASMO 2015 (Singapore & Asean Schools Math Olympiad) 
5. Silver Award Winner for Primary 4 Division in AMO 2015 (American Mathematics Olympiad)
6. Ruby Individual Award Winner for Primary 5 Mathematics in JISMO (Japan International Science and      
     Mathematics Olympiad) September 2016 
7. Juara 1 Renang Gaya Bebas Putra ( Internal Competition SGM Primary 2, 2014)
8. Juara 1 Seri Gaya Bebas Usia 10-11 th Putra ( Pioneer Swimming Competition, 2016)
9. Juara 1 Seri Gaya Kupu-Kupu Usia 10-11 th Putra ( Pioneer Swimming Competition, 2016)
10. 2nd Winner of Solo Violin Competition in Glori Music Festival IV 2015, Februari 2015  
11. Emerald Award JISMO 2017

Prestasi : 

Nama Ralf Zidane Harry sudah tidak asing lagi di mata para pendidik Year 6 Primary Sekolah Global Mandiri 
Cibubur. Peserta didik Year 6 Acropolis yang akrab dipanggil Zidane ini mendapat kesan positif dari para 
pendidiknya. Dengan kemampuan nalar dan pemahaman yang baik membuat anak lelaki kelahiran 15 Juli 
2006 ini cerdas secara akademik dan non-akademik.

4    Edisi 42/ 2017

Profil Siswa

Salah satu mata pelajaran 
yang paling digemari Zidane 
adalah matematika. Bagi 

Zidane pelajaran matematika adalah 
pelajaran yang menyenangkan. Trik 
yang dipakainya untuk menggemari 
pelajaran ini adalah dengan menghafal 
rumus. "Matematika memang tidak 
mudah karena itu aku harus sering 
latihan mengerjakan soal, baik di 
sekolah maupun di rumah dengan 
mama. Selain itu, sebisa mungkin aku 
menghafal rumus-rumus matematika 
agar bisa cepat mengerjakan soal," 
ungkap Zidane membocorkan 
rahasianya.
      Di sela-sela kesibukannya menjadi 
peserta didik di Year 6, anak laki-laki 
yang hobi bermain game ini juga 
mengikuti sekolah musik. Bahkan ia 
memfokuskan pada dua alat musik 
sekaligus, yaitu piano dan biola. Selain 

pada musik, Zidane tampaknya juga 
jatuh hati dengan Sekolah Global 
Mandiri Cibubur. Hal ini terbukti dari 
kesetiaannya menjadi salah satu 
peserta didik di Sekolah Global Mandiri 
Cibubur sejak duduk di bangku KG-A 
Pre-Primary. Ada beberapa hal yang 
membuat anak laki-laki  yang bercita-
cita menjadi arsitek merasa nyaman 

bersekolah di sini, yaitu fasilitas 
yang lengkap, teknik pengajaran 
yang baik, serta teman-teman yang 
menyenangkan. "Ya, Zidane adalah 
anak yang cerdas secara akademik, 
inisiatifnya bagus, dan juga rajin 
shalat," ujar Ms. Yayan Supriyana, S.Pd, 
teacher Year 6 Acropolis. 

Pecinta Musik yang Gemar Matematika
R A L F  Z I D A N E  H A R R Y
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Musik Itu Seni yang 
Luas dan Bebas

Menempuh pendidikan yang berbeda dengan hobi tidak menjadi sebuah masalah bagi pria yang memiliki nama 
lengkap Bagus Bintang Wahyu Trianto, S.Pd. Mr. Bintang , sapaan akrabnya, merupakan lulusan Pendidikan Sejarah, 
Universitas Indraprasta PGRI. Namun, kecintaannya pada dunia musik dan darah keluarga seni yang mengalir di 
dirinya, membuatnya memilih menjadi seorang pendidik mata pelajaran musik di Sekolah Global Mandiri Cibubur. 

5

Profil Guru

Edisi 42/ 2017

M R .  B A G U S  B I N T A N G  W A H Y U  T R I A N T O  . S . P D

Mengawali karier sebagai 
pendidik di Sekolah Global 
Mandiri Cibubur, 

Mr. Bintang dipercaya mengajar 
musik untuk para peserta didik 
Year 4 hingga Year 6 Primary pada 
tahun 2014 lalu. Berbekal kemampuan 
mengajar alat musik drum sejak kecil 
dan pengalamannya sejak 2007, 
penyuka bakso dan es campur ini 
mantap menjalani hari-harinya 
sebagai pendidik.
        Pria kelahiran Bojonegoro, 
19 Oktober 1983 ini menyadari bahwa 
setiap peserta didik memiliki minat 
dan bakat masing-masing dalam 
bermusik. Oleh karena itu, ia tidak 
pernah memaksakan para peserta 
didiknya harus bermain alat musik dan 
genre musik apa. "Sebagai pendidik 
musik yang dipercaya mengajar bidang 

drum, gitar, piano, dan bass, saya 
semaksimal mungkin melatih para 
peserta didik sesuai dengan minat 
dan bakatnya. Untuk memperkaya 
kemampuan mereka, saya 
memasukkan unsur musik etnik yang 
dipadukan dengan jenis musik yang 
mereka suka dan kuasai," ungkapnya. 
        Dengan kondisi lingkungan 
belajar yang kondusif, fasilitas 
sekolah lengkap, serta tingginya rasa 

kebersamaan membuat Mr. Bintang 
merasa nyaman berada di Sekolah 
Global Mandiri. Dalam menerapkan 
pola belajar, Mr. Bintang selalu 
menanamkan kepada para peserta 
didiknya untuk tidak mengotak-
kotakkan musik. "Musik adalah 
sebuah seni dan seni itu sangat 
luas dan bebas, tidak bisa dikotak-
kotakkan, " pesannya. 

PRESTASI :
1. Dewan Hakim Nasional Final Festival Anak Soleh Indonesia ke-10  di Banjarmasin (2017)
2. Dewan Juri Festival Band Patriot HUT ke-72 RI se-Jabodetabek di TMII (2017)
3. Dewan Hakim Provinsi DKI Jakarta Acara Festival Anak Soleh Indonesia ke-10 Tingkat TPA (2017)
4. Duet Drum dengan Rico Koeswoyo dalam Acara Mahakarya Tonny Koeswoyo (2017)
5. Judge in Pre-Primary Kartini's Day (2016)
6. Judge in KIFEST Sekolah Global Mandiri (2016)
7. Trainer SNC at  MURI Festival in Tribeca Central Park (2015)
8. Pencipta Aransemen Mars Madrasah (2014)
9. Pemusik di Acara Ngelaba TPI (2006-2008)
10. Pemusik di Acara Ngelenong Nyok di Trans TV (2004-2010)
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Theme

CINTA BAHASA INDONESIA

Mengaku mencintai Bahasa Indonesia? Yuk, coba tantangan yang Glori berikan untuk kamu berikut ini! 
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Theme

Caranya, kamu cukup menjawab mana yang merupakan kata baku (sesuai dengan Pedoman 
Umum Ejaan Bahasa Indonesia) di antara kata-kata berikut, tapi jangan lihat kamus atau 

jawaban dari Glori di halaman berikutnya, ya!

Abjad
Analisa
Antre
Besok
Cendekiawan
Cinderamata
Dipersilakan
Efektivitas
Embus
Hapal
Ijazah
Himbau
Jadual
Karier
Kondite
Kuitansi
Menyontek
Mengubah
Pertanggung jawaban
Teoritis

Abjat
Analisis
Antri
Esok
Cendikiawan
Cendera mata
Dipersilahkan
Efektifitas
Hembus
Hafal
Ijasah
Imbau
Jadwal
Karir
Konduite
Kwitansi
Mencontek
Merubah
Pertanggungjawaban

Teoretis

Sekarang coba cocokkan dengan jawaban yang tepatnya!

1. Abjad
2. Analisis
3. Antre
4. Besok & esok (sama-sama baku)
5. Cendekiawan
6. Cendera mata
7. Dipersilakan
8. Efektivitas
9. Embus
10. Hapal

11. Ijazah
12. Imbau
13. Jadwal
14. Karier
15. Konduite
16. Kuitansi
17. Mencontek
18. Mengubah
19. Pertanggungjawaban
20. Teoretis

Jadi, berapa nilai kamu? Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mempelajari bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara.
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Speak Up
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Menurut saya sumpah pemuda adalah 
sumpah yang diucapkan oleh para 

pemuda dan pemudi pada masa itu 
untuk menyatukan Indonesia. Oleh 

karena itu, hari Sumpah Pemuda 
perlu diingat dan diperingati untuk 
menghormati para pencetus dan 

pencipta lahirnya sumpah pemuda 
pada 28 Oktober 1928. Selain 

memperingati hari Sumpah Pemuda, 
kita juga harus memahami isi sumpah 

pemuda itu dan mengamalkannya.

28 Oktober 1928 bagi saya adalah 
hari saat berlangsungnya semangat 

persatuan dan kesatuan para 
pemuda dan pemudi Indonesia. 

Semua semangat itu tertuang dalam 
bentuk ayat-ayat sumpah pemuda. 
Pentingnya peringatan hari Sumpah 

Pemuda adalah untuk membangkitkan 
kembali semangat para pemuda dalam 

menjunjung persatuan. Kita harus 
belajar dengan giat dan semangat 

mengerjakan segala sesuatu sebagai 
wujud kecintaan kepada negara.

Buat saya sumpah pemuda adalah alat 
pemersatu bangsa yang diucapkan atau 
dijanjikan para pemuda pada tanggal 28 
Oktober 1928. Dengan adanya sumpah 

pemuda, masyarakat Indonesia jadi 
bersatu dalam sebuah Negara Kesatuan 
Indonesia. Itulah sebabnya hari Sumpah 

Pemuda harus kita peringati. Untuk 
mengamalkan isi sumpah pemuda, saya 
mengikuti lomba paskibra dan menghaf                           

al lagu-lagu kebangsaan. Selain itu, 
saya juga berusaha untuk menghargai 
teman-teman yang berbeda suku dan 

agama sebagai bukti bahwa masyarakat 
Indonesia apapun suku dan agamanya 

tetap bersatu.

Tasya Husna Al Fareza
Year 11 New York

Arvel Fabian
Year 9 Darwin

Geffrard Eljireh Sianipar
Year 6 Napoleon
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Pre-Primary Event

Suasana Mal Ciputra pada 
tanggal 27 Oktober 2017 
berubah menjadi lebih ramai 

dan seru saat perlombaan coloring 
dan fashion show dilaksanakan. 
Sebanyak 120 peserta didik dari 
beberapa sekolah menjadi peserta 
dalam dua perlombaan yang ada. 
Tergambar raut wajah percaya diri 
dan antusias dari para peserta 
yang sudah hadir sejak pagi meski 
perlombaan dimulai pukul 10.00 
WIB.
        Selain diisi dengan perlombaan 
coloring dan fashion show, 
Bookweek 2017 juga dimeriahkan 

ASAH BAKAT DAN NILAI 
SPORTIVITAS 
PESERTA DIDIK
Berkreasi, berkompetisi, dan berdonasi dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. 

Dalam rangkaian kegiatan Book Week 2017 yang diselenggarakan oleh Pre-Primary Sekolah 

Global Mandiri Cibubur dan Mal Ciputra, para peserta didik tingkat Pre-Primary dari sejumlah 

sekolah di wilayah Cibubur dapat berkreasi dalam perlombaan coloring dan fashion show 

sekaligus menyumbangkan buku yang mereka miliki.

dengan penampilan dari tim choir 
Pre-Primary serta solo singing dan 
dancing dari Primary Sekolah Global 
Mandiri Cibubur. Acara semakin 
berkesan karena masing-masing 
peserta turut mendonasikan satu 
buah buku anak yang dilakukan saat 
registrasi lomba. Usai acara buku-
buku hasil sumbangan tersebut akan 
diberikan kepada sebuah Madrasah 
di Bekasi.
      Mrs. Siti Nur Indah Arumi, 
S.Si., selaku PIC kegiatan ini 
menyampaikan bahwa tujuan 
penyelenggaraan Book Week 2017 
ini untuk mengasah kemampuan 

dan bakat peserta didik dalam hal 
menggambar dan fashion show 
di hadapan publik. Selain itu, 
diharapkan juga jiwa kompetisi yang 
sportif hadir dalam diri peserta didik 
usai mengikuti kegiatan ini.
       Book Week 2017 ini adalah 
acara rutin yang diadakan Pre-
Primary Sekolah Global Mandiri 
Cibubur dalam rangka memperingati 
bulan bahasa yang jatuh pada 
bulan Oktober. Selain bekerja sama 
dengan Mal Ciputra, kegiatan ini juga 
disponsori oleh Global Art dan Alva 
Primero.
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Pre-Primary Event

ASYIKNYA, 
PIKNIK DI SEKOLAH

Tidak selamanya piknik 
harus pergi ke luar kota 
atau tempat yang jauh.
Merasakan piknik di 
sekolah ternyata seru 
juga, lho. Suasana 
sukacita tergambar 
di wajah para peserta 
didik Nursery , KG-A, 
dan KG-B Sekolah Global 
Mandiri Cibubur saat 
mengikuti kegiatan 
piknik bersama di 
Share Area Pre-
Primary dan lapangan 
Sekolah Global Mandiri 
Cibubur. Dengan 
mengusung konsep 
barbeque party, piknik 
bersama menjadi lebih 
menyenangkan. Tak 
sekadar mengembalikan 
semangat peserta 
didik, kegiatan ini juga 
menghadirkan banyak 
manfaat yang bisa 
diperoleh. 
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Pre-Primary Event
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Rangkaian piknik bersama 
bagi seluruh peserta 
didik Pre-Primary Sekolah 

Global Mandiri Cibubur dimulai 
sejak 19 September 2017 yang 
diikuti oleh peserta didik KG-A. 
Selanjutnya pada tanggal 26 
September 2017, para pendidik 
mengajak seluruh peserta 
didik KG-B untuk menikmati 
keseruan barbeque party di 

lapangan sekolah. Suasana penuh 
keakraban terjalin di antara para 
peserta didik. 
      Tak ketinggalan, para peserta 
didik Nursery juga mengikuti 
piknik bersama pada tanggal 
27 September 2017. Meski 
dilaksanakan di area sekolah, itu 
tidak menyurutkan semangat 
mereka menikmati keseruan 
kegiatan piknik bersama. 

     Untuk menambah kemeriahan 
acara, para pendidik Pre-Primary 
mengajak para peserta bernyanyi, 
menari, dan memainkan sejumlah 
permainan. Acara semakin 
menarik saat para peserta didik 
diminta untuk menceritakan 
kehidupan dan hobi mereka 
masing-masing untuk saling 
mengenal satu sama lain.
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Pre-Primary Event 

Dimulai pada pukul 
07.30 WIB dan 
berakhir pada pukul 

10.30 WIB Jakarta Nanyang 
Cup 2017 berjalan dengan 
meriah. Sorak-sorai dan 
tepuk tangan penonton terus 
terdengar selama perlombaan 
berlangsung. Para peserta juga 
terlihat saling menyemangati 
peserta lain dari sekolah yang 
sama. Kejuaran atletik tingkat 
Pre-Primary ini diikuti hampir 
10 sekolah dengan 83 orang 
peserta. 
        Para peserta yang 
mengikuti rangkaian 
perlombaan adalah mereka 
yang berusia 2 hingga 5 tahun 

RAIH JUARA
DALAM 
KOMPETISI
OLAHRAGA

dan mengikuti perlombaan sesuai 
dengan kategori dan kelompok 
usia yang ditentukan.
Yang juga menarik dari JNY 
Cup 2017 ini adalah hadirnya 
anak-anak usia 2 hingga 5 tahun 
yang melakukan parade sambil 
membawa obor di hadapan 
peserta lomba dan tamu yang 
hadir. Suasana semakin meriah 
saat parade obor mengelilingi 
sejumlah arena perlombaan.
Empat orang pendidik 
Pre-Primary yang hadir sebagai 
pembimbing mengungkapkan 
tujuan keikutsertaan para peserta 
didik dalam ajang perlombaan 
atletik ini. 
       "Kompetisi ini meningkatkan 
kepercayaan diri dan juga jiwa 
sportif yang ada di diri para 
peserta didik serta sebagai 
ajang silaturahmi antarsekolah, 
antarpeserta didik sekolah lain, 
dan juga dengan orang tua.” 
Ungkap Mr. Miesuari, S.Pd., salah 
satu pembimbing yang hadir.    

Lomba Atletik tingkat 
Pre-Primary yang digelar 
di Jakarta Nanyang School, 
Tangerang Selatan, pada 
tanggal 27 September 
2017 menjadi ajang 
pembuktian para peserta 
didik Pre-Primary Sekolah 
Global Mandiri Cibubur 
di bidang olahraga 
atletik. Bertanding 
dengan puluhan peserta 
didik sekolah lain tidak 
menciutkan keberanian 
para peserta didik 
Pre-Primary Sekolah 
Global Mandiri Cibubur. 
Di hadapan para peserta 
lain, juri, pendidik, serta 
orang tua yang hadir, 
para peserta didik terlihat 
antusias mengikuti 
perlombaan di sejumlah 
kategori.

12
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Pre-Primary Event 

Edisi 42/ 2017

PRE-PRIMARY 
BELAJAR PROFESI

Selalu ada saja tempat menarik yang layak dikunjungi. Selain sebagai tempat bermain, Kidzania 
juga menjadi tempat edukasi bagi para peserta didik. Kali ini para peserta didik Pre-Primary 
Sekolah Global Mandiri Cibubur berlatih menjadi beragam profesi. Meski hanya simulasi pekerjaan 
sebenarnya, itu tidak menyurutkan niat mereka menjajal semua jenis pekerjaan yang ada. 
Menariknya, para peserta didik juga bisa menikmati berbagai permainan dan wahana yang ada.

Didampingi 13 pendidik seluruh 
peserta didik yang terdiri dari 
Nursery, KG-A, dan KG-B terlihat 

antusias mencoba beberapa pekerjaan.    

     Ada yang menikmati perannya 
sebagai juru masak di bagian 
pantry, ada pula yang memilih 
menjadi dokter. Sementara 
para peserta didik laki-laki lebih 
memilih memadamkan api buatan 
saat menjadi petugas pemadam 
kebakaran.
    Tak hanya itu, sebagian peserta 
didik juga melatih keberaniannya 
saat tampil di depan publik 
dengan menjadi penyiar televisi. 
Simulasi pekerjaan dalam bentuk 
permainan yang disediakan 
di sini juga dicoba oleh ke-64 
peserta didik. Semua simulasi 

pekerjaan dilakukan mereka 
dengan penuh rasa percaya diri. 
Dari simulasi ini para peserta 
didik belajar bahwa semua profesi 
yang ada membutuhkan kerja 
keras, ketekunan, keberanian, dan 
tentunya rasa percaya diri. "Kami 
ingin para peserta didik memahami 
beragam jenis pekerjaan yang ada 
dan cara melakukannya. Sambil 
berperan, mereka sebenarnya juga 
belajar bagaimana menjadi seorang 
pekerja yang baik dan bertanggung 
jawab," ungkap Ms. Olivia Kristen 
Pohan, S.T. selaku Pre-Primary 
Principal.
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Pre-Primary Event 

LET’S HAVE 
FUN AFTER 
ASSESSMENT
Three-to-six-years-old students are natural and enthusiastic learners. They tend to ask questions, to 
investigate, to explore and to examine the environment. They learn, grow, and internalize through 
interactive experiences with their friends, with adults, and with real materials that require all their 
senses. And for this reason, having class projects are a prefect idea to promote the fun learning for 
all students.
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Pre-Primary Students of Sekolah 
Global Mandiri Jakarta held class 
projects for all students in all 

levels from Nursery until Kindergarten 
B from September 18th to 26th, 2017.
       The first class project was making 
the “Fruit Salad”. In this activity, 
students had to bring some fruits 
from their homes like apples, melons, 
grapes, and bananas. They had to 
stick the fruit into bamboo sticks like 
making a satay. After that they had to 
strew some melted chocolate into the 
fruit satay. At the end of this activity, 
they could eat the fruit satay. This class 
project taught them about the healthy 
food and the advantages of eating 
fruits. 
        The second class project was 
making a “Van Gogh” painting. The 
Students in one class had to spread 
some colourful rice into one big picture 
sketch together. This colourful rice 
was dyed using safe colouring food 

so the students could touch it safely. 
This class project taught the students 
about working together, controlling 
their emotion when scattering 
the rice on the sketch, and solving 
problems together.
       The third class project was 
watching a movie in Sekolah Global 
Mandiri Cibubur. This field trip 
activity taught them how to line up, 
to be independent, to focus with the 
familiar adults whenever they were 
going out from homes, and of course 
to appreciate the movie as one kind 
of the visual arts.   
      The last class project in the first 
week was “Ice Cream Truck”. In this 
activity, the students could choose 
their favourite flavour of ice cream 
they wanted to eat. They learnt how 
to express what they want to say 
whenever they were talking to the 
cashier and the ice cream seller. It 
was really a yummy activity. All kids 

loved ice cream.
        In the second week, Pre-Primary 
Students had “Got Talent Show” and 
“Class Meeting”. It was great to see all 
the participants of “Got Talent Show” 
could walk and dance like a model on 
the stage confidently. It was amazing 
to see them walk and dance like a real 
model.
       “Class Meeting” was held to have 
fun among the students . They had 
fun games and competitive sports like 
racing and ball defensive game. Each 
class supported their friends who were 
playing. And these supports affect the 
players to win the game. It was a real 
supportive game.
       These all actvities ran very well and 
school would like to thank parents of 
Pre-Primary Sekolah Global Mandiri 
Jakarta for their great attentions and 
cooperation. All parents and school 
worked together to meet the students’ 
needs. 



1716

MENGGALI 
POTENSI 
KECERDASAN 
ANAK
Memiliki anak yang cerdas tentu menjadi idaman seluruh orang 
tua. Namun, masih banyak orang tua yang belum mengenal dan 
memahami potensi kecerdasan anak serta cara mengasahnya. 
Padahal jika orang tua sudah mengenal sifat dan potensi anak 
mereka sejak usia dini, mereka bisa mengembangkan dan 
memanfaatkan potensi itu sebagai gerbang pembuka kecerdasan 
dan kesuksesan anak-anak mereka. Atas dasar itulah Pre-Primary dan 
Primary Sekolah Global Mandiri Cibubur mengundang seluruh orang 
tua murid untuk mengikuti seminar parenting yang dilaksanakan 
pada tanggal 18 September 2017.Dibuka dengan 

penampilan 
gabungan sejumlah 

peserta didik Pre-Primary     
dan Primary, seminar 
parenting ini mengangkat 
tema "Mengoptimalkan 
Kecerdasan Anak dengan 
Menyeimbangkan Otak Kanan 
dan Otak Kiri". Seminar 
parenting yang digagas oleh 
PAB (Parents Advisory Board) 
Pre-Primary dan Primary ini 
menghadirkan Tika Bisono. 
Sebagai seorang psikolog, 
Tika Bisono memaparkan 
perbedaan potensi yang ada 
di otak kanan dan otak kiri 
setiap orang serta bagaimana 
menggali potensi yang ada di 
kedua otak tersebut.  

        Tika Bisono juga mengajak para orang tua peserta didik untuk lebih peka 
dengan perasaan anak sekaligus tidak memaksakan kehendak mereka. Dari 
penjelasan dan sharing pengalaman pemateri, orang tua peserta didik dapat 
mengambil banyak hikmah dan pelajaran tentang bagaimana menghadapi anak 
mereka masing-masing serta solusi untuk memperdalam bakat dan minat yang 
dimiliki setiap anak. Diharapkan setelah mengikuti seminar ini para orang tua dapat 
lebih mudah mengarahkan anak-anak mereka dalam hal belajar agar dapat meraih 
prestasi.

Primary Event

16   Edisi 42/ 2017
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RAIH MEDALI, 
TAMBAH PERCAYA DIRI

Sejumlah peserta didik Primary Sekolah Global Mandiri Cibubur turut menjadi peserta dalam 
cabang olahraga renang yang menjadi event utama dalam JNY Cup 2017 yang dilaksanakan 
oleh Jakarta Nanyang School pada tanggal 23 September 2017. Menempuh pelatihan selama 
dua bulan, para peserta didik Primary berhasil mengharumkan nama Sekolah Global Mandiri 
Cibubur dengan membawa trofi juara umum kedua.

Sebanyak 44 peserta didik 
Primary yang bersaing dengan 
puluhan peserta dari sekolah 

lain se-Jabodetabek tampil penuh 
percaya diri di kolam renang tingkat 

olimpiade. Dibimbing keenam 
mentor, yaitu Mr. Muhammad 
Taufik, Mr. Gomes, Mr. Kadek, 
Mr. Azmi, Mr. Ari, dan Mr. Ardi, 
para perwakilan Sekolah Global 

Mandiri Cibubur berhasil menyebut 
sejumlah medali di beberapa kategori. 
Para orang tua peserta didik yang hadir 
juga terlihat penuh semangat mendukung 
anak-anak mereka. 
    Selain menjadi ajang sportivitas, 
gelaran JNY Cup 2017 yang ketiga ini 
juga menjadi sarana silaturahmi para 
peserta didik Primary dari berbagai 
sekolah. Banyak yang dapat diperoleh 
usai mengikuti kegiatan ini selain medali 
yang berhasil dibawa pulang, yaitu 
semakin meningkatnya rasa percaya diri, 
sportivitas, dan tentunya menambah 
pengalaman serta teman.

Adrian Alano Aisha Amabel 
 (Y6 Acropolish) 

Arkandio Faris P  
(Y3 Nobel) 

Francesca 
Guenevere Ayu 
(Y6 Acropolish)

I Wayan Bagus 
Mahes
(Y6 Cleopatra)

Imron 
Ferdinand
(Y6 Julius Cesar)

Kaitlyn Amber 
Hutahaean
(Y5 Van Gogh)

KIanna Andjani 
Zahran
(Y1 Mozart)

Luis Albert 
Fabiano
 (Y1 Mozart)

M. Ritz 
Ifnihaidir
(Y4 Marcopolo)

Mazaya Vydan 
Poeloengan
(Y6 Acropolish)

Najwa 
Salsabilla
(Y4 Colombus)

Naulita Vydan 
Poeloengan
(Y5 Picasso)

Renata Zayna
(Y5 Davinci)

Rosemary 
Eliza Fame
(Y6 Acropolish)

Rusell Capello
(Y6 Cleopatra)

(Y1 Bach)
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AJANG KOMPETISI BIDANG 
MATH AND SAINS
Pada tanggal 23 September 2017, pelaksanaan Japan International Science and Mathematics 
Olympiads (Jismo) berjalan dengan lancar di Sekolah Global Mandiri Cibubur. Ajang 
perlombaan di bidang matematika dan sains ini menyedot sekitar 250 peserta dengan 
sejumlah perwakilan dari Primary Sekolah Global Mandiri Cibubur dan Jakarta sebagai 
pesertanya.

Sebagai salah satu venue 
diselenggarakannya kompetisi ilmu 
pengetahuan adaptasi Jepang ini, 

Sekolah Global Mandiri Cibubur berusaha 
memberikan yang terbaik dari segi 

pelayanan. Tim juri Jismo dan 
perwakilan sekolah lain yang 
menjadi peserta disambut 
hangat pihak sekolah. Sebelum 
memulai lomba seluruh peserta 
melakukan registrasi pada pukul 
07.30 WIB. 
       Selanjutnya para peserta 
mengikuti perlombaan yang 
terbagi menjadi dua sesi, yaitu 
sesi matematika dan sains. 
Hadir dalam sebuah kompetisi 
tahunan, para peserta didik 

Primary Sekolah Global Mandiri terlihat 
sangat antusias.  
       Sebelumnya para peserta didik 
perwakilan sekolah menjalani proses 
bimbingan dengan para pendidik 
bidang matematika dan sains yang 
pernah menjadi mentor pada 
Jismo tahun lalu. Usai pelaksanaan 
perlombaan hari ini, mereka akan 
menunggu pengumuman juri. Jika lolos 
maka akan mengikuti acara puncak, 
yaitu Jismo Awarding. 
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MENGENAL PENGOLAHAN 
TEH KEMASAN

Menikmati manisnya teh kemasan tentu hal yang biasa, tetapi mendapatkan pengalaman melihat pengolahan teh 
kemasan secara langsung pasti menjadi hal yang tidak biasa. Pengalaman inilah yang didapat para peserta didik Year 3 
Primary Sekolah Global Mandiri Cibubur. Pada tanggal 31 Agustus 2017, sebanyak 75 peserta didik Year 3 mengunjungi 
Pabrik Sosro di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dari pabrik salah satu produsen teh terbesar di Indonesia ini, para 
peserta didik dapat melihat secara langsung proses pengolahan daun teh menjadi teh kemasan siap minum.

Semangat dan antusias para peserta didik sudah 
terlihat sejak mereka sampai di Pabrik Sosro. 
Dipandu oleh perwakilan pabrik, mereka diajak 

untuk menjelajahi beberapa ruang yang digunakan 
untuk memproduksi teh kemasan. Dari informasi yang 
disampaikan pemandu, para peserta didik jadi memahami 
proses pengolahan teh mulai dari pemetikan teh hingga 
pengemasan dalam bentuk botol kaca, botol plastik, 
maupun kardus.
       Tak hanya mengenalkan pengolahan dan pengemasan 
teh siap minum, fieldtrip yang baru pertama kali 
dilaksanakan ini juga mengenalkan peserta didik pada 
teknologi pangan. Pengetahuan para peserta didik semakin 
dalam setelah menonton video singkat sejarah Pabrik 
Sosro dari tahun ke tahun. Hadirnya sejumlah game yang 
berkaitan dengan teh turut menambah riang dan semangat 
para peserta didik. Sebelum mengakhiri studiwisata di 
Pabrik Sosro, para peserta didik juga diberi kesempatan 
untuk menikmati gula asli yang menjadi campuran dalam 
teh kemasan.
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YEAR 6 
CLASS 
PROJECT : 
UNIVERSE 
CAFE
In this Academic Year 2017-2018, Y6 
has done the Class Project entitled 
“UNIVERSE CAFE” which was held 
on Thursday, 7th September 2017. 
The PIC of the  project was Ms Yayan 
Supriyana, S.Pd and Mr Dasrizal Karim, 
ST. The aims of this activity are to give 
students the opportunity to perform 
and involved in Year 6 Class Project, 
to build students self confidence and 
nationalism. to enhance students’ 
talent, to learn about  planting and 
counting the amount of money, and 
also to learn how to serve people and 
make them comfortable and enjoy the 
activities. 

The opening ceremony 
started at 08.30 am by 
singing Indonesia National 

anthem “Indonesia Raya” and 
continued with performances 
from year 6 students starting from 
Modern Dance, Choir, Traditional 
Dance and Angklung Instrument. 
After Mrs Anna Budiatmi, M.Pd, 
the principal of Primary officially 
opened the event by cuting the 
ribbon, all students from Year 1 
until Year 5, all Primary teachers 
and also parents of Year 6 started 
to come to Year 6 area where the 
project was held.

      There were some stands in 
Year 6 project starting from Money 
Changer, Comet Halley Traditional 
Food & Marslicious Food which 
offered a lot of  foods, Meteor 
Garden which the hydroponic 
plants, Jupiter Magician showed 
some science experiments, 
Amazing Art In Venus offered art 
and craft of students handmades, 
Milky Way Live Music performed 
live music to the visitors and 
Space Explorer which gave space 
adventure to visitors and they 
could watch a movie about space. 
The project finished at 11.00 am.

Primary Event
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BE 
SMART 
WITH 
YOUR 
GADGET
Based on the digital analysis from Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) Groupe Speciale 
Mobile Association (GSMA) Intelligence, gadgets like tablet, smartphone, mobile phone get 
7,22 units billion. That number is not different away with people population in this world about 
7,2 billion.

Gadget is like two side of.  One 
side is very important for 
people nowdays to help to do 

many things. But in another side, this 
gadget also can give negative effect for 
physical and mental attitude especially 
for kids.
    To see this femomena we would like 
to remind the students by through 
Seminar of  “ Mewujudkan Anak 
Bangsa Cerdas Menggunakan Gadget 

“. The Participants were Year 4, Year 5, 
and Year 6.
     The students were very enthusiastic 
to listen to the seminar given by the 
speaker, Mr Tatang. Firstly, the speaker 
told them about the benefit of gadget, 
secondly he told them the negative 
effect that they get if too long using 
gadget. Most of the students said that 
they used gadget in a time long at 
home. They told that using gadget was 

very enthusiastic, but they would be 
“smart user of gadget”. Students said 
that the gadget would not conquare 
their life, but would master gadget. 
Be a smart of being gadget. 
(Mrs. Dorisde Nababan)
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Junior High Event 

JELAJAH ALAM
Kegiatan seru, penuh tantangan, sekaligus menyenangkan dapat dilakukan di lingkungan terdekat, 
salah satunya di sekolah. Sebagai bangunan sarat muatan pendidikan, sekolah juga dapat menjadi 
wahana yang tidak membosankan. Dalam kegiatan Jelajah Alam yang dilakukan seluruh peserta 
didik Junior High Sekolah Global Mandiri Cibubur, lingkungan sekolah dan sekitarnya dieksplorasi dan 
dijelajahi. Selain menambah rasa memiliki sekolah, kegiatan ini juga mempererat hubungan sesama 
peserta didik Junior High.

Sebanyak 249 peserta didik 
Year 7 hingga Year 9 Sekolah 
Global Mandiri Cibubur 

terlihat menikmati rangkaian 
kegiatan Jelajah Alam yang 
dilaksanakan pada tanggal 20 
September 2017. Dibagi dalam 
beberapa kelompok, masing-
masing tim mendapat kesempatan 
yang sama untuk menjelajahi 
wilayah dalam sekolah dan sekitar 
sekolah yang terbagi dalam lima 
pos. Dari lima pos yang sudah 
disiapkan panitia, para peserta 
didik harus mengikuti instruksi 
yang dibutuhkan untuk dapat 
sampai ke pos berikutnya.
    Dipandu 30 pendidik Junior 
High, para peserta didik menjawab 
berbagai tantangan baik yang 
bersifat personal maupun 
kelompok. Kekompakan dan 
kesetiakawanan tiap kelompok 
juga diuji dalam kegiatan yang 
rutin diadakan per semester 
ini. Meski harus menjawab 
pertanyaan dan memainkan 
banyak game, para peserta didik 
tetap semangat mengikuti seluruh 
rangkaian kegiatan. Mereka juga 
tidak terlihat lelah walaupun harus 
mengelilingi lingkungan sekolah 
dengan berjalan kaki.
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PELANTIKAN OSIS
Rangkaian kegiatan pemilihan Organisasi Intra Sekolah (OSIS) Junior High Sekolah Global Mandiri 

Cibubur mencapai puncaknya, di saat pelantikan kepengurusan OSIS Junior High periode 2017/2018. 
Acara pelantikan dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2017. Dengan terpilihnya Khadijah sebagai ketua 

OSIS dan 34 pengurus lainnya, kepengurusan OSIS periode 2016/2017 resmi berakhir.

Suasana lepas jabatan Pengurus 
OSIS 2016/2017 kepada Pengurus 
OSIS 2017/2018 berjalan 

dengan lancar dan khidmat. Kepala 
Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan 
Pembina OSIS memimpin acara serah 
terima jabatan sekaligus pelantikan 
kepengurusan baru. Di hadapan 
pengurus lama, 35 peserta didik 
Year 7 dan Year 8 yang telah terpilih 
mengucapkan sumpah dan janji OSIS 

untuk melanjutkan program terdahulu 
dan memberikan yang terbaik selama 
periode setahun ke depan.
    Khadijah yang didaulat menjadi 
Ketua OSIS Junior High Sekolah Global 
Mandiri Cibubur periode 2017/2018 
memenangkan pemilihan usai 
mengalahkan dua kandidat lainnnya, 
yaitu Dewa dan Hamyoung saat 
pemilihan berlangsung. Sejumlah 
tahapan yang telah mereka lalui 

akhirnya membuahkan hasil dengan 
dilantiknya 35 peserta didik menjadi 
penerus kepengurusan selanjutnya.
    Usai mengikuti pelantikan ini 
diharapkan para pengurus OSIS 
periode 2017/2018 dapat melanjutkan 
program yang ada dan memberikan 
penambahan program baru yang 
lebih baik dan mampu mempererat 
hubungan antar peserta didik Junior 
High Sekolah Global Mandiri Cibubur.
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UNJUK EKSPRESI
DAN KREATIVITAS
PESERTA DIDIK
Menyadari banyaknya peserta didik yang menggeluti 
dunia tari, OSIS Junior High Sekolah Global Mandiri 
Cibubur menyelenggarakan kompetisi menari antar-
siswa. Kegiatan yang diberi nama Funny Dance 
Competition ini tidak hanya memperlihatkan teknik 
dan kemampuan menari para peserta didik, tetapi 
juga menyuguhkan tampilan kreativitas para peserta 
didik dalam bentuk aransemen musik yang unik dan 
menarik. 

Sebanyak 248 peserta didik yang 
terdiri dari Year 7 hingga Year 
9 Junior High terlibat dalam 

Funny Dance Competition 2017. 
Diselenggarakan di Gedung 1 pada 
tanggal 27 September 2017, Kompetisi 
Menari Intra-sekolah ini diikuti 
sejumlah tim tari perwakilan setiap 
kelas. Masing-masing tim memberikan 
penampilan yang berbeda dengan ciri 

khas masing-masing.
    Para peserta didik dituntut untuk 
mengeluarkan sisi kreatif dan 
imajinatif dalam bentuk mixing lagu 
atau mash up serta gerakan tari yang 
berbeda dari lainnya. Bahkan, ada juga 
tim yang menyuguhkan alur drama 
dalam tariannya untuk menampilkan 
sesuatu yang beda dan bernilai tinggi. 
Semua yang dilakukan secara bersama 

itu semakin menambah kebersamaan 
dan kekompakan peserta didik.
     Tidak hanya peserta didik Junior 
High saja yang antusias menyambut 
Funny Dance Competition 2017 ini. Para 
pendidik Junior High Sekolah Global 
Mandiri juga terlihat senang dengan 
kegiatan yang dilaksanakan usai ujian 
tengah semester ini. Mereka berharap 
agar kegiatan ini juga membuat pikiran 
peserta didik kembali segar setelah 
mengikuti pekan UTS sehingga bisa 
menyerap pelajaran selanjutnya dengan 
lebih baik dan konsentrasi di kelas.
Funny Dance Competition 2017 ditutup 
dengan pengumuman pemenang yang 
diraih oleh 9 Einstein (Juara 1), 9 Mendel 
(Juara 2), dan 9 Kuhn (Juara 3).   
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LEADERSHIP SKILL 
TRAINING WITH “LEAD AND 

LED” IN CISARUA BOGOR
Global Mandiri conducts events based on its visions which are Independent, Disciplined, Excellent 
and Global. Junior High of Sekolah Global Mandiri Jakarta had applied those visions in one event 
called BLT or Basic Leadership Training which was held for Year 7 and Year 8 students. This fullday 
training is followed by students and held 2 days 1 night in out of school place. Mr. Daus  was a PIC of 
this event and BLT held in Villa Annisa, Cisarua Bogor in September 19th until 20th 2017 at 01.00 pm.

To be leaders, students 
be able to help 
themselves and 

lead to do the right things. 
They set direction, build an 
inspiring vision, and create 
something new. Leadership 
is about mapping out where 
you need to go to "win" as 
a team or an organization 
and it is dynamic, exciting, 
and inspiring. By developing 
leadership skills within your 
team, you can create an 
environment where you can 
continue to get success in 
the long term. 

             As leaders, students ensure 
that the work needed to 
deliver the vision. It is 
properly managed  either by 
themselves, or by a dedicated 
manager or team of managers 
to whom the leader delegates 
the responsibility. They need 
to ensure that their vision 
is delivered successfully. 
Professor Warren G. Bennis 
said that, “Leaders are people 
who do the right thing; 
managers are people who 
do things right”. Absolutely, 
Global Mandiri Students did it!
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JUNIOR HIGH SEKOLAH GLOBAL 
MANDIRI JAKARTA JUARA KUIS 
PELITA BAHASA 2017
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia menyelenggarakan Kuis Pelita Bahasa 2017 pada tanggal 5 Oktober 2017. 
Setelah melalui beberapa tahap selama dua bulan, mulai dari seleksi administrasi dari 44 tim , 
penulisan esai babak 12 besar, babak semifinal, dan final akhirnya Junior High Global Mandiri 
Jakarta berhasil menjuarai kuis tersebut. 

Memperingati bulan Bahasa 
yang jatuh setiap bulan 
Oktober, Junior High 

Sekolah Global Mandiri Jakarta 
mengirimkan perwakilannya, yaitu 
Desak Agung Made Devina (Year 7 
Mandela), Elaine T. Bachri (Year 8 
Rutherford), dan Desak Agung Gede 
Savita Kusuma (Year 9 Lavoisier) untuk 
mengikuti Kuis Pelita Bahasa. Atas 
kerja sama tim, kepercayaan diri, dan 
tentunya bimbingan daripara pendidik 
Junior High (Ms. Vina Widiastuti, 
M.Hum, Ms. Galuh Suprobo, S.Si., dan 
Ms. Ari Kusniawati, S.Pd.) predikat 
juara I pun berhasil diraih. Rasa 
bangga dan haru pun menyelimuti 

para peserta didik dan pendidik 
yang hadir saat pengumuman 
pemenang disampaikan.
     Sesuai dengan slogan Badan 
Bahasa, yaitu "Utamakan Bahasa 
Indonesia, lestarikan bahasa 
daerah, dan kuasai bahasa asing", 
para peserta didik Junior High 
Sekolah Global Mandiri Jakarta 
berhasil membuktikan bahwa 
pengetahuan tentang bahasa 
Indonesia tidak kalah hebat 
dengan penguasaan bahasa asing. 
Semoga peserta didik Junior High 
Sekolah Global Mandiri Jakarta 
dapat meningkatkan prestasi dan 
menularkan semangat positifnya.
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PEMENTASAN DRAMA FABEL 
JUNIOR HIGH SEKOLAH GLOBAL 

MANDIRI JAKARTA

Salah satu motto Junior High Sekolah Global 
Mandiri Jakarta adalah kreatif. Hal ini dapat dilihat 
dari pementasan drama fabel yang dilakukan 

para peserta didik Year 8. Pementasan drama fabel 
yang merupakan pengaplikasian mata pelajaran 
bahasa Indonesia ini disambut antusias para peserta 
didik Pre-Primary yang menjadi penonton. Tak hanya 
mementaskannya, para peserta didik Year 8 juga 
membuat naskah, membuat kostum, serta peralatan 
yang dibutuhkan.
       Para pendidik Year 8, khususnya pendidik mata 
pelajaran bahasa Indonesia membimbing para 
peserta didik hingga akhir pementasan selesai. 
Selain menunjukkan sisi kreatif dan tanggung jawab, 
pementasan ini juga mempererat ikatan kebersamaan 
dan kekeluargaan dengan para peserta didik lainnya.  

27
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EDU EXPO 2017: 

KENALI 
KAMPUS 
TUJUAN

Salah satu hal penting yang harus diketahui para peserta 
didik Senior High adalah menentukan jurusan mata kuliah 
yang akan diambil kelak. Para peserta didik Year 11 dan 
Year 12 Senior High Sekolah Global Mandiri Cibubur  
menyadari hal tersebut. Tak heran, mereka tampak 
antusias saat diperkenalkan dengan sejumlah jurusan 
yang ada di Institut Pertanian Bogor dalam acara IPB Edu 
Expo 2017.

Dalam IPB Edu Expo 2017 
para peserta menggali 
informasi lebih banyak 

seputar fakultas, jurusan, dan 
kegiatan lain yang terdapat di 
IPB. Delapan fakultas yang ada 
di IPB dihadirkan dalam kegiatan 
ini dan bisa dikunjungi para 
peserta didik untuk menemukan 
informasi yang dibutuhkan.     
      Acara yang berlangsung sejak 
pukul 08.00 WIB hingga pukul 
15.00 WIB ini berjalan dengan 
lancar. Selain memperkenalkan 
jurusan dan fakultas yang 
tersedia di IPB, kegiatan ini 
juga menambah pengetahuan 
para peserta didik mengenai 
bagaimana menjadi mahasiswa 
berprestasi hingga mendapat 
beasiswa atau mengikuti 
program pertukaran pelajar.    

      Sejumlah mahasiswa IPB 
juga ikut berbagi pengalaman 
dalam sesi pengenalan. 
Antusiasme para peserta didik 
semakin terlihat saat sesi 
diskusi berlangsung. Dalam 
sesi ini para peserta diberi 
kesempatan untuk bertanya 
langsung mengenai apa yang 
mereka butuhkan.
    Selain menjadi sumber 
informasi mengenai IPB, IPB 
Edu Expo 2017 ini juga menjadi 
ajang bertemunya peserta 
didik Senior High Sekolah 
Global Mandiri Cibubur dengan 
peserta didik dari sekolah lain. 
Selain dapat menambah teman, 
mereka juga dapat bertukar 
pengalaman sesama peserta 
didik.
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SCOUT 
CAMP

Sebagai salah satu kegiatan wajib, 
Pramuka memberikan banyak 
pelajaran dan pengalaman. Dari 
kegiatan Pramuka tidak hanya fisik 
saja yang terlatih, tetapi juga mental 
yang semakin terasah. Tujuan inilah 
yang hendak dicapai para pendidik 
Senior High Sekolah Global Mandiri 
Cibubur saat mengajak seluruh 
peserta didik Year 11 dan Year 12 
mengikuti Scout Camp pada 22 
dan 23 September 2017. Kegiatan 
Pramuka yang rutin diadakan ini diisi 
sejumlah aktivitas kepramukaan 
yang membentuk kepribadian 
peserta didik.

Bertempat di Sawahlega, 
Cisarua, Bogor, Scout 
Camp Senior High Sekolah 

Global Mandiri Cibubur berjalan 
lancar. Para peserta diajarkan 
sejumlah aktivitas dasar 
kepramukaan, seperti 
memasang dan membongkar 
tenda, semaphore, dan sandi 
morse serta menjelajahi 
alam atau hiking. Dibimbing 
20 pendidik Senior High 
serta Pembina Pramuka 
Kwaran Pramuka Kwarcab 
Kabupaten Bogor, para peserta 
didik mempraktikkan ilmu 
kepramukaan yang selama 
ini didapat dari teori atau 
buku pelajaran. 
    Scout Camp 2017 semakin 
menarik saat api unggun 
dinyalakan pada malam hari. 
Di tengah hangatnya api 
unggun, para peserta dan 
pendidik bernyanyi dan 
bermain musik bersama. 
Selain itu, para peserta didik 
menunjukkan aksi mereka 
dalam pentas seni sederhana 
di hadapan teman-teman 

dan pendidik. Tentu tak lengkap 
rasanya kegiatan kemah tanpa 
yel-yel. Untuk itu masing-masing 
tim memperlihatkan yel-yel kreasi 
mereka. Selain itu, para peserta 
pun mengikuti kegaiatan hiking.  
Suasana akrab antara pendidik dan 
peserta didik semakin terjalin. 
     "Selain mengenalkan kegiatan 
Pramuka tingkat Penegak, Scout 
Camp 2017 ini juga bertujuan 
untuk melatih kekompakan dan 
kerja sama antar peserta didik. 
Semoga setelah ini para peserta 
didik menjadi lebih berani, mandiri, 
tangkas dalam melakukan berbagai 
tugas," ungkap Mr. Iran Suhawan 
S.Pd., selaku PIC.

Juara 1 Kartini Year 12
Juara 2 Halim Perdana Kusuma Year 12
Juara 3 Cut Nyak Dien Year 11

Juara 1 Kartini Year 11
Juara 2 Cut Meutia Year 11 
Juara 3 Dewi Sartika Year 12

Lomba Hiking

Lomba Yel-Yel
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BERBELANJA SERU 
BANYAK ILMU
Berbelanja bisa menjadi kegiatan menyenangkan yang tidak hanya sekadar hiburan, 
tetapi juga memberikan banyak pelajaran. Selain mengenal lebih banyak beragam 
barang yang dijual, dari berbelanja kita juga bisa berinteraksi dengan banyak penjual.
Bagi para peserta didik Special Needs Center (SNC) Sekolah Global Mandiri Jakarta, 
kegiatan berbelanja ini menjadi tema pembelajaran khusus.

Dengan tema Shopping 
Lesson to Pasar Modern, 
enam peserta didik 

SNC diajak berkeliling Pasar 
Modern, Harapan Indah pada 
Rabu, 13 September  2017. Di 
sana para peserta didik harus 
membeli sejumlah barang yang 
terdapat di dalam gambar yang 
diberikan para pendidik SNC. 
Sebelum kegiatan dilaksanakan,  
PIC , Ms. Rohulina Purba, S.Pd., 
memberikan instruksi kepada 
para peserta didik. 

     Tak lupa, para peserta didik 
dibekali uang sebagai alat tukar 
pembayaran yang sah. Selama 
berbelanja, para peserta didik yang 
didampingi sejumlah pendidik 
tampak bersemangat mencari 
beragam kebutuhan, seperti 
buah-buahan, sayur-mayur, dan 
protein hewani yang didapat dari 
cumi-cumi dan ikan. Dari kegiatan 
ini kemampuan motorik dan 
sensorik para peserta didik juga 
terasah ketika memilih, mengambil, 
menimbang, dan memasukkan 

barang belanjaan ke dalam kantong.
"Tujuan dari kegiatan yang baru pertama 
kali dilaksanakan ini adalah untuk melatih 
adaptasi lingkungan, kemandirian 
berbelanja, dan pengenalan nominal uang 
sebagai alat tukar pembayaran yang berlaku 
di Indonesia. Semoga setelah mengikuti 
kegiatan ini, mereka dapat menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari dan lebih 
mandiri dalam memenuhi kebutuhannya." 
Ungkap Ms. Rohulina. 
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EKSPLORASI 
DAN TUANGKAN 
IDE

Memiliki pendidik yang cerdas dalam 
materi dan cara mengajar, tentu 

menjadi dambaan sekolah. Oleh karena 
itu, para pendidik Sekolah Global 
Mandiri dituntut untuk membuat 

dan memiliki teknik mengajar yang 
disukai para peserta didik. Selain 

metode outdoor yang disukai peserta 
didik, para pendidik juga harus 

menguasai teknik pengajaran indoor. 
Salah satu model pengajaran indoor 
yang bisa dilakukan adalah dengan 

menggunakan film sebagai media 
ajar. Dalam Festival Film Pendidik 

dan Staf 2017, para peserta ditantang 
untuk membuat film yang tidak 

hanya menarik, tetapi juga sarat ilmu 
pengetahuan.

Festival film yang dibuat 
khusus untuk para pendidik 
dan staf ini mengajak para 

peserta untuk menuangkan ide 
kreatif mereka. Para peserta 
berhak memilih salah satu dari 
empat sub-tema yang disediakan, 
yaitu teknologi, edukasi, 
kreativitas, dan interpersonal 
relationship dalam materi film 
yang dibuatnya.
    Usai membuat film bersama, 
para peserta kemudian 
memperlihatkan hasil karya 
mereka pada puncak acara yang 
digelar pada tanggal 13 Oktober 
2017. Film-film hasil imajinasi dan 
kreativitas para peserta diputar di 

Global Mandiri Teater yang memang 
dikhususkan untuk menonton film 
dan menyelenggarakan kegiatan 
besar acara sekolah lainnya. 
Apresiasi positif diberikan seluruh 
warga sekolah yang terlibat, baik 
dari tingkat Pre-Primary, Primary, 
Junior High, Senior High, SNC, hingga 
Staf Sekolah. 
    Para pendidik percaya bahwa film 
dapat menjadi media pembelajaran 
yang efektif dan ampuh dalam 
menyampaikan sebuah pesan 
pembelajaran. Film juga dipercaya 
memiliki kekuatan positif dan sinergi 
yang luar biasa dalam mengubah 
sikap peserta didik ke arah 
perubahan yang kreatif dan positif.
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PENDIDIK HEBAT : 
INTELEKTUAL BAIK, 
FISIK BAIK
Para pendidik tidak hanya harus memiliki 
kemampuan intelektual yang baik, tetapi juga 
kemampuan fisik. Fisik yang sehat akan berpengaruh 
pada pembawaan cara mengajar di kelas. Untuk 
memiliki badan yang sehat dan bugar salah satu 
kegiatan rutin yang didapat para pendidik adalah 
dengan olahraga renang. Kali ini para pendidik Pre-
Primary Sekolah Global Mandiri Cibubur menjadi 
peserta  Learning Center Sportiv'e dengan pelatihan 
renang khusus pendidik.

Di bawah bimbingan dan 
pelatihan Learning Center 
Sportiv'e, sebanyak 14 

pendidik Pre-Primary mengikuti 
pelatihan renang di kolam 
renang. Pelatihan yang rutin 
dilakukan setiap hari Jumat pukul 
15.00 WIB hingga 16.00 WIB ini 
berlaku untuk seluruh pendidik 
sehingga tidak hanya pendidik 
mata pelajaran olahraga saja yang 

mampu berenang, tetapi juga 
seluruh pendidik yang diharapkan 
mempunyai kemampuan yang 
sama.
    Selama kegiatan pelatihan 
renang berlangsung, Mr. Gentur, 
Mr. Gomes, Mr. Ari, dan Mr. 
Taufik tidak hanya mengajarkan 
teknik dan gaya berenang saja 
kepada para pendidik, tetapi 
juga mengajarkan para peserta 

melakukan pertolongan pertama pada saat 
terjadi kecelakaan di area kolam renang. 
Dengan adanya informasi dan pengetahuan 
seputar olahraga renang ini diharapkan 
para pendidik turut terlibat dalam kegiatan 
olahraga renang peserta didik.
    Selain sebagai sarana memperkuat 
daya tahan para pendidik, Learning Center 
Sportiv'e  juga menjadi sarana penguat 
keakraban para pendidik, khususnya 
pendidik Pre-Primary. Kegiatan ini juga 
menambah keistimewaan Sekolah Global 
Mandiri.
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WANITA INSPIRATIF DALAM 
DUNIA PENDIDIKAN
Direktur Sekolah Global Mandiri, Mrs. Rifa Ariani,S.E., A.K., M.Pd., kembali mendapat penghargaan 
atas prestasinya. Kali ini Mrs. Rifa meraih penghargaan sebagai Wanita Inspiratif dalam Dunia 
Pendidikan dalam Mitrapol Award, ajang penghargaan yang digagas oleh Tabloid Mitrapol. Ajang 
bergengsi yang dilaksanakan di Wisma Bhayangkari Mabes Polri, Jakarta Selatan ini menghadirkan 
perempuan-perempuan inspiratif serta para pemenang dalam nominasi yang berbeda. 

Penghargaan sebagai Wanita 
Inspiratif ini tidak didapatkan  
Mrs. Rifa secara instan. 

Ketekunannya sejak 20 tahun yang lalu 
untuk mengabdikan diri secara langsung 
di dunia pendidikan berbuah manis. 
Mrs. Rifa tidak hanya menjadi Direktur 
Utama Sekolah Global Mandiri, tetapi 

juga Ketua Yayasan STIE Prasetya 
Mandiri. “Dengan mengedepankan 
Pluralisme dan membuat sekolah 
Anak Berkebutuhan Khusus (Autis) 
dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) 
hingga akademi jenjang D3 untuk 
mahasiswa autis, Mrs. Rifa pantas 
dinobatkan sebagai perempuan yang 

menginspirasi. Tak hanya itu, beliau 
juga berani menyatukan Kelas Reguler 
dan Anak Berkebutuhan Khusus 
dengan mengedepankan anti-Bully 
dalam satu sekolah yang sama,” ungkap 
para juri.
    Atas penghargaan yang dinobatkan 
kepadanya, Mrs. Rifa mengapresiasi 
setinggi-tingginya. "Bersyukur sekali, 
saya terpilih menjadi pemenang di 
award ini. Apalagi saya mengetahui 
bahwa penilaian Mitrapol Award 
sangatlah obyektif dan dan terpercaya. 
Penilaian ini, saya tahu, juga 
melibatkan juri dan panelis profesional 
serta wartawan yang bertugas di 
lapangan dalam menyampaikan berita 
dan informasi kegiatan serta karya 
para Nominasi Mitrapol Award, “ ujar 
Mrs. Rifa.
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Mengapa Setiap Individu Harus 
Memiliki Safety Valve?

oleh : Mr. Farid Fadli, M.Si.
IPS Teacher Junior High 

Apakah keberhasilan terbesar 
dalam hidup kita? Mungkin 
pertanyaan terlalu klasik 

untuk dijawab dalam sebuah sesi 
training motivasi. Seorang motivator 
pasti akan menggiring kita pada rasa 
ketidakpuasan terhadap apa yang 
telah kita capai dalam hidup.   Lalu 
sang motivator akan memberikan 

nilai-nilai dan tips untuk meningkatkan 
kemampuan dan etos kerja mereka.
     Setelah kembali ke rutinitas kerja, 
sering kali kita dihadapkan dengan 
kenyataan bahwa rencana dan aksi 
ideal tidak kita temui setelahnya. 
Berbekal semangat dan kapasitas 
yang tinggi, kita menemukan bahwa 
kita tidak terpakai oleh bos atau 

Kita  Membutuhkan  Safety  Valve?
    Dalam mekanisme kerja sebuah 
mesin, safety valve merupakan 
pelindung alat atau perangkat dari 
bahaya akibat temperatur dan gaya 
karena tekanan uap berlebih dalam 
sistem. Safety valve akan membuka 
dan membuang uap yang berlebih 
apabila tekanan dan temperatur di 
dalam sistem uap melampaui batas 
kondisi yang telah diatur. Selain itu, 
safety valve berfungsi membuang 
uap yang telah menjadi kondensat 
agar tidak masuk ke turbin dan 
menyebabkan korosi pada turbin.
    Bila kita analogikan ke dalam diri 
kita, kemanakah kita salurkan energi 
dan kapasitas yang berlebih dan tidak 
terpakai dalam rutinitas sehari-hari? 
Inilah kegunaan dari safety valve. 
Kita harus dapat menemukan corong 
untuk menyelamatkan eksistensi 
kita setelah berubah maju. Kitalah 
harus menciptakan sendiri. Kita harus 
menemukan jalan sebelum energi 
berlebih itu terbuang percuma atau 
bahkan merusak diri kita.

    Hal pertama yang bisa kita lakukan 
adalah berbuat lebih. Berbuat lebih 
adalah seperti menabung kemampuan 
dan pengetahuan. Selain itu, berbuat 
lebih berguna untuk mengalihkan 
fokus kita akan kepahitan dan energi 
negatif. Selanjutnya adalah proaktif 
menciptakan peluang. Peluang 
harus kita ciptakan sendiri. Mulaikan 
dengan menghitung rekan atau 
koneksi yang dapat membantu. 
Hal lain adalah mensinergikan 
kemampuan dan personal branding. 
Kita harus berhati hati menjaga sikap 
dengan menggunakan kemampuan 
interpersonal yang baik. Kita juga dapat 
menggunakan media sosial lain dalam 
ini.
    Hidup kita sangat berharga. Namun, 
bukan orang lain yang menetapkan 
harga dalam hidup kita. Kita sendirilah 
yang menempel label harga tersebut. 
Bukan motivator maupun orang lain. 
Jadilah diri yang selalu mengedepankan 
nilai Ownership, Accountable, dan 
Dependable. Ownership adalah 

nilai kesadaran untuk memiliki dan 
bertanggung jawab terhadap diri 
sendiri, masyarakat, dan tuhan. 
Accountable adalah nilai yang 
melandasi gerak untuk senantiasa 
mengasah kompetensi soft skill dan 
hard skill dalam gerak yang dinamis. 
Sedangkan, Dependable adalah nilai 
hakiki manusia mulia yang berguna 
bagi alam semesta. 

atasan kita. Ada variabel yang tidak 
dapat diprediksi dan sering kali hal 
ini luput dari uraian sang motivator 
dan perhatian kita. Tentu saja hal ini 
akan menjadi masalah baru yang kita 
rasakan, mulai demotivasi, sampai 
pada withdrawal atau menarik diri.
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5 MOBIL TERMAHAL DI DUNIA

Maybach Exelero adalah 
mobil sport yang termewah di 
dunia hingga saat ini, sesuai 
dengan namanya, mobil 
ini memiliki tampilan yang 
luar biasa, terlihat desain di 
bagian luar interior dengan 
body yang cukup panjang dan 
lebar. Mobil ini diproduksi 
di Berlin, Jerman pada Mei 
2005. Mobil ini dibanderol 
pada harga 8 juta dollar 
Amerika atau setara Rp. 
116.000.000.000.00. Harga 
yang cukup fantastis untuk 
sebuah mobil.

Sportcar ini mempunyai 
mesinV12 berkapasitas 
6, 5 liter yang dapat 
menyemburkan tenaga 
sampai 740 HP. Veneno 
dapat melesat dari posisi 
diam sampai kecepatan 100 
km/jam cuma dalam tempo 
2, 8 detik, dengan transmisi 
7-percepatan semi-otomatis, 
mobil seharga US$5, 3 juta 
atau seputar Rp68 miliar ini 
dapat dibawa lari sampai 
kecepatan puncak 354 km/
jam.
 

Maybach Exelero 
($8 million)

Lamborghini Veneno 
($4.5 million)

Mobil ini merupakan supercar 
pertama di dunia yang dibuat 
oleh produsen mobil asal 
Arab yakni W Motors. Masih 
ingat film Fast And Furious 7? 
Pada film tersebut rupanya 
ada satu buah mobil yang 
notabennya merupakan salah 
satu mobil termahal di dunia. 
Lykan Hypersport dijual 
dengan harga 3.4 juta dollar 
Amerika,atau setara dengan 
Rp 44,1 miliar.

Lamborghini Veneno 
($4.5 million)

Ini dia salah satu mobil termahal di dunia, sekaligus mobil tercepat 
saat ini, yaitu Bugatti Veyron Super Sport. Mobil ini diperkenalkan 
pertama kali pada tahun 2012 di ajang Geneva Motor Show dengan 
membawa mesin super canggih yang sanggup memuntahkan 
tenaga mencapai 1.200 tenaga kuda, serta torsi mencapai 1.500 
nm. Tak hayal apabila Bugatti Veyron Super Sport mampu berlari 
dengan kecepatan maksimal mencapai 415 km/jam. Bugatti Veyron 
Super Sport dijual seharga 2.6 juta dollar atau setara dengan Rp23,4 
miliar.

Bugatti Veyron Super Sports ($2.6 million)
Satu lagi mobil buatan Lamborghini yang 
masuk predikat sebagai mobil termahal di 
dunia, yaitu tipe Lamborghini Reventon. Mobil 
berbandrol 2 juta dollar tersebut dilengkapi 
mesin V12 berkapasitas 6.5 liter yang mampu 
menghasilkan tenaga maksimum mencapai 650 
horse power, Lamborghini Reventon ditawar 
dengan harga 2 juta dollar.

Lamborghini Reventon ($2 million)
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