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Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tahun 2016 ini 
merupakan	 hari	 lahir	 negara	 Republik	 Indonesia	 yang	 	 ke-71	
sejak	merdeka	pada	tanggal	17	Agustus	1945.	Hari	kemerdekaan	
merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa yang harus kita 
pertahankan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai bangsa Indonesia 
mengenang jasa-jasa pahlawan kita yang sudah membela bangsa 
Indonesia di dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik 
Indonesia.

Selain mempertahankan kemerdekaan, kita sebagai generasi 
penerus tentunya harus mengisi kemerdekaan itu dengan 
melakukan	hal-hal	yang	positif	yang	dapat	menumbuhkan	wawasan	
kebangsaan. Berkenaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan 
Indonesia, di lingkungan Sekolah Global Mandiri juga turut ikut 
merayakannya	 dengan	 melaksanakan	 upacara	 bendera	 dan	
menggelar	beberapa	perlombaan	yang	diikuti	oleh	 semua	murid	
Sekolah Global Mandiri. 

Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, para murid 
dapat	terus	menambah	kecintaan	dan	rasa	nasionalisme	terhadap	
jasa para pahlawan dan tentunya mampu menjadi pribadi yang 
cerdas,	 kreatif,	 dan	memiliki	 jiwa	 kepemimpinan	 untuk	menjadi	
penerus generasi bangsa. Akhir kata, semoga ke depannya bangsa 
ini	 bisa	 menjadi	 bangsa	 yang	 lebih	 baik,	 berbudi	 pekerti,	 dan	
tentunya tanpa melupakan jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang 
merebut Kemerdekaan Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun 
Republik	Indonesia	Ke-71.

GLORI | Agustus 2016
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RAIH PRESTASI 
GEMILANG DI BIDANG 
MATEMATIKA

Di	Tahun	Ajaran	2016-2017,	Tim	Sekolah	Global	Mandiri	
berhasil meraih 2 Bronze dan 3 Merit Awards dalam 
World	Mathematics	Invitational	Finals	di	Malaysia	15-19	
Juli	2016	yang	diikuti	oleh	700	peserta	dari	10	negara	
dari TK sampai kelas 11, antara lain: Indonesia, Taiwan, 
Thailand, Hongkong, China, Malaysia, Korea, USA, Iran, 
and Nigeria. “Prestasi ini dapat diraih dengan usaha 
yang maksimal dan doa, bukan dengan instan,” ungkap 
Shofiudin	Malich,	S.Pd.,	selaku	pembimbing.

JUARA 2 KOMPETISI 
BAND DI LABSCHOOL 
CIBUBUR LEGACY 2016

Siswa-siswi	 SMA	 Global	 Mandiri	 memiliki	 berbagai	 macam	
keunikan	 dan	 kemampuan,	 baik	 secara	 akademik	 ataupun	 non-
akademik,	 dalam	 berbagai	 bidang	 seperti	 olahraga,	 seni	 dan	
lain-lain. Untuk itu, SMA Global Mandiri sangat mendukung dan 
memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuannya 
tersebut. Salah satunya di bidang seni musik, yaitu Band.
Baru-baru ini pada tanggal 29 April 2016, salah satu band siswa 
Sekolah	 Global	 Mandiri	 mengikuti	 kompetisi	 antar	 pelajar	 se-
Jabodetabek	di	SMA	Labschool	Cibubur.	Kompetisi	ini	diikuti	oleh	
9 sekolah. Persiapan yang dilakukan selama 2 minggu dengan 
latihan	 intensif	 bersama	 pembina	 ekskul	 band	Mr.	 Rifqi	 Ludi	 B.	
S.Pd	 dibantu	 oleh	 timnya	 Mr.	 Adji	 Aprianto	 Hadi	 S.Pd	 dan	 Mr.	
Sugiharto Wibowo S.Kesos, melakukan aransemen terhadap lagu 
wajib dan lagu bebas, dimana siswa diberikan kesempatan untuk 
mengeluarkan	segala	ide	dan	bentuk	kreativitasnya	dalam	latihan	
tersebut.
Keseriusan	dan	 fokus	dalam	 latihan	akhirnya	membuahkan	hasil	
yang membanggakan. Band SMA Global Mandiri meraih juara 2 
dalam	kompetisi	 tersebut.	Band	yang	 terdiri	 dari	Anggit	 (drum),	
Varyan (bass), Abe (gitar), Fadli (gitar), dan Tasya Jihan (Vokal) 
ini telah mengharumkan nama sekolah mereka dan mendapat 
apresiasi	yang	tinggi	oleh	pihak	sekolah.
Semoga	dengan	adanya	pecapaian	ini	membuat	siswa-siswi	SMA	
Global	 Mandiri	 yang	 lain	 terpacu	 untuk	 terus	 mengembangkan	
dan	mengasah	terus	potensi	yang	mereka	miliki	sehingga	nantinya	
mampu	 bersaing	 dan	 meraih	 prestasi	 di	 kompetisi-kompetisi	
lainnya.
Saya	 yakin	 dan	 percaya	 bahwa	 inilah	 salah	 satu	 cara	 untuk	
menghindarkan	siswa	ke	perilaku	negatif	karena	selalu	diberikan	
wadah	untuk	mereka	berekspresi.	(Rfq)

Bertempat di Mall Kelapa Gading 3, pada tanggal 
30 Juli 2016 lalu telah digelar perlombaan Modern 
Dancing	 Competition	 Morinaga.	 Berkat	 kerja	 keras,	
ketekunan, dan semangat KG-B Team diperolehlah 
hasil	yang	cukup	membanggakan,	yakni	memperoleh	
juara	sebagai	2nd	Winner.	Peserta	KG-B	yang	mengikuti	
perlombaan ini adalah Mila, Kiana, Calista, Angel, Zara, 
dan	Gracia.	Tentunya	kesuksesan	mereka	juga	berkat	
dukungan	dan	bimbingan	dari	para	pelatih,	yaitu	Ms.	
Ratih,	Ms.	Syifa,	Ms.	Indah,	dan	Ms.	Adlin.

RAIH 2ND WINNER MOD-
ERN DANCING COMPETI-
TION MORINAGA
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Student Profile

TEKUN ASAH BAKAT dan 
Raih Prestasi Gemilang

Daffa Hikari atau yang akrab disapa Daffa, lahir di Surabaya, 19 Maret 2002. Laki-laki yang kini 
duduk di Year 9 Einstein ini, sudah masuk ke Sekolah Global Mandiri sejak Year 4. Daffa menga-
ku sangat senang bisa bersekolah di Global Mandiri. “Fasilitas di Sekolah Global Mandiri sangat 
lengkap, ada lapangan bola, dan lokasinya dekat dengan rumah jadi nggak kena macet,” ungkap 

laki-laki yang memiliki hobi bermain bola dan gitar ini sambil tersenyum.

Ya,	Daffa	memang	sangat	menekuni	
hobinya bermain bola dan untuk 
mendukung hobinya tersebut, 
penyuka makanan favorit rawon dan 
minuman	teh	tarik	susu	ini	mengikuti	
Sekolah Speak Bola di Buperta. Dalam 
seminggu,	Daffa	mengikuti	latihan	
sebanyak 2 sampai 3 kali. Berkat 
ketekunan	dan	kerja	kerasnya,	tidak	
sedikit prestasi yang telah ia raih. 
“Yang	penting	harus	sering	latihan	

dan tetap semangat,” ujar anak ke-2 
dari 2 bersaudara ini menjelaskan. 
Untuk meraih prestasinya di bidang 
sepakbola,	Daffa	pun	memiliki	slogan	
“main bola itu harus enjoy, jangan 
pernah dijadikan beban”. Dengan 
begitu,	Daffa	mampu	mengasah	terus	
kepiawaiannya dalam bermain bola 
dan	tentunya	dengan	terus	mencetak	
banyak prestasi.

Juara I Gandhi Cup U 10
Juara	II	Liga	Coca	Cola	2015
Juara II Lomba Futsal An-Nahl
Juara	II	Liga	Coca	Cola	2016

Prestasi:
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Teacher Profile
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TANAMKAN SIKAP KERJA 
KERAS untuk Raih Prestasi 
Kepada Anak Didik
Shofiudin Malich, lahir di Pasuruan, 30 Oktober 1987. Pria yang memiliki hobi bermain badminton 
ini sudah mulai mengajar sejak tahun 2004 dan bergabung dengan Sekolah Global Mandiri sejak 
tahun 2010. Ya, alumnus dari STKIP-STIT PGRI Pasuruan ini memang sejak SMA sudah memiliki 
passion di bidang pendidikan, khususnya menjadi seorang pengajar.

Prestasi:
1.	Tim	pembuat	soal	Olimpiade	Matematika	
SD dan SMP se-kabupaten Pasuruan tahun 
2006-2010 STKIP-STIT PGRI Pasuruan

2. Lulusan terbaik di Jurusan dan STKIP-STIT 
PGRI	Pasuruan	dengan	predikat	cumlaude.

3.	Ketua	HMJ	periode	2007-2008

4.	Juara	1	Lomba	OSN	Guru	Matematika	
SMP se-Kabupaten Bogor tahun 2016

“Tidak ada sesuatu yang diraih 
dengan instan, terus berusaha 
dan berdoa,” ungkap pemilik 
makanan favorit seafood dan 
buah-buahan ini. Ya, sejak 
mengajar	matematika	di	
tahun	2010-2015	di	Primary	
dan	tahun	2015-sekarang	di	
Junior	High	Year	7	Sekolah	
Global Mandiri, beliau selalu 
menanamkan sikap tersebut 
kepada anak didiknya. Bagi 
anak ke-2 dari 2 bersaudara ini, 
untuk	mencapai	prestasi	yang	
gemilang, kita harus berusaha 
dan bekerja keras untuk 
mewujudkan	cita-cita	tersebut	
dan tentunya usaha tersebut 
juga harus diiringi dengan doa. 
Berdasarkan prinsip 
tersebutlah, penyuka minuman 

jus strawberry ini berhasil 
meraih beberapa prestasi yang 
membanggakan	dan	tidak	
sedikit pula anak didik yang 
berhasil di antaranya untuk 
meraih	prestasi,	seperti	di	
tahun 2012 lalu, ia berhasil 
mendampingi murid Year 2 
Mozart (Andi Malik) meraih 
Bronze Medal di event Math 
Olimpiade. Beliau mengaku 
juga sangat senang dan merasa 
betah menjadi pengajar di 
Sekolah Global Mandiri. 
Menurutnya, kekeluargaan 
antar guru di Sekolah Global 
Mandiri sangat erat serta 
ruang	untuk	mengoptimalkan	
pembelajaran akademis dan 
non-akademis juga sangat luas.
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Ya,	kita	perlu	memperingati	hari	kemerdekaan	bangsa	kita	
yang	jatuh	pada	tanggal	17	Agustus.	Banyak	cara	yang	dapat	
kita	lakukan	untuk	memperingati	hari	yang	bersejarah	itu,	
misalnya	mengikuti	upacara	yang	diadakan	di	sekolah	dan	
mengikuti	perlombaan	untuk	memeriahkan	acara.	Sebagai	
pelajar,	cara	yang	aku	lakukan	untuk	meneruskan	perjuangan	
para	pahlawan	terdahulu	adalah	dengan	cara	belajar	dengan	
giat.

Setiap	hari	kemerdekaan	Indonesia	yang	jatuh	pada	
tanggal	17	Agustus,	saya	selalu	memperingatinya,	salah	
satunya	dengan	turut	memeriahkan	setiap	perlombaan,	
yang diadakan di sekolah ataupun di rumah dan 
mengikuti	upacara	bendera	dengan	khidmat.

 

Kita	perlu	memperingati	hari	kemerdekaan	bangsa	Indonesia	
setiap	setahun	sekali.	Banyak	cara	yang	dapat	kita	lakukan	
untuk	memperingati	hari	yang	bersejarah	itu,	misalnya	
mengikuti	upacara	yang	diadakan	di	sekolah	dan	mengikuti	
perlombaan, biasanya aku suka ikut lomba kelereng.. hehe. 
Sebagai	pelajar,	cara	yang	aku	lakukan	untuk	meneruskan	
perjuangan	para	pahlawan	terdahulu	adalah	dengan	cara	
belajar	dengan	giat,	menghormati	guru,	dan	orang	tua.

       

Muhammad Varian Kayana 
(Y4 Vespucci)

Muhammad Varian Kayana 
(Y4 Vespucci)

Indira Salwa Mahira 
(Y9 Thomas Khun)

Kali ini, kita akan membahas tentang hari hari kemerdakaan Indonesia yang ke-71. 
Nah, bagaimana komentar teman-teman kita tentang bagaimana pentingnya sebuah 
peringatan hari kemerdekaan Indonesia dan apa saja yang akan mereka lakukan 
untuk meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur. Yuk, kita simak. 
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Menurut aku pribadi, sebagai bangsa yang baik kita 
perlu	memperingati	hari	kemerdekaan	bangsa	Indonesia	
sebagai bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan yang 
telah	gugur.	Sebagai	pelajar,	cara	yang	aku	lakukan	untuk	
meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu adalah 
dengan	cara	belajar	dengan	giat,	menghormati	orang	tua,	
menghormati	sesama	teman,	belajar	berorganisasi,	dan	
melakukan	kegiatan	positif.

Memperingati	hari	kemerdekaan	bangsa	Indonesia	
adalah	hal	yang	penting	sebagai	bentuk	kita	mengenang	
jasa	para	pahlawan.	Banyak	cara	yang	dapat	kita	lakukan	
untuk	memperingati	hari	yang	bersejarah	itu,	misalnya	
mengikuti	upacara	yang	diadakan	di	sekolah,	mengikuti	
perlombaan,	membaca	beragam	sumber	tentang	sejarah	
hari	kemerdakaan,	dan	lain-lain.	Sebagai	pelajar,	cara	
yang aku lakukan untuk meneruskan perjuangan jasa 
para	pahlawan	dengan	cara	belajar	dengan	tekun,	patuh	
terhadap guru dan orang tua, baik sesama teman, dan 
berusaha menjadi generasi yang baik. 

Kita	perlu	memperingati	hari	kemerdekaan	bangsa	Indonesia	
setiap	setahun	sekali.	Banyak	cara	yang	dapat	kita	lakukan	
untuk	memperingati	hari	yang	bersejarah	itu,	misalnya	
mengikuti	upacara	yang	diadakan	di	sekolah	dan	mengikuti	
perlombaan, biasanya aku suka ikut lomba kelereng..hehe. 
Sebagai	pelajar,	cara	yang	aku	lakukan	untuk	meneruskan	
perjuangan	para	pahlawan	terdahulu	adalah	dengan	cara	
belajar	dengan	giat,	menghormati	guru,	dan	orang	tua.

Annisa Zahra 
(Y9 Einsten)

Kevin Yuriaan 
(Y11 California)

Yunita Sari 
(Y12 New York)
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17	Agustus	1945	merupakan	waktu	yang	sakral	bagi	bangsa	
Indonesia. Banyak perayaan yang kita lakukan untuk merayakannya, 
termasuk	dengan	mengikuti	banyak	perlombaan	seperti	balap	
karung, tarik tambang atau panjat pinang. Tetapi, tahukah kamu 
apa	saja	fakta	menarik	pada	peristiwa	sakral	tersebut?

1. Soekarno sakit pada saat 
proklamasi kemerdekaan
Pada	tanggal	17	Agustus	1945,	
dua	 jam	 sebelum	 pembacaan	
teks proklamasi, ternyata 
Bung Karno masih terbaring di 
kamarnya. Dia terkena gejala 
malaria	 tertiana.	 Ia	 minum	
obat yang diberi dari Soeharto 
lalu	 kembali	 tidur.	 Satu	 jam	
kemudian, akhirnya Bung Karno 
terbangun dan berpakaian rapi 
untuk memproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia.

2.	 Perangkat	 upacara	
proklamasi kemerdekaan 
dibuat sederhana
Upacara	 Proklamasi	
Kemerdekaan Indonesia 
ternyata berlangsung tanpa 
protokol, tak ada korps musik, 
dan tak ada konduktor. Tiang 
bendera pun dibuat dari 
batang	 bambu	 secara	 kasar,	
serta ditanam hanya beberapa 
menit	menjelang	upacara.

3.	 Angka	 17	 dianggap	 angka	
keberuntungan bagi Soekarno
Pernahkan Anda berpikir 
mengapa Proklamasi 
Kemerdekaan jatuh pada 
tangga	 17	 Agustus?	 Ternyata	
Bung	 Karno	 suka	 akan	 mistik	
“Pertama-tama kita sedang 
berada	 dalam	 bulan	 suci	
Ramadan, waktu kita semua 
berpuasa,	 ini	berarti	saat	yang	

paling	 suci	 bagi	 kita.	 Tanggal	 17	besok	
hari Jumat, hari Jumat itu Jumat legi, 
Jumat	 yang	 berbahagia,	 Jumat	 suci.	
Alquran	 diturunkan	 tanggal	 17,	 orang	
Islam	 sembahyang	 17	 rakaat,	 oleh	
karena	itu	kesucian	angka	17	bukanlah	
buatan manusia,” kata Soekarno.

4.		Dokumentasi
Selama ini kita sering melihat foto -foto 
saat Proklamasi Kemerdekaan, baik 
melalui buku maupun internet. Tahukah 
kamu siapa yang mengabadikan momen 
tersebut?	 Yakni	 Alexius	 Imprung	
Mendoer dan Frans Sumarto Mendoer. 
Mendoer bersaudara itu merupakan 
anggota dari enam Indonesia Press 
Photo	Service	pada	2	Oktober	1946.

5.		WR	Soepratman	meninggal	sebelum	
Proklamasi
WR	 Soepratman,	 sang	 pencipta	 lagu	
Indonesia	 Raya,	 meninggal	 7	 tahun	
sebelum hari Proklamasi Kemerdekaan. 
Tepat	 di	 tanggal	 yang	 sama,	 yaitu	 17	
Agustus	1938.
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UNIK
INILAH MAKNA LOMBA 
TUJUH BELASAN

Berbagai	macam	lomba	digelar	untuk	memperingati	HUT	RI.	Lomba	permainan	semacam	ini	seakan	tak	
lekang	oleh	waktu.	Kalau	dicermati,	ternyata	berbagai	macam	permainan	dalam	lomba	tujuh	belasan	
mempunyai	makna	yang	cukup	mendalam.	Yuk,	kita	simak!

1 Lomba Makan Kerupuk
Kerupuk	terikat	pada	seutas	tali	dan	digantung	yang	tingginya	di	atas	mulut	peserta	lomba.	Aturan	main,	
kedua	tangan	tidak	boleh	memegang	tali	atau	kerupuk	tersebut.	Untuk	itu,	kedua	tangan	disembunyikan	
di belakang pinggang. Hebohnya, tali gantungan kerap berayun akibat tarikan dari peserta lain. 
Permainan ini mengajarkan kepada kita, di zaman penjajahan dulu rakyat mengalami kesulitan sandang, 
pangan, dan papan. Untuk makan yang paling sederhana sekali pun mengalami kesulitan, akibat hasil 
panen	penduduk	diambil	paksa	oleh	penguasa.	Akibatnya,	banyak	rakyat	yang	kurang	gizi	bahkan	mati	
kelaparan.

2 Lomba Balap Karung
Pemain	masuk	ke	dalam	karung,	kemudian	lari	dengan	cara	meloncat.	Tidak	jarang	pemain	terjatuh	
berguling-guling. Karung ini mengingatkan pada saat dijajah oleh Jepang. Sebagian besar rakyat 
mengalami	penderitaan	sangat	berat,	karena	bahan	pakaian	sengaja	tidak	didistribusikan	sehingga	yang	
tertinggal	hanyalah	karung	goni	bekas.	
Kain	yang	berserat	kasar	tersebut	menimbulkan	gatal-gatal	di	kulit	karena	sebagai	sarang	kutu.	Filosofi	
menginjak-injak	karung,	kita	meninggalkan	pakaian	yang	sangat	tidak	pantas	pakai	tersebut.	Ada	makna	
lain	dari	balap	karung,	yaitu	betapa	sulitnya	berlari	ketika	kedua	kaki	terkungkung	di	dalam	karung.	
Seperti	kungkungan	penjajah	terhadap	kebebasan	rakyat	untuk	kemajuan	bangsa	Indonesia.

3 Lomba Panjat Pinang
Biasanya	lomba	ini	digelar	sebagai	puncak	acara	dari	aneka	perlombaan.	Lomba	ini	sering	membuat	tawa	
geli	penonton.	Pemanjat	yang	sudah	mencapai	ketinggian	tertentu	harus	kembali	merosot	ke	bawah.	
Mereka	berusaha	berkali-kali	menggapai	hadiah	di	ujung	tiang	batang	pinang	berlumur	oli	dan	minyak.	
Untuk	mencapai	puncak,	mereka	harus	bekerja	sama	saling	bahu-membahu.	Filosofi	permainan	ini	
adalah kebersamaan komponen bangsa untuk meraih kemerdekaan. 
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Pre-Primary Event

Dalam rangka kelulusan para murid TK Sekolah Global Mandiri, pada tanggal 2 
Juni	2016	lalu	digelar	kegiatan	“Pre-Primary	Graduation	Ceremony”.	Kegiatan	ini	
merupakan	kegiatan	upacara	peresmian	kelulusan	para	murid	TK	Sekolah	Global	
Mandiri.
Bertempat di Gedung 1 lantai 2 Sekolah Global Mandiri, kegiatan ini 
berlangsung	sejak	pukul	08.00	WIB	sampai	dengan	pukul	10.00	WIB.	Kegiatan	
internal	yang	diselenggarakan	oleh	Pre-Primary	ini,	diikuti	sebanyak	46	murid.	
Sebagai	PIC	kegiatan	yaitu	Mrs.	Ratih	Dwi	Suryaning	Ratri,	S.S.
Kegiatan	yang	dilaksanakan	tiap	tahun	ini	berlangsung	dengan	khidmat,	
tertib,	dan	mengharukan.	Para	murid	terlihat	sangat	syahdu	mengikuti	semua	
rangkaian kegiatan yang digelar. Ada rasa kesedihan di wajah para murid, hal 
ini mungkin merasa rasakan karena telah lama menjalin kebersamaan dengan 
teman	dan	guru	yang	telah	memberikan	pembelajaran,	bercanda,	bergembira,	
senang dan sedih bersama-sama. 
Pada kegiatan ini juga ada pemberian penghargaan bagi murid terpilih yang 
meraih	“The	Best	Attedance”	dan	“The	Best	Green	Awarness”.	Uniknya,	selain	
itu juga ada sambutan dan pidato dari perwakilan murid TK. Diharapkan setelah 

Tetap Menjadi 
Bintang yang 

Cerdas dan 
Berakhlak Mulia

GRADUATION PRE-PRIMARY 2016
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para murid lulus dari TK, mereka bisa 
terus menjadi pribadi yang memiliki 
akhlak	mulia,	cerdas	serta	mampu	
terus mengembangkan potensi bakat 
yang dimilikinya.
Untuk melaksanakan kegiatan ini 
dibutuhkan persiapan selama 2 bulan 
dengan	jumlah	panitia	berjumlah	25	
orang yang terdiri dari guru TK dan staf. 
Dalam kegiatan ini turut mengundang 
orangtua murid, kepala sekolah, serta 
koordinator akademik level lain. 



131212 GLORI | Agustus 2016

Pre-Primary Event 

GRAND 
ASSEMBLY
Berkreasi dan Kembangkan Bakat Melalui Seni 
Pertunjukan

Grand Assembly (More Play, 
More Friends) sukses digelar 
pada tanggal 10 Juni 2016 
lalu. Bertempat di Sekolah 
Global Mandiri, kegiatan 
ini merupakan kegiatan 
pertunjukan mini drama 
disertai dengan penam-
pilan kelas dan kegiatan 
ekstrakurikuler (Taekwon-
do dan English Club).
Kegiatan ini dimulai se-
jak	pukul	08.30	WIB	dan	
selesai pada pukul 11.00 
WIB. Sebagai pihak penye-
lenggara yaitu Pre Primary 

Sekolah Global Mandiri. 
Kegiatan ini merupakan 
kegiatan internal dengan 
diikuti	sebanyak	150	murid.	
Mr. Rahmad Syahrin Siregar, 
S.Pd. sebagai PIC kegiatan 
menjelaskan bahwa tujuan 
dari dilaksanakannya 
kegiatan ini adalah sebagai 
wadah untuk menyalurkan 
dan mengembangkan bakat 
melalui seni pertunjukan.
Kegiatan	yang	digelar	setiap	
tahunnya ini, berlangsung 
dengan meriah dan spek-
takuler. Uniknya dalam 

kegiatan ini ditampilkan 
pagelaran pementasan drama 
yang diperankan oleh mu-
rid-murid TK. Mereka terlihat 
sangat bagus dalam penam-
pilannya. Para penonton yang 
menyaksikan pun merasa 
sangat senang dan terhibur.
Kegiatan ini dipersiapkan se-
lama 1 minggu dengan jumlah 
panitia	sebanyak	20	orang	
yang terdiri dari para guru 
TK Sekolah Global Mandiri. 
Untuk semakin memeriahkan 
kegiatan	ini,	para	panitia	pun	

mengundang para orangtua 
murid untuk turut serta.
“Kegiatan ini sangat bagus 
dan spektakuler. Anak-anak 
dapat belajar sekaligus 
bermain sehingga dapat 
menambah banyak teman,” 
ujar Ibu Maya orangtua dari 
Arkan. Hal yang serupa pun 
disampaikan oleh Alea (KGB 
Venus), “Saya sangat senang 
mengikuti	kegiatan	ini,	aca-
ranya sangat bagus dan seru,” 
ucapnya	sambil	tersenyum.



1312

Rapat kerja tahunan yang 
membahas seluruh kegiatan 

akademis selama 1 tahun, Rapat 
Kerja Academic Year 2016-2017 

telah dilaksanakan pada tanggal 
18-20 Mei 2016 lalu bertempat di 
Hotel New Ayuda. Kegiatan rapat 

kerja ini dimulai sejak pukul 07.30 
WIB sampai dengan pukul 22.00 

WIB. Kegiatan ini diselenggarakan 
oleh seluruh guru kelas, spesialis, 

dan kepala sekolah Nursery 
Cibubur dan JGC.

RAPAT KERJA 
PRE PRIMARY

2
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Kegiatan	internal	ini	diikuti	
oleh seluruh guru Nursery 
Sekolah Global Mandiri. 
Sebagai PIC kegiatan 
yaitu	Mr.	Lexy.	Tujuan	
dilaksanakannya kegiatan 
ini adalah untuk membuat 
rancangan	pembelajaran	
Tahun	Ajaran	2016-2017	
level Nursery, KG-A dan 
KG-B.	Kegiatan	ini	rutin	
dilaksanakan	setiap	
tahunnya. Pada rapat kerja 
tahunan kali ini, rangkaian 

kegiatan dimulai dengan 
opening yaitu warming up dan 
berdoa. Kemudian dilanjutkan 
dengan mapping guru 
untuk diskusi materi kelas, 
presentasi, dan ditutup dengan 
closing. Selain itu, dalam 
kegiatan ini juga ada sharing 
tentang pengalaman kegiatan 
belajar mengajar. Kegiatan ini 
juga	mengundang	Research	
and Development, Mrs. Farida 
sebagai penasehat dan Mrs. 
Rifa selaku Direktur sekolah.
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Goes to School, 
Asah Kreativitas 

Anak

Thomas 
and Friends 

Thomas and Friends Goes to School 
berlangsung pada tanggal 25 Juli 2016 
bertempat di Function Hall, Gedung 1 
Sekolah Global Mandiri. Kegiatan ini 
dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai 
dengan pukul 11.00 WIB. Thomas and 
Friends Goes to School merupakan 
sebuah kegiatan road show program 
Thomas and Friends ke beberapa se-
kolah di wilayah Jabodetabek.
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Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan 
ini adalah untuk mengenalkan 
permainan Thomas and Friends 
kepada para murid. Selain itu, dengan 
digelarnya kegiatan ini para murid 
jadi semakin mampu untuk mengasah 
kreativitas	yang	dimilikinya.	Kegiatan	
ini	diikuti	oleh	semua	murid	dari	
Nursery, baik KG-A maupun murid 
KG-B.
Dalam kegiatan ini, para murid diajak 
bermain dengan permainan Thomas 
and Friends yang telah disediakan 
oleh	panitia	acara.	Murid-murid	
terlihat sangat senang dan antusias 
mengikuti	permainan	tersebut.	Selain	
bermain, para murid pun diajak untuk 

mewarnai sebuah gambar dengan 
crayon	yang	bertemakan	Thomas	and	
Friends. Mereka terlihat berlomba-
lomba mengasah kemampuan 
mewarnainya untuk mendapatkan hasil 
pewarnaan yang bagus dan menarik.
“Kegiatan dapat berjalan sesuai 
dengan	rencana.	Para	orangtua	murid	
antusias dengan kegiatan ini. Para 
panitia	dari	pihak	sekolah	pun	sangat	
kooperatif.	Terima	kasih	atas	kerjasama	
yang	baik,”	ujar	Mr.	Fery,	Marketing	
Communication	dari	Thomas	and	
Friends. Ya, semoga ke depannya 
kegiatan	seperti	ini	dapat	terus	
berlanjut dan berjalan dengan jauh 
lebih baik lagi.  
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Pada tanggal 26 Mei 2016 lalu murid-
murid Year 6 Sekolah Global Mandiri 

mengadakan fieldtrip ke Kampung Horta. 
Kampung Horta adalah kampung edu-
kasi yang terletak di Kampung Selahuni, 
Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Cio-

mas, Bogor. Dinamakan Kampung Horta 
karena dari kampung inilah Boneka Horta 
berasal. Berbagai pelatihan yang mem-

perkaya ilmu pengetahuan telah tersedia 
di kampung ini, seperti membuat Bone-

ka Horta, membuat cincau dan kue tradi-
sional, menanam dengan teknik hydro-
gel, dan pengenalan ekosistem sawah.

Keceriaan	para	murid	mulai	terlihat	karena	
mendapat sambutan yang hangat dari warga 
sekitar. Para murid disajikan teh manis hangat 
dan	snack	tradisional	seperti	combro,	pisang	
rebus, dan ubi goreng. Setelah itu, kegiatan 
pertama yang dilakukan para murid adalah 
membuat	cincau	dari	sari	daun	cincau.	Dalam	
kegiatan	ini,	para	murid	dilatih	kesabaran	pada	
saat	meremas	daun	cincau	yang	telah	diren-
dam air hangat hingga menghasilkan sari. Sari 
tersebut selanjutnya disaring dan didiamkan 
dalam suhu ruang hingga mengental.
Para murid terlihat sangat gembira dan antu-
sias,	dan	sambil	menunggu	cincau	mengental,	
murid-murid diajak menuju saung belakang 
untuk membuat Boneka Horta. Boneka ini be-
rasal dari serbuk kayu yang telah diberi pupuk 
dan	benih.	Dalam	kegiatan	ini,	murid	dilatih	
untuk	berkreasi	sekreatif	mungkin	membentuk	

gumpalan	serbuk	kayu	menjadi	sebuah	Boneka	Horta	yang	lucu.Hasilnya,	
tentu saja Boneka Horta tersebut dapat mereka bawa pulang sebagai 
buah tangan.
Selesai berkreasi, murid-murid diajak turun ke lumpur untuk belajar me-
nanam	padi.	Dalam	kegiatan	ini,	murid	kembali	dilatih	untuk	sabar,	fokus,	
dan	berani	menerima	tantangan.	Ternyata	terbukti	hal	ini	bukanlah	hal	
yang mudah bagi mereka. Namun mereka terlihat tetap semangat dan 
senang	mengikuti	kegiatan	ini.
Untuk	melengkapi	keceriaan	para	murid,	panitia	pun	juga	menggelar	
berbagai	macam	perlombaan,	seperti	lomba	tarik	tambang,	menangkap	

BELAJAR 
SAMBIL 

BERMAIN 
DI KAMPUNG 

HORTA
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bebek, dan menangkap ikan hidup yang semua lomba tersebut 
dilakukan di dalam lumpur. Seru, asyik, menggembirakan dan 
tentunya	memberikan	pengalaman	yang	sangat	berarti	bagi	para	
murid.
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Rapat Kerja 

PRIMARY
Untuk	membuat	rencana	pembelaja-
ran selama 1 tahun ke depan. Primary 
Sekolah Global Mandiri melaksanakan 
kegiatan	rutin	tahunannya	yaitu	Rapat	
Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan selama 
3 hari 2 malam bertempat di Hotel New 
Ayuda,	Puncak,	Jawa	Barat.	Kegiatan	
berlangsung	dari	tanggal	18-20	Juni	
2016. 
Kegiatan ini dimulai dengan pem-
buatan	rencana	akademik	tahun	ajaran	
2016/2017.	Selanjutnya	rangkaian	
kegiatan pun dilanjutkan dengan ma-
teri-materi	lain	untuk	kelancaran	proses	
pembelajaran selama satu tahun ke 
depan.
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     Pada tahun ini PIC dari Kidz Religion 
Camp	9	adalah	Mrs.	Maria	Agustina	
Kristiarini,	S.Pd	yang	merupakan	guru	
Pendidikan Agama Katolik. Kegiatan 
internal tahunan ini diselenggarakan 
dengan tujuan untuk meningkatkan 
penghayatan dan pemahaman iman murid, 
mengaktualisasikan konsep toleransi ke 
dalam kehidupan sehari-hari serta untuk 
memberikan wadah pengembangan 
kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai 
agama,	seperti	taat	kepada	Tuhan,	hormat	
kepada orang tua, kerjasama, tanggung 
jawab,	percaya	diri,	rendah	hati,	saling	
menerima, menghargai, displin, dan sopan 
santun. 
      Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 
hari	1	malam	ini	berlangsung	dengan	lancar	
dan sukses. Peserta dari kegiatan KRC ini 
merasa	antusias	dalam	mengikuti	setiap	
rangkaian.

PRIMARY 
EVENT 

GRADUATION
Kidz Religion Camp (KRC) merupakan kegiatan 

yang diselenggarakan untuk memberikan konsep dan 
pemahaman yang baik dan benar tentang toleransi atau 

kebersamaan dalam konteks perbedaan sesuai nilai-nilai moral 
agama. KRC yang diselenggarakan untuk tahun yang ke-9 ini 

diadakan	pada	tanggal	15-16	April	2016	bertempat	di	
Villa	Bukit	Pancawati-Bogor.	Kegiatan	keagamaan	ini	

diselenggarakan oleh guru-guru agama di Sekolah Dasar 
Global	Mandiri	yang	diikuti	oleh	murid-murid	kelas	4	dan	5	yang	

berjumlah	137	murid.	
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Halal Bihalal, 
Pre-Primary, 
SNC, Primary 
and Junior High
Global Mandiri Jakarta, 
Harmonity in Diversity

The	first	month	coming	to	school	after	
holiday, Global Mandiri Jakarta held 
the Halal Bihalal on Friday, 29 July 
2016.	Halal-bihalal	is	yearly	tradition	in	
share	area	Global	Mandiri	Jakarta	after	
Idul	Fitri	between	teachers,	staffs,	
parents, and students. This event is 
reflection	of	Islam	teaching	to	keep	
relationship	and	unity	in	syawal	month	
(Lebaran).
Students Global Mandiri Jakarta having 
fun and perform there are singing, 
medley,	and	drama	musical	from	
pre-primary, primary and junior high 
students. Before it, students Global 
Mandiri	Jakarta	attending	the	social	
studies	at	10:00	until	11:20	am	by	Mr.	
Hakim.	Mr.Hakim	explain	about	all	of	
Idul Fitri phenomena.
The	students	very	enthusiastic,	espe-
cially	their	interest	to	sharing	food.	Ha-
lal Bihalal event ended by all students 
and parents enter the sharing food 
post.	Hopefully	the	next	Halal	Bihalal	
event more enjoyable.

By:
Roro	Ernawati
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Global Mandiri Jakarta 
Junior High Graduation
Global	Mandiri	Jakarta	graduation	was	held	on	Saturday,	June	11th	2016	with	the	theme	is	
One	Step	For	A	Better	Future.	Global	Mandiri	Jakarta	Junior	High	2015/2016	had	officially	
yielded	13	persons.In	the	opening	of	graduation	ceremony	there	were		traditional	dance	
with	the	dancers	from	Y7	and	Y8.	Meanwhile,	the	choir	team	is	from	Y7	and	Y8	students.	

In 2016, Global Mandiri Jakarta Juni-
or	High	gaint	the	average	of	schools	
311,96	with	predicate	B.	The	highest	
score	in	Bahasa	subject	is	reached	by	
Yasyfa	Alifya	Radiany	with	score	96.	
While	in	English	was	reached	by	Asya	
Rayna	Sukada	with	score	96	and	for	
Math	was	reached	by	Protasius	Do-
natian	Padupan	Bruga	Isyudanto	with	
score	95.	About	the	highest	score	for	
Science	was	reached	by	Rainer	dan	
Protasius	Donatian	Padupan	Bruga	
Isyudanto	with	score	90.	Tridashan	

Ashoka	is	the	name	of	the	first	graduate	students	of	Global	
Mandiri	Jakarta	Junior	High	which	means	thirtheen	life	trees		
with	the	hope	that	they	can	bring	change	for	life.	
Besides,	in	the	graduation	ceremony	we	also	announced	
non-academic	achievement	with	categories	they	are	the	
best	paper,	the	most	discipline	student,	the	most	religious	
student,	the	most	friendly	student,	and	the	most	creative	
student. It shows that all students in Global Mandiri Jakarta 
Junior	High	not	only	got	achievement	in	academic	but	also	
in	non	academic.	Ms	Vina	as	a	PIC	of	Graduation	would	like	
to	say	thank	you	to	all	participants.	Keep	Fighting	Tridashan	
Ashoka!	 (VIN)
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MPLS 2016 : Introducing School 
Environment to New Students
New	Academic	year	has	begun,	A	part	of	our	students	had	graduated	from	the	
school	and	they	moved	to	new	step	of	their	life,	change	their	uniform	in	to	new	
colour.	Some	has	gone	but	some	new	students	came	and	join	with	Junior	High	
of	Global	Mandiri	School	Jakarta.	To	welcome	new	students,	school	follows	the	
instruction	from	Educational	and	Cultural	Ministry	of	Indonesia	to	hold	an	orienta-
tion	period	called	as	Masa	Pengenalan	Lingkungan	Sekolah	(MPLS).

The	purpose	of	MPLS	is	to	introduce	
school	environment,	the	cultures,	ha-
bits,	rules	and	regulation	and	also	core	
values	that	school	has.	In	this	academic	
year MPLS Junior High of Global Man-
diri	School	Jakarta	was	held	on	20th-
22nd of July 2016.
There	were	so	many	fun	activities	
during the MPLS, there were some 
presentation	from	teachers,	fun	games,	
introduction	Extracurricular	programs	
and	a	coaching	clinic	for	electric	guitar	
from	Purwacaraka	Music	School.
At	the	first	day	of	school,	Parents	from	
Y7	students	also	came	in	to	school	
to	bring	their	children	to	school.	The	
opening session was started with 
speech	from	Mr.	Abdul	Hakim,	S.Pd	
(Mr. Hakim) as the PIC of MPLS and 
then Mr. Fosawato Zalukhu, S.Th, M.Si 
(Mr.	Wato)	as	The	Principal	of	Junior	
High	Global	Mandiri	School	Jakarta	
officially	opened	the	MPLS.	After	short	
opening	ceremony,	students	went	back	
to	the	class	for	some	presentation	from	
teachers.	
The	first	presentation	was	from	Mr.	
Suandi,	S.Pd.I,	the	presentation	was	
about	core	values	of	Junior	High	of	
Global	Mandiri	Jakarta	(Discipline,	Re-
sponsible,	Friendly,	Creative)	through	
this	event	we	tried	to	introduce	our	va	
lues to new students, as the beginning 
of their days here we tried to maintain 
these	core	values	as	an	internalized	va-	
lues	of	their	life.	The	second	presenta-
tion	was	from	Mr.	Wato,	about	Rules,	
regulation	and	character	building,	Mr.	
Wato	as	the	Principal	gave	a	very	deep	
values to new students, Mr. Wato said 
that beside being smart we also must 
have	a	good	character.	Next	presenta-
tion	delivered	at	the	second	day.	The	
material	was	“Nationalism”,	which	was	
presented by Mr Hakim. For The last 
presentation	was	about	“Using	Gadget	
In	Positive	Ways”,	presented	by	Mr.	

Arnold. From these materials hopefully 
students	can	be	the	ones	with	global	
perspectives	(up	to	date	with	recents	
technology	and	use	it	in	positive	ways)	
but	they	still	have	nationalism	spirit	in	
their heart.
Besides	those	presentations,	in	this	
MPLS	we	tried	to	do	socialization	
concerning	waste	discipline	program.	
We	did	socialization	through	fun	games	
project	by	using	waste	things.	Students	
were divided into several groups and 
made	a	project	using	the	wastes	they	
brougth from their house. Through 
waste	discipline	projects,	we	would	
like	to	make	waste	discipline	as	the	
habit,	because	waste	problems	can	be	
reduced	by	making	green	living	as	a	
lifestyle. 
Students	presented	their	project	in	
front	of	all	students	from	grade	8,	

grade	9	and	all	teachers	on	the	next	
day. They did it very well. At the last 
session	of	this	event	we	announced	
some	achievements,	the	first	one	was	
the	best	group.	Marcello,	Luann	and	
Joshua	became	the	best	group	in	this	
event.	The	second	achievement	was	
the	best	participant,	and	the	result	
was,	Arantha	from	grade	7	Cedar	as	the	
best	participant	in	this	event.
All	things	successfully	done	and	grade	
7	Cedar	officially	pronounced	that	they	
already passed the MPLS period. Lastly, 
Mr.	Wato	closed	the	event	and	we’re	
ready	for	new	academic	year,	with	new	
family, new spirit and hope. All things 
about	our	school	environment	had	al-
ready	been	socialized	to	all	elements	of	
the	school	and	together	we	are	ready	
to	strive	towards	a	better	universe.	
(HAK)
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Fun Motivation 2016 Year 7 Goes to Trans Studio Bandung 

sukses digelar di Bandung, 19 Mei 2016 bertempat di Trans 

Studio Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh All students of Year 7 

2016-2017 sebanyak 105 murid dan seluruh guru. 

Jalin Semangat 
Kebersamaan dan 
Solidaritas
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Lukman Hardian, M.Pd., selaku PIC ke-
giatan menjelaskan bahwa tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk membangun 
semangat kebersamaan dan solidaritas 
antar siswa se-angkatan. Selain itu, 
tujuan digelarnya kegiatan ini adalah 
untuk	meningkatkan	motivasi	siswa	
dalam	menjalankan	aktivitas	di	sekolah	
dan di rumah.
Seluruh murid terlihat sangat antusias 
mengikuti	rangkaian	kegiatan	Fun	
Motivation	yang	merupakan	kegiatan	
tahunan. Hal ini dikarenakan selain 
dapat membangun semangat kebersa-
maan dalam satu angkatan, murid juga 
dapat belajar meng-organize sebuah 
event. 
Hal yang unik dari kegiatan ini adalah 
murid-murid dapat belajar mengolah 
dan menjalankan sebuah event, karena 
di	kegiatan	Fun	Motivation,	beberapa	
siswa terlibat langsung menjadi pani-
tia.	Dalam	kegiatan	ini	juga	disisipkan	
materi	tentang	motivasi	siswa	yang	
diberikan sehari sebelumnya oleh Mr. 
Jupri, S.S., S.Sos., selaku wakil kepala 
bidang kesiswaan.
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Refreshing Soul & Mind
Nosam,	te	nem	haris	des	ape	cone	porae	occusant	quis	quid	ex	eatur	si	ni	odi	
con	porernatatur	min	etUt	aut	omnihicient,	sae	lit	ullabor	estempelit	occae	
volestias	etur	re,	et	laborae.	Gent	volor.

Lukman Hardian, M.Pd., selaku PIC ke-
giatan menjelaskan bahwa tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk membangun 
semangat kebersamaan dan solidaritas 
antar siswa se-angkatan. Selain itu, 
tujuan digelarnya kegiatan ini adalah 
untuk	meningkatkan	motivasi	siswa	
dalam	menjalankan	aktivitas	di	sekolah	
dan di rumah.
Seluruh murid terlihat sangat antusias 
mengikuti	rangkaian	kegiatan	Fun	
Motivation	yang	merupakan	kegiatan	
tahunan. Hal ini dikarenakan selain 
dapat membangun semangat kebersa-
maan dalam satu angkatan, murid juga 
dapat belajar meng-organize sebuah 
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event. 
Hal yang unik dari kegiatan ini adalah 
murid-murid dapat belajar mengo-
lah dan menjalankan sebuah event, 
karena	di	kegiatan	Fun	Motivation,	
beberapa siswa terlibat langsung men-
jadi	panitia.	Dalam	kegiatan	ini	juga	
disisipkan	materi	tentang	motivasi	
siswa yang diberikan sehari sebelum-
nya oleh Mr. Jupri, S.S., S.Sos., selaku 
wakil kepala bidang kesiswaan.



2726

 Senior High Event

GLORI | Agustus 2016

GR
AD

UA
TI

ON
Se

ni
or

 H
ig

h

Turis	a	consend	eniande	
eres	aliquia	spellor	itatem	
que	non	ereriati	dis	pli-
busa	nos	quo	corrovit	pa	
quas	mod	millam,	offica-
bo.	Obit	ligende	ntemque	
et	ex	est	as	aut	hit	endel	
mi,	tem	si	quid	qui	a	aut	
velesti	nturehe	nimporem	
ut et ama.

Tepat	pada	tanggal	4	Juni	2016	lalu,	
telah dilaksanakan wisuda angka-
tan	ke-7	Senior	High	Sekolah	Glo-
bal Mandiri dengan nama “Kulanta 
Damarudira”	yang	memiliki	arti	“Walau	
tak memiliki ikatan darah tetapi kelu-
arga”. Bertempat di gedung 1 lantai 2 
Sekolah Global Mandiri, kegiatan ini 
sukses	digelar,	dengan	diikuti	sebanyak	
87	murid	yang	diwisuda	dari	program	
MIPA dan IPS. Kegiatan ini berlangsung 
mulai dari pukul 09.00 WIB dan selesai 
pukul 12.00 WIB. 
Mr. Eko Julianto, sebagai PIC kegiatan 
berharap bahwa ke depannya para 
murid yang telah lulus ini bisa menjadi 
generasi penerus terbaik yang dimiliki 
oleh bangsa ini dan tentunya juga se-
lalu membawa nama baik almamater 
Sekolah Global Mandiri. 
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Berbagai rangkaian kegiatan digelar 
mulai	dari	acara	pengenalan	peraturan,	
model belajar, pengenalan kegiatan 
ekstrakurikuler, dan lain-lain. Para 
peserta, yakni siswa baru Senior 
High Sekolah Global Mandiri terlihat 
sangat senang, gembira, dan antusias 
mengikuti	rangkaian	kegiatan	yang	
digelar.
Kegiatan MPLS ini pun ditutup 
dengan	menonton	film	di	gedung	4	
lantai	4,	Sekolah	Global	Mandiri	yang	
dilanjutkan dengan pengumuman 
peserta terbaik MPLS. Diharapkan 
dengan terselenggaranya kegiatan ini 
tingkat	kedisiplinan	murid	semakin	
baik. Selain itu, murid-murid pun 
jadi semakin mengenal lingkungan, 
peraturan,	dan	tata	tertib	yang	ada	
di Sekolah Global Mandiri. Sehingga 
semakin	siap	untuk	mengikuti	proses	
belajar mengajar di Sekolah Global 
Mandiri dengan sangat baik.

KENALKAN LINGKUNGAN 
SEKOLAH, 

TINGKATKAN 
KEDISIPLINAN

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Senior High Sekolah Global Mandiri 
sukses digelar selama 3 hari, yakni mulai dari tanggal 20-22 Juli 2016. Kegiatan ini 
diselenggarakan di Gedung 1 Lantai 2 Sekolah Global Mandiri. Selaku PIC kegiatan 
yaitu	Mr.	Faris	Habib	dibantu	dengan	panitia	yang	semuanya	berasal	dari	guru	
Senior High Sekolah Global Mandiri. Hal ini dikarenakan menurut instruksi dari 
panitia,	murid	tidak	boleh	menjadi	panitia	MPLS.
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RAKER SENIOR HIGH
Dalam	rangka	untuk	mempersiapkan	Tahun	Ajaran	2016/2017,	Senior	High	Se-
kolah Global Mandiri menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja (Raker). Kegiatan 
yang	dilaksanakan	setiap	tahunnya	ini	dilaksanakan	pada	tanggal	12-14	Mei	
2016	bertempat	di	Hotel	New	Ayuda,	Puncak,	Bogor.	Kegiatan	ini	diikuti	seban-
yak	34	orang	guru	bidang	studi,	kepala	sekolah,	dan	2	orang	koordinator.

Penyelenggaraan Raker Senior High 
dipimpin oleh kepala sekolah Senior 
High yang baru untuk Tahun Ajaran 
2016/2017,	yaitu	Mr.	Jupri	dengan	
didampingi oleh Ms. Rahma sebagai 
koordinator bidang kesiswaan serta 
Ms. Yulia sebagai koordinator bidang 
akademik. PIC kegiatan, Ms. Diana, 
menyebutkan bahwa penyelengga-
raan	Raker	ini	tidak	hanya	sekadar	
mempersiapkan segala administrasi 
yang diperlukan, melainkan juga un-
tuk menambah keakraban dan saling 
mengenal terutama bagi para guru 
yang bergabung di Sekolah Global 
Mandiri.
Motto	hasil	Raker	terbaru	Senior	
High, yaitu “All for One and One for 
All” serta “Strive to Glory” menam-
bah keakraban dan semangat dalam 

membentuk	tim	yang	solid	untuk	
mengembangkan prestasi pribadi 
guru, murid, dan sekolah. Selain 
itu, slogan “We are friendly, but 
we’re not friend” ditujukan bahwa 
guru-guru Senior High adalah guru 
yang ramah kepada siapa saja, 
khususnya pada murid, mampu 
untuk diajak berdiskusi dan tempat 
untuk meminta pendapat dan nasi-
hat. Namun tentunya ada batasan 
tersendiri sebagai seorang guru 
yang mampu menempatkan posisi 
yang baik terhadap murid-muridn-
ya.	Dengan	mengikuti	kegiatan	ini,	
diharapkan dewan guru Senior High 
semakin mantap dan siap untuk 
menghadapi segala tantangan dalam 
mengembangkan dan memajukan 
Senior High Sekolah Global Mandiri.
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RAKER SNC

Bertempat di Hotel New 
Ayuda	pada	tanggal	18-20	Mei	
2016 lalu, dilaksanakan Rapat 
Kerja (Raker) SNC. Kegiatan ini 
bertujuan untuk menyusun 
program SNC untuk satu tahun 
ke depan, yakni Tahun Ajaran 
2016/2017.	Kegiatan	ini	juga	
merupakan ajang evaluasi dari 
kegiatan program SNC Tahun 
Ajaran	2015/2016.	
Banyak program yang telah 
disusun untuk mengembang-

kan dan memajukan SNC 
Sekolah Global Mandiri, di 
antaranya yaitu Pasar Ilir, pro-
duksi kertas daur ulang, dan 
rancangan	untuk	membuat	
perlombaan untuk anak-anak 
berkebutuhan khusus. Dengan 
adanya	rancangan	kegiatan	
yang disusun ini, diharapkan 
para dewan guru SNC menjadi 
semakin mantap dan semakin 
siap untuk memulai Tahun 
Ajaran baru.
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GIAT 
Raker Security
Dalam rangka evaluasi kegiatan security selama periode 
Tahun Ajaran 2015/2016 dan untuk menyusun program Giat 
untuk Tahun Ajaran 2016/2017, maka diselenggarakanlah 
kegiatan Giat Raker Security. 

Kegiatan ini berlangsung dalam 2 gelombang. 
Gelombang pertama pada tanggal 21-22 Mei 
2016 dan untuk gelombang kedua berlangsung 
pada	tanggal	28-29	Mei	2016	bertempat	di	
Pantai Sirih, Anyer. 
Rangkaian dari kegiatan raker kali ini di an-
taranya yaitu diskusi dan presentasi kelompok, 
games untuk	tim	building,	tanya	jawab	dan	
penyusunan program. Kegiatan ini juga digelar 
dalam	rangka	refresing	bagi	para	security,	se-
hingga diharapkan setelah kegiatan ini mereka 
dapat bekerja dengan lebih baik lagi.
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Karya Murid

Arim Larasaty
PUDARNYA KEINDAHAN

Lihatlah...
Lihatlah mereka yang 
selalu ada
Lihatlah	mereka	yang	tidak	
pernah	berhenti	bertahan	
untuk kita
Lihatlah jiwa mereka yang 
selalu teguh

Apakah kita pernah melirik 
mereka?
Apakah kita pernah peduli 
terhadap	mereka?
Apakah	sedetik	saja	kita	
berhenti	menyakitinya?
Apakah kita pernah terpi- 
kirkan	merawatnya?

Semua terasa aneh...
Merasa  dunia dan Tuhan 
hanya berada di sebelah 
pihak
Kita	pun	pasti	menyadari	
itu...
Menyadari, bahwa kita 
selalu menggunakan ego
Menyadari apapun yag 
dapat  menghilangkan 
keindahan	dan	kecantikan	
mereka
Yang dulunya hijau, kini 
hanya menjadi sephia
Kapan	kita	akan	berubah?
Berubah	untuk	menyakiti	
alamku...

Reynaldo T.
SANG PETANI

Kau bekerja keras untuk 
keluargamu
Demi memenuhi kebutu-
han sehari-hari
Padi dan ladang menema- 
nimu	setiap	hari
Orang-orangan sawah 
menjaga sawahmu

Berangkat di pagi hari
Pulang di siang hari dengan 
keringat	yang	mengucur	
deras

Tak	henti-hentinya	bekerja
Untuk kebutuhan masya- 
rakat

Para kerbau membantumu
Menyiapkan sawah untuk 
menanam padi
Dengan rapi padi berbaris
Untuk hasil yang manis

Petani…
Jasamu sangat luar biasa
Tanpamu	maka	kita	tidak	
bisa
Aku tak akan melupakan 
jasamu,	tak	akan!

Attala Varyan M.R.
KEMBALI

Alam, kaulah yang mem-
buatku selalu bahagia
Pada saat pagi
Saat matahari mulai 
meninggi
Selalu menerangi
Suara ayam berkokok dan 
dedaunan yang hijau

Burung-burung	berkicau
Masyarakat yang ramah
Padi yang menghijau
Dan	angin	yang	bertiup	
dengan mesra

Birunya langit hari ini
Dan petani yang bekerja 
adalah keseharian

Suara air terjun kedung 
kandang mengalir
Membuat	hati	menjadi	
berpikir;
Dapatkah aku kembali 
mengagumi indahnya    
seperti	sang	penyair?

Cintania Amanta P.
ALAMKU

Alamku…
Kau sangat indah
Kau sangat menarik       
perhatian
Kau sangat memberi 
kenyamanan

Alamku…
Keindahanmu tak ada 
habisnya
Alamku…
Kau	tidak	tertandingi

Terima kasih Tuhan
Telah mengirimkan 
Indonesia ini
Terima kasih alamku 
Kebanggaan berselimut 
keindahan



dapat masuk ke dalam mulutnya.

Saya	tidak	sedih.	Saya	tidak	merasa	
bersalah. Karena menurut saya, hidup 
itu kadang di atas kadang di bawah. 
Saya	bisa	terbang	ke	atas	dan	pasti	saya	
akan turun ke bawah. Saya harus selalu 
memainkan lagu, begitulah takdir saya. 
Saya	tidak	pernah	frustasi,	karena	
sudah kodrat saya. Tidak ada dalam 
kamus	saya,	bangsa	saya	mati	karena	
bunuh	diri.	Tidak	ada	bangsa	saya,	mati	
ketika	terbang	dengan	sengaja	mena-
brakkan	diri	ke	tiang,	pohon,	ataupun	
tembok. Hidup saya hanya untuk 
menghibur	dan	saya	tidak	pernah	
ingkar janji.

 Oleh : Mr. Upang Supardal

33GLORI | Agustus 2016

Nama	saya	Nuri.	Saya	tinggal	bersama	
kedua anak kembar saya di sebuah 
tempat singgah. Hidup kami selalu pin-
dah-pindah, dari tempat singgah yang 
satu ke tempat singgah lainnya, tergan-
tung	cuaca.	Sebelum	musim	penghujan,	
saya	meniti	ranting-ranting	sebagai	
tempat	berlindung	dari	dinginnya	cuaca.	
Dan	ketika	musim	panas,	saya	mencari	
tempat yang teduh untuk melawan 
teriknya sang mentari. Bagi hidup saya, 
tempat singgah itu adalah sebuah lokasi 
sejenak	untuk	istirahat,	lalu	kembali	
dengan kerasnya dunia.

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

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

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

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

TAK PERNAH  
INGKAR JANJI

Teacher Corner
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Academic Corner

PENDIDIKAN
BERPIKIR KRITIS
“Pendidikan itu membebaskan… (Paolo Freire)”
Pendidikan bagi banyak orang merupakan proses untuk menemukan 
hal	yang	penting	dan	berguna	dalam	kehidupannya.	Hal	tersebut	guna	
membebaskan dirinya dari segala hal yang mengekang kemanusiaan-
nya.	Salah	satu	kebebasan	yang	penting	dimiliki	oleh	seorang	adalah	
kebebasan	dari	kebodohannya,	yakni	dari	rasa	tidak	tahu	menjadi	tahu,	
dari	tidak	paham	menjadi	paham	dan	dari	tidak	bisa	menjadi	bisa.	Oleh	
sebab	itu,	pendidikan	berperan	penting	pada	perkembangan	berpikir	
seorang seseorang, dalam hal ini peserta didik.



35GLORI | Agustus 2016

Academic Corner
Membebaskan diri dari kebodohan 
di	sini	dapat	diartikan	juga	sebagai	
kebebasan berpikir. Hal tersebut dika-
renakan dengan bebas berpikir akan 
memancing	daya	nalar	serta	kreativitas	
peserta didik. 
Menurut	Chance	(1986)	berpikir	kritis	
adalah kemampuan untuk menganali-
sis fakta yang ada kemudian membuat 
beberapa gagasan dan memperta-
hankan gagasan tersebut kemudian 
membuat perbandingan. Dengan 
membuat beberapa perbandingan kita 
bisa menarik kesimpulan dan membuat 
solusi atas masalah yang ada.
Melalui	pengertian	tersebut,	dengan	
berpikir	kritis	peserta	didik	dapat	
menemukan solusi dari permasala-
han-permasalahan yang sedang dan 

akan dihadapinya. Bukankah esensi 
lembaga pedidikan adalah memper-
siapkan	peserta	didik	dengan	cara	
penyelesaian masalah-masalah yang 
akan dihadapinya kelak. Apalagi tanta-
ngan global sudah di depan mata, 
dimana	tantangan	yang	muncul	terse-
but	memerlukan	solusi	cara	penyele-
saian yang lebih kompleks lagi.
Peran	guru	menjadi	penting	di	sini.	
Ia	tidak	hanya	menjadi	penyampai	
informasi kepada murid. Tetapi lebih 
dari	itu,	Ia	menjadi	penstimulus	peserta	
didik agar dapat mempergunakan 
kemampuan	berpikir	kritisnya.	Kebi-
asaan-kebiasaan yang hanya menden-
garkan	dan	mencatat	di	dalam	kelas	
tidak	lagi	menjadi	metode	utama.	
Akan tetapi, rangsanglah peserta didik 
tersebut dengan masalah-masalah yang 
ada di sekitar mereka sehingga critycal 
thingking mereka terasah. 
Selain peran guru, peran orang tua, dan 
lingkungan	tak	kalah	penting.	Karena	
dengan orang tua dan lingkungan yang 
membiasakan	berpikir	kritis	tentu	pe-
serta didik akan lebih terasah kemam-
puan intelektualitasnya.
Hal tersebut juga sejalan dengan 
konsep crytical thingking mutakhir 
menurut Paul (1993) bahwa dengan 
berpikir	kritis	akan	berdampak	secara	

kemampuan intelektualitas seseorang 
sehingga seseorang yang mempunyai 
crytical thingking yang baik tentu akan 
mempunyai kemampuan intelektual 
yang baik juga dibandingkan yang 
tidak	mempunyai	kemampuan	crytical 
thingking. 
Adapun keuntungan dari membiasakan 
peserta	didik	berpikir	kritis	antara	lain	
adalah peserta didik akan lebih banyak 
mempunyai	ide	kreatif,	selanjutnya	
adalah peserta didik akan lebih mema-
hami sudut pandang orang lain, lalu 
peserta didik juga akan menjadi lebih 
mandiri, dan yang terakhir peserta 
didik akan mudah menemukan peluang 
baru. Semua hal tersebut adalah modal 
dasar peserta didik agar Ia dapat men-
jawab tantangan global dewasa ini.
Jadi,	berpikir	kritis	merupakan	bagian	
dari membebaskan seseorang, dalam 
hal ini membebaskan  peserta didik 
dari	kebodohan	atau	ketidaktahuan	
yang membelenggunya. Oleh sebab 
itu, seyogyanya kita semua (baik guru, 
orang tua, maupun lingkungan) harus 
membiarkan dan mengarahkan anak-
anak kita agar dapat terbiasa berpikir 
kritis	karena	itu	merupakan	salah	satu	
cara	membebaskan	dan	memerdeka-
kannya dari hal-hal yang mengekang 
sifat kemanusiannya.
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