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Akhir	semester	satu	tahun	ajaran	2016/2017	yang	
bertepatan	dengan	akhir	tahun	2016	menjadi	satu	
hal	yang	tentunya	sudah	ditunggu	para	murid,	

guru,	dan	staf	Sekolah	Global	Mandiri.	Melepaskan	lelah,	
kumpul	bersama	keluarga,	dan	mengisi	kembali	tenaga	
adalah	sekian	dari	banyaknya	alasan	untuk	menikmati	
liburan.
				Saya	mengharapkan	kegiatan	liburan	ini	juga	diisi	dengan	
hal	yang	positif	karena	mendapatkan	ilmu	tak	selamanya	
hanya	dengan	duduk	di	kelas.	Cari	dan	nikmatilah	liburan	
yang bernilai edukasi, khususnya bagi murid year 6, year 
9,	dan	year	12	yang	akan	menghadapi	Ujian	Sekolah	dan	
Ujian	Nasional	tahun	depan.	Saya	juga	berharap	agar	tetap	
mengedepankan	kesehatan	dan	keamanan	selama	berlibur.
				Pada	edisi	Glori	Desember	ini,	saya	mengucapkan	selamat	
kepada	para	murid	baik	level	Pre-Primary,	Primary,	Junior	
High,	Senior	High,	dan	SNC	atas	prestasi	yang	telah	diraih,	
baik	prestasi	akademik,	maupun	non-akademik.	Saya	
juga	mengucapkan	terima	kasih	kepada	para	staf,	guru,	
dan seluruh keluarga besar Sekolah Global Mandiri atas 
dedikasinya selama satu semester ini.
				Semoga	usai	menikmati	liburan,	kita	dapat	kembali	
ke	sekolah	dengan	kondisi	fisik	dan	mental	yang	siap	
menyambut semester kedua. 

note Directore

daftar isi

Tim Redaksi
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Achievement
Juara 1, 2, dan 3 
Lomba Renang
Empat murid Pre-Primary Sekolah Global Mandiri Cibubur berhasil 
menduduki tiga posisi teratas dalam Lomba Renang di Sekolah 
Embun Pagi pada tanggal 29 Oktober 2016. Mereka adalah 
Kiana Andjani Zahran (Emas), Richard D Sunarya (Perak), serta 
Muhammad Shafiy Altair dan Evelyn Valerie Aslan (perunggu) yang 
mengharumkan nama Sekolah Global Mandiri di tingkat antarsekolah.   
keempat murid Pre-Primary ini dilatih oleh Mr. Miesuari, S.Pd.1

Juara 1  
Story Telling
Keya (year 2 Jefferson) menggoreskan namanya sebagai juara pertama 
dalam perlombaan Story Telling untuk kategori A dalam acara Bookweek 
2016 di Sekolah Global Mandiri Cibubur. Selain Keya, Dyo dan Aurel juga 
berhasil menyabet posisi pertama lomba Story Telling untuk kategori B. 2

Juara III  
Kompetisi Roket Air
Tim Roket Air Junior High 
Sekolah Global Mandiri Cibubur 
kembali meraih prestasi di luar 
sekolah. Kali ini tim roket air 
Junior High berhasil meraih 
posisi ketiga dalam Kompetisi 
Roket Air yang diselenggarakan 
di Kampus Universitas 
Indonesia, Depok .

3
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Student Profile

Andrea Lorenzo Wirawan adalah salah satu murid Sekolah Global Mandiri Cibubur yang berrestasi.  
nama Andre sudah tak asing lagi di Sekolah Global Mandiri Cibubur berkat prestasi akademik dan non-
akademiknya. Kini, Andre yang tengah menjabat posisi Ketua OSIS Senior High periode 2016-2017 Sekolah 
Global Mandiri  Cibubur, ternyata sudah meniti ilmu sejak sebelas tahun silam di Sekolah global mandiri. Dari 
sekolah inilah pria kelahiran 16 tahun silam ini memperoleh sejumlah prestasi  yang membanggakan.

Memulai sekolah sejak bangku 
Pre-Primary di Sekolah Global 
Mandiri	Cibubur,	pria	kelahiran	

Ciamis,	20	April	2000	ini	mengaku	senang	
dan bangga menjadi bagian dari keluarga 
besar Sekolah Global Mandiri. Fasilitas 
sekolah	yang	lengkap	dengan	lokasi	
strategis	dan	tingkat	keamanan	cukup	baik	
adalah	sebagian	kecil	alasan	bungsu	dari	
dua bersaudara ini betah meneruskan 
jenjang	demi	jenjang	pendidikannya.	
Ditambah	dengan	guru-guru	yang	mampu	
menyampaikan	pelajaran	dengan	baik,	
membuat	Andrea	tidak	pindah	ke	lain	hati.
    Memasuki sebelas tahun bersekolah di 
Sekolah	Global	Mandiri	Cibubur,	penyuka	

mata	pelajaran	bahasa	Jerman	ini	
semakin	berprestasi,	baik	di	dalam	kelas	
maupun	di	luar	kelas.	Ternyata	jejeran	
prestasi	yang	diraihnya	tidak	didapatkan	
dengan	mudah.	Pria	yang	bercita-cita	
menjadi	pengusaha	ini	mengaku	memiliki	
cara	belajar	dan	strategi	khusus.	“Pandai	
manajemen waktu, rajin belajar, dan 
bekerja	keras.	Tiga	motto	ini	selalu	aku	
ingat	dan	terapkan	agar	bisa	menjadi	yang	
terbaik,	“	kata	Andrea	yang	senang	belajar	
matematika	dan	fisika.	Kamu	ingin	jadi	
seperti	Ketua	OSIS	kita?	Ayo,	belajar	yang	
giat dan selalu berusaha. 

PANDAI MANAJEMEN WAKTU, 
RAJIN, DAN KERJA KERAS

>>>

JH Runner Up 
Sam Soccer Y8 (2013)1.
JH Peringkat 4 
Liga Coca-cola (2013)2.

Wakil Ketua OSIS 
JH 2013-20143.
JH Y9 
The Best Student (2015)4.

5. Ketua Angkatan 
JH 2014-2015

6. Y10 Ranking 1 
(Term 1 & 2)

7. Ketua OSIS Senior High 
2016-2017
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Tanamkan 
Nilai Gemar 
Membaca 
dan Menulis

Pria kelahiran Jakarta 
4	Agustus	1987	ini	
memulai kariernya 

sebagai teacher year 10 
Senior High Sekolah Global 
Mandiri	Cibubur.	Kini,	anak	
kedua	dari	tiga	bersaudara	
ini	mendapat	kepercayaan	
untuk menjadi mentor year 
12 Tokyo.       
    Dididik dengan 
lingkungan		pengajar,	
membuat Mr. Shandy 
menanamkan sejumlah nilai 
kepada	peserta	didiknya.	
“Jujur,	tidak	mencontek,	
dan	tidak	menjadi	plagiat	
adalah nilai dasar yang saya 
tanamkan	kepada	murid-
murid.	Ini	penting	karena	
dari jujurlah sesorang 
dapat	berkembang	menjadi	

Menjadi guru adalah cita-citanya sejak lama. Besar di keluarga pendidik, menginspirasi 
Mr. Shandy Fahri Azmie, S.Pd., untuk berkecimpung di dunia yang sama dengan kedua 
orang tuanya. Atas dasar itulah, usai menamatkan studi di Jurusan Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, MR. Shandy menetapkan hati untuk 
bergabung menjadi teacher bahasa Indonesia di Senior High Sekolah Global Mandiri 
Cibubur pada 2014 lalu.

pribadi	yang	baik,”	ucap	
pria	yang	hobi	membaca	
buku dan mendaki gunung 
ini.
				Selain	tiga	nilai	itu,	
Mr.	Shandy	yang	pernah	
mengantarkan sejumlah 
muridnya untuk meraih 
Juara	III	baca	puisi	dalam	
Korean Book Fair di Istora 
Senayan	pada	2015	ini,	
juga	mengajarkan	para	
muridnya untuk bisa 
berpikir,	berbicara,	dan	
menulis	dengan	sistematis.	
“Saya	juga	mengajak	
anak-anak	untuk	berpikir	
dan	berpendapat	dengan	
logis	serta	kritis.	Untuk	
mencapai	semua	nilai	
yang saya tanamkan, gaya 
belajar	yang	saya	pilih	

adalah	pendekatan	personal,	interaktif,	mengedepankan	
riset,	belajar	di	luar	ruangan,	dan	pola	duduk	letter U 
agar	bisa	saling	memperhatikan	sesama	murid	sehingga	
kepercayaan	diri	akan	timbul.”
    Mr. Shandy yang juga mewajibkan murid-muridnya 
untuk	membaca	dan	membedah	buku	tiap	bulan	ini	
berharap	agar	anak	didiknya	dapat	membuat	gerakan	
literasi	dengan	tujuan	supaya	anak-anak	lebih	gemar	
membaca,	menulis,	dan	berbicara	dengan	baik.		

Juara I Sayembara 
Penulisan Drama, 

Balai Bahasa (2008)

1 2

3
Grup  Terbaik III 

Festival Teater Jakarta 
(2012)

Aktor Terbaik
Festival Teater Jakarta 

(2013)

4
Terbaik ke-II

Baca Puisi PEkan Seni 
Mahasiswa Daerah 
Wilayah DKI Jakarta 

>>>
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Speak Up

6

REINALYA AUDIE NUGRAHA (KG-B SATURN )
Buat aku, liburan yang seru itu jalan-jalan ke 
pantai atau ke gunung. Liburan akhit tahun ini, aku 
bersama keluarga mau pergi ke pantai. Di sana aku 
main pasir, bikin istana dan piramida pasir, cari 
kerang atau kepiting.

KAIRO BALYA (KG-B VENUS)
Aku suka menghabiskan liburan dengan jalan-jalan 
ke luar kota bersama keluarga. Liburan yang seru 
buat aku kalau dapat membeli mainan banyak. 

KAREN VALENTINE (YEAR 8 BOAS)
Pada dasarnya, tujuan liburan kemana saja  yang 
penting seru dan menyenangkan. Akhir tahun ini, 
aku berencana untuk berlibur ke Bandung untuk 
jalan ke tempat wisata dan belanja.

CARLOS SUCITRA (YEAR 8 COPERNICUS)
Liburan yang seru itu bagi aku cukup dengan 
kumpul keluarga dan teman-teman melakukan 
kegiatan menyenangkan. Rencana, aku akan 
berlibur ke daerah Bandung dan Bogor untuk 
berenang dan foto-foto.
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Speak Up

KAIRO BALYA (KG-B VENUS)

CARLOS SUCITRA (YEAR 8 COPERNICUS)

MUHAMMAD RAFI  (YEAR 11 BOSTON)
     Liburan yang seru adalah liburan yang 
mengeksplore Indonesia, misalnya kita dapat 
hiking ke gunung yang ada di Indonesia. Banyak 
tempat wisata indah Indonesia yang dapat kita 
eksplore. Untuk liburan akhir tahun ini, saya 
akan menghabiskan waktu untuk pergi bersama 
keluarga.

ESTHER MARLEN  (YEAR 10 BERLIN)
     Menurut aku, liburan yang seru adalah liburan 
bersama keluarga, bepergian ke tempat yang indah 
dan edukatif. Tahun lalu, saya bersama keluarga 
mengunjungi sanak family di Belanda. Di sana, 
saya banyak menghabiskan waktu berkunjung 
ke museum, gereja, dan bangunan bersejarah 
di sana. Akhir tahun ini, saya berencana untuk 
berlibur keliling Indonesia, salah satunya Bali untuk 
mengeksplore lebih dalam Bali dan berjemur. 

ANGELA ZEFANYA SIDABATAR  (YEAR 4 MAGELLAN) 
   Liburan yang seru ketika aku liburan tahun 
lalu ke Amerika bersama keluarga. Di sana, aku 
mengunjungi museum Dinosaurus, uniknya di 
dalam museum itu tersimpan senjata tradisional 
masyarakat Papua. Liburan kali ini, aku bersama 
keluarga berencana untuk berlibur ke tempat nenek 
di Pulau Samosir untuk jalan jalan dan mencicipi 
makanan khas nusantara yang ada di sana.

VREDERINO CHRISTIAN H  (YEAR 3 NEWTON)
     Liburan yang menyenangkan adalah liburan yang 
penuh petualangan dan bisa lari-lari. Akhir tahun 
ini, rencananya aku mau liburan ke Lombok dan Bali 
untuk berenang, snorkeling, main basket, dan lari 
larian. 
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Edukasi
DestinasiMenarik

Sarat 

GODONG IJO   DEPOK >>>

>>>

Berlibur sambil belajar? 
Siapa bilang tidak bisa. Meski 
dalam suasana liburan, 
kamu bisa tetap mengasah 
otak dan menambah ilmu 
pengetahuan. Berikut ini 
sejumlah destinasi menarik 
yang bisa menyegarkan 
otak dan badan sekaligus 
menambah pengetahuan. 
Kalau kamu belum punya 
rencana menghabiskan liburan 
kemana, silakan kunjungi 
tempat-tempat menarik ini ya!

Bermain sambil belajar dengan nuansa alam bisa dilakukan 
di	Godong	Ijo,	Depok.	Di	sini	kita	bisa	menikmati	beragam	
kegiatan,	mulai	dari	menjelajahi	hutan	yang	berisi	kelompok-
kelompok	tumbuhan	sesuai	kategorinya,	menangkap	belut	
atau	bebek	di	lumpur,	hingga	memancing	ikan	seberat	40	
kilogram	di	kolam	pemancingan.	Tak	kalah	menarik,	kegiatan	
membuat	keramik	dan	membuat	batik	bisa	pula	dilakukan	di	
areal	seluas	tiga	hektar	ini.	Dijamin	pulang	dari	Godong	Ijo	
pengetahuan	dan	kecintaan	akan	alam	semakin	bertambah.
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Theme
Desa Sindang Barang  Bogor>>>

Buat kamu yang senang sejarah, Desa Sindangbarang di Bogor ini bisa 
dimasukkan ke dalam list wisata liburan akhir tahun 2016. Di desa ini kita bisa 
melihat	budaya	asli	yang	konon	merupakan	warisan	Kerajaan	Pajajaran.	Cerita	
rakyat atau folklore	tentang	Kerajaan	Pajajaran	juga	bisa	didengar	langsung	
dari	pendongeng	asli	desa	ini.	Bahkan	sejumlah	peninggalan	kerajaan,	seperti	
menhir,	batu	tapak,	dan	lainnya	bisa	ditemui	di	sini.	Tak	hanya	mempelajari	
sejarah,	di	sini	kita	juga	dapat	menikmati	dan	mempelajari	kesenian	Sunda	
serta	permainan	tradisional	Sunda.	Sebagai	bonus,	bila	berkunjung	ke	Desa	
Sindangbarang	kita	turut	menyumbang	pemasukan	bagi	daerah	dan	tentunya	
mendapatkan	suasana	yang	tenang,	asri,	dan	bersih.

Museum Satwa  Malang
Melihat	replika	dinosaurus	
mungkin sudah biasa, 

tetapi	di	Museum	Satwa,	Malang	
kamu	tidak	hanya	akan	menemukan	
replika	binatang	purba	itu	saja.	
Banyak	replika	hewan	lain	yang	juga	
diabadikan dalam museum bertaraf 
internasional ini. Bangunan yang 
mewah	dan	megah	dengan	pilar	
tinggi	mirip	Gedung	Putih	USA	ini	
akan	mengajak	kamu	mendapatkan	
informasi mengenai hewan-hewan 
dan	peninggalan	bersejarah	yang	
ada di dalamnya. 

>>> Sudah punya list liburan yang seru buat 
menutup akhir semester dan akhir tahun 
ini? Kalau sudah, pastikan barang-barang 
berikut dibawa dalam tas supaya liburan 
kamu tidak terganggu.

1 Handphone & charge
Ya, pastikan handphone dan charge masuk dalam tas yang 
kamu pakai saat liburan agar komunikasi tetap jalan terus 
meski terpisah jarak.

2 Kamera
Untuk mengabadikan momen membahagiakan ini, selain 
menggunakan kamera hp kamu juga sebaiknya siapkan kamera 
lain, seperti DSLR, pocket camera, atau go pro. 

3 Pasport & identitas diri
Jangan sampai liburan kamu jadi berantakan karena pasport dan 
identitas diri tertinggal. Ini juga penting kalau kamu mengalami 
kejadian buruk saat berada di daerah yang bukan wilayah kamu.

4 Kacamata, sunblock, dan topi
Tiga item ini adalah kebutuhan wajib yang membantumu tetap 
sehat dan nyaman selama liburan, khususnya kamu yang berminat 
menghabiskan liburan di pantai atau gunung. Tidak mau kan 
kulitmu menghitam saat masuk sekolah nanti?

5 Uang cash
Meski kamu berlibur denganorang 
tua yang menanggung semua 
biaya liburan, tapi sebaiknya 
kamu juga menyiapkan 
uang tunai untuk berjaga. 
Siapa tahu ada barang 
yang ingin kamu 
beli, tetapi orang 
tua sedang tidak 
ada uang tunai 
di dompet. Atau 
bisa juga kamu 
sumbangkan ke 
pengemis yang 
ada di jalan. Berlibur 
bukan berarti libur dari 
kegiatan sosial, kan?

>>>
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Pre-Primary Event

10

Book 
Week 
2016 &

OPEN
HOUSE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Menutup semester satu tahun ajaran 2016/2017, seluruh murid pre-primary Sekolah 
Global Mandiri Cibubur terlibat dalam rangkaian Open House dan Bookweek 2016. 
Kegiatan tahunan kali ini mengambil tema "I am Brave" yang diangkat dari tokoh-
tokoh cerita dalam buku cerita anak-anak. Salah satu kegiatannya adalah fashion 
show yang digelar selama dua hari pada tanggal  2 dan 3 November 2016. 

Tak	sekadar	menampilkan	
fashion show, kegiatan 
ini	pun	menampilkan	

perlombaan	Mewarnai,	
Menggambar,dan 
Menyanyi.	Untuk	
sesi	pertama,	
fashion show 
ditujukan untuk 
kalangan internal Pre-
Primary Sekolah Global 
Mandiri Cibubur. Sesuai 
dengan	tema	"I	am	Brave"	para	
murid	menampilkan	beragam	
jenis busana fairy tale dan 
superhero kesukaan mereka.  
Aksi	lenggak-lenggok	para	
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Pre-Primary Event
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murid	diiringi	marching	band	
Pre-Primary yang baru dimulai 
pada	tahun	ini.	Tak	hanya	itu,	
kegiatan	ini	menampilkan	Puppet 
Show yang di-support oleh PAB.                    
Kolaborasi	apik	yang	diperlihatkan	
para	murid	semakin	memikat	
hati	penonton,	baik	dari	guru,	
orang	tua,	PAB,	maupun	sponsor	
(Global	Art,	Gramedia,	W'J	Store,	
dan	English	Faster).	Sementara	
untuk sesi eksternal yang digelar 
keesokan harinya Bookweek 2016 
mengundang	190	peserta	yang	
berasal dari sejumlah sekolah 

Juara kategori 
Internal

Nursery
Best Pose :Vanessa (Bee)
Unique Costume : Arya (Dolphin)
Best Couple : Vanessa (Bee)

KG-A
Best Pose : Davin (Rose)
Unique costume : Audrey (Rose)
Best couple : Audrey (Rose)

KG-B
Best Pose : Malika (Saturn)
Best Unique Costume : Adnan (Venus)

Murid Pre-Primary yang 
menjadi pemenang 
kategori eksternal
Fashion show (kategori 
2-3 tahun)
Juara 1 : Vanessa
Juara 2 : Maliq

 Fashion Show (kategori 
4-6 tahun)
Juara 1 : Malika
Juara 3 : Mila

undangan dan undangan individual.   
    Meski harus bersaing dengan 
lawan-lawannya,	para	peserta	tetap	
bersemangat	mengikuti	perlombaan.
    Sebagai PIC rangkaian 
Bookweek	2016,	Ms.	Lidya	Agustina	
Peranginangin,	S.S.,	mengungkapkan	
bahwa tujuan kegiatan ini adalah 
untuk	membentuk	kepercayaan	diri	
dan	keberanian	murid	untuk	tampil	
di	depan	audience., serta untuk 
mempererat	hubungan	orang	tua	dan	
anak melalui sejumlah lomba yang 
melibatkan orang tua.
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Pre-Primary Event 

Tak	sekadar	mendapatkan	pengalaman	
manis,	para	murid	Nursery	ini	juga	
dapat	langsung	membuat	kue	

coklatnya	sendiri,	yaitu	Chocoball	dan	choco	
name	tag	yang	merupakan	kue	khas	dari	
Dapur	Coklat.	Dipandu	pemateri	dari	Dapur	
Coklat	dan	tiga	guru	(	Ms.	Adlin,	Ms.	Ratih,	
dan	Mr.	Vicky)	seluruh	murid	begitu	antusias	
dan	semangat	membuat	dua	kue	primadona	
itu. Asiknya lagi, setelah membuat kue mereka 
dapat	langsung	mencicipi	atau	membawa	
pulang	hasil	karya	mereka	sebagai	buah	
tangan.
				Pengalaman	baru	yang	diberikan	kepada	
anak didiknya ini, tak semata bertujuan 
mengenalkan	varian	sajian	coklat	saja,	

menurut Ms. Adlin Shabila Mulya, S.Hum., 
fieldtrip ini juga mengajarkan murid akan 
manfaat	yang	terkandung	di	dalam	coklat.	

Pengalaman Semanis Coklat
Nursery goes to      Dapur Coklat

Coklat. Kudapan yang satu ini tentu menjadi favorit siapapun. Rasanya yang manis dan kaya manfaat, 
membuat sajian aneka coklat digemari seluruh kalangan. Seperti manisnya rasa coklat, sebanyak 15 murid 
Nursery Sekolah Global Mandiri Cibubur mendapatkan pengalaman manis saat berkunjung langsung ke 
Dapur Coklat Cabang Cibubur dalam fieldtrip yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016.

    "Ada banyak manfaat yang bisa 
kita	dapatkan	saat	mengonsumsi	
coklat,	seperti	menghilangkan	
stress,	mencegah	penyakit	jantung,	
menurunkan tekanan darah, dan 
masih banyak lagi. Semoga setelah 

mengikuti	fieldtrip	ini,	para	
murid	dapat	merasakan	manfaat	
kandungan	coklat,	tapi	satu	hal	
yang harus diingat, setelah makan 
coklat	jangan	lupa	sikat	gigi	agar	
tidak	sakit	gigi,"	ucap	Ms.	Adlin.
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Learn to LOVENature

The firts kg-b fieldtrip in academic year 2016/2017 is animals and plants. students 
went to kuntum farmfield, bogor to learn kind of farm animals and how to take care 
of them. students  feed  cow, sheep, chicken, duck, etc.  the last activity was catching 
fish.

we	went	to	Kuntum	Farmfield	
on 15th of November 2016. 
We	left	school	at	07.00	and	

went	back	school	at	14.00.	There	are	
40	student	of	KG-B	joint	the	fieldtrip.	
The	PIC	the	fieldtrip	is	Ms.	Indah.	The	
students learnt about kind of farm 

animals	such	as	cow,	sheep,	chicken,	
duck,	etc.	Students	learnt	how	to	take	
care	and	feed	farm	animals.	

            All	the	students	felt	happy	and	enjoyed	the	fieldtrip.	Especially	when	they	
were	catching	fish	and	when	they	
brougt	the	fishes	home.	"I	love	the	

fieldtrip	and	Ilove	to	feed	the	cow,"	
said	Al	(KG-B	Saturn).

    

Pre-Primary Event 
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Glorivaganza 
Interschool 
Competition 
(An event to grow the 
competitive spirit)

Glorivaganza 
Interschool	
Competition	2016	
took	part	at	Global	
Mandiri	School	
Jakarta on 2nd of 
November 2016. 

This event was the main event of 
Book	Week	Pre-Primary	included	
in	the	series	of	Open	House	Global	
Mandiri	School	Jakarta.	
						Glorivaganza	Interschoool	
Competition	2016	was	an	annual	
event.	Ms.	Resha	Rahmayanti,	
S.Pd as a PIC told that this year 
Glorivaganza was themed "Animals". 
This	event	started	from	08.00	WIB	
to 12.00 WIB. It was started with 
dancing	performance	from	Pre-
Primary's	dancing	extracurricular	
group.	This	event	filled	with	series	
of	interschool	competitions.	The	
completions	comprised	of	four	
competitions	which	were	swimming	
competition,	singing	competition,	
retelling	picture	and	English	story	
telling.	Choir	extracurricular	and	
story	telling	from	teacher	also	took	
part	in	this	event.	
						Students	was	enthusiastic	to	
participate	in	this	event,	because	
they	could	hone	their	interest	and	
talents.	It	was	hoped	this	kind	of	
event	could	be	held	next	time,	
because	this	event	could	encourage	
competitive	spirit	of	the	students.	
Thank	you	to	the	sponsor	that	
supported	this	event:	English First 
Harapan	Indah	and	I Can Read 
Jakarta Garden City and also to the 
parents	that	had	supported	this	
event.

14 GLORI | Desember 2016
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INTRO
DUCING

Animals through 
Book Week Pre-Primary at Global Mandiri 

School Jakarta held a unique 
event through Book Week. This 
event was to encourage students 
to love reading books to be more 
confidence, to enhance creativity 
and to build relationship among 
parents. The event was held at 
share area Global Mandiri School 
Jakarta for five days from 31st of 
October to 4th of November 2016. 
Various activities each day had 
been explored.

The	first	activity	was	
Students	art	activity	
and by Book Cover. 

Each	class	made	a	book	cover	
with assigned theme: Nursery: 
Jungle	Animals,	KG-A	Rocket:	
Pet	Animals,	KG-A	Bicycle:	Sea	
Animals,	KG-B	Submarine:	Farm	
Animals.
				The	second	activity	
Pre-Primary Got Talent. The 
activity	was	for	the	students	
to show their talents. It will be 
monthly.
				The	third	activity	was	
Glorivaganza	Interschool	
Competition	where	other	
schools	from	Jakarta	and	
Bekasi	participate.	The	

Glorivaganza	exhibited	of	
swimming	competition,	singing	
competition,	retelling	picture	
and English story telling.
				The	fourth	activity	was	
Parents	Volunteering	Teaching	
where	the	representative	of	
parents	were	teaching	art	
(stick	animals)	and	decorating	
cupcakes.	The	series	of	Book	
Week event was ended with 
dance	performance	from	all	
classes	exploring	animals.	
Ms.	Resha	Rahmayanti	as	PIC	
of	the	event	invited	all	parents	
to	take	part	in	the	performance	
of	Magic	show	and	choir.	The	
event	closed	with	a	dance	from	
teachers.

GLORI | Desember 2016
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Fall Invitational 
2016LOVE AND CARE

Menyayangi sesama adalah bagian tak terpisahkan dari prinsip 
dasar Sekolah Global Mandiri Cibubur. Sebagai penerapan prinsip 
itulah year 3 dan year 4 Primary Sekolah Global Mandiri Cibubur 
mengadakan kegiatan bertajuk “Love and Care” >>>

 Dalam kegiatan yang dilaksanakan 
pada	tanggal	1	dan	2	November	
2016,	murid-murid	Year	3	dan	Year	4	
masing-masing menyuguhkan booth 
yang	berbeda	bagi	pengunjung.	Para	
undangan yang terdiri dari seluruh 
murid Primary Sekolah Global Mandiri 
dan	orangtua	murid	dapat	memilih	
booth sesuai keinginan mereka masing-
masing,	seperti	:	booth movie, booth 
magic, booth cafetaria, booth karaoke, 
booth art, booth beauty, booth sport 
, dan booth english.	Sementara	Year	4	
menghadirkan booth cafetaria, booth 
art, booth cinema, booth photograph, 
dan booth sport.
					"Kami	berharap	dari	kegiatan	
ini	para	murid	dapat	belajar	tentang	
kepedulian	terhadap	lingkungan	
alam dan juga lingkungan sosial. 
Selain	itu,	delapan	booth yang 
disediakan sejalan dengan tema 
pembelajaran	"kepedulian	terhadap	
lingkungan sosial", kata Mr. Abdus 
Shomad, S.S., sebagai PIC Year 3. 

						Uang	hasil	penjualan	akan	
disumbangkan	kepada		SD	Wanaherang	
yang	dilanda	angin	puting	beliung.	
Sedangkan	uang	hasil	penjualan	Year	
4	akan	didonasikan	untuk	Borneo	
Orang	Utan	Survival	(BOS).	Menurut	
PIC	Year	4,	Mrs.	Efriens	Nomiyensli,	S.E.	
Salah	satu	peserta	menyatakan	kesan	
positifnya.	"Kegiatannya	bagus	karena	
saya jadi belajar bagaimana melayani 
pelanggan.	Apalagi	karena	uang	hasil	
kerja keras kami akan dimanfaatkan 
untuk	BOS,"	ucap	Jeje	(4	Columbus).

Y3&Y4
PROJECT
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Fall Invitational 
2016Murid-murid Primary Sekolah Global 

Mandiri kembali berkompetisi di luar 
sekolah. Kali ini mereka unjuk gigi 
dalam ajang perlombaan renang 
bertajuk “Fall Invitational 2016” yang 
diselenggarakan oleh Jakarta 
Intercultural School. Perlombaan 
yang dilaksanakan pada 5- 6 November 
2016 membawa nama sejumlah murid 
Primary Sekolah Global Mandiri 
menorehkan catatan prestasinya.

Fransisca	H.A.	Setiabudi	
berhasil	meraih	pita	
emas karena menjadi 

juara seri di kategori Gaya 
Dada.	Selain	Fransisca,	
Kaylila	Ivanika	Almeira	
berhasil	menduduki	posisi	
ketiga	di	seri	50m	untuk	
kategori Gaya Punggung. 
Sementara	di	peringkat	10	
kategori Gaya Dada 50m 
dan	Gaya	Kupu-Kupu	50m,	
ada I Wayan Bagus Mahesa 
dan	Gusti	Ayu	Nathania	yang	
menggoreskan namanya.
				Prestasi	yang	diraih	para	
murid	ini	tak	lepas	dari	
latihan	yang	diberikan	oleh
Mr. Fran Hall selaku 
head coach yang turut 
mendampingi	anak	didiknya	

untuk	mengikuti	kejuaraan	
renang yang digelar di Jakarta 
Aquadragons. Selain Sekolah 
Global	Mandiri,	17	sekolah	
internasional dan klub 
renang internasional turut 
memeriahkan	perlombaan	
yang digelar satu tahun sekali 
ini.
						Mr.	Fran	Hall	berharap	
agar	prestasi	para	murid	
tidak	hanya	berhenti	
sampai	kompetisi	ini	saja.	
“Saya	harap	mereka	bisa	
melebarkan	sayap	lagi	agar	
bisa	meraih	prestasi	di	ajang	
bergengsi kejuaraan renang 
lainnya,”	ucap	Mr.	Fran	Hall	
yang	melatih	para	peserta	
selama	tiga	minggu.	



18 GLORI | Desember 2016

Primary Event

MEMBANGUN KEA RIFAN 
MELALUI CERITA RAKYAT
Setiap tahunnya ada saja hal menarik yang dihadirkan dalam Open House Sekolah Global Mandiri Cibubur. 
Kali ini, dalam kegiatan bertajuk Bookweek 2016 Primary Sekolah Global Mandiri Cibubur mengadakan 
sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan buku, diantaranya: morning reading, mewarnai, dan membuat 
komik, serta menulis cerpen. Kegiatan ini diselenggarakan selama lima hari mulai tanggal 24 hingga 28 
Oktober 2016.

Mengambil	tema	"Kearifan	
Cerita Rakyat", Bookweek 
2016 mengajak seluruh 

murid Primary mulai Year 1 hingga 
Year	6	turut	berpartisipasi.	Sesuai	
dengan minat dan bakat, mereka 
bisa	memilih	dan	mengikuti	kegiatan	
yang	disukai,	seperti	mendesain	cover	
buku raksasa untuk yang senang 
mendesain. Bagi yang menyukai komik, 
mereka	berpartisipasi	dalam	kegiatan	
membuat dan mewarnai komik.             
     Sementara yang menyenangi 
cerpen,	mengikuti	kegiatan	menulis	
cerpen.	Kegiatan	yang	tak	kalah	
menarik adalah bedah buku dan 
retelling story dengan disaksikan 
peserta	lain.
      Book Week 2016 Primary Sekolah 
Global Mandiri Cibubur semakin 
meriah dan seru dengan hadirnya 
Kak	Awam,	seorang	pendongeng,	
serta	Kak	Maulana,	seorang	pesulap,	

di	tengah-tengah	peserta.	Acara	
dongeng ini didukung oleh PAB 
Primary.	Hadirnya	Kak	Lygia	
(writer)	dalam	kegiatan	workshop 
menambah	pengetahuan	para	
murid	akan	teknik	penulisan.	Saat	
penyampaian	materi	penulisan,	
para	murid	bebas	bertanya	apa	saja	
yang berkaitan dengan dunia tulis-
menulis.
					Uniknya,	seluruh	rangkaian	
kegiatan ini memiliki benang merah 
yang sama dan sesuai dengan 
tema,	yakni	mengangkat	cerita	
rakyat	sebagai	objeknya.	Kekayaan	
akan folklore memudahkan murid 
mengembangkan imajinasi saat 
diangkat dalam objek kegiatan 
mereka.
						Meski	menjadi	acara	tahunan,	
kegiatan	Bookweek	2016	tetap	
menarik	perhatian	para	murid.	
Mereka	tidak	menganggap	kegiatan	

rutin	setahun	sekali	ini	sebagai	
kegiatan yang membosankan. 
Para murid justru terlihat 
bersemangat	menikmati	satu	demi	
satu	rangkaian	acara.	
      Ms. Sri Rizkiyana, S.Pd., 
selaku	PIC	berharap	agar	setelah	
mengikuti	berbagai	kegiatan	dalam	
Bookweek	2016,	para	murid	dapat	
lebih	menyukai	dan	mencintai	
kegiatan	membaca,	khususnya	
membaca	cerita	rakyat.	"Cerita	
rakyat banyak mengandung nilai 
yang	dapat	diteladani,	seperti	
peduli	dengan	sesama,	jujur,	
mandiri, berani, dan masih banyak 
lagi. Sudah selayaknya anak didik 
meneladani	nilai-nilai	yang	terdapat	
dalam	cerita	rakyat	ke	dalam	
kehidupan	sehari-hari	sehingga	
tidak	terpengaruh	dengan	cerita	
populer	yang	kurang	menyisipkan	
unsur	moral	di	dalamnya,"	ungkap	
Ms.	Kiki.
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Menghadapi hal buruk yang 
terjadi mendadak, seperti 
kebakaran atau gempa 
kita dituntut untuk tidak 
panik. Bagaimana bisa? 
Ternyata bisa, lho asalkan 
kita tahu cara penanganan 
pertamanya. Tetap tenang 
serta bertindak cepat dan 
tepat, inilah tujuan yang 
ingin disampaikan Sekolah 
Relawan kepada seluruh 
murid Primary Sekolah 
Global Mandiri Cibubur 
dalam kegiatan bertajuk 
"Emergency Situation 
Training" yang dilaksanakan 
di Area Plauground Sekolah 
Global Mandiri Cibubur.

Seluruh murid Primary yang terlibat dalam 
kegiatan ini terlihat begitu bersemangat 
mendengarkan	penjelasan	lima	materi	
(penanganan	tersedak,	penanganan	
digigit	ular,	berlindung	saat	gempa,	

memadamkan	api	dengan	karung	basah	atau	APAR,	
dan	melepas	selang	regulator	gas)	yang	disampaikan	
Sekolah	Relawan.	Kegiatan	yang	berjalan	sejak	pukul	
08.00	WIB	hingga	11.30	WIB	ini	terbagi	menjadi	dua	
sesi untuk murid Year 1 - Year 6.
				Pelatihan	ini	menjadi	sangat	menarik	saat	para	
murid, guru, dan sejumlah security yang terlibat 
diajak	untuk	mempraktikkan	langsung	materi	yang	
sebelumnya	disampaikan.	Dibantu	pemateri,	mereka	
antusias	mengikuti	intsruksi	dalam	penanganan	
masalah	yang	dialami.	Nafya	(6	Napolleon)	dan	
Olen	(6	Acropolis)	kompak	menyatakan	sukacitanya	
mendapatkan	kegiatan	yang	bermafaat	ini.	"Acara	
ini	sangat	menarik	dan	berguna.	Kita	jadi	tahu	cara	
menghadapi	keadaan	darurat."
    Mr. Andi Nursodik, S.Pd, PIC training ini mengaku 
senang	melihat	apresiasi	para	murid	menyambut	
kegiaan	yang	baru	pertama	kali	digelar	ini.	
"Pelatihan	yang	digagas	PAB	Primary	bersama	
Sekolah	Relawan	ini	sangat	bermanfaat.	Kami	
berterima	kasih	kepada	PAB	dan	para	relawan	atas	
materi	yang	disampaikan	hari	ini.	Semoga	usai	
mengikuti	pelatihan,	para	murid,	guru,	dan	security 
yang	terlibat	dapat	mempraktikkan	secara	langsung	
dan	tentunya	tidak	panik	saat	berhadapan	dengan	
situasi aslinya."

Siaga 
Hadapi 
Bencana
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Emerald		 	 Kingston	Dylan	Gorgeous	Eng	 	 SGM	Cibubur
	 	 	 Bonifacio	Dillan	Vittorio	Gyula	 	 SGM	Cibubur
Good	Effort		 	 Aaron	Nathanael	

Sapphire		 	 Rizki	Hamzah	Putra	Bantayan	 	 SGM	Jakarta
   Brandon Carlson Budiman   SGM Cibubur
Good	Effort	 	 Kaylila	Allena	A	 	 	 	 SGM	Cibubur

Ruby   Trias Putri Brilliant   SGM Cibubur
Good	Effort	 	 Francesco	Abel	Bayu	Setiabudi	Sahea	 SGM	Cibubur

Ruby   Trias Putri Brilliant   SGM Cibubur
Good	Effort	 	 Francesco	Abel	Bayu	Setiabudi	Sahea	 SGM	Cibubur

Ruby	 	 	 William	Adhika	Setiawan	 	 	 SGM	Jakarta
Sapphire		 	 Adrian	Wirasatya	Sutandi	 	 	 SGM	Cibubur
	 	 	 Alexis	Low	Ying	Siew	 	 	 SGM	Cibubur
Good	Effort	 	 Dharma	Putra	Cahyo	 	 	 SGM	Cibubur

Ruby   Ralf Zidane Harry    SGM Cibubur
Emerald   Samuel Indriano    SGM Cibubur

Sapphire		 	 Bonfilio	Dazzle	Valeriano	Gyula	 	 SGM	Cibubur

Primary 2 Science

Primary 4 Science

Primary 5 Science

Primary 2 Mathematics

Primary 4 Mathematics

Primary 5 Mathematics

Primary 6 Mathematics

2PRIMARY 
SCIENCE

Primary Sekolah Global Mandiri Cibubur and jakarta had successfully topic 
an achievement in Science competition for primary schools. This time, 
students from Primary levels prizes in Jismo (japan international science and 
mathematics olympiads) that conducted on 10 september 2016. students 
were very enthusiastic when they were announced to get the prizes in the 
Jismo Awarding day 2016 on 18 october 2016 at Sekolah Global Mandiri 
Cibubur.
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 Menyalakan Jiwa 
“Super Student”

di era 
Digital
Setiap orang tua tentunya 
mengharapkan anaknya 
menjadi orang yang 
berprestasi. Oleh karena itu, 
dalam kegiatan Open House 
Primary Sekolah Global 
Mandiri Jakarta 2016 kali ini 
mengangkat tema “Super 
Student in Digital Era”.

Tepat	pada	tanggal	
26-28	November	2016	
Primary Sekolah Global 

Mandiri Jakarta mengadakan 
kegiatan	perlombaan.	
Kegiatan	yang	bertujuan	
untuk	mencetak	generasi	
siswa	berprestasi	ini	dibagi	
menjadi	berbagai	macam	
lomba. 
				“Kami	membagi	lomba	
Primary	menjadi	tiga	bidang.	
Bidang	pertama	adalah sport 
yang	berupa	lomba	Mini 
Soccer.	Kedua	adalah	bidang	
pengetahuan	yang	berupa	
lomba Brain Battle dan 

Story Telling. Sementara yang 
terakhir adalah lomba di bidang 
Seni	yang	berupa	Drawing dan 
Singing.	Diharapkan	ketiga	
bidang	lomba	tersebut	dapat	
mewakili	minat	dan	potensi	
yang dimiliki siswa agar bisa 
berkembang”,	ucap	Mr.	Afif	
Afandi,	sebagai	PIC	perlombaan 
Primary 2016. Tidak tanggung-
tanggung,	peserta	lomba	kali	
ini	mencapai	sekitar	350-an	
orang dari 15 sekolah dasar. 
Mereka berasal dari Bekasi, 
Jakarta Timur dan juga Jakarta 
Selatan. 
    

						Kegiatan	lomba	yang	
disponsori	oleh	English 
First dan I Can Read ini 
menghasilkan	beberapa	
pemenang.	Untuk mini soccer 
kategori A dimenangkan 
oleh	SDN	Jatipadang,	
Jakarta Selatan. Sementara 
itu, untuk Mini Soccer 
kategori B dimenangkan 
oleh	SDN	Jatinegara	06.	
Kemudian,	lomba	Brain 
Battle dimenangkan oleh SD 
Ar-Ridho.	Untuk	perlombaan	
dalam bidang seni gambar 

dimenangkan oleh SD Pondok 
Kopi	dan	dalam	bidang	Seni	
Musik dan Story Telling 
dimenangkan oleh Sekolah 
Global Mandiri Jakarta.
				Meskipun	perlombaan	
Primary SGM Jakarta 2016 
telah	usai,	diharapkan	hal	itu	
tidak	memadamkan	jiwa	para	
siswa	untuk	selalu	kompetitif	
dalam berbagai hal karena 
jiwa	kompetitif	itulah	yang	
bisa	mencetak	generasi	Super 
Student in Digital Era. Bravo! 
(Aff)

>>>
>>>
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Akreditasi 
SD Global 
Mandiri 
Jakarta

>>> Untuk pertama kalinya Primary Global Mandiri Jakarta 
melaksanakan Akreditasi. Proses Akreditasi berdasarkan  
delapan standar pendidikan yang meliputi  standar isi, 
standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 
tenaga pendidik dan tenaga nonkependidikan, standar 
sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 
pembiayaan serta standar penilaian.

Kegiatan akreditasi berlangsung selama 
dua	hari,	yaitu	pada	tanggal	26-27	
Oktober	2016	pukul	07.30	WIB	hingga	

15.00	WIB.	Pembukaan	acara	Akreditasi	ini	
menampilkan	Tim	Paduan	Suara	dari	Para	
murid Primary Global Mandiri Jakarta. Assesor 
visitasi berasal dari Badan Akreditasi Nasional 
Provinsi,	yaitu	Mrs.	Dra.	Ery	Retnowati	(Asesor	
1)	dan	Mr.	Rosid,	S.Pd,	M.M.Pd	(Asesor	2).

              Pada	hari	pertama	kedua Asesor melihat 
kondisi dan lingkungan di Primary Global 
Mandiri Jakarta. Selanjutnya, Asesor 1 
memaparkan	dan	memeriksa	kelengkapan	
dokumen dari Standar Isi, Standar Proses, 
Standar	Kompetensi	Lulusan	Standar	Tenaga	
Pendidik	dan	Tenaga	NonKependidikan,	
sedangkan	Asesor	2	memaparkan	dan	
memeriksa	kelengkapan	dokumen	dari	
Standar Sarana dan Prasarana, 

Standar Pengelolaan, Standar 
Pembiayaan dan Standar 
Penilaian. Pada hari kedua 
Para Asesor melaksanakan 
pemantauan	terhadap	kegiatan	
belajar mengajar Year 1, Year 
5, Year 6 dan guru bidang studi 
Agama Islam. 

				Harapan	dari	akreditasi	tersebut	
adalah  Primary Global Mandiri 
Jakarta	mendapat	nilai	yang	
terbaik	(A)	dan	bertambahnya	
jumlah murid, khususnya di level 
Primary. Selain itu, akreditasi ini 
juga untuk meningkatkan mutu dan 
pelayanan	pendidikan.	(Ratri)
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Wow Amazing…..! 

Primary Event

23GLORI | Desember 2016

These  that the students said to express their feeling at 
Kuntum Farm Field. 

fieldtrip 
Visiting Kuntum Farmfield

Year 1 and Year 2 

Staff	of	
Kuntum	
welcomed	

the students 
nicely.	We	had	to	
buy	the	ticket	and	
each	student	got	
a farmer hat that 
making students 
feel like a real 
farmer.
    While walking 
to	Pendopo,	the	
students enjoyed 
the	great	scenery.	
Sometimes	they	
touched	the	plant	
and asking the  
name	of	the	plant.	
				At	pendopo,	for	
a rest about 10 
minutes,	teachers	
divided the students 
into4	groups	.	Each	
group	got	one	guide	
provided	by	Kuntum	
Farm Field. Students  
started  the journey.     
    Firstly, students 
fed the rabbits 
as they gave  the 
carrot	to	them.	
While feeding the 

rabbit, the students 
played	with	the	
rabbit as well. 
Next	they	fed	the	
chicken,	duck,	and	
bird,	then	cows.									
    Students fed goat 
and gave some milk 
to the baby goat 
using	milk	bottle.	
The students feed 
the	fishes	as	well.	
While feeding those 
animals, students 
asked many 
questions	to	the	
guide and the guide 
answered	nicely.	All	
students	got	chance	
to feed the animals. 
All students looked 
enthusiastic.
(Dorisde	Nababan)
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GOES TO 
It was Wednesday, 
20 October 2016. Yes, this 
was our first field trip in this 
academic year 2016/2017. 

    We	used	BEE	BUS	SHD	(Super	
High	Deck)	FOR	this	field	trip.	
The	bus	was	cozy,	modern	and	
exclusive.	Our	fieldtrip	was	
completely-exciting.	
					We	went	to	TRANS	7	at	08.00	
WIB and arrived at 10.00 WIB. 
We	met	Ms.	Syafira	as	Public	
and	Cooperate	of	TRANS7.	There	
was	short	opening	ceremony	
conducted	by
Ms	Syafira.	

    We went to Selebrita and Redaksi 
Siang	studio.	We	had	explanation	
about	TRANS	7	company	profile	
there.	Students	looked	enthusiastic.	
They	asked	about	TRANS	7	included	
the	celebrities.	We	went	to	
audio-visual	room,	editing	room	
and talent room. As well at 11.30 
the	fieldtrip	was	done.	It	was	a	
knowledgeable	field	trip	we	had.	
(Budi)

TRANS 7 
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Selama	tiga	hari	di	Alun-
alun	Gumati,	Bogor,	para	
peserta	dibekali	pengetahuan	

keislaman	dari	sejumlah	pembicara,	
di antaranya Mr. Farid Fadli, M.Si., 
Mr. Muhammad Fadli, S.Th.I., dan 
Mr.	Jupri,	S.Sos.,	S.I.	Tiga	pembicara	
membawakan	tiga	materi	yang	
berbeda,	yaitu	Konflik	dan	Konsensus,	
LVE, dan Muhasabah. Penyajian materi 
dalam bentuk diskusi serta diiringi 
sejumlah games membuat kegiatan 
YRC 2016 tak terasa membosankan.
				Sebanyak	124	murid	Year	7	dan	
Year	8	didampingi	sejumlah	guru	
Junior	High	menikmati	rangkaian	acara	
yang digelar untuk kedua kalinya. Mr. 
Maulana Lukmanul H., S.Pd. I., sebagai 
PIC menyatakan kegiatan tahunan 
ini diselenggarakan dengan tujuan 
untuk meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan	para	murid	kepada	Tuhan	
Yang	Maha	Esa	sekaligus	melatih	jiwa	
kepedulian	para	murid.							
				Diharapkan	usai	mengikuti	kegiatan	
ini	para	peserta	memiliki	peningkatan	
perilaku	yang	sesuai	norma	agama.
YRC 2016 semakin menarik dengan 
diumumkan	para	pemenang	untuk	tiga	
kategori,	yaitu	Kenneth	(	year	7)	dan	
Callista sebagai The Best YRC Personal 
serta Rayhan dan Naila sebagai The 
Best OSIS	serta	Grup	Percaya	Diri	
sebagai Favourite Group.

Ketaqwaan   yrc : Tingkatkan  
dan Kepekaan Sosial Murid

Meningkatkan prestasi akademik harus seiring 
dengan peningkatan wawasan dan prestasi 
keagamaan. Tujuan inilah yang ingin dicapai 
dalam Youth Religion Camp (YRC) 2016 yang 
diadakan Junior High Sekolah Global Mandiri 
Cibubur pada tanggal 10 sampai dengan 12 
November 2016. Dengan mengajak seluruh 
murid year 7 dan year 8 sebagai peserta, 
YRC 2016 tak sekadar menambah wawasan 
ilmu agama para murid, tetapi juga melatih 
kepekaan sosial dan menemukan kelebihan 
serta kekurangan masing-masing murid.

>>>
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A news anchor is one of the 
most interesting occupation 
for young generation. Telling 
the latest news from around 
the world and presenting on 
television could be a great 
moment. Of course, it takes 
hard efforts to make it real. 
But nothing impossible isn't 
it? ?Why 

Not

News 
Anchor

More than 30 
students	spoke	up	
confidently	in	front	

of	camera	at	mini	studio	
in Glori Theater, Sekolah 
Global Mandiri Cibubur. Yes, 
they	were	the	partcipants	
of	News	Anchor	Contest,	
a	part	of	"Bulan	Bahasa"	
event of Junior High. The 
contestant	were	not	only	

coming	from	Year	7,	8	and	9	
of Junior High but also from 
Year 6 of Primary. To be a 
news	anchor	is	not	easy,	as	
having	good	presentation	
skills is a must. "The 
purpose	of	the	contest	is	
to	show	their	presentation,	
news reading and English 
speaking	skills,"		said	Ms.	Sri	
Hartini	S.Pd	as	PIC	of	News	

Anchor	contest.	
				The	contestants	acted	
like	real	news	anchor	by	
wearing	news	anchor	attire.	
Camera in mini studio 
set	is	that	challenged	the	
contestants,	because	they	
performed	in	front	of	judges	
and more than 300 students 
at Sekolah Global Mandiri 
Theater. 

				"I	would	like	to	express	my	
gratitude	to	Mr.	Upang,	Mr	
.Andre, Mr. Habib, Mr Adji, 
Mr. Shandy, 
Mr. Ngurah and Mr. Aan who 
made	an	excellent	studio	for	
news	anchor	contest",	said	
Ms. Sri.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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GLORI
VAGANZA
Glori Vaganza kembali 

diselenggarakan	di	acara	Open 
House Sekolah Global Mandiri, 

Pada tahun ini Glori Vaganza Junior 
High Jakarta diselenggarakan mulai 
tanggal	1	hingga	4	November	2016.	
Acara	ini	terselenggara	atas	kerjasama	
Sekolah Global Mandiri Jakarta dengan 
PT. Modernland Tbk. Tema yang 
dipilih	dalam	kegiatan	ini	adalah Super 
Students In Digital Era.	Kegiatan	ini	
diramaikan	dengan	sejumlah	acara	
yaitu Workshop	Musik,	penampilan	
dari	para	murid	Sekolah	Global	Mandiri	
Junior	High,	serta	penampilan	dari	
para	pemenang	Singing Competition 
Kategori	A	dan	Kategori	B.	Penampilan	
tersebut	berlangsung	pada	acara	pucak	
tanggal	4	November	2016.
				Selain	dengan	adanya	penampilan	
dari siswa-siswi Sekolah Global Mandiri 
Junior high, Glori Vaganza dihiasi 
dengan	beberapa	pertandingan,	yaitu,	
Singing Competition, Brain Battle, 
Photograpy, Documentary Movie 
antarsekolah	tingkat	SMP	se-DKI	
Jakarta.
				Pertandingan	diikuti	oleh	33	
Peserta dari 20 sekolah untuk Singing 
Competition,	10	Group	dari	6	sekolah	
untuk Brain Battle,	11	Group	dari	7	
sekolah untuk Video Documentary, 
dan 20 Peserta dari 10 sekolah untuk 
Photograpy.

						Tak	hanya	itu,	para	peserta	
menikmati	makanan	dengan	
membeli jajanan di bazar 
depan	gedung	sekolah.	Berkat	
kegiatan	ini,	para	murid	dapat	
mengasah bakat, dan melalui 
kegiatan	ini	para	murid	antar	
sekolah	dapat	saling	kenal.	
“Peserta	pada	tahun	ini	lebih	
banyak dan saya senang 
karena banyak sekolah di luar 

Jakarta	bisa	ikut	berpartisipasi	
di Glori Vaganza 2016. Saya 
berharap	di	acara	Glori	
Vaganza tahun yang akan 
datang	peserta	akan	lebih	
banyak jadi Sekolah Global 
Mandiri Jakarta makin dikenal 
diseluruh wilayah khususnya 
di	DKI	Jakarta,”	ujar	Ms.	Fatwa	
Selaku PIC Glori Vaganza 
Junior	High	2016.	(FAT)
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&
Menutup bulan Bahasa 
sekaligus memperingati Hari 
Sumpah Pemuda, Senior 
High Sekolah Global Mandiri 
Cibubur mengadakan 
serangkaian acara yang 
digelar dengan tajuk 
"Bookweek 2016".  Tak hanya 
menampilkan perlombaan 
yang menggembirakan, Book 
Week 2016 yang digelar sejak 
pukul 07.30 hingga 15.00 WIB 
ini juga menyuguhkan berbagai 
sajian nusantara dalam Festival 
Jajanan Nusantara.

BANGGA
BERBAHASA

BERBUDAYA 
INDONESIA

Selama	dua	hari	sejak	27	
hingga	28	Oktober	2016	
sejumlah kegiatan digelar 

untuk seluruh murid Senior High, 
di	antaranya	lomba	menulis	puisi,	
lomba	membaca	puisi,	lomba	
menulis quote, lomba menulis 
cerpen,	dan	lomba	mendongeng.	
Selain	perlombaan,	kegiatan	
tahunan ini juga menyajikan 
apresiasi	sastra,	seperti	menonton	
pertunjukan	drama,	membaca	
puisi	serta	musikalisasi	puisi.
				Sebagai	bukti	cinta	terhadap	
bahasa Indonesia dan bangga 
menjadi	bagian	dari	pemuda-

pemudi	Indonesia,	sebanyak	
300 murid Senior High dan 
sejumlah	perwakilah	orang	tua	
murid	(PAB)	menjalani	rangkaian	
kegiatan	dengan	penuh	sukacita	
dan	semangat	sehingga	acara	
berjalan	dengan	tertib,	lancar,	
dan menyenangkan. Mr. Shandy 
Fahrie Azmie, S.Pd., selaku PIC 
berpendapat,"Book	Week	2016	
tidak	hanya	ditujukan	untuk	
memperingati	dua	hari	bersejarah	
bagi	bangsa	Indonesia,	tetapi	juga	
untuk menumbuhkan kebanggaan 
pada	diri	murid-murid	atas	sejarah,	
budaya, dan bahasa Indonesia."

				Kegiatan	internal	dengan	mengundang	PAB	
ini juga diisi dengan donasi buku, silent reading, 
dan buddy reading.	Yang	juga	menarik	perhatian	
dari Book Week tahun ini adalah tersedianya 
booth-booth berisi sajian ikon kuliner nusantara. 
Setiap	kelas	diwajibkan	menyuguhkan	makanan	
tradisional	sesuai	daerah	yang	didapat	melalui	
undian. Pemenang booth terbaik ditentukan 
dengan	teknik	penyajian	booth dan juga hasil 
penjualan.	

>>>

&
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Kegiatan tahunan ini dibuka 
dengan	Kirab	Budaya	yang	
digelar	pada	31	Oktober	

2016 di Gedung 1 Sekolah Global 
Mandiri	Cibubur.	Acara	kemudian	
dilanjutkan dengan fashion show 
para	peserta	yang	menampilkan	
busana adat sejumlah daerah di 
Indonesia.	Rangkaian	acara	semakin	
menarik	saat	digelar	lomba	membaca	
puisi	dan	lomba	News Anchor bagi 
para	murid.
    Para undangan yang terdiri dari 
Primary	dan	Senior	High	menikmati	
rangkaian kegiatan bulan bahasa 
ini.	Satu	hal	yang	membuat	acara	ini	
semakin unik dan berkesan adalah 
tampilnya	

Kesatuan 
dalam Bhineka 
Tunggal Ika

MEMPERINGATI BULAN BAHASA 
YANG BERTEPATAN DENGAN 
HARI SUMPAH PEMUDA, 
KEGIATAN MENARIK DAN SARAT 
MAKNA DILAKUKAN RATUSAN 
MURID JUNIOR HIGH SEKOLAH 
GLOBAL MANDIRI CIBUBUR. 
SELAMA DUA HARI RANGKAIAN 
KEGIATAN BERTEMA "BAHASA 
BUKAN SEKADAR KATA-KATA" INI 
BERISI SEJUMLAH PENAMPILAN 
DARI PARA MURID DENGAN 
MENAMPILKAN UNSUR 
KEBAHASAAN DAN KEBUDAYAAN 
INDONESIA.

Mr. Bobby dan Ms. Berlina sebagai 
pasangan	pengantin	dalam	Kirab	
Budaya serta disajikannya kawih 
atau nyanyian Sunda sebagai salah 
satu	hiburan	pada	acara	yang	
dilaksanakan hingga 1 November 
2016 dengan Mr. Muhammad 
Maulana, S.Pd., sebagai PIC. 
				Sebagai	pembicara,	
Mr. Muhammad Bagya juga 
memberikan workshop singkat 
dan	mengajak	para	peserta	untuk	
bersama-sama	melatih	olah	vokal,	
olah tubuh, dan olah sukma. Meski 
waktu yang dimiliki untuk berbagi 
ilmu terbatas, Mr. Bagya mengaku 
senang	dapat	bergabung	dalam	
kegiatan	ini.	"Luar	biasa	dapat	
berbagi	ilmu	pengetahuan	tentang	
dunia teater. Semoga setelah ini 
para	peserta	lebih	tertarik	dengan	
dunia seni teater," imbuhnya.
					Kesan	positif	juga	datang	dari	
salah	satu	peserta	dan	perwakilan	
orang tua yang hadir. Marsya 
Aqila	Prastowo	(7	Aristotle)	dan	
ibundanya, Ratna Handayani, 
menyatakan kegiatan ini sangat 
bagus dan bermanfaat. "Saya 
senang	mengikuti	acara	ini	karena	
bisa	mengenal	pakaian-pakaian	
adat daerah dan juga lagu Sunda," 
aku Marsya. Sementara Ibundanya 
berharap	dengan	kegiatan	ini	anak-
anak	dapat	meningkatkan	rasa	
nasionalisme.

>>>
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                  The 
is Ours

>>>

The Future is Ours. Tema dari 
kegiatan Education Fair (Edufair) 
yang digelar ketujuh kalinya ini 
ternyata tak sekadar kata-kata. 
Edufair 2016 yang digelar pada 
tanggal 25 dan 26 Oktober 2016 
ini mengajak para murid untuk 
mulai fokus menata masa depan 
melalui pemilihan jurusan dan 
kampus impian kelak. Serunya 
lagi, acara ini tidak hanya 
ditujukan untuk para murid Senior 
High Sekolah Global Mandiri 
Cibubur saja, tetapi juga para 
murid perwakilan sejumlah 
sekolah di wilayah Kabupaten 
Bogor dan sekitarnya. 

Sebanyak	delapan	belas	universitas	dan	
institut	serta	dua	konsultan	pendidikan	
menjadi bagian dari Education Fair kali ini. 

Seluruh	kampus	yang	berpartisipasi	dalam	kegiatan	
yang digelar di Sekolah Global Mandiri Cibubur 
ini,	hadir	untuk	memberikan	informasi	kepada	
peserta	mengenai	dunia	kampus,	khususnya	
jurusan	perkuliahan	yang	terdapat	di	dalamnya.	
Ini	dilakukan	agar	para	murid,	baik	dari	Senior	
High	Sekolah	Global	Mandiri	Cibubur	maupun	
murid	sekolah	lain,	dapat	lebih	mudah	dan	fokus	
menentukan jurusan kuliah yang akan mereka 
ambil kelak.

    Meski belum duduk di 
year	12,	sekitar	332	peserta	
yang hadir sangat antusias 
dan fokus mendengarkan 
pemaparan	yang	disampaikan	
sejumlah	kampus	peserta,	
baik	dari	kampus	negeri	
maupun	swasta.	Pemateri	dari	
Universitas	Bina	Nusantara,	
Mr.	Andreas,	menyampaikan	
kesannya yang mendalam 
dalam kegiatan ini. "Saya 
sangat bersemangat saat 
memberikan materi 
presentasi.					

Future

	Para	peserta	yang	hadir	adalah	
bibit-bibit unggul Indonesia 
yang harus kita arahkan untuk 
menentukan	masa	depannya	
melalui	pemilihan	jurusan	dan	
kampus	yang	tepat,"	ujarnya.
				Sementara	itu	Mrs.	Fifin	
Septianawati,	S.S.,	yang	menjadi	
PIC kegiatan tahunan ini 
berharap	agar	usai	mengikuti	
Edufair 2016	para	peserta,	
khususnya murid Sekolah Global 
Mandiri	tidak	lagi	mengalami	
kesulitan dalam menentukan 
jurusan	dan	kampus	impian.	

>>>>>>>>>>>>>

>>>
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Peringati Hari Disabilitas Dunia
Walk With Care

Memperingati	hari	Disabilitas		
Internasional yang jatuh 
setiap	tanggal	3	Desember,	

sebanyak	empat	murid	SNC	Sekolah	
Global	Mandiri	mengikuti	kegiatan	
lomba mewarnai yang digagas 
Kelompok	Kerja	Inklusif	Bogor	pada	
tanggal	4	Desember	2016.	Bertempat	

di Atrium Barat GF Cibinong City Mal, 
Randy Aditya berhasil mengharumkan 
nama SNC Sekolah Global Mandiri 
sebagai	juara	pertama	lomba	mewarnai	
dengan tema "Walk with Care."
       Selain Randy, Rakha Gavra, 
Michell	Niket	Parikh,	Kiara	Amanda	
Saptrasto,	dan	Jonathan	Marvel	

Saprasto	juga	bergabung	menjadi	
bagian	dari	46	peserta	kegiatan	yang	
sudah dilaksanakan dua tahun ini. 
Sebelumnya,	keempat	perwakilan	SNC	
ini diseleksi terlebih dahulu selama 
dua minggu oleh Ms. Rina Okthaviana 
Dewi, S.Psi yang sekaligus menjadi PIC 
kegiatan ini. 
						Para	peserta	terlihat	sangat	antusias	
dalam menuangkan imajinasinya 
dan	bersaing	dengan	peserta	lain	
yang berasal dari sekolah luar biasa 
dan	inklusif	se-Kabupaten	Bogor.	
Para	peserta	tetap	konsentrasi	dan	
mengikuti	perlombaan	hingga	acara	
selesai.

Hadapi Ujian Vokasional 
dengan Tertib

Kelas Vokasional

Sebanyak	delapan	murid	vokasi	
SNC Sekolah Global Mandiri 
Cibubur	mengikuti	ujian	

vokasional	yang	dilaksanakan	pada	28	
November hingga 2 Desember  2016. 
Ms. Sefrita Snae, S.Pd menyatakan 
tujuan	kegiatan	rutin	yang	digelar	bagi	
seluruh murid kelas vokasi adalah 
untuk	melihat	kemampuan	para	
murid	dalam	menerima	pendidikan	
selama kegiatan belajar. Selain 
itu, ujian vokasional ini juga untuk 
mengeksplorasi	para	murid	SNC	dalam	
mengembangkan	kemampuan	yang	
mereka miliki. 

SNC Event
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Latih Kemandirian, 
Tanamkan Kekeluargaan

Memiliki keterbatasan bukan berarti tidak dapat berkreativitas. Mempunyai keterbatasan 
juga bukan berarti harus selalu diawasi. Hal inilah yang ingin ditanamkan kepada para murid 
SNC Sekolah Global Mandiri Cibubur. Dalam kegiatan "SNC Night Camp 2016" sebanyak 40 
murid SNC dilatih untuk lebih mandiri saat melakukan berbagai aktivitasnya. 

Bertempat	di	Wisma	
Industri Cisarua, Bogor 
"SNC	Night	Camp	

2016"	disambut	sukacita	
para	murid	dan	orang	tua.	
Para	murid	SNC	tampak	
bersemangat	mengikuti	
rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan selama dua 
hari	sejak	17	hingga	18	
November 2016. Selama 
menjalani	kegiatan,	para	
murid	didampingi	28	guru	
SNC. 
							Acara	yang	digelar	
untuk	kesepuluh	kalinya	
ini bertujuan untuk 
melatih	kemandirian	murid	

berkebutuhan	khusus	agar	dapat	
mengerjakan kegiatan sehari-
hari	tanpa	perlu	selalu	dibantu	
orang lain. Selain itu, kegiatan 
yang	dipersiapkan	selama	tiga	
bulan ini juga bertujuan untuk 
melatih	sosialisasi	dan	kerjasama	
antarteman dan dengan guru.
    Menurut PIC Night Camp 
2016,	Mr.	Sakrian	Aprianto	S.Pd.,	
suasana SNC Night Camp 2016 
sangat	hangat	dan	penuh	rasa	
kekeluargaan.	"Semua	peserta	
didik	dan	tenaga	pendidik	terlihat	
gembira	mengikuti	kegiatan	ini.	
Orangtua murid juga memberikan 
apresiasi	yang	tinggi	kepada	kami	
karena	menunjukkan	perhatian	

dan	rasa	sayang	yang	tulus	kepada	anak-
anak.	Saya	berharap	semoga	kegiatan	ini	
terus berlangsung karena membuat murid 
menjadi	lebih	mandiri	danmereka	mampu	
mengeluarkan	segala	potensi	yang	ada	pada	
diri	mereka,"	ucapnya.
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Karya Murid

Camera : SM-N915F
f/stop   :1/2.2 
Exposure time : 1/662 sec
ISO speed : ISO-400
Exposure bias  : 0 step
Focal Length : 5 mm

Wahyu Samudro 
Year 10 London

Camera : SM-N915F
f/stop   :1/2.2 
Exposure time : 1/662 sec
ISO speed : ISO-400
Exposure bias  : 0 step
Focal Length : 5 mm

Camera : SM-N915F
f/stop   :1/2.2 
Exposure time : 1/662 sec
ISO speed : ISO-400
Exposure bias  : 0 step
Focal Length : 5 mm

Timotius Putra Aruan 
Year 12 Sydney

Farah Ayu  
Year 11
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Academic Corner

Bila	dilihat	dari	kebutuhan	pokok	
manusia, liburan atau berlibur 
merupakan	kebutuhan	tersier,	

dengan kata lain sudah masuk ranah 
barang mewah. Namun, liburan yang 
sejatinya	adalah	tidak	melakukan	kerja,	
yang	secara	umum	dipandang	sebagai	
waktu recharging.

Sejarah Pariwisata Indonesia
						Sejarah	pariwisata Indonesia lebih 
panjang	daripada	usia	Republik	ini.	
Ketika	Indonesia	diproklamasikan,	
tanggal	17	Agustus	1945,	beberapa	
destinasi	wisata	sudah	relatif	dikenal	
luas.	Ini	berkat	didirikannya	semacam	
dewan	perjalanan	wisata,	Vereeniging 
Toeristenverkeer	(VT)	pada	1910	di	
Batavia	(Dieny	Ferbianty,	Sejarah	
Pariwisata Indonesia, Program Magister, 
ITB,	Bandung,	2007).	VT	membuat	buku	
panduan	wisata	India-Belanda	pertama	
kali, dalam bahasa Inggris, isinya tentang 
daerah wisata di Jawa, Bali, Lombok, 
Sumatra,	Toraja	(Sulawesi	Selatan).
Boleh	dikata	prasarana	wisata	ketika	
itu	lengkap	sudah:	ada	dewan	wisata	
tingkat	“nasional”	yang	memiliki	
cabang	di	sejumlah	daerah,	ada	media	
wisata, hotel, asosiasi turis – Misalnya 
Asosiasi Turis Garut, Asosiasi Turis 
Magelang	(Dieny	Ferbianty:	2007).	Biro	
perjalanan	yang	menawarkan	tour	pun	
bermunculan	sejak	itu.
      Namun, semua itu berantakan begitu 
Jepang	menjajah	Indonesia.	Penjajah	
dari	Asia	ini	seperti	hanya	memiliki	satu	
tujuan:	memenangkan	Perang	Pasifik.	
Karena	itu,	segala	sesuatu	dimanfaatkan	
untuk	prasarana	perang,	termasuk	
kesenian	yang	dijadikan	proganda	Asia	
Timur Raya, termasuk dunia wisata, 
antara lain mengubah hotel menjadi 
rumah sakit bahkan asrama tentara.
							Konferensi	Asia-Afrika	1955	di	
Bandung	merupakan	tonggak	geliat	
pariwisata	di	Indonesia.	Paling	tidak	

panitia	konferensi	ini	membawa	utusan	
delegasi-delegasi	KAA	ke	beberapa	situs	
wisata di sekitar Bandung. Yang jelas, 
setelah	Konferensi	ini	berdirilah	Yayasan	
Tourisme Indonesia, lembaga nirlaba 
yang bertujuan menggairahkan dunia 
wisata Indonesia lewat segala jalan: 
kerjasama	dengan	pers,	dengan	lembaga	
wisata	negara	lain,	dengan	pihak	imigrasi	
dan	beacukai,	dengan	kementerian	luar	
negeri. Semua kerja sama bertujuan 
mempermudah	hal-hal	yang	berkaitan	
dengan turisme, misalnya urusan visa.
    Sewindu kemudian, 1963, urusan 
wisata dimasukkan ke dalam lembaga 
struktural, menjadi bagian dari kementerian 
perhubungan	darat,	pos,	telekomunikasi,	
dan	pariwisata.	Pada	tahun	inilah	Indonesia	
pertamakali	menjadi	tuan	rumah	PATA	
(Pacific Asia Travel Association). 
      Selanjutnya dunia wisata diurus oleh 
pejabat	struktural,	dengan	atau	tidak	
dicantumkan	kata	“pariwisata”	dalam	
kementerian.	Pada	1988	pariwisata	berada	
di	depan	dalam	kementerian	pariwisata,	
pos,	dan	telekomunikasi.	Selang	beberapa	
tahun	kemudian,	yaitu	tepatnya	pada	tahun	
1991  Visit Indonesia Year dicanangkan.	
Pencanangan	ini	bermaksud	mendongkrak	
devisa	dari	sektor	pariwisata.	

Libur akhir tahun
					Berdasarkan	data	yang	dikumpulkan	
perusahaan	pencarian	perjalanan	global	
Skyscanner, orang Indonesia melakukan 
perencanaan	perjalanan	cukup	jauh	lebih	
awal	dengan	rata-rata	waktu	pemesanan	
tiket	terpaut	hingga	57	hari.
      Skyscanner	juga	berhasil	menghimpun	
lima	tujuan	perjalanan	yang	paling	banyak	
dipilih	oleh	orang	Indonesia	pada	masa	
libur	akhir	tahun.	Di	peringkat	kelima	dan	
keempat	ada	Amsterdam	dan	Osaka	dengan	
persentase	pencarian	sebesar	83%	dan	
85%.	Tokyo,	Jepang	berada	di	posisi	ketiga	
dengan	persentase	pencarian	sebesar	
135%.	Di	posisi	kedua	ada	Los	Angeles,	

Amerika	Serikat	(267%),	dan	posisi	pertama	
destinasi	wisata	yang	paling	banyak	
diminati	orang	Indonesia	adalah:	Phuket.	
Tempat	wisata	di	Thailand	ini	memiliki	
persentase	pencarian	di	Skyscanner sebesar 
490%	sejak	Januari	hingga	Agustus	2015.	

Lalu bagaimana destinasi lokal 
yang ada di Nusantara?
					Berdasarkan	lokasi	favorit,	peringkat	
pertama	adalah	Pulau	Bali,	peringkat	
kedua	wilayah	Bandung,	peringkat	ketiga	
Yogyakarta,	peringkat	keempat	Jakarta,	
peringkat	kelima	Pulau	Lombok,	peringkat	
keenam	Kota	Malang,	peringkat	ketujuh	
wilayah	Sumatera	Utara	dan	terakhir	
wilayah Makassar dan sekitarnya.

Antara Sejarah dan Keinginan
       Sejarah terus dikenang, liburan 
merupakan	sejarah	perjalanan	yang	akan	
kita lakukan. Waktu yang dihabiskan 
ialah kenangan yang terus dikenang. 
Kenangan	yang	tersimpan	dalam	detak-
detik	kehidupan.	Liburan	ialah	keinginan.	
Keinginan	untuk	memilih	banyak	hal.	Dari	
keinginan	berwujud	kepastian.	Namun,	
terkadang	keinginan	tidak	selalu	menjadi	
kenyataan.	Yang	paling	bijak	adalah	memilih	
liburan	sesuai	dengan	kemampuan	yang	
ada.	Liburan	tidak	harus	selalu	bepergian	
keluar	kota	maupun	keluar	negeri.	
Hakikatnya liburan adalah menghabiskan 
waktu bersama dengan orang yang terkasih 
dan	menciptakan	waktu	yang	berkualitas	
selama waktu liburan. Selamat berlibur, 
Happy	Holiday!	

KEINGINAN
Antara Sejarah&
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Rangkaian kegiatan Standard 
Survival Gathering ini dibuka 
dengan briefing		pagi	sebelum	

berangkat.	Setiap	peserta	dijelaskan	
mengenai	aturan,	jadwal	acara,	dan	
juga	pemberian	tugas	pribadi	yang	
harus diselesaikan. Yang membuat 
kegiatan ini semakin menarik adalah 
saat	para	peserta	melakukan	sejumlah	
permainan	dan	simulasi	dalam	
menjalankan	penugasan.	Kemudian	
acara	dilanjutkan	dengan	snorkeling	
untuk	menikmati	keindahan	taman	
bawah laut Pahawang. Mr. Gentur 
Triwitono, M.Pd. mengatakan bahwa 
tujuan utama kegiatan ini adalah 
untuk	meningkatkan	kemampuan	

goes to pahawang
Global Mandiri Training Center 

Training  Center  Team Sekolah Global Mandiri kembali dipercaya untuk mengelola pelatihan 
Team Building bagi segenap jajaran staff dan dosen Prasetiya Mandiri Group dalam acara bertajuk 
“Standard Survival Gathering” pada 22 hingga 23 Oktober 2016 di Pulau Pahawang, Lampung. 
Kegiatan ini diikuti 75 karyawan Prasetiya Mandiri Group dari Bogor, Lampung, dan Palembang.

kerjasama	tim.	“Diharapkan	setelah	
mengikuti	kegiatan	ini	motivasi	dan	
kepercayaan	diri	para	peserta	semakin	
meningkat	sehingga	mampu	berpikir	
kreatif	dalam	memecahkan	masalah.	
Selain	itu,	diharapkan	rasa	percaya	
dan	kebersamaan	antar	anggota	tim	
semakin terjalin erat sehingga target 
organisasi	dapat	tercapai.”
				Sementara	itu	Direktur	Eksekutif	
Prasetiya	Mandiri	Group,		Dr.	H.	
Suheriyatmono, S.E., M.M., Ak., C.A. 
menegaskan	ada	tiga	hal	penting	untuk	
menajamkan	kemampuan	tim	dalam	
pencapaian	execellent performance, 
“Komunikasi,	koordinasi	dan	strategi	
adalah	hal	penting	yang	harus	dimiliki	

dalam	setiap	pribadi.	Yang	juga	penting	
adalah	inisiatif	dan	sikap	proaktif	
dari	setiap	anggota	dalam	menyikapi	
tugas untuk mewujudkan visi dan 
misi	organisasi,”	tutupnya	sekaligus	
mengakhiri rangkaian kegiatan. 
				Sebelum	dipercaya	memberikan	
pelatihan	di	Pulau	Pahawang	ini,	
Training Center Team Sekolah 
Global Mandiri terlebih dahulu telah 
sukses	memberikan	pelatihan Self 
Development	kepada	mahasiswa	
Prasetiya	Mandiri	–	School	Of	Business		
dalam	kegiatan	PROPTI	(Program	
Orientasi	Perguruan	Tinggi	)	pada	awal	
Oktober	lalu	di	Politeknik	Kent	Bogor.

&
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