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				Hari	anak	internasional	adalah	momen	penting	
bagi ratusan juta anak di seluruh dunia, termasuk 
di Indonesia. Perayaan hari bersejarah bagi anak-
anak ini harus dijadikan semangat bersama untuk 
mendidik, membina, dan mengajari anak-anak agar 
menjadi	pribadi	yang	tidak	hanya	cerdas	dalam	
pendidikan	tetapi	juga	dalam	tindakan.
				Prestasi	yang	diukir	anak-anak	Indonesia	tingkat	
internasional di segala bidang layak kita jadikan 
pemicu	untuk	lebih	mengembangkan	prestasi	anak	
didik.	Kita	tidak	boleh	berpuas	diri	atas	achievement 
yang	telah	Sekolah	Global	Mandiri	raih,	mulai	tingkat	
Pre-Primary, Primary, Junior High, Senior High, 
hingga	SNC.	Prestasi	yang	telah	kita	ukir	dapat	kita	
jadikan fondasi untuk meraih kesuksesan-kesuksesan 
selanjutnya,	baik	di	tingkat	lokal,	nasional,	dan	
menuju internasional.
									Tepat	di	hari	anak	internasional	ini	saya	
mengajak	para	guru,	staff,	dan	orang	tua	murid	
untuk	tidak	semata	membimbing	anak	agar	berhasil	
di	sekolah	saja,	tetapi	juga	membina	anak	agar	
jadi	pribadi	yang	matang	secara	intelektual	dan	
emosional. Anak sebagai anugerah Tuhan YME 
adalah	titipan	yang	kelak	kita	pertanggungjawabkan,	
karena itulah kita harus bergandengan tangan 
menciptakan	suasana	yang	nyaman	bagi	anak-anak	
kita	tercinta.	Selamat	hari	anak	internasional,	anak-
anak kebanggaan!
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Achievement

Juara 1 Ski Air PON ke-19
Emilia	Guliva	Hampp	(11	New	York)	berhasil	membawa	
pulang	medali	emas	dalam	ajang	olahraga	bergengsi	
Pekan	Olahraga	Nasional	(PON)	ke-19.	Murid	Senior	High	
Sekolah Global Mandiri Cibubur ini menyingkirkan 20 
pesaingnya	dalam	perlombaan	Ski	Air,	salah	satu	cabang	yang	
dipertandingkan	dalam	gelaran	PON	di	Bumi	Parahyangan,	
Bandung	pada	tanggal	17	hingga	29	September	2016.	Good	
job, Emilia!

Juara 1 Tari Saman
Tim tari Saman Senior High Global Mandiri Cibubur 
resmi	membawa	pulang	piala	juara	pertama	dalam	
acara	Exselsor	BPK	Penabur	Harapan	Indah	Bekasi	yang	
diselenggarakan	pada	tanggal	13	Oktober	2016.		Berikut	
nama-nama	penari	Saman	yang	turut	mengharumkan	
nama sekolah :
1.	Florien	Hanifanti	Aganta	-	11	Athena
2.	Clarissa	Tifanny	Shafiakusumastuti	-	11	New	York
3.	Azzahra	Putri	Kinanti	-	11	San	Fransisco
4.	Sumaya	Afnan	Kamran	-	11	California
5. Honomi Terao - 11 Athena
6. Hana Salsabila Siregar - 10 Berlin
7.	Nurwahyuni	Muslim	-	10	Helsinki
8.	Nariska	Rafaputri	Hadiyanto	-	10	Paris
9.	Desica	Destya	-	10	London
10. Putri Farah Dita- 10 London
11. Tasya Alifya - 10 Helsinki
12.	Salsabila	Dikeputri	-	10	Helsinki
13.	Anisa	Firda	Wibowo	-	10	Paris

Juara III Lomba Tari Tradisional 
Tim tari Primary Sekolah Global Mandiri lagi-lagi berhasil 
meraih	Juara	III	Tari	Tradisional	dalam	Acara	Pesta	Dolanan	
Anak	2016	di	Gelanggang	Olahraga	Ciracas,	Jakarta	Timur.	
Kegiatan	ini	diadakan	oleh	Dewan	Olahraga	Pemuda	Jakarta	
Timur.		Dalam	kejuaraan	tari	ini,	tim	tari	Primary	Sekolah	
Global	Mandiri	mengirimkan	21	muridnya	untuk	tampil	dalam	
acara	itu.
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Richard	yang	lahir	pada	18	
Februari 2011 ini juga hobi 
melakukan olahraga ekstrem 

yang	identik	dengan	laki-laki.	Bersama	
sang ayah, bungsu dari dua bersaudara 
ini gemar turut menemani sang ayah 
berpetualang	dengan	mobil	offroad. 
Uniknya,	Richard	adalah	sosok	
penyayang	yang	gemar	akan	binatang.	
Hal	itu	bisa	dibuktikan	dengan	
kesukaannya	pada	kucing.	
					Bakat	kepemimpinannya	pun	telah	
tampak	dari	kecil.	Beberapa	bulan	lalu,	
ia	menjadi	pemimpin	upacara	hari	
kemerdekaan.	Richard	yang	gemar	
makan	sayur	bayam	ini	juga	pernah	

menggoreskan namanya sebagai juara 
ketiga	lomba	lari	memakai	sarung	pada	
perayaan	HUT	ke-71	RI	lalu.	Di	kalangan	
teacher	nursery,	Richard	tergolong	
anak	yang	aktif	di	kelas	dengan	gaya	
belajarnya yang auditori.
							Untuk	meningkatkan	kemampuan	
akademiknya,	penggemar	air	mineral	
ini	mengikuti	sejumlah	tambahan	
pelajaran,	seperti	les	membaca,	
menulis,	dan	berhitung	(calistung)	
serta	les	membaca	iqro.	Meski	
disibukkan	dengan	jadwal	kegiatan	
yang	ada,	untuk	Richard	hari	Sabtu	
dan Minggu adalah hari bebas karena 
pada	hari	itulah	ia	dapat	memuaskan	

hobinya bermain games sekaligus 
me-recharge tenaga untuk sekolah 
keesokan harinya.
Selama	bersekolah	di	KG-B Saturn 
Sekolah Global Mandiri Cibubur, 
Richard	memfavoritkan	olahraga	
(khususnya	swimming)	dan	english 
sebagai	mata	pelajaran	pilihannya.	
Penyuka	serial	kartun	Upin	Ipin	yang	
selalu belajar di rumah dengan sang 
mama	ini	mengatakan	bahwa	belajar	di	
Sekolah Global Mandiri menyenangkan 
karena bisa belajar sekaligus bermain 
bersama teman-teman dan karena 
olahraganya banyak. 

Kecil-kecil cabe rawit. Sepertinya julukan itu layak diberikan kepada salah satu murid Nursery KG-B Saturn Sekolah Global Mandiri Cibubur, Richard 

Danesh Sunarya. Ya, bagaimana tidak di usianya yang baru menginjak lima tahun ini, Richard sudah berani dan percaya diri tampil di depan para 

guru dan teman-temannya saat menjadi pemimpin upacara peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia Agustus lalu. Perannya sebagai 

pemimpin upacara juga sejalan dengan cita-citanya menjadi tentara.

SI BUNGSU NAN AKTIF YANG PUNYA JIWA LEADERSHIP 
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Bagi	murid-murid	KG-B	Venus	
Sekolah Global Mandiri Cibubur, 
nama	Ms.	Dyah	Elisa,	S.Kep.,	

tentu	sudah	tidak	asing	lagi.	Sejak	
2015	lalu,	Ms.	Elisa,	begitu	ia	disapa	
bergabung dalam keluarga besar 
Sekolah Global Mandiri Cibubur. 
Cita-citanya	menjadi	guru,	membawa	
lulusan	Ilmu	Keperawatan	Universitas	
Indonesia ini mengabdikan diri menjadi 
pengajar.
    Meski baru dua tahun mengajar 
di Sekolah Global Mandiri, Ms. Elisa 
mengaku	sudah	banyak	mendapat	
pengalaman	untuk	mengembangkan	
karakter,	seperti	harus	menanamkan	
sikap	respect terhadap	sesama	guru,	
berbagi	dengan	teman,	dan	mentaati	
aturan.	Ms.	Elisa	percaya	dengan	
karakter	dan	pembawaan	diri	yang	baik	
maka	proses	kegiatan	belajar	mengajar	
akan	berjalan	lancar.
				Sejumlah	metode	pengajaran	
diterapkan	penyuka	rendang	dan	
susu	coklat	ini	dalam	mendidik	para	
muridnya.	Baginya,	penting	untuk	
setiap	guru	mengenali	karakter	setiap	
murid	agar	dapat	menemukan	apa	

yang sebenarnya anak didik butuhkan.                
Dikelilingi	murid-murid	yang	lucu	dan	
menggemaskan,	setiap	harinya	ada	
saja hal yang bisa dilakukan untuk 
mengeksplorasi	bakat	para	murid.
    Untuk menghindari suasana kelas 
menjadi	tidak	menyenangkan	bagi	
murid-murid yang mudah bosan, guru 
yang	hobi	membaca	buku	ini	sering	
mengikutsertakan	para	murid	untuk	
melakukan	eksperimen-eksperimen.	
Hal	ini	dilakukan	untuk	menciptakan	
suasana belajar yang menyenangkan, 
tetapi	tetap	mengedepankan	nilai-nilai	
pelajaran.
					Guru	yang	lahir	di	Jakarta	pada	12	
Juni	1992	ini	pernah	mengikuti	Gerakan	
Universitas Indonesia Mengajar 
(GUIM3)	semasa	duduk	di	bangku	
kuliah.	Bahkan,	Ms.	Elisa	pernah	
menjadi salah satu kontributor dalam 

penulisan	buku	GUIM3	pada	2013	
lalu. Tak	hanya	itu,	sejumlah	prestasi	
semasa	kuliah	pun	kerap	ia	raih,	
seperti	Student	Exchange	to	Japan	
(2013)	DAN	UIYCEF	2012	(Program	
Wirausaha	Mahasiswa).	

SPELLING BEE       
JUARA	1	(2015)							

BOOK WEEK
JUARA	2	(2015)				
JUARA	3	(2015)

GUESTING PICTURE 
JUARA 1 DAN 3
KIFEST	(2015)

TEMUKAN HAL YANG 
DIBUTUHKAN ANAK DIDIK

Antar murid meraih prestasi
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Mengawali parent profile kali 
ini, Glori berkesempatan 
mewawancarai Daffa 

Prajawardhana dan keluarga. Ditemani 
Sang Bapak AKBP Pudjianto dan Mama 
Sri Sugianti, Lulusan pertama Junior 
High Sekolah Global Mandiri Jakarta 
ini, berbagi kisahnya kepada Glori 
bagaimana putra bungsu dari ketiga 
bersaudara ini mendapat pendidikan 
yang ketat dan bertanggung jawab 
dari kedua orang tuanya. Inilah hasil 
wawancara Glori dengan Daffa.

Glori : Setelah lulus dari Junior High Sekolah 
Global Mandiri Jakarta, sekarang kesibukan 
Daffa apa sih?

Daffa	:	Setelah	lulus	tahun	2013	lalu,	saya	
sekarang	sedang	menikmati	kegiatan	
sekolah	di	SMAT	Krida	Nusantara,	Bandung.

Glori : Oh,ya Daffa kan sekarang sekolah di 
SMAT Krida Nusantara, ini keinginan sendiri 
atau orang tua?

Daffa	:	Dari	awal	saya	memang	sudah	
memilih	SMAT	Krida	Nusantara	jadi	saya	
tidak	ambil	tes	di	SMA	manapun.	Saya	juga	
didukung kedua orang tua dan kakak-
kakak.	Untuk	itu,	pada	kesempatan	ini	saya	
juga	mau	berterima	kasih	kepada	bapak,	
ibu,	dan	kakak-kakak	serta	SMAT	Krida	
Nusantara karena sudah memberikan satu 
tempat	buat	saya	untuk	menimba	ilmu.

Glori : Masuk SMAT Krida Nusantara kan 
tidak mudah. Seperti apa sih seleksinya?

Daffa	:	Saya	ikut	seleksi	yang	pesertanya	
berasal dari seluruh SMP di Indonesia. 
Materi yang diujikan adalah jasmani, 
kesehatan,	akademik,	dan	psikologi.	Jadi,	
bisa	dipastikan	murid	yang	diterima	di	
SMAT	Krida	Nusantara	itu	sehat	jasmani	
dan rohaninya.

Glori : Sebagai salah satu siswanya, 
kamu pasti tahu dong apa artinya "Krida 
Nusantara"? Dan bagaimana rasanya 
mengikuti kegiatan di SMAT Krida 
Nusantara?

Daffa	:	Wow...	iya.	Krida	Nusantara	berasal	
dari	kata	"Krida"	yang	artinya	karya	tanpa	
henti,	dan	"nusantara"	yang	meliputi	
seluruh	pelosok	nusantara.	Saya	juga	mau	
mengucapkan	terima	kasih	kepada	mereka	
yang telah membimbing saya. Saya juga 
semakin	memahami	bahwa	SMAT	Krida	
Nusantara	itu	memadukan	tiga	unsur,	yaitu	
akademik,	keagamaan,	dan	keterampilan	
dengan	disiplin	yang	tinggi	sebagai	
landasannya.

Glori : Sekarang ini, apa kesibukan Bapak 
dan Ibu sehari-hari?

Orang	Tua	Daffa	:	Sehari-hari	kami	berdinas	
di		Staf	Perencanaan	Umum	dan	Anggaran	
Mabes Polri.

TANAMKAN 
SIKAP 
DISIPLIN, 
PATUH 
ORANG 
TUA, DAN 
DEMOKRATIS 

Glori : Di tengah kesibukan Bapak dan Ibu,  
lantas bagaimana membagi waktu buat 
keluarga?

Orang	Tua	Daffa		:	Ya,	memang	kami	semua	
punya	kesibukan	masing-masing,	tetapi	
kami	tetap	meluangkan	waktu	untuk	makan	
bersama	sekaligus	bercengkrama	tiap	satu	
minggu sekali. 

Glori : Nilai-nilai apa yang Bapak dan Ibu  
tanamkan untuk anak-anak di rumah?

Orang	Tua	Daffa	:	Yang	pertama,	kami	
mengajarkan anak-anak di rumah untuk 
disiplin,	seperti	bangun	pagi	dan	belajar	
tepat	waktu.	Kedua,	keluarga	kami	
mengajarkan	nilai	demokratis,	salah	satu	
contohnya	dalam	memilih	sekolah,	kami	
sebagai	orang	tua	mengarahkan,	tetapi	
anak-anak kami yang menentukan sesuai 
dengan	minat	dan	bakat	anak-anak.	Ketiga,	
anak-anak harus taat sama orang tua.

Glori : Sebagai alumni pertama Sekolah 
Global Mandiri Jakarta, apa sih yang 
membuat kamu memilih Global Mandiri 
dan bagaimana kesan-kesannya?

Daffa	:	Saya	masuk	Sekolah	Global	Mandiri	
Jakarta	karena	sekolah	dwibahasa,	seperti	
yang saya inginkan. Selain itu, lokasinya 
strategis, dekat dengan rumah saya. Selama 
sekolah di SGM Jakarta, saya sangat senang 
karena teman-teman dan gurunya asyik. 
Pelajarannya	juga	mudah	dicerna	karena	
diajarkan dengan baik oleh guru-guru.

Glori : Wah, tidak terasa waktu sudah mau 
habis. Terakhir, apa sih yang mau Daffa 
sampaikan ke adik-adik di Junior High 
Sekolah Global Mandiri?

Daffa	:	Oke.	Adik-adik	tentukan	pilihanmu	
mulai	sekarang	pada	SMA	yang	membentuk	
karakter	kompetensi	keimanan	dan	
takwa,	kompetensi	ilmu	pengetahuan	dan	
teknologi,	kompetensi	kepemimpinan	
nasionalis. 
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Speak Up

SASKIA SALSABILA
KELAS  : 6 CLEOPATRA

Apa sih yang harus dilakukan anak-anak Indonesia 
untuk memperingati hari Anak Internasional?

Menurut aku, seharusnya kita belajar dengan giat, respect 
kepada guru, dan harus membuat orang tua bangga.

Menurut kamu, sudahkah anak-anak Indonesia 
mengharumkan nama tanah air?

Sudah, tetapi seharusnya mereka tetap harus mengenal 
budaya Indonesia

ILIAN DUSA 
(11 SAN FRANCISCO)

Menurut kamu, apakah keadaan anak-anak Indonesia sekarang 
sudah lebih baik? Apa alasannya?
Menurut saya sebagian besar sudah baik, tetapi sebagian lain belum. 
Hal-hal yang sudah semakin membaik ini tentunya karena pendidikan. 
Kalau pendidikannya maju, tentu hal-hal baik akan terjadi.
Apa yang harus dilakukan anak-anak Indonesia agar bisa meraih 
prestasi internasional?
Belajar yang rajin dan giat mengikuti lomba, khususnya tingkat 
internasional.

RAFFI IZZA RIZALDI
 (8 EDISSON)

Menurut kamu apa yang harus dilakukan anak-anak Indonesia agar 
bisa disejajarkan di tingkat internasional?

Tentunya harus belajar dengan tekun dan pantang menyerah. Selain itu, 
pemerintah juga harus memberikan beasiswa kepada murid berprestasi 

agar pendidikan Indonesia lebih baik.

Sudah baikkah pendidikan di Indonesia?
Ada yang sudah baik, seperti di Jakarta, tapi sayangnya 

masih ada yang jauh tertinggal seperti di Papua.



              

O L A H  R A G A

   

P E N D I D I K A N

			November	ini	tim	siswa	Sekolah	Menengah	Atas	(SMA)	Unggul	Del	di	Laguboti,	
Sumatera	Utara,	akan	mempresentasikan	hasil	penelitian	mereka	di	Annual				
Conference	of	the	American	Society	for	Gravitational	and	Space	Research	di	
Washington	DC	atas	penelitian	mereka	tentang	perkembangan	ragi	di	luar	
angkasa	yang	telah	dibawa	pesawat	tanpa	awak	NASA	pada	Maret	lalu.
Selain	ekperimen	tentang	perkembangan	ragi,	satu	lagi	eskperimen	yang	juga	
berhasil	memikat	hati	NASA	adalah	pertumbuhan	padi	di	luar	angkasa.	Penelitian	
ini	adalah	hasil	temuan	gabungan	beberapa	SMA	di	Jakarta,	Bandung,	dan	
Papua.

M u s i k

				Nama	The	Resonanz	Children's	Choir	(TRCC)	langsung	melejit	di	kancah	
musik	internasional	usai	mengalahkan	puluhan	pesaingnya	dalam	kompetisi	
paduan	suara	internasional	yang	digelar	pada	pertengahan	Juli	2016.	Choir	
beranggotakan	42	anak	Indonesia	ini	berhasil	meraih	juara	umum	dalam	Claudio	
Monteverdi	International	Choral	Festival	and	Competition,	yang	berlangsung	
di	Venesia,	Italia.	Selain	menjadi	juara	umum,	TRCC	juga	meraih	juara	pertama	
untuk kategori Children’s and Youth Choir.
				Jika	tim	paduan	suara	lainnya	membawakan	lagu	bertemakan	internasional,	
TRCC	justru	percaya	diri	tampil	di	babak	final	dengan	membawakan	lagu	daerah	
Papua,	Yamko	Rambe	Yamko.	Tidak	hanya	menyanyi,	tetapi	juga	menampilkan	
koreografi	yang	dinamis	dan	hidup	dalam	membawakan	lagu	daerah	yang	
diaransemen	ulang	oleh	Agustinus	Bambang	Jusana.	
				Lagu	daerah	yang	dibawakan	tim	paduan	suara	pimpinan	konduktor	Devi	
Fransisca	ini	tidak	hanya	ditampilkan	pada	babak	final	saja.	Sebelumnya,	di	babak	
semifinal,	TRCC	juga	membawakan	lagu	daerah	dari	Aceh	berjudul	Bungong	
Jeumpa	dan	tiga	lagu	asing	lainnya.	Bahkan,	kostum	yang	dipakai	pada	babak	
semifinal	juga	bernuansa	adat	Aceh.	Jadi,	masih	berani	bilang	lagu	daerah	dan	
baju adat daerah Indonesia kalah keren? 

Tidak hanya di  Cina, Meksiko, dan 
Argentina	saja lho yang memiliki 
Lionel	Messi	cilik.	Ternyata	di	
Indonesia juga ada. Ya, dialah Tristan 
Alif Naufal. Pesebak bola yang kini 
berusia 12 tahun ini akhirnya resmi 
bergabung	dengan	klub	Spanyol,	
Club	Deportivo	Leganes.	Penantian	
panjang	bocah	berbakat	asal	Jakarta	
ini untuk bergabung dengan klub 
sepakbola	Eropa	akhirnya	berbuah	
manis.
Berkat ketekunan, kerja keras, dan 
pantang	menyerah	Alif	yang	dikenal	
lewat	skill	bolanya	yang	ciamik	dalam	
video unggahannya di YouTube 
mampu	membuktikan	kualitasnya	
bermain	sepakbola	di	atas	rata-rata	
anak	seusianya.	Bahkan,	"Messi	cilik	
asal	Indonesia"	ini	pernah	dinobatkan	
sebagai	pemain	terbaik	pada	salah	
satu ajang turnamen usia dini di 
Belanda,	beberapa	tahun	lalu.	Alif	
juga	pernah	bermain	untuk	Ajax,	
Amsterdam sebelum ditarik resmi 
oleh	Leganes,	Spanyol.

Theme
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BERPRESTASI
DI AJANG  INTERNASIONAL

Kemampuan anak-anak Indonesia di ajang bergengsi tingkat internasional sudah tidak diragukan lagi. Prestasi 
demi prestasi mampu mengangkat nama Indonesia ke jejeran negara yang berprestasi. Dan inilah daftar sebagian 

kecil anak-anak pengharum bendera merah putih di tingkat dunia. Kamukah selanjutnya?
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Theme

Berprestasi	di	tingkat	internasional	juga	ditorehkan	sejumlah	murid	yang	mewakili	Junior	High	dan	Senior	
High	Sekolah	Global	Mandiri	Cibubur	dalam	kegiatan	Japan	Culture	Exchange	di	Osaka,	Jepang.	Sejak	13	
hingga	18	Oktober	2016,	sebanyak	16	murid	Junior	High	dan	Senior	High	mempelajari	budaya	dan	sejarah	
Negeri	Osaka	sekaligus	memperkenalkan	kebudayaan	nusantara.

Empat	murid	Junior	High	Sekolah	Global	Mandiri	Cibubur	juga	berhasil	menorehkan	prestasi	di	ajang	
bergengsi.	Usai	mengalahkan	lawannya	dalam	Kompetisi	Roket	Air	Tingkat	Nasional,	keempat	murid	Junior	
High	akhirnya	berhasil	melaju	ke	Kompetisi	Roket	air	tingkat	Internasional	2016.
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KENALKAN 
INDONESIA 
DI NEGERI 
SAKURA 

GLORI | November 2016

Liputan Khusus

�cungan	jempol	layak	diberikan	
kepada	sejumlah	murid	
Junior High dan Senior High 

Sekolah Global Mandiri Cibubur 
yang	menjadi	perwakilan	sekolah	
membawakan	kebudayaan	Indonesia	
dalam Japan Culture Exchange di 
Osaka,	Jepang	pada	tanggal	13	
sampai	dengan	18	Oktober	2016.	
Mempromosikan	budaya	khas	
daerah sekaligus mengenal budaya 
Negeri Sakura tentunya menjadi 
pengalaman	mengesankan	dan	prestasi	
menggembirakan	bagi	para	murid	yang	
terlibat.

     Selama enam hari 16 murid yang 
terpilih	menjadi	perwakilan	SGM	
Cibubur	ini,	mengikuti	homestay di 
rumah	host	family.	Kegiatan	homestay 
dimulai dengan welcoming party di 
KICCS	Building.	Sambutan	hangat	
dan	penampilan	tarian	tradisional	
Jepang	dari	senior	citizen	membuka	
rangkaian	acara	yang	terselenggara	
hasil kerja sama Sekolah Global Mandiri 
Cibubur serta Azaria Indonesia dan 
KIFA	(Kawachinagaro International 
Friendship Assosiation)	ini.
      Rangkaian kegiatan kemudian 
dilanjutkan	dengan	piknik	bersama	
host family	serta	menampilkan	tari	

Saman	dan	permainan	angklung	
(yang	merupakan	kolaborasi	murid	JH	
dan	SH)	di	acara	Indonesia Day serta 
campus visit	ke	Kyoto	University.	Ada	
hal	berkesan	bagi	para	murid	saat	
bertemu	dengan	pelajar	Indonesia	
yang	mendapatkan	beasiswa	S3	di	
Kyoto	University.	Dari	jamuan	makan	
siang	dan	diskusi	ringan	dengan	para	
mahasiswa,	murid-murid	Sekolah	
Global	Mandiri	mendapatkan	
pengetahuan	dan	pengalaman	baru	
belajar di negeri orang. 
						Para	peserta	juga	diajak	
mengunjungi	Kiyomizu-dera	Temple 
dan	Fushimi	Inari	Shrine	di	Kyoto,	

10
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melihat workshop animasi 
di Osamu Tezuka dan Manga 

Museum di Takarazuka, sebagai 
icon	manga	Negara	Jepang.	

Selain itu, kegiatan menarik lain 
yang	didapat	para	peserta	adalah	
menikmati	jamuan	minum	teh	ala	
Jepang	di	Master Tea Ceremony, 

menulis kanji, dan belajar drum 
tradisional	Jepang.	Para	murid	juga	
melakukan	simulasi	bencana	di Abeno life 

centre, ‘sit in’ di	SMA	Nagayo	dan	mengikuti	
eskul.

						Diharapkan	dari	kegiatan	yang	baru	
pertama	kali	digelar	ini,	para	murid	dapat	memetik	pelajaran	dari	nilai-nilai	budaya	
Jepang,	di	antaranya	disiplin,	memiliki	etos	kerja	yang	tinggi,	mandiri,	bangga	pada	
budaya	sendiri,	menghormati	orang	yang	lebih	tua,	__dan	memiliki	tanggung	jawab	
yang	tinggi.	

Murid JH yang mengikuti Homestay Japan :
1.	Adriel	Christanto	Prabowo	-	8	Edison
2.	Mara	Divienna	Arrafirizky	-8	Edison
3.	Adlina	Firza	Samtari	-	8	Boas
4.	Ida	Bagus	Farrel	Arkananta	-	8	Boas
5.	Sarah	Indira	Priatna	-	8	Descartes
6.	Fariz	Ghazi	Sanjaya	-	8	Copernicus
7.	Mario	Ozzardi	Bimantara	-	8	Archimedes
8.	Dara	Nabila	Sudrajat	-	9	Adam	Smith
9.	Azzafira	Nadya	Putri	-	9	Darwin
10.	Radinta	Safa	Maharani	-	9	Kuhn
11.	Gde	Parama	Wistara	Deriputra	-	9	Kuhn

Junior High Murid SH yang mengikuti Homestay Japan :
1.	M.	Raihan	Ekaputra
2.	Nisrina	Tinandhifa	K
3.  Zahra Shabira
4.	M.	Farrel	Akaylla
5. Pandu.

Senior High

Guru : Mr. Lukman & Ms. Sri

Guru : Ms. Rahma.
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Ayo Berani

ke Dokter Gigi

Menyadari	pentingnya	
merawat	kesehatan	dan	
kebersihan mulut sejak 

dini, membuat Pre-Primary Sekolah 
Global Mandiri Cibubur mengundang 
sejumlah dokter gigi ke sekolah. 
Dentist Visit	yang	digelar	pada	tanggal	
19	September	2016	di share area 
Sekolah Global Mandiri ini bertujuan 
agar	anak-anak	tidak	lagi	takut	ke	
dokter gigi.
    Dalam kegiatan Dentist Visit ini, 
sebanyak	90	murid	Pre-Primary	
diperkenalkan	dengan	profesi	dokter	
gigi,	mulai	dari	seragam	dan	peralatan	
yang	dipakai	hingga	apa	saja	yang	

dikerjakan dokter gigi. Selama dua jam 
sejak	pukul	08.00	WIB	hingga	10.00	
WIB	para	dokter	gigi	menjelaskan	
pentingnya	menjaga	kesehatan	dan	
kebersihan	gigi	serta	cara	menggosok	
dan	merawat	gigi.	Tak	ketinggalan,	
para	dokter	juga	memeriksa	langsung	
kesehatan dan kebersihan gigi murid-
murid Pre-Primary.
							Kegiatan	ini	disambut	positif	
para	murid.	Angelina	Christianti	(KG	
B	Saturn)	misalnya,	gadis	cilik	ini	
mengaku senang didatangi dokter gigi. 
"Bagus	acaranya.	Sekarang	aku	jadi	
tidak	takut	lagi	ke	dokter	gigi	karena	
untuk kesehatan gigiku sendiri," 
ujarnya.
    Selain murid, dokter gigi yang 
diundang	pun	menyatakan	kesan	
positifnya.	"Saya	senang	bisa	
memberikan	pengetahuan	baru	kepada	
generasi	muda	tentang	pentingnya	
menjaga kesehatan dan kebersihan 
gigi.	Diharapkan	setelah	mendengarkan	
penjelasan	para	dokter,	anak-anak	

lebih berani memeriksakan giginya 
ke dokter dengan teratur enam bulan 
sekali,"	ungkap	drg.	Christian.
					Mrs.Ratih	Dwi	Suryaning,	S.S.,	
sebagai	PIC	menyampaikan Dentist 
Visit berjalan	dengan	lancar,	tertib,	dan	
menyenangkan.	Murid-murid	tampak	
bersemangat	mengikuti	rangkaian	
acara,	termasuk	berani	memeriksakan	
giginya	ke	para	dokter.	

GLORI | November 2016
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Senam Bersama

Sehat 
Bersama

Pre-Primary Event 
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Satu lagi kegiatan menyenangkan 
sekaligus menyehatkan dilakukan 
para	murid	Pre-Primary	Sekolah	

Global Mandiri Cibubur. Pada tanggal 
20	September	2016	seluruh	murid	
Pre-Primary melakukan senam bersama 
di	Lapangan	Basket	Sekolah	Global	
Mandiri Cibubur.
      Program class meeting yang 
dilaksanakan	sejak	pukul	08.00	WIB	
hingga	pukul	08.30	WIB	ini	digelar	usai	
pelaksanaan	assesment.
Sebanyak	96	murid	Pre-Primary	terlihat	
bersemangat	mengikuti	seluruh	
gerakan senam yang dilakukan Mr. Arie, 
S.Pd., selaku instruktur senam. Berbagai 
gerakan dasar senam untuk anak-anak 
dipraktikkan	Mr.	Arie	dan	para	murid.
      Sebelum memulai kegiatan senam, 
para	murid	terlebih	dahulu	berbaris	
sesuai dengan kelasnya masing-masing 

di	lapangan	basket.	
						Didampingi	para	guru,	murid-murid	
Pre-Primary	mengikuti	rangkaian	senam	
hingga	selesai.	Selain	senam,	para	
murid	juga	bermain	sepakbola	bersama.	
Kegiatan	yang	digagas	setiap	tiga	bulan	
sekali	ini	bertujuan	agar	para	murid	
terbiasa	untuk	berolahraga	di	tempat	
terbuka	pada	pagi	hari	sehingga	badan	
menjadi bugar dan meningkatkan 
semangat	belajar.	Kegiatan	olahraga	
bersama ini juga dimaksudkan untuk 
meningkatkan kebersamaan dan rasa 
solidaritas seluruh murid Pre-Primary 
sebelum libur.
							Instruktur	sekaligus	PIC	acara	ini,	
Mr.	Arie,	S.Pd.,	mengungkapkan	bahwa	
kegiatan	berjalan	dengan	lancar,	tertib,	
dan	menyenangkan.	Rencananya	
kegiatan	ini	akan	menjadi	kegiatan	rutin	
di Pre-Primary usai assessment. 
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Make Cooking 
Fun & Healthy

Membuat kue donat ternyata mudah, lho. Selain mudah, membuat donat bersama teman-teman dan 
guru juga mengasyikan. Seperti pengalaman yang dirasakan para murid Pre-Primary Sekolah Global 

Mandiri Cibubur. Sebanyak 95 murid Pre-Primary mencoba langsung membuat donat didampingi 
para guru dalam kegiatan bertema Cooking Day.

Dalam cooking day kali	ini,	para	
murid bebas mengkreasikan 
donat buatan mereka dengan 

varian toping	yang	beragam.	Kegiatan	
yang	digelar	pada	tanggal	23	September	
2016	ini	mengajak	para	murid	untuk	

lebih	memilih	cemilan	sehat	daripada	
jajanan di luar rumah. 
						Selama	dua	jam	para	murid		tampak	
sibuk	menikmati	kegiatan	yang	melatih	
motorik dan daya imajinasi mereka.
Didampingi	para	guru,	Ms.	Sherly	

Gumayanti,	S.Pd.,	Ms.	Siti	Nurjanah,	
S.Pd., dan Ms. Naomi Aritonang,Amd., 
para	murid	mempraktikkan	cara	
pembuatan	donat	dengan	bahan	dan	
peralatan	yang	telah	disiapkan.	Sesuai	
dengan tujuan kegiatan: cooking is fun, 
kegiatan ini menghadirkan suasana yang 
seru	dan	mengasyikan.	Apalagi	usai	
membuat	donat,	para	murid	kemudian	
dapat	menikmati	donat	buatan	mereka	
masing-masing. Nah, seru bukan 
membuat	cemilan	sehat	sendiri?	
Selamat berkreasi.

14 GLORI | November 2016
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Coloring 
Competition 
With Greebel 

Coloring	competetition	cooperate	
with	Greebel	for	Kindergarten	
around	East	Cakung	conducted	

in Oktober 2016 at Sekolah Global 
Mandiri	Jakarta.	The	participants	were	
Al-Rayhan , Al Hikmah, Cahaya Bangsa 
,	and	Sang	Timur.	It	was	selection	for	
next	level	of	competition.
     Pre-Primary Sekolah Global Mandiri 
Jakarta	delegated	KG	A	and	KG	B	
students	to	the	competition.	There	
were	some	winners:	from	KG	A	are	
Faiha,	Shan,	and	Costantin	and	from	KG	
B	are	Naifa,	Daffa,	Selena.	The	would	
go	to	the	next	level	of	competition	
later.

GLORI | November 2016
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Goes to 
pocari sweat factory

Menutup	pertengahan	
semester kali ini, murid-
murid year 3 Primary Sekolah 

Global	Mandiri	Cibubur	berkesempatan	
langsung	melihat	pabrik	pembuatan	
minuman isotonik yang ada di 
Indonesia,	Pocari	Sweat.	Fieldtrip 
yang dilakukan kali ini memberikan 
pengalaman	yang	berbeda	bagi	para	
murid yang selama ini hanya bisa 
menikmati	minuman	tanpa	melihat	
proses	pembuatannya.
						Didampingi	16	guru,	sebanyak	
80	murid	mengunjungi	langsung	
pabrik	Pocari	Sweat	yang	terletak	di	
kawasan	Cicurug,	Sukabumi.	Fieldtrip 
yang	dilaksanakan	pada	tanggal	19	
September	2016	ini	bertujuan	untuk	
mengenalkan	para	murid	pada	produksi	
pangan	yang	higienis	dengan	teknologi	
mutakhir	sehingga	dapat	meningkatkan	
daya	tarik	pengetahuan	para	peserta	
didik untuk berkarya mengembangkan 
ilmu	teknologi	yang	canggih.
						Berangkat	pukul	06.00	WIB	dari	
Sekolah	Global	Mandiri	Cibubur,	para	
murid	sangat	antusias	menikmati	
perjalanan,	khususnya	saat	melewati	
Gunung	Salak	dengan	pemandangan	
yang	indah.	Sekitar	pukul	09.00	WIB	
rombongan	year	3	sampai	di	pabrik	
Pocari	Sweat.	Mereka	langsung	
disambut	hangat	kakak-kakak	pemandu	
dari	pihak	Pocari	Sweat.
Lokasi	pertama	yang	mereka	datangi	
adalah	ruang	audiovisual	di	lantai	tiga.	
Di	ruang	ini	pemandu	menjelaskan	
tentang	ion	yang	terdapat	di	tubuh	
manusia dan fungsinya. Di ruangan 
ini	para	murid	juga	dapat	bertanya	
langsung	mengenai	perlunya	minuman	
isotonik bagi ion dalam tubuh
							Selanjutnya	para	murid	diajak	
berkeliling	pabrik.	Di	pabrik	ini	
para	murid	dapat	melihat	langsung	
pembuatan	minuman	Pocari	Sweat,	

pengemasan	ke	dalam	botol,	hingga	
pengepakan	untuk	disebarkan	
langsung ke distributor. Dengan 
melihat	proses	pembuatan	hingga	
pengemasan,	diharapkan	murid-
murid	dapat	mengetahui	sistem	
produksi	di	pabrik.
				Yang	paling	menarik	dari	fieldtrip 
ini	adalah	saat	para	murid	dapat	
bermain game	dalam	ruang	empat	
dimensi	(4D)	yang	di	dalamnya	berisi	
exploration games.

Primary Event
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Siapa	yang	tak	suka	menonton	
film?	Apalagi	menonton	bersama	
teman-teman. Dua kegembiraan 

inilah yang dirasakan seluruh murid 
Primary Sekolah Global Mandiri 
Cibubur.	Para	murid	dapat	menikmati	
nonton bersama dengan teman-teman 
sekelas	sekaligus	mendapatkan	ilmu	
baru.
				Bertempat	di	Sekolah	Global	Mandiri	
Cibubur, seluruh murid year 1 hingga 
year	6	menonton	film	Robinson dan 
Home.	Kegiatan	internal	yang	dibagi	
menjadi dua sesi ini dilaksanakan usai 
pelaksanaan	ujian	tengah	semester.	
Sesi	pertama	digelar	pada	tanggal	19	
September	2016	untuk	para	murid	
year	4,	year	5,	dan	year	6.	Sementara	
di	hari	berikutnya,	20	September	2016,	
pemutaran	film	ditujukan	untuk	para	
murid year 1, year 2, dan year 3.

     Selama satu setengah jam, 
sejak	pukul	08.00	WIB	hingga	
09.30	WIB	para	murid	terlihat	
antusias	menikmati	pemutaran	
film.	Selain	mengajak	para	murid	
menjalin kebersamaan dengan 
teman-teman, kegiatan nonton 
bersama ini juga mengajarkan 
sejumlah	pelajaran.	Dari	
film	Robinson dapat	diambil	
kesimpulan	agar	kita	tidak	boleh	
menyerah	saat	menghadapi	
rintangan.	Sedangkan	dari	film	
Home,	para	murid	dapat	memetik	
pelajaran	untuk	selalu	hormat	
kepada	kedua	orang	tua	dan	

menyayangi keluarga.
    Yang membuat kegiatan ini 
menjadi unik adalah karena 
menonton	film	bersama	di	
bioskop	seperti	ini	jarang	ditemui	
di sekolah lain. Para murid 
pun	memberikan	kesan	positif	
terhadap	kegiatan	ini,	seperti	yang	
diungkap	Janet	dan	Aisha.
Janet	(3	Newton),"I like it, because 
the movie teach me about 
friendship. And the story is funny." 
"I like it, because the movie teach 
me a friendship. If there is any 
watching movie program I will join 
it again,"	kata	Aisha	(5	Rembrant).

PRIMARY
GOES
TO
CINEMA:
BELAJAR
DARI
FILM

GLORI | November 2016
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TANAMKAN KEBIASAAN 
MENABUNG SEJAK DINI

Untuk membudayakan 
kebiasaan menabung di 

kalangan	para	murid,	Bank	
Mandiri bersama Sekolah 
Global Mandiri mengadakan 
sebuah kegiatan yang bernama 
Financial Education.	Kegiatan	ini	
berlangsung	pada	hari	Rabu,	5	
Oktober 2016 di gedung 1 lantai 
2 Sekolah Global Mandiri.
      Menurut Mrs. Nanik, PIC, 
kegiatan	ini	diikuti	oleh	seluruh	
murid dari Year 5. Dalam 
kegiatan ini, Bank Mandiri 
menyosialisasikan	agar	para	
murid gemar berkegiatan 
positif,	salah	satunya	adalah	
gemar menabung. Tak hanya 
itu,	para	murid	dengan	antusias	
membuat dan menyerukan 
yel-yel yang berkaitan dengan 
menabung.  

18 GLORI | November 2016
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On		September	13,	2016,	SGM	primary	JGC	
held	class	meeting.	The	event	which	involved	
Y1	until	Y3	was	lasting	for	seven	days.	There	

were	some	competitions	which	students	could	take	
apart	in	this	event	such	as:	mini	soccer,	badminton,	
Galasin,	tug	of	war,	art	and	singing.	Every	class	
delegated	their	students	to	join	with	the	game.	Mr.	
Rahmat Agung Santoso, S. Pd as the PIC of the event 
this	term,	he	said,	“This	activity	is	aimed	to	develop	
student’s	potential	skills	in	every	competition	they	
join	with.	Besides,	they	are	meant	to	build	up	
sportsmanship	with	partner	or	rival”.	(PUJI)	

Class Meeting 
Primary 
Sekolah Global 

M JGC 2016

FUN 
IN 
LEARNING

Primary Event 
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The latest program of SGM Jakarta is hydroponic for 

children. The program is about green education which is 

conducted with the hope to inspire students in early ages 

about farming and plant cultivation. The program can be 

given as a habit in the early ages.    

HYDROPONIC 
PROGRAMS FOR 
STUDENTS

As	an	education	program,	
hydroponic	is	designed	to	be	easy	
to	understand	for	children.	We	use	

learning	by	doing	technique.	It	is	expected	
by	doing	the	program	they	will	have	real	
experience,	especially	farming	activity	
which	is	easy	to	remember	and	apply	
outside	class.			
					The	technique	which	is	given	in	this	
program	is	wick	system	hydroponic.	It	uses	
wicks	or	simple	fuse	and	recycled	bottle	
with	edible	vegetables.				
					The	benefit	of	this	program	lies	on	
personal	values	of	plant	cultivation.	
Students	can	perform	directly	how	to	plant	
hydroponics,	using	recycled	things	and	
managing	crops	in	various	healthy	foods.	
It	is	hoped	that	the	program	can	be	a	good	
model	for	other	schools.	(	Nurhayati	)											

Primary Event
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Road to 
International 
Water Rocket 
Competition 2016

Setelah berhasil melaju 
ke	kompetisi	Roket	
Air Tingkat Nasional, 

keempat	murid	Junior	High	
Sekolah Global Mandiri Cibubur 
melanjutkan langkahnya untuk 
bersaing	dengan	peserta	dari	
sejumlah sekolah di Indonesia. 
Menyingkirkan	130	peserta	
tingkat	regional,	tim	Junior	High	
Sekolah Global Mandiri masuk 
dalam	110	peserta	tingkat	
nasional yang berlaga dalam 
"Road to International Water 
Rocket Competition 2016".
				Keempat	murid,	yaitu	
Shalihah	Ramadhanty(8	
Archimedes),	Lita	Yulika	Wibowo	

(8	Archimedes),	Shakira	Kusuma	
Narda	(8	Copernicus),	dan	Annisa	
Fatimatuzzahra	P	(8	Archimedes)	
membawa	nama	sekolah	dalam	
kompetisi	roket	air	tingkat	nasional	
yang	digelar	di	Lapan,	Hateknas,	
Riset	Dikti.	Keempat	murid	
didampingi	Mr.	Aziz	Nur	Habibi,
 Mr. Bobby Zulham, S.T., dan 
Ms.	Dolince	Erika	Sihombing,	
S.Pd., selaku mentor lainnya 
mempertunjukkan	roket	air	buatan	
mereka	dalam	kompetisi	yang	
berlangsung	pada	tanggal	7	dan	8	
Oktober 2016.
      Suasana yang terlihat dalam 
kompetisi	roket	air	tingkat	nasional	
ini sangat menegangkan karena 

seluruh	tim	berlomba	untuk	
memperebutkan	posisi	agar	
bisa	masuk	dalam	kompetisi	
roket	air	tingkat	internasional.	
Aura	persaingan	tidak	hanya	
terlihat	dari	110	peserta	yang	
bertanding	saja,	tetapi	juga	
tampak	ditunjukkan	para	mentor	
yang	mendampingi	dan	memberi	
arahan	peserta	didiknya	selama	
kompetisi	berlangsung.	Meski	
demikian,	suasana	perlombaan	
berjalan	kondusif	dan	sportif.
				Wajah-wajah	penuh	
kekecewaan	ditampilkan	para	
peserta	yang	tidak	lolos	ke	tahap	
selanjutnya	dalam	kompetisi	
yang digelar untuk keenam 
kalinya ini. Sementara untuk 
murid Junior High Sekolah 
Global Mandiri Cibubur, dengan 
persiapan	satu	bulan	akhirnya	
para	murid	berhasil	melaju	ke	
tahap	internasional

HYDROPONIC 
PROGRAMS FOR 
STUDENTS

Junior High Event
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Junior High Event 

SELESAIKAN TANTANGAN, 
JALIN KEBERSAMAAN
Keseruan tampak di wajah para murid year 7 hingga year 9 Junior High Sekolah Global 
Mandiri Cibubur saat mengikuti kegiatan "Jelajah Alam" di kawasan Gunung Putri, Bo-
gor. Meski tidak sepenuhnya menjelajahi alam dan hanya melakukan cross country, 
para murid tetap bersemangat mengikuti acara yang berjalan selama dua jam ini. 

Jelajah Alam

Sejak	pukul	08.00	
WIB hingga 10.00 
WIB	pada	tanggal	21	

September	2016,	sebanyak	
310 murid Junior High 
berkeliling	kawasan	lokasi	
cross country. Selama 
melakukan kegiatan jelajah 
alam,	para	murid	harus	
menyelesaikan tantangan 

yang	diberikan	panitia	
di	setiap	pos.	Tantangan	
yang diberikan di masing-
masing	pos	berbeda	dan	
membutuhkan kerja sama 
tim	untuk	menyelesaikannya.
Yang	paling	menarik	dari	
kegiatan ini adalah, saat 
para	murid	harus	berjalan	
jongkok dan berguling di 
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tanah. Hal ini dilakukan untuk 
menguatkan	mental	para	murid	
dalam	beradaptasi	di	alam.	
Tujuan	dari	kegiatan	eksplorasi	
alam	ini	adalah	agar	para	murid	
dapat	beradaptasi	dengan	alam	
dan belajar dari alam. Selain itu, 
dari tantangan yang diberikan 
di	setiap	pos	untuk	dipecahkan	
para	murid,	diharapkan	para	
murid lebih bisa menjalin kerja 
sama	dan	kekompakan	tim.
     Untuk menyelenggarakan 
kegiatan yang dilakukan usai 
ujian semester ini, 
Mr. Immanuel Bakker, S.Th., 
dibantu tujuh guru Junior High 
lainnya, yaitu Mr. Indra, Mr. 
Iman, Mr. Lukman, 
Mr. Bagya, Mr. Aris, Mr. Fadli, 
dan	Mr.	Awit.	
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classmeeting
FUTSAL FOR FUN

Usai pelaksanaan ujian tengah semester, Junior High 
Sekolah Global Mandiri Cibubur mengadakan pertandingan 
futsal pada 19 September 2016. Pertandingan futsal antarkelas 
ini merupakan program classmeeting yang diadakan setiap term. 
Kegiatan berjalan sejak pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB ini 
dilakukan oleh perwakilan kelas mulai year 7 hingga year 9.

Pertandingan futsal antarkelas ini menjadi 
menarik karena para pemainnya diisi 
oleh murid laki-laki dan perempuan. 

Tak hanya itu, setiap tim yang bertanding 
harus menggunakan sarung dan bagi yang 
melakukan pelaggaran wajib memakai helm 
sampai pertandingan selesai. Sementara untuk 
memberikan support bagi timnya masing-
masing, para pendukung menggunakan atribut 

beragam, seperti mahkota. Tak ketinggalan, para peserta dan 
pendukung juga melakukan selfie untuk mengabadikan momen ini. 
Sebagai penutup, diumumkan tim yang mengantongi juara pertama, 
yaitu tim Coldplay. Sedangkan tim Metallica menyabet posisi kedua.
       Sebagai PIC Mr. Immanuel Bakker, S.Th., bersama enam guru 
lainnya (Mr. Iman, Mr. Lukman, Mr. Bagya, Mr. Aris, Mr. Indra, 
dan Mr. Rahmat mempersiapkan kegiatan ini. Selain sebagai 
sarana refreshing, pertandingan futsal ini juga bermaksud untuk 
mengakrabkan antarkelas dan menjalin sportivitas di kalangan 
murid.
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Family Gathering
SATUKAN SEMANGAT 
KEKELUARGAAN

"Satu keluarga" di Sekolah Global Mandiri tak sebatas ungkapan saja, tetapi 

direfleksikan dalam arti sesungguhnya. Family Gathering yang digelar 

untuk para guru dan karyawan Junior High Sekolah Global Mandiri Cibubur 

menjawab semangat "satu keluarga" yang menjadi salah satu moto di 

sekolah. Bertempat di Waterpark Gumati, seluruh guru dan karyawan Junior 

High melepaskan penat dan beban mereka. 

Acara yang juga mengundang 
keluarga para guru dan 
karyawan ini, menjadi puncak 

keseruan yang dinanti selama satu 
tahun masa ajar. Sejak pukul 07.00 
WIB hingga selesai mereka menikmati 
rangkaian acara yang bertujuan untuk 
membina hubungan baik antarguru, 
karyawan, dan tentunya keluarga.
       Dalam Family Gathering yang 
merupakan event tahunan ini, seluruh 
peserta dapat menikmati berbagai 
wahana air yang ada. Selain itu, mereka 
juga terlibat dalam fun games yang 
semakin mempererat hubungan satu 
sama lain. Keakraban juga diperlihatkan 
saat masing-masing keluarga diberikan 
kesempatan untuk menceritakan kisah 
keluarganya.
      Mr. Lukman Hardian, M.Pd., selaku 
PIC mengungkapkan, "Acara ini untuk 
melepaskan ketegangan yang didapat 
dari rutinitas bekerja sehari-hari. 
Selain itu juga untuk merangsang 
kembali semangat untuk 'Menjadi yang 
Terbaik' dalam suasana gembira dan 
menyenangkan." Diharapkan setelah 
menikmati kegiatan Family Gathering 
ini suasana akrab dan sikap kerjasama 
antara guru dan karyawan dapat terjalin 
lebih baik.



2726

V
IS

IT
 K

O
M

P
A

S
 Junior High Event

GLORI | November 201626

On last Tuesday, 12th 
of October 2016, 
students of Junior 

High Global Mandiri School 
Jakarta visited Kompas 
Gramedia which is located in 
Palmerah-West Jakarta. This 
visit was started on 06.00 
a.m. Until 02.00 p.m. The 
students got a lot of new 

experiences to enhance their 
knowledge of broadcasting 
and television network 
development, especially about 
Kompas TV.
     The students to walk 
around Kompas TV studios 
such as Orange and 
Gold studio. They looked 
enthusiastic once invited 

to see one of Kompas TV 
anchors telling news. They 
were able to learn many 
things through this visit.
     There were Mr. Febri, 
Ms. Siska, Mr. Hakim, the 
principal of Junior High Mr. 
Fosawato Zalukhu, S.Th., M. 
Si, and some parents as the 
PAB representatives.
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VOTE FOR 
PRESIDENT

PEMILIHAN KETUA OSIS

Lita Yulika Wibowo (8 Archimedes) akhirnya berhasil 
mengukuhkan dirinya sebagai Presiden OSIS 2016-2017 Junior 
High Sekolah Global Mandiri Cibubur. Lita mengalahkan dua 
pesaingnya Alma Amanda Naila dan Carlos Sucitra yang juga 
merupakan kandidat calon ketua OSIS periode yang baru. Tepat 
pada tanggal 11 Oktober 2016, Lita dilantik secara langsung oleh 
kepala sekolah, Mr. Deden Rudaya di hadapan pembina OSIS, selu-
ruh guru dan murid year 7 hingga year 9.

Melalui	pidatonya	
Lita	menyampaikan	
ucapan	terima	kasih	

kepada	seluruh	pihak	yang	telah	
mendukungnya	dan	pengurus	
OSIS	periode	sebelumnya.	Ia	
juga mengajak kabinetnya untuk 
menjalankan amanah yang 
diberikan dengan sebaik-baiknya, 
mendukung	program	sekolah,	
mematuhi	peraturan	sekolah,	serta	
berusaha menjadikan OSIS lebih 
baik.
      Sementara S.A.P. Damaghita, 
Presiden	OSIS	periode	2015	-	
2016	melalui	pidato	terakhirnya	
menyampaikan	laporan	
pertanggungjawaban	kegiatan	dan	
keuangan	OSIS	pada	periodenya.	
Dama	juga	menyampaikan	
permintaan	maaf	atas	kekurangan	
selama	ia	memimpin	dan	ucapan	
terima	kasih	kepada	pihak	sekolah,	

pembina,	serta	seluruh	pengurus	
yang telah bekerja sama selama 10 
bulan	kepengurusannya
				Usai	melantik	kepengurusan	
baru,	Kepala	Sekolah	Junior	High	
Sekolah Global Mandiri ,  Mr. 
Deden		Rudaya	menyampaikan	
ucapan	terima	kasih	kepada	
pengurus	OSIS	periode	2015-2016	
atas kontribusinya menyukseskan 
program	sekolah.	Ia	juga	meminta	
agar	pengurus	OSIS	periode	
2016-2017	untuk	menjalankan	
amanah sebaik mungkin dan 
menjadikan OSIS sebagai organisasi 
pembelajaran.	Sebagai	penutup	
pidatonya	Mr.	Deden	mengajak	
para	murid	year	7	untuk	lebih	aktif	
agar	dapat	menjadi	penerus	OSIS	
periode	berikutnya.
					Sebelum	dilantik	menjadi	
pengurus	OSIS	2016-2017,	ketiga	
kandidat	calon	ketua	OSIS	ini	

menjalani	seleksi	calon	pengurus	
OSIS	pada	tanggal	20	September	
2016.	Kegiatan	bertema	"Get to 
Know Your Next Leader" ini diisi 
dengan	pemaparan	visi	misi,	
talkshow, dan debat kandidat. 

27
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ADU DEBAT
TIGA KANDIDAT

Tiga kandidat calon Ketua OSIS 
Senior High Sekolah Global 
Mandiri Cibubur beradu ide dan 

gagasan untuk menjadi penerus mandat 
ketua OSIS periode 2016-2017. Andrea 
Lorenzo, Edsa Estella, dan Aviola Aghata 
sebelumnya telah menyingkirkan tiga 
pesaing lainnya. Dari rangkaian tes dan 
seleksi yang telah diselesaikan, nama 
Andrea Lorenzo dipastikan menduduki 
kursi Ketua OSIS Senior High Sekolah 
Global Mandiri untuk satu tahun ke 
depan.
     Tujuh rangkaian kegiatan dimulai dari 
penjaringan bakal calon, pendaftaran, 
interview, penetapan calon, kampanye, 
penyampaian visi dan misi, serta 
debat kandidat harus dilalui Andrea 
Lorenzo dan lima calon ketua OSIS 

lainya sebelum masuk ke dalam tahap 
pemilihan dan penghitungan suara. 
Selama dua minggu rangkaian berjalan, 
tepat pada tanggal 20 September 2016 
tahap debat kandidat dan pemungutan 
suara dilakukan dengan menyisakan 
tiga kandidat. Andrea, Edsa, dan 
Aviola harus menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh panelis dari OSIS 
2015/2016.
      Suasana semakin meriah dan 
menegangkan kala ketiga calon saling 
debat mempertahankan jawaban 
masing-masing. Disaksikan 300 murid 
Senior High, pengurus OSIS 2015/2016, 
pembina OSIS, para guru, kepala bagian 
kesiswaan, dan kepala sekolah Senior 
High, mereka beradu argumen di 
gedung bioskop SGM sejak pukul 10.00 

WIB sampai dengan 13.30 WIB. 
OSIS Election yang menjadi agenda 
tahunan ini tidak hanya bertujuan 
untuk menjaring dan mempromosikan 
kader terbaik menjadi ketua OSIS saja, 
tetapi juga menanamkan sekaligus 
mempraktikkan proses demokrasi. 
Seperti yang diungkap Mr. Widiono, 
S.Pd.I., sebagai pembina OSIS dan David 
Christian selaku PIC dari pihak OSIS, 
"Dari debat kandidat, pemungutan, 
dan penghitungan suara ketua OSIS 
inilah para murid dapat terjun langsung 
dalam proses demokrasi sehingga kelak 
dapat menjadi generasi yang mampu 
berperan serta dalam demokrasi di 
dalam negeri."

Senior High Event 
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SCIENCE
EXHIBITION
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat pelajaran sains menjadi menyenangkan. 
Salah satunya dengan membuat percobaan yang berkaitan pelajaran sains. Seperti yang 
dilakukan para murid year 10 Sekolah Global Mandiri Cibubur pada tanggal 19 September 
2016 dalam kegiatan bertajuk Science Exhibition.

Year 10 Project yang baru 
pertama kali digelar ini 
menghadirkan sejumlah karya 

murid di bidang sains. Pameran 
yang berlangsung di gedung 3 
Sekolah Global Mandiri Cibubur ini 
memperlihatkan sejumlah percobaan 
dalam bentuk display 2D, 3D, dan 
4D serta analisis materi sains dalam 
bentuk presentasi. 
      Science Exhibition yang berjalan 
sejak pukul 08.00 WIB hingga 12.00 
WIB ini juga mengajak para murid 
year 10 selaku pemilik acara untuk 
menghadirkan interaction games 
kepada para undangan yang terdiri 
dari murid year 11 dan perwakilan 

Primary serta Junior High. Suasana 
semakin menantang karena para 
murid year 10 harus melakukan 
product selling kepada para 
undangan.
        Kegiatan yang diselenggarakan 
oleh 13 guru year 10 dan 
dipersiapkan selama 1 bulan ini 
bertujuan untuk mempraktikkan 
pelajaran yang sudah diajarkan di 
kelas, menumbuhkan kepercayaan 
diri para murid saat melakukan 
presentasi materi di depan umum, 
dan melatih jiwa entepreneurship 
saat melakukan product selling. 
Yang menarik dari kegiatan 
ini adalah para murid dapat 

memperlihatkan secara langsung 
fenomena alam melalui display 
yang telah dibuat, seperti 
proses meletusnya gunung 
berapi.     
     PIC, Mr. Mohammad Iqbal, 
S.Pd., mengungkapkan bahwa 
dari science exibition ini para 
murid dapat lebih menerima 
masukan dari para guru untuk 
project yang telah mereka 
buat sehingga ke depannya 
murid-murid dapat melengkapi 
percobaan mereka dengan fakta 
dan data yang lebih memadai.

Senior High Event 
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TENTUKAN KARIR

DI USIA MUDA

Globalisasi menuntut generasi 
muda untuk lebih kreatif dan 
aktif dalam kehidupan, termasuk
meniti karier di usia muda.
Untuk membuka wawasan dan 
mengenalkan para murid akan 
pentingnya hal ini, Senior High 
Sekolah Global Mandiri Cibubur 
mengundang Faraj Achmad 
Machfud, lulusan Ph.D termuda, 
menjadi pembicara di sekolah.

Di hadapan seluruh murid year 10 
hingga year 12, owner sejumlah 
perusahaan ini membagikan 

pengalamannya membangun jaringan 
bisnis di usia muda. Nama Faraj Achmad 
menjadi narasumber dalam kegiatan 
yang digagas PAB Senior High pada 
tanggal 21 September 2016 ini karena 
dianggap menjadi barometer anak 
muda yang sukses.
       Konsep kegiatan yang dibalut 
dengan talkshow santai dan diselingi 

musik ini, membuat 300 peserta tetap 
semangat mengikuti acara hingga 
selesai. Bahkan, tak sedikit murid yang 
mengajukan sejumlah pertanyaan 
seputar tema acara. Minat para murid 
untuk mengikuti jejak Faraj terlihat dari 
materi pertanyaan yang diajukan. 
Diharapkan usai mengikuti Talkshow 
with Faraj Achmad Mahfud ini 
para murid lebih termotivasi untuk 
menentukan tujuan karier yang akan 
dicapai kelak. Selain murid, para orang 

tua yang juga diundang dalam kegiatan 
ini juga diharapkan bisa mengarahkan 
anak-anaknya untuk fokus menentukan 
pekerjaan apa yang sesuai dengan 
minat dan bakat murid.
       Mr. Shandy Fahrie Azmie selaku 
PIC dari pihak guru dan Ms. Endang 
Iriani, perwakilan PAB sekaligus orang 
tua murid mengaku senang dapat 
menyelenggarakan kegiatan yang 
bermanfaat bagi masa depan para 
murid. 
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PERJUANGAN 
IBU DI BALIK FILM

Film tak sekadar ekspresi 
imajinasi sang sutradara, 
tetapi banyak nilai lebih yang 

terkandung dari sebuah film. 
Banyak pelajaran yang bisa dipetik 
dari sebuah film berkualitas yang 
layak ditonton. Salah satunya dari 
film berjudul "Ibu, Maafkan Aku". 
Dari pemutaran film yang digelar 

di bioskop Sekolah Global Mandiri 
Cibubur, para murid diharapkan bisa 
memahami arti perjuangan seorang 
ibu dan menjadikannya pelajaran hidup 
yang berharga.
      Dihadiri langsung oleh sang 
pemeran utama, Christine Hakim, 
pemutaran preview film arahan 
sutradara Amin Ishaq ini ditujukan bagi 

seluruh murid Sekolah Global Mandiri 
Cibubur. Pemutaran film dilaksanakan 
pada 12 Oktober 2016. Seluruh murid 
dan sejumlah guru menonton film yang 
bercerita tentang perjuangan seorang 
ibu bernama Hartini (yang diperankan 
Christine Hakim) yang bekerja 
sebagai buruh pemecah batu kerikil 
di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dengan 
segala keterbatasan, Hartini berusaha 
menghidupi ke 3 anak- anaknya.
    Usai menonton Sang Bintang 
Tamu, Christine Hakim, membagikan 
pengalamannya terlibat dalam film ini 
dalam sesi talkshow. Ia menjelaskan 
alasan dirinya tertarik terlibat di film 
ini, menurutnya selain karena scriptnya 
menyentuh, film ini juga memiliki 
cerita yang sederhana dan tidak terlalu 
didramatisasi. 
        "Film ini merupakan peringatan 
buat kita untuk menghargai sosok Ibu, 
sebagaimana agama mengajarkan 
untuk selalu  hormati ibumu, ibumu, 
ibumu, baru ayahmu. Ini merupakan 
sarana syiar ke masyarakat," sambung 
perempuan berusia 59 tahun ini.
Diharapkan dari kegiatan yang baru 
pertama kali digelar ini, para murid 
dapat mengapresiasi film-film karya 
dalam negeri dan juga mengambil 
hikmah dari film ini, yaitu harus 
berbakti kepada orang tua, khususnya 
ibu. 



Bumi	pertiwi	memang	tidak	
pernah	lelah	menampilkan	
keelokan alam dan 

keanekaragaman budayanya.  
Karakteristik	komunitas,	hubungan	
sosial,	adat	istiadat	dan	ciri	geografis	
selalu	menemani	perjalanan	
menjelajah	nusantara.		Kali	ini,	tim	
Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	
Sekolah Global Mandiri menjejakkan 
kaki	selama	3	hari	(13-15	September	
2016)	di	kawasan	paling	ujung	timur	
Indonesia, Marauke. Bekerjasama 
dengan Yayasan Nanda Dian Nusantara, 
kami	berbagi	dengan	para	pendidik	dan	
anak-anak	Papua	mengenai	pentingnya	

dan menyenangkannya bersekolah. 
Cahaya	surya	di	pagi	hari	menyambut	
pendaratan	di	Bandara	Mopah.	
Perjalanan	udara	selama	7	jam	tidak	
menyurutkan keinginan untuk langsung 
meninjau	markas	tim	relawan	yang	
telah datang seminggu sebelumnya di 
Distrik	Kurik.	Sungguh	pemandangan	
yang	menyentuh,	ketika	melihat	
anak-anak dengan senyum lebar dan 
mata	yang	berbinar-binar	berkumpul	
untuk	bermain	dan	belajar	di	posko	
sederhana kami.
					Kemudian,	kami	bergerak	ke	Distrik	
Sota	untuk	mempersiapkan	kegiatan	
keesokan harinya. Menyusuri Jalan 

Trans	Papua	selama	kurang	lebih	2	
jam	ditemani	oleh	pemandangan	
alam	yang	eksotis.	Pos	militer	yang	
terletak	di	Kampung	Yanggandur	
menjadi	lokasi	workshop	Program	
Perlindungan	Anak	Terpadu	Berbasis	
Masyarakat.	Peran	serta	prajurit	TNI	
layak menjadi teladan. Bukan hanya 
menjaga keamanan dan kestabilan 
kawasan	yang	berbatasan	langsung	
dengan	Papua	Nugini,	namun	juga	
memberikan	contoh	bercocok	tanam,	
berinteraksi dengan masyarakat dan 
mengembangkan	potensi	daerah.	
Hari	yang	ditunggu	pun	tiba.	Wajah-
wajah	penuh	semangat	memenuhi	

Mutiara-mutiara  

Tanah Marauke
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bangku-bangku kayu. Guru dan 
kepala	sekolah	dari	berbagai	distrik	
berbaur	menjadi	satu	untuk	mengikuti	
sharing		metode	pengajaran.	Anak-
anak berkerumun memenuhi 
bagian	luar	pos	militer,	seolah	tidak	
sabar menunggu gilirannya untuk 
bergabung. 
						Sesi	pertama	dibuka	oleh	Ibu	
Roostien	Ilyas,	pemerhati	anak,	dunia	
pendidikan	dan	pekerja	kemanusiaan.	
Beliau	menekankan	peran	serta	
orang tua dalam memberikan 
waktu	anaknya	untuk	mengenyam	
pendidikan	selain	tentunya	membantu	
berladang atau berburu ke hutan. 
Kemudian	dilanjutkan	oleh	Mrs.	Anna	
dan Mr. Yudi yang berbagi tentang 
teknik dan trik mengajar dengan 
media	pembelajaran	barang	bekas.		
       Sesi kedua diiringi oleh hujan yang 
cukup	lebat.	Beberapa	anak	terlihat	
basah	terkena	air	bocoran	atap	atau	
cipratan	siraman	hujan.	Tetapi	itu	
bukan halangan bagi mereka untuk 
bernyanyi, bermain dan belajar 
bersama.	Gelak	tawa	seringkali	
mewarnai	runutan	aktivitas	yang	terus	
meminta keterlibatan anak-anak. Baju 
lusuh yang membungkus tubuh-tubuh 

mungil	itu	tidak	sanggup	menutupi	
antusiasme	dan	kegembiraan	putra-
putri	Indonesia	yang	kelak	akan	
menjadi	mutiara	berkilauan	penerus	
bangsa. 

       Tidak terasa sore telah 
menjelang. Tiba saatnya mereka 
kembali ke rumah masing-masing. 
Pelukan, lambaian tangan dan sedikit 

kenang-kenangan	yang	dipersiapkan	
Ibu	Rifa	Ariani	menandai	penghujung	
kebersamaan.	Kami	percaya	waktu	
yang	singkat	itu	mampu	menjadi	
pengalaman	berharga	bagi	anak-anak	
tercinta,	seperti	yang	kami	rasakan.	
Terima kasih Maraukeku… Terima 
Kasih	Tanah	Airku…
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REDAKAN
DUKA GARUT

Musibah tanah longsor 
dan banjir bandang yang 
terjadi di Garut, Jawa Barat 

pada tanggal 20 September 2016 
meninggalkan duka yang teramat dalam 
bagi para korban. Untuk meringankan 
beban para korban, Sekolah Global 

Mandiri Cibubur memberikan sejumlah 
bantuan yang disalurkan langsung di 
lokasi kejadian.
       Bantuan berupa uang tunai 
sebesar Rp8.260.000,00, seragam 
sekolah, tas sekolah, buku tulis, serta 
alat-alat tulis sekolah disalurkan 

langsung kepada korban pada tanggal 
14 Oktober 2016. Uang tunai yang 
terkumpul merupakan hasil kerja 
sejumlah murid dan guru yang 
melakukan ngamen untuk menarik jiwa 
kepedulian para murid lain di sekolah.
       Sejumlah perwakilan guru, di 
antaranya Mr. Widiono, Mr. Habib, 
Mr. Gabe, Mr. Indra, Mr. Immanuel, 
Mr. Erwan, dan Mr. Hendrik mendatangi 
langsung sejumlah korban terdampak 
tanah longsor dan banjir bandang 
Garut.
         Tim perwakilan sekolah juga 
berkesempatan berbincang-bincang 
dengan sejumlah korban. Mereka 
menceritakan kronologis kejadian 
dan perkembangan bantuan yang 
telah diberikan sampai saat ini. Selain 
berbincang dengan para korban, para 
guru ini juga melihat sejumlah lokasi 
yang terkena dampak dari banjir 
bandang Garut.
        Dalam kesempatan yang sama 
perwakilan guru berharap semoga 
bantuan yang telah diserahkan dapat 
bermanfaat bagi para korban. Tak 
lupa disampaikan ucapan terima kasih 
kepada pihak yang telah mendonasikan 
materi, tenaga, dan waktu. Semoga 
mendapat balasan dari Tuhan YME dan 
bagi para korban semoga diberikan 
kekuatan dan ketabahan.
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Pada 1 November 2016, saya 
berkesempatan	memberikan	
workshop	keaktoran	kepada	

siswa-siswi	kelas	5	Primary	Global	
Mandiri	Cibubur.	Seperti	biasa	
saya	mempersiapkan	bahan	untuk	
dibagikan	pada	saat	workshop.	Saya	
pilah	pilih	bahan	apa	saja	yang	tepat,	
sangkil, dan mangkus untuk anak-anak. 
Pun	workshop	ini	bisa	dikatakan	kilat,	
karena	panitia	hanya	memberikan	
waktu	120	menit	saja.	Tidak	hanya	itu,	
saya	pun	mempersiapkan	berbagai	
metode	pembelajaran	keaktoran	untuk	
disampaikan.	45	anak	hadir	dengan	
segala	keunikannya.	Dengan	sekejap	
saya	harus	mampu	menyelami	dunia	
mereka. Menjelma sebagai anak-anak, 
bukan	perkara	mudah	meski	dulu	
pernah	merasakan	dunia	itu.	Dunia	
tanpa	beban.	Dunia	yang	merdeka.
Merdeka bagi seorang anak 
merupakan	kemewahan	tiada	tara.				
      Merdeka bagi mereka tak lebih dari 
sekadar	pengakuan	kehadirannya.	Kita	
terkadang	luput	dalam	memberikan	
kasih	sayang	kepada	anak.	Kita	
bersusah	payah	memberikan	fasiltas	
yang	“jor-joran”	namun	sebenarnya	
bukan itu yang mereka butuhkan. Jika 
kita	mau	mendengarkan	apa	keinginan	
anak,	kita	tidak	akan	menyangka	
bahwa	keinginan	anak	sesederhana	
itu.	Didengar.		45	anak,	45	karakter,	
45	teriakan,	45	keunikan.	Semua	ingin	
didengar.	Berbekal	sepasang	telinga	
saya	luangkan	waktu	untuk	mereka	
memuaskan	dahaga	berbicara.	Celoteh	
anak bukan tong kosong nyaring 

bunyinya,	banyak	pertanyaan	yang	
terlontar	bagai	rudal	nan	mematikan.	
Kita	paham	betul	bahwa	setiap	anak	
itu unik. Mereka memiliki kelebihan 
dan	kekurangan	masing-masing.	Kita	
juga	setuju	terhadap	pendapat	Howard	
Gardner	bahwa	ada	8	jenis	kecerdasan	
yang	menjadi	cikal	bakal	bahkan	tolok	
ukur	potensi	anak.	Namun	masih	ada	
di	antara	kita	yang	beranggapan	bahwa	
kecerdasan	itu	hanya	satu	atau	dua	
jenis	saja.	Cukup	pandai	berhitung	dan	
hafal rumus. Anak-anak berbondong-
bondong	dimasukkan		ke	tempat	
bimbingan	belajar	mata	pelajaran	
yang	dianggap	penting	(UN)	dengan	
mengesampingkan	potensi,	minat,	dan	
bakat mereka.
					Sadar	atau	tidak,	orang	tua	
sudah menjajah anaknya sendiri, 
kemerdekaan	mereka	dirampas.	Anak-
anak	tidak	merdeka	untuk	melakukan	
kegemarannya,	tidak	mendapat	
dukungan	penuh,	tidak	merdeka	
menentukan	jalan	hidupnya.	Padahal,	
kehidupan	berbangsa	dan	bernegara	
ini akan dilanjutkan oleh mereka, 
anak-anak	yang	sudah	kita	pangkas	dan	

kerdilkan	potensinya.	
       Berbekal realita ini saya dibantu 
oleh Mr. Aris, Mr. Amed, dan Mr. Iman 
juga	45	anak-anak	yang	merdeka	ini	
dalam	mengikuti	workshop	keaktoran,	
menyuguhkan	pementasan	alit	yang	
ditampilkan	pada	acara	Peringatan	
Sumpah	Pemuda	Junior	High	Global	
mandiri Cibubur, guna menjadi 
renungan	bahwa	kemerdekaan	anak	
bukan	suatu	pencapaian	saja	tetapi	
juga hal yang harus terus.

SUDAHKAH ANAK 
KITA MERDEKA?

KUTIPAN MENARIK DARI SEORANG 
JURNALIS TERKEMUKA FRANKLIN P. JONES, 

“YOU CAN LEARN MANY THINGS FROM 
CHILDREN. HOW MUCH PATIENCE YOU 
HAVE, FOR INSTANCE.”
KAMU DAPAT BELAJAR BANYAK HAL DARI ANAK-
ANAK. MISALNYA, SEBERAPA SABAR DIRIMU.

Muhamad Bagya, S.Pd
     Teacher All Year 9
Mentor of 9 thomas khun
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