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Director's Note
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TIM REDAKSI
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S ebagai negara yang kaya dengan corak dan jenis batik, sudah 
sepatutnya kita bangga memiliki batik sebagai budaya asli 
Indonesia. Bukan hanya sekadar memakai batik di hari-

hari tertentu, rasa bangga akan batik bisa kita terapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Salah satunya kita bisa belajar dari filosofi 
pembuatan batik tulis. Dari rangkaian pembuatan batik, kesabaran 
dan ketekunan adalah kuncinya. Hal inilah yang bisa kita petik dan 
kita terapkan dalam kepribadian sehari-hari : menjadi pribadi yang 
sabar dan tekun.
       Tak hanya dari cara pembuatan, kita juga bisa belajar dari 
corak atau motif batik. Seperti motif "Grageh Waluh" yang 
menggambarkan "pemakai batik ini akan menjadi orang yang 
bercita-cita atau memiliki tujuan dalam hidupnya". Maka sebagai 
generasi penerus bangsa kita harus memiliki tekad yang kuat dan 
berusaha maksimal untuk menggapai mimpi dan cita-cita.     Selain itu, pemaknaan hari batik yang diperingati setiap 2 

Oktober juga mengajarkan kita untuk lebih peduli dengan karya 
bangsa. Bagaimana tidak, jika masyarakat tak acuh pada warisan 
budaya bangsa ini maka tak ayal negara lain akan dengan mudahnya 
mengakui batik sebagai jati diri mereka.       Tepat di bulan Batik ini, saya mengajak para guru, staf, dan 

tentunya para murid Sekolah Global Mandiri untuk lebih berani 
berkreasi terhadap budaya dan warisan bangsa agar kelak kita tidak 
hanya mewarisi, tetapi juga menciptakan karya baru yang sesuai 
dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Sekali lagi, Mari banggakan 
diri dengan batik! 
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The students succesfully
entered the state university
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Achievement

Senior High Global Mandiri is seriously educating the students. All teachers do the best to make their students succeed. One 
of the result, there are 24 students successfully entered the state universities. 
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Student Profile

Siapa yang tak kenal Nara? 
Sapaan lengkap dari Sang Ayu 
Made Mahatma Nara Suci. 

Murid Year 6 Acropolis ini memang 
terbilang populer. Meraih prestasi 
dan berkepribadian menarik 
membuat perempuan cantik yang 
lahir di Depok pada tanggal 24 
Mei 2005 ini menjadi salah satu 
sorotan, salah satunya adalah 
meraih “The Best Superstar” di 
tahun ajaran kedua.
      Nara yang menyukai ayam 
bakar memulai pendidikannya 
di Sekolah Global Mandiri pada 
Year 1. “Sekolah Global Mandiri 
letaknya strategis, dekat dari 
rumah. Fasilitasnya juga lengkap 
dan oke,” katanya saat ditanya 
mengapa memilih sekolah di 
Sekolah Global Mandiri. Kini, 

Nara menjadi lebih baik di bidang 
akademik dan non-akademik.
Di usianya yang baru menginjak 11 
tahun, penyuka jus strawberry ini 
mampu menguasai sejumlah tarian 
daerah, seperti tari Pendet, tari 
Tenun, dan tari Kidang Kencana. 
Kesukaannya pada menari baru 
dimulai dari dua tahun lalu di 
Year 4 saat Nara diajak sang mama 
ke salah satu sanggar tari di Taman 
Laguna, Cibubur. 

     Dari menari inilah Nara 
mendapat pengalaman yang paling 
mengesankan dan tak terlupakan. 
Di Year 6 ini, Nara akhirnya 
berhasil menjadi salah satu dari 12 
undangan KBRI untuk membawakan 
tarian Bali di Yangon, Myanmar. 
Menjadi mengesankan karena bisa 
berprestasi di negeri orang. Menjadi 
tak terlupakan karena itulah kali 
pertama ia keluar negeri tanpa 
didampingi orang tua. “Perasaanku 
saat itu seneng banget.”
Selain menari, memanah adalah 
hobi yang juga digeluti anak kedua 
dari tiga bersaudara ini. Untuk 
meningkatkan prestasinya, di luar 
kegiatan sekolah Nara mengikuti 
sejumlah les mata pelajaran, menari, 
dan alat musik biola. Selain itu, Nara 
pun aktif dalam kegiatan tim tari 
Sekolah Global Mandiri yang ikut 
terlibat dalam beragam perlombaan. 
Tak ketinggalan, di akhir wawancara 
singkat ini, Nara mengatakan bahwa 
Sekolah Global Mandiri adalah 
sekolah yang menyenangkan karena 
memiliki banyak acara dengan guru 
yang fun  dan teman yang baik. 
Satu motto Nara yang bisa kita 
terapkan : Jangan menyerah karena 
kemenangan dimulai dari kekalahan.

JANGAN MENYERAH KARENA 
KEMENANGAN DIMULAI DARI 
KEKALAHAN
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Teacher Profile
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Di bawah asuhan 
Mr. Ardi Nursodik, 
S.Pd. Jas., 

pelajaran sport menjadi 
menyenangkan dan tentu 
menyehatkan. Lulusan 
Fakultas Ilmu Keolahragaan, 
Universitas Negeri 
Yogyakarta enam tahun lalu 
ini memiliki trik jitu saat 
berhadapan dengan murid-
muridnya di Year 1,2, dan 
3. Mr. Ardi mengaku harus 
pandai beradaptasi dengan 
para muridnya. Bahkan, tak 
segan ia "berubah" menjadi 
anak-anak saat mengajar. 
Ini dilakukannya untuk 
mempererat hubungan 
teacher-student dan juga 
agar murid-murid lebih 
mudah mencerna dan 
mengaplikasikan pelajaran 
olahraga.
     Mr. Ardi juga 
menggunakan pendekatan 
yang berbeda pada tiap 
muridnya bergantung pada 
masing-masing karakter. 
Jadi, menurut penyuka jus 

alpukat ini sudah seharusnya setiap 
guru mengenali dan mengidentifikasi 
kepribadian murid-muridnya. Tak hanya 
itu, Ia berharap dengan profesinya 
sebagai guru, ia dapat menanamkan 
nilai-nilai disiplin, bertanggung jawab, 
toleransi, team work, dan pembentukan 
karakter sejak usia dini melalui mata 
pelajaran sport khususnya. 
     Pria yang lulus pada tahun 2010 
dari Program Studi Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) ini 
memang baru mengajar selama dua 
tahun di Sekolah Global Mandiri. 

Namun, itu bukan halangan baginya untuk 
mendapatkan sejumlah penghargaan. Di 
Sekolah Global Mandiri anak ketiga dari 
empat bersaudara ini menobatkan dirinya 
menjadi 1st winner Glory Fairplay Soccer 
Tournament 2015. Selain itu Mr. Ardi juga 
menyabet 2nd winner Glori Fairplay Soccer 
Tournament 2015. Lelaki yang senang makan 
mie ayam, kwetiaw, dan bubur kacang hijau 
ini juga pernah menjadi PIC di beberapa 
kegiatan, seperti Sport Olympic Primary 
SGM 2014, Bazaar Ramadhan 2014, dan 
yang terbaru adalah menjadi PIC Employee 
Gathering SGM Cibubur & Jakarta 2015.

Mr. Ardi Nursodik, S.Pd.Jas.

BENTUK KARAKTER ANAK SEJAK USIA 
DINI MELALUI PELAJARAN SPORT
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Staff Profile

6

Nama Dr. Farida 
Wulandari, M.Pd., S.S., di 
Sekolah Global Mandiri 
sudah tak asing lagi. 
Perempuan kelahiran 
Jakarta, 21 Mei 1966 
ini aktif di sejumlah 
kegiatan dan menduduki 
posisi strategis di 
Sekolah Global Mandiri.
     Penyuka es teler 
yang disapa Mrs. Farida 
ini menjadi bagian 
dari keluarga besar 
Sekolah Global Mandiri 
sejak tahun 2005 dan 
langsung menjabat 
sebagai Pre-Primary 
Principal. Selama 
enam tahun di bawah 
kepemimpinannya, Pre-
Primary berjalan dengan 
lancar. Sejumlah prestasi 
pun berhasil didapat, 
salah satunya adalah 
Mrs. Farida menjadi 
Kepala Sekolah Terbaik 
Se-Kabupaten Bogor 
pada tahun 2011.
     Usai menduduki 
kursi nomor satu di 
Pre-Primary, tahun 
2011 ia menjabat 
sebagai Head of R & D . 
Tanggung jawab besar 
sebagai kepala bidang 

DISCIPLINE, 
SELF-LEARNING, 
AND INTEGRITY

pengembangan SDM 
diembannya hingga kini. 
      Tugas dan fungsi 
sebagai Head of R & 
D di antaranya adalah 
memantau proses 
program sekolah sebagai 
upaya pencapaian 
sasaran mutu dan visi 
sekolah. Tanggung 
jawabnya semakin berat 
karena ia juga memikul 
tanggung jawab selaku 
Head of Management 
Representative 
(MR). Ia pun harus 
menyelenggarakan audit 
internal dan membantu 
audit eksternal yang 
dilakukan oleh TUV NORD 
Indonesia. 
      Program audit yang 
dilakukannya antara lain 
melakukan pengecekan 
kesesuaian pelaksanaan 
kerja dan program sesuai 
dengan prosedur dan 
IK yang sudah divalidasi 
dan ditetapkan serta 
melakukan program 
monitoring lapangan.
     Bulan lalu, ia pun 
memperoleh gelar Doktor 
Manajemen Pendidikan 
di Universitas Pakuan, 
Bogor. Ia memilih menjadi 

pengajar sekaligus pendidik 
sejak tahun 1993. Teaching is 
a part of self learning, inilah 
motto yang membuatnya 
yakin dan bertahan menjadi 
bagian dari dunia pendidikan 
sampai saat ini. 
     Meski sudah lebih dari 
20 tahun berkecimpung di 
dunia pendidikan, Mrs. Farida 
mengaku masih ada kendala 
yang menghambat: Keeping 
people learning. Memang 
tidak mudah mengubah 
kebiasaan dan sifat orang 
lain, tetapi bagi Mrs. Farida 
tetap ada solusi untuk 
menyelesaikan masalah, yaitu 
providing books, training, and 
discussion/sharing group.
     Sekolah Global Mandiri 
seolah menjadi rumah kedua 
bagi Mrs. Farida. Bagaimana 
tidak, di Sekolah Global 
Mandiri-lah ia menghabiskan 
banyak waktunya untuk 
mendidik, mengajar, dan 
belajar banyak hal. "Full 
of challenges. Sekolah 

Global Mandiri as a learning 
organization," ucapnya di sela-
sela kesibukannya.
     Pencapaian Mrs. Farida 
tak hanya berhenti pada 
jabatan tinggi saja, tetapi 
juga di bidang lain. Ia 
melakukan sejumlah riset dan 
pengembangan. Integrated 
Multiple Intelligences untuk 
Mengembangkan Kecerdasan 
Majemuk Siswa Taman 
Kanak-Kanak dan Internet-
Based In-House Training 
untuk Membangun Learning 
Organization di Taman Kanak-
Kanak adalah dua judul riset 
dan pengembangan yang 
telah dibuatnya berdasarkan 
pengetahuan dan pengalaman 
mengajarnya.
      Tiga hal penting yang selalu 
menjadi motivasi hidupnya: 
discipline, self-learning, and 
integrity. Sejatinya, dari 
orang pandai dan sukseslah 
kita belajar dan Mrs. Farida 
Wulandari dapat kita jadikan 
salah satu contohnya.        
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Speak Up

Year 3 NOBEL
Perlu tidak hari Batik diperingati? Kenapa?
*Perlu karena sebagai bentuk penghormatan 

terhadap karya bangsa sendiri.

Sebagai pelajar, apa yang akan kamu lakukan 
untuk melestarikan batik sebagai baju 

tradisional Indonesia?
* Memasukkan motif batik pada setiap event 

fashion week agar motif batik semakin dikenal.

1

2
Perlu tidak hari Batik diperingati? Kenapa?

* Perlu dong soalnya batik simbol dan juga kekayaan bangsa 
Indonesia. Batik juga merupakan  ciri khas Indonesia.

Sebagai pelajar, apa yang akan kamu lakukan 
untuk melestarikan batik sebagai baju tradisional 

Indonesia?
* Aku selalu bangga saat memakai batik. Batik juga bisa dipakai 

untuk setiap lomba dan acara formal lainnya. Perlu juga kita 
melakukan inovasi pada batik agar semakin variatif.

EDGAR SUWITO 
HUTABARAT

Menurut kamu, perlu tidak hari Batik diperingati? Kenapa?
*Perlu. Batik merupakan karya anak bangsa dan identitas bangsa.

Sebagai pelajar, apa yang akan kamu lakukan 
untuk melestarikan batik sebagai baju tradisional 
Indonesia?
* Kita bisa mengadakan lomba batik di setiap peringatan hari 
Batik. Selain itu kita juga harus mengeksplorasi batik agar makin 
dikenal banyak orang dan menambah pengetahuan akan ragam 
batik seluruh nusantara.

Year 9 EINSTEIN
INDHIRA KHANSA

Year 10 BERLIN
ZAHRA NADIRA

3
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Kampoeng Batik Palbatu 
terletak di daerah Menteng 
Dalam, Tebet, persisnya 
di Jalan Palbatu IV No. 17, 
Jakarta Selatan.

T
idak hanya 

Pekalongan, Cirebon, 

dan daerah lain saja lho 

yang terkenal  dengan batiknya. Ternyata 

Ibukota kita tercinta ini juga kaya akan seni 

batiknya. Bahkan, motif batik tidak hanya 

ditemui di kain dan pakaian, tetapi juga 

di dinding dan di jalan. Inilah sejumlah 

wilayah di Jakarta yang dikenal dengan 

sebutan “Kampung Batik.” Kalian yang tertarik 

mengenal dan membuat batik sendiri, bisa 

langsung datang ke Kampung Batik.

Kampoeng
Batik Palbatun
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Theme

SEKOLAH GLOBAL MANDIRI
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KENANGAN 
MANIS DARI 
TELUR ASINMakan telur asin mungkin 

sudah biasa, tapi bagaimana 
kalau membuatnya? 

Pengalaman mengasikkan inilah yang 
dialami para murid KG-B Sekolah 
Global Mandiri Cibubur. Project di term 
1 ini diberi nama How to Make Salted 
Eggs. Sesuai dengan namanya, para 
murid KG-B belajar membuat telur asin 
sendiri. 
     Ya, pada tanggal 2 September 2016 
keceriaan tampak di wajah seluruh 
murid KG-B Venus dan KG-B Saturn. 
Pada hari itu mereka mendapat 
pengalaman baru yang menambah 
pengetahuan sekaligus mengasikkan. 
Project yang mengambil tema 
"Makanan Sehat" ini dilaksanakan di 
KG-B share area sejak pukul 08.00 WIB 
sampai dengan 09.30 WIB. 
      Dalam kegiatan ini para murid 
melakukan eksperimen dengan 
mencampurkan bahan-bahan yang 
diperlukan, seperti abu sekam, garam, 
dan air dengan perbandingan 4:1. 
Kemudian bahan utama, yaitu telur 
bebek mentah (yang sudah dicuci 
bersih) ditutup dengan campuran 

bahan tadi. Terakhir, telur didiamkan 
selama dua minggu dalam wadah 
tertutup sampai rasa asin dari garam 
meresap di telur.
      Usai melihat praktik langsung 
yang dilakukan oleh guru, para 
murid kemudian langsung mencoba 
membuatnya dengan didampingi guru 
kelas. Ada yang terlihat antusias tanpa 
rasa takut, ada pula yang masih terlihat 
malu-malu. Meski begitu, kegiatan 

Pre-Primary Event

ini berjalan lancar dan tertib. Selain 
membuat telur asin, sejumlah murid juga 
memberikan pendapatnya saat memakan 
dan membuat telur asin.
       Tujuan diadakannya kegiatan yang 
rutin diadakan setiap semester ini adalah 
untuk melatih anak mempraktikkan 
sekaligus membuat karya dari pelajaran 
yang telah dipelajari selama proses KBM. 
Untuk membuat project ini seluruh guru 
KG-B menjadi PIC .
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Pre-Primary Event
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PRE-PRIMARY 
GOES TO CINEMA

This event is one of after 
assessment activities in 
Pre- Primary. It was held on 

Thursday, 15 September 2016. 
The movie started at 9.00 am until 
10.30 am. It was the collaboration 
between Pre-Primary teachers and 
Sekolah Global Mandiri Cibubur 
Movie Division.
    This was our first time to watch 
movie together in Sekolah Global 
Mandiri Cinema. We also invited 
the parents to join. There were 96 
students from Nursery until KG-B 
and also some parents. 
      Many of Pre-Primary students 
afraid of darkness and load voices. 
By arranging this event, they can 
practice to handle their fierce. 
The students also learned how 
to buy the ticket, they have to 
pay Rp5.000,00 and dropped two 
recycle bottles to enter the Cinema.
    The movie title that we watched 
is HOME. The students enjoyed 
watching the movie. They laughed 
and excited with the story. The 
event ran smoothly and everybody 
was enjoying the movie with 
friends.
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Pre-Primary Event 

LATIH MOTORIK  
DENGAN CARA UNIK 

Ada banyak kegiatan seru dan 
bermanfaat untuk melatih 
motorik kasar serta rasa bangga 

akan karya pribadi para murid Pre-
Primary Sekolah Global Mandiri Cibubur. 
Kali ini seluruh murid di Nursery Bee 
dan Nursery Dolphin diajak langsung 
untuk membuat cemilan yang enak dan 
bergizi : bola-bola coklat.
      Sebagai PIC, Mrs. Ratih mengajarkan 
murid-murid cara membuat kudapan 
lezat itu. Pertama-tama para murid 
diminta menghancurkan biskuit menjadi 
remahan. Kemudian susu kental manis 
dimasukkan ke remahan sampai 
menggumpal dan bisa dibentuk bola-
bola kecil. Terakhir, bola-bola biskuit 
dibalur dengan meises di seluruh 
permukaannya. Bola-bola coklat pun 
siap disantap. Yuk, kita lihat! 
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Primary Event

GLORI | Oktober 2016

MENGENAL, MENGETAHUI
D A N  M E N G K R E A S I K A N

Ada kegiatan yang dilakukan 
para murid Year 1 Sekolah 
Global Mandiri Cibubur pada 

tanggal 30 Agustus 2016. Kegiatan 
yang dinamai Fieldtrip to Museum 
Layang-layang ini juga memberikan 
pengetahuan dan pengalaman baru. 
     Di museum Layang-layang yang 
terletak di Pondok Labu, Jakarta 
Selatan ini para murid dapat melihat 
beragam jenis layang-layang dari 
Indonesia dan sejumlah negara di 
dunia, seperti layang-layang tradisional, 
kreasi, dan sport. Pemandu juga 
mengajak para murid belajar sejarah 
dan festival layang-layang melalui film 
singkat yang diputar.
    Yang paling mengasikkan 
dari fieldtrip ini adalah saat kite 
coloring. Para murid Year 1 bebas 
mengkreasikan warna dan gambar di 
atas sebuah layangan. Asiknya lagi, 
layangan yang sudah diwarnai bisa 
dibawa pulang sebagai buah tangan 
untuk dimainkan di rumah.

     Seluruh rangkaian kegiatan ini 
berjalan lancar dan tertib sejak pukul 
10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. 
Sebanyak 73 murid yang didampingi 
8 guru Year 1, 3 guru spesialis, 1 
akademik koordinator, 1 guru SNC, dan 
1 sekuriti terlihat sangat excited saat 
mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
Fieldtrip to Museum Layang-layang 
ini sejalan dengan tema term 1, yaitu 
"Kegemaran" sekaligus memberikan 
warna baru dalam proses belajar 
mengajar di Primary. Rencananya 
kegiatan ini akan menjadi agenda rutin 
tiap semester.
     Kegiatan yang di-PIC oleh Ms. 
Putri Ayu Desmahadiyati, S.Pd., ini 
diharapkan dapat membuat para 
murid lebih mencintai layang-layang 
sebagai kegemaran dalam permainan 
tradisional sekaligus memperkaya 
pengetahuan akan khasanah Indonesia 
di tengah gempuran mainan modern. 
Selain itu para murid juga diharapkan 
dapat mengenal fungsi lain dari layang-
layang, seperti sebagai alat bantu 
menangkap ikan bagi nelayan di masa 
lalu.
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Primary Event 
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Belajar sambil bermain. Konsep 
inilah yang menjadi alasan seluruh 
guru Year 2 Primary Sekolah 

Global Mandiri Cibubur mengadakan 
Fieldtrip ke Taman Legenda, TMII. 
Fieldtrip yang diadakan untuk 70 murid 
Year 2 ini berlangsung dari pukul 10.00 
WIB sampai dengan 13.00 WIB pada 

tanggal 25 Agustus 2016.
     Sebanyak 15 guru Year 2 turut 
mendampingi seluruh murid selama 
kegiatan fieldtrip. Tidak hanya 
memandu, para guru juga memberi 
pengetahuan kepada murid terhadap 
objek yang dilihat. Seluruh murid Year 
2 menikmati kegiatan kunjungan ini.

     Pada kegiatan kali ini, para murid 
terlihat semangat dan antusias 
menyaksikan film Asal Mula Keong Mas 
yang diputar di Gedung Pertunjukkan 
Keong Mas. Selain itu, para murid 
juga dapat mempelajari berbagai 
kebudayaan dan adat istiadat yang 
ada di Indonesia, seperti suku Asmat 

MENGENAL LEBIH DEKAT   
JEJAK PURBAKALA
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Primary Event

melalui cerita singkat yang dipandu oleh 
pemateri. Yang paling menarik dari fieldtrip 
yang dilakukan setiap term ini adalah ketika 
para murid melihat replika atau miniatur 
dinosaurus, hewan purba yang telah punah 
ratusan tahun lalu. Mereka sempat berlari 
saat replika dinosaurus mengejar. Para 
murid juga bisa mencari fosil dan telur 
dinosaurus dalam bentuk replika. Yang juga 
menarik dari kegiatan ini adalah adanya 
pohon yang dapat bicara. Terlihat raut 
penuh sukacita terpancar dari wajah para 
murid saat mendapatkan pengalaman baru. 
Kegiatan ini digagas oleh para guru dan 
Mr. Rodhie Ahmad, S.Pd., selaku PIC. 



1716

Membuka semester ganjil tahun ajaran 
2016/2017, Primary Sekolah Global Mandiri 
Cibubur mengadakan karyawisata atau Primary 

Fieldtrip ke Museum Nasional, Jakarta Pusat. Kegiatan 
yang mengambil tema "Persatuan dalam Keragaman" ini 
dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2016 untuk murid 
Year 4.
    Berangkat dari Sekolah Global Mandiri lalu melanjutkan 
perjalanan ke Museum Nasional di pusat kota, 
sebanyak 94 murid terlihat antusias. Ya, seluruh murid 
sangat bersemangat karena hari ini mereka mendapat 
pengalaman baru: belajar di luar kelas. 
     Dimulai sejak pukul 08.00 WIB hingga berakhir 
pukul  12.00 WIB Primary fieldtrip ini bertujuan untuk 
memperkuat pelajaran yang telah dipelajari di sekolah, 
seperti kesenian dan kebudayaan. Selain itu kegiatan ini 
juga dimaksudkan agar para murid lebih mengenal dan 
memahami sejarah bangsa Indonesia.
      Didampingi seluruh guru Year 4 para murid terlihat 
kagum saat melihat beragam kebudayaan dan adat 

SELAMI SEJARAH BANGSA 
MELALUI MUSEUM

istiadat yang ada di Indonesia dalam miniatur atau diorama 
yang ada di museum.
      Ms. Pitria, S.S., M.M. sebagai PIC dibantu tujuh guru 
lainnya, yaitu Ms. Naomi, Ms. Ifti, Mr. Alfian, Ms. Lisbet, 
Ms. Jasinta, Ms. Dyah, dan Mr. Aviv merancang kegiatan yang 
baru pertama kali dilaksanakan dalam semester ini.
       Selain seluruh guru dan murid Year 4, academic 
coordinator, Mrs. Sulistyaningsih, M.Pd., serta beberapa 
guru spesialis dan SNC turut bergabung.

FIELDTRIP  Y4

Primary Event
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KELOLA  SAMPAH  JADI KARYA
Reuse, reduce, recyle. Tiga R yang menjadi pedoman dalam pengolahan sampah diperkenalkan kepada murid-murid Sekolah 
Global Mandiri Cibubur, khususnya Year 5. Pada tanggal 24 Agustus 2016 sebanyak 93 murid year 5 mengikuti kegiatan 
fieldtrip ke Agroedutourism IPB, Bogor. Para murid dapat melihat langsung beragam jenis sampah dan cara  mengolah 
sampah menjadi kertas daur ulang.

Kegiatan studiwisata ini 
berlangsung sejak pukul 07.30 
WIB sampai dengan 11.30 WIB. 

Suasana terlihat menggembirakan 
saat seluruh murid dan guru Year 5 
menyaksikan film singkat tentang 
sampah yang diputar sebelum kegiatan 
utama berlangsung. Usai menyaksikan 
film singkat, para murid kemudian 

diberikan kesempatan untuk me-
recycle kertas dengan berbagai warna 
dan kreasi.
    Ms. Fitri Nurhayatun, S.Pd., sebagai 
PIC berharap agar dari kegiatan ini 
para murid dapat lebih mengenal 
beragam jenis sampah (organik 
dan an-organik), mengetahui cara 
mengatasi dampak lingkungan 

akibat sampah, dan mengetahui cara 
membuat recyle paper sehingga para 
murid dapat lebih menjaga lingkungan.
     Kegiatan ini melibatkan seluruh 
guru year 5, partners, accademic 
coordinators, dan guru spesialis. 
Rencananya, fieldtrip yang baru 
pertama kali dilaksanakan ini akan 
menjadi acara rutin yang digelar setiap 
2 term.

GLORI | Oktober 2016
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JISMO 
UJI KEMAMPUAN 

MATEMATIKA DAN SAINS

Untuk ketiga kalinya Japan International Science 
and Mathematics Olympiads (Jismo) digelar. 
Bertempat di Sekolah Global Mandiri Cibubur, 

lomba matematika dan sains ini dilaksanakan pada 
tanggal 10 September 2016. Sekolah Global Mandiri 
Cibubur mendelegasikan 30 peserta dalam ajang 
kompetisi ilmu eksak ini, sedangkan Sekolah Global 
Mandiri Jakarta mengutus 17 peserta.
      Sebelum memulai lomba, seluruh peserta 
melakukan registrasi pada pukul 07.30 WIB hingga 
pukul 10.30 WIB. Perlombaan dibagi menjadi dua 
sesi, yaitu sesi matematika dan sesi sains. Lomba 
matematika berjalan sejak pukul 09.30 WIB sampai 
satu jam ke depan kemudian dilanjutkan dengan 
lomba sains pada pukul 11.00 WIB sampai dengan 
12.00 WIB.
      Seluruh peserta terlihat bersemangat 
dan antusias menjalani perlombaan tanpa 
mengenyampingkan sportivitas. Bahkan ada 
sejumlah peserta yang mengikuti dua perlombaan 
sekaligus. Meski demikian, seluruh rangkaian acara 
berjalan dengan lancar dan tertib.
       Total peserta lomba dalam kegiatan yang 
diprakarsai oleh Sekolah Global Mandiri dengan 
pihak JIA ini adalah sebanyak 400 peserta. 
Ms. Pieka Wulandari Kusumawardhani, S.Pi., 
selaku PIC berharap usai menjadi peserta atau 
sekadar menyaksikan pelombaan, para murid 
dapat mengembangkan minat dan bakat terhadap 
pelajaran matematika dan sains.



Primary Event 

GLORI | Oktober 2016 19

INTRODUCING 

STUDENTS 
SAVING 
MONEY 
IN EARLY 

AGES
Sekolah Global Mandiri Jakarta 

held MayBank careday in 
the coorporation with BII on 

September 14th, 2016. The purpose 
of this event was to encourage 
students to save the money. It was 
not only followed by Pre-Primary 
but also Primary and Junior High as 
well, including parents. All students 
looked enthusiastic. They played 
some games. The event that started 
at 9.00 until 12.00 teaching financial 
awareness to saving their money.   
(PUJI)        
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Sekolah tidak semata tempat 
belajar ilmu pengetahuan, tetapi 

juga tempat belajar melatih 
kepemimpinan dan keterampilan 

lain yang kelak berguna di 
masyarakat. 

Student 
Council 

Leadership 
2016

20 GLORI | Oktober 2016
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     Yang unik dari kegiatan yang 
disiapkan selama dua minggu oleh 
18 guru JH ini adalah para murid 
turun tangan dalam kegiatan simulasi 
kementerian yang sebelumnya telah 
dipaparkan pemateri. Simulasi lain juga 
digelar di alam terbuka.
    PIC acara internal JH tahunan, 
Mr. Indra K Setiadarma, S.Psi, 
mengatakan bahwa acara berjalan 
lancar dan sesuai dengan rencana serta 
tujuan. Bagi para peserta, kegiatan ini 
sangat bermanfaat dan menyenangkan, 
seperti yang diungkap Marsha Aqila 
(7 Aristoteles) dan Lita Yulika (8 
Archimedes),"Acaranya sangat seru dan 
menyenangkan. Apalagi pas blusukan." 
Kesan positif juga diakui 
Mr. Farid Fadli yang menjadi pemateri 
team work dan kementerian. Ia 
mengaku senang saat mendengar ide-
ide yang dilontarkan para murid.
    Sebagai penutup SLC 2016, 
diumumkan nama-nama yang 
mendapat prestasi. Kementerian 
Sosial dengan mentor Lita Yulika(8 
Archimedes) dinobatkan sebagai 
kementerian terbaik. Lita Yulika 
juga menyabet gelar peserta terbaik 
bersama Carlos Sucitra (8 Copernicus).

Atas dasar itulah, Junior High menggelar Student Council Leadership 
(SCL) atau Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) di camping 
ground Hotel  Pondok Remaja PGI, Cisarua. Dalam SCL yang 

dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2016 ini, para murid Year 
7 dan 8 serta sejumlah pengurus OSIS Year 9 dikenalkan pada beragam 
ilmu kepemimpinan dan sistem kementerian yang ada di negara Republik 
Indonesia. Gelaran acara kesepuluh ini merupakan wadah pelatihan bagi 
murid untuk meningkatkan kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung 
jawab. Selain itu kegiatan ini juga bermanfaat untuk menjalin kebersamaan 
dan kerja sama antarmurid. Sebanyak 110 peserta yang mengikuti SLC 
ini nantinya akan diseleksi untuk menjadi pengurus OSIS menggantikan 
pengurus OSIS periode 2015 - 2016.

Junior High Event
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AKREDITASI

JUNIOR 
HIGH SGM
Demi meningkatkan kualitas sistem dan tenaga pendidik, 
Junior High Sekolah Global Mandiri Cibubur melakukan 
re-akreditasi. Disebut re-akreditasi karena ini adalah kali 
ketiga akreditasi dilakukan.

Akreditasi merupakan 
kegiatan dalam lingkup 
sistem pendidikan yang 

dilakukan oleh Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
Tujuan diadakannya akreditasi 
ini adalah untuk meningkatkan 
sistem pendidikan nasional serta 
menjaga dan meningkatkan mutu 
pelayanan pendidikan di Junior High 
SGM berdasarkan delapan standar 

pendidikan nasional.
      Kegiatan yang dilakukan sejak 
pukul 07.30 WIB pada tanggal 5 
September 2016 ini berjalan selama 
dua hari. Mengundang Drs. Endang 
Suryana, M.Pd., dan Hj. Yuyu Yuhana, 
M.Pd., selaku assesor dari BANP 
(Badan Akreditasi Nasional Provinsi) 
kegiatan akreditasi ini dibuka dengan 
pertunjukan angklung dan tari dari 
Jawa Barat yang dibawakan oleh 

sejumlah murid. Acara kemudian 
dilanjutkan dengan penilaian sistem 
berdasarkan delapan standar 
pendidikan nasional. Seluruh tenaga 
pendidik, OSIS, dan nonpendidik, 
seperti HRD, general affairs, dan 
finance turut serta dalam kegiatan yang 
dipersiapkan selama tiga bulan dengan 
PIC Mr. Fadli. Drs. Endang Suryana, 
M.Pd. berharap agar hal yang sudah 
baik di Junior High SGM dipertahankan 
dan tidak perlu diganti agar kekhasan 
sekolah tetap terjaga.

22 GLORI | Oktober 2016
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Keempat murid, yaitu Shalihah 
Ramadhanty Nurhaliz 
(8 Archimedes), Lita Yulika Wibowo 

(8 Archimedes), Shakira Kusuma 
Narda (8 Copernicus), dan Annisha 
Fatimatuzzahra P (8 Archimedes) 
sebelumnya berlaga bersama delapan 
murid lainnya dalam kompetisi serupa di 
tingkat regional yang diselenggarakan di 
PP IPTEK TMII pada 28 Agustus 2016.
Didampingi Mr. Aziz Nurhabibi selaku PIC 
serta Mr. Lukman, Ms. Dolince, Mr. Boby, 
Ms. Dewi sebagai mentor, kedua belas 
murid Junior High berjuang melawan 
para peserta lain. Berkat kerja keras 
dan ketekunannya, empat orang murid 
berhasil melaju ke jenjang nasional. 

Junior High Sekolah Global 
Mandiri Cibubur kembali 

mengirimkan murid-muridnya 
untuk berlaga di ajang 

perlombaan tingkat nasional. 
Kali ini empat murid Junior High 

beradu dengan para peserta 
lainnya dalam "Kompetisi 
Roket Air Nasional" yang 

diselenggarakan pada tanggal 5 
sampai dengan 6 Oktober 2016 di 

Puspitek Serpong.

GLOBAL MANDIRI

LOLOS FINAL 
KOMPETISI 
ROKET AIR NASIONAL
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Junior High Jakarta

THE ELECTION 
OF STUDENTS 

COUNCIL
CHAIRMAN

At the initial election on August 
2016, there were five candidates 
selected. They have their own 

capability to lead an organization. The 
considerations to choose candidates 
of Student Council Chairman  are 
academics, attitude, vision and mission, 
and the result of interview with the 
principal.

The process of the election was 
started by making vision and mission. 
The candidates had to explain their 
own vision and mission for leading 
the Students Council through the 
presentation session. A week later, they 
got their turns to be interviewed by 
Principal, Mr. Fosawato Zalukhu, S.th. 
M.Si. After those sessions, we got the 
result for deciding the best three who 
could follow the next steps. The best 
three candidates are Azkia Sakinah 
Amalia, Michael Justin Gunawan, and 
Handy Chandra.

Based on that result, clearly 
declared that the new chairman of 
Students Council 2016-2017 is Azkia 
Sakinah Amalia.  (Agung Febrianto)

We held an election to find a new Students Council Chairman of Junior 
High Jakarta with a very rigorous selection. One month before the election, 

the enthusiasm for becoming a new Students Council Chairman was 
very arised, especially students in Year 8. This is one of the way to teach 

students about democracy, by doing the election.

24
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Ada yang berbeda dan 
menarik dari Latihan Dasar 
Kepemimpinan Siswa 

(LDKS) Senior High Sekolah Global 
Mandiri. Selain mengubah nama 
LDKS menjadi Leadership Camp, 
kali ini LDKS tidak difasilitasi 
dan dilatih oleh para pengurus 
OSIS dan para guru seperti 
biasanya. Leadership Camp 2016 
menghadirkan para Tentara 
Batalion Infanteri Raider 300 
sebagai fasilitator dan pemateri. 
Kegiatan yang dilaksanakan pada 
tanggal 26 hingga 27 Agustus 
2016 ini ditujukan untuk melatih 
kedisiplinan para murid Senior High.

Leadership Camp 2016 
Latih Mental Pemimpin

Yang juga menarik dari kegiatan 
ini adalah para peserta dilatih dengan 
gaya militer, tetapi bukan militerisasi. 
Tujuannya dalah memberikan stimulasi 
bagi para murid agar materi yang 
diberikan dapat diterapkan dengan 
baik.

Seluruh murid Year 10 menjadi 
peserta Leadership Camp 2016 yang 
digelar di Markas Batalion Infanteri 
Raider 300/BJW Cianjur, Jawa Barat. 
Selaku PIC, Mr. Sugiharto Wibowo, 
S.Kesos., berharap dengan mengikuti 
kegiatan ini para murid dapat 
menumbuhkan serta melatih jiwa 
kepemimpinan yang ada pada dirinya. 
Selain itu manfaat kegiatan tahunan ini 
adalah untuk memberikan pendidikan 
karakter.

Tujuan lain dari kegiatan internal 
yang digagas atas kerjasama Senior 
High Sekolah Global Mandiri dengan 
Batalion Infanteri Raider 300/BJW 
Cianjur ini adalah untuk membangun 
komunikasi yang baik, mengajarkan 
nilai dan praktik demokrasi dalam 
lingkungan sekolah, serta mempelajari 
manajemen dan organisasi yang baik di 
lingkungan sekolah.

Senior High Event
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 Senior High Event

F R O M  M O V I E
TO PENSIKreativitas dan imajinasi 

para murid Senior High 

Sekolah Global Mandiri 

Cibubur tak terbantahkan 

lagi. Hal itu tergambar 

nyata dalam aksi 

penggalangan dana 

yang dilakukan untuk 

mewujudkan sebuah event 

tahunan, Pensi. Untuk 

menjadikan Pensi yang 

megah para murid sadar 

bahwa butuh dana besar. 

Maka tercetuslah ide untuk 

menggalang dana melalui 

pemutaran film.

Yang menarik, kegiatan movie 
fundraise  ini tidak hanya sekadar 
memutar film, tetapi juga 

mengenalkan bakat-bakat para murid 
Year 11. Ya, film-film yang diputar 
untuk seluruh murid Junior High dan 
Senior High pada tanggal 2 Agustus 
2016 ini adalah hasil karya murid-murid 
Year 11.

 Bertempat di Gedung 1 lantai 2 
pemutaran film dibagi menjadi dua 
sesi : sesi pertama pukul 08.00 WIB 
s.d. 12.00 WIB untuk para murid JH, 
sementara sesi kedua berjalan pukul 
13.00 WIB s.d. 15.00 WIB untuk 
murid SH. Menurut PIC, Mr. Shandy 
Fahrie Azmie, S.Pd., dan juga PIC dari 

GLORI | Oktober 201626
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Senior High Event
pihak murid, Gladys Septilla, ”Acara 
tahunan ini menjadi wadah bagi murid 
yang memiliki minat terhadap dunia 
perfilman untuk unjuk gigi.”

Usai menggelar movie fundraise 
panitia akhirnya bisa bernafas lega 
karena tujuan telah tercapai, yaitu 
menggalang dana untuk menggelar 
Pensi “Retroval”. Pensi ini menjadi 
kebanggaan tersendiri bagi SGM karena 
pensi tahun ini adalah pensi pertama 
yang dilaksanakan di atas panggung 
yang megah dan ditonton sekitar 3.200 
orang dari kalangan umum.

Para penonton begitu antusias 
dan semangat menyaksikan seluruh 
rangkaian acara yang ada, terlebih 
saat Payung Teduh, Hivi, Thirteen, 
dan DJ P Joanna beraksi. Tak hanya 
menghadirkan para bintang tamu, 
“Retroval” juga menjadi ajang para 
murid menunjukkan kreativitas mereka 
dalam seni dan musik, seperti yang 
ditampilkan dalam modern dance dan 
band performing. 

Kegiatan yang juga mengasah 

kemampuan murid dalam partnership 

dan sponsorship ini dibuka dengan 

ridetest pada pukul 09.00 WIB.

 Selanjutnya, acara diisi oleh 

autoshow dan gelaran pensi hingga 

pukul 23.00 WIB. Anya Sondy selaku 

PIC menyampaikan bahwa kegiatan 

berjalan dengan sukses, tertib, dan 

menyenangkan. 

27GLORI | Oktober 2016



2928

Bertempat di Global Mandiri Theatre 
Cibubur, Grand Ensemble Concert 
berlangsung sangat meriah. Para 

penonton terlihat begitu menikmati 
persembahan kolaborasi musik gitar dan 
angklung yang diiringi voice, beatbox, serta 
tari. Pertunjukkan yang baru pertama kali 
digelar ini dihadirkan untuk mengasah bakat 
dan kreativitas para murid di bidang seni.

GRAND ENSEMBLE CONCERT : 

KOLABORASI APIK ELEMEN SENI

Senior High Event 
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      Pada tanggal 23 Agustus 2016 
konser ensemble yang dibawakan 
Jakarta Enam Senar ini dibagi menjadi 
tiga sesi. Sesi pertama dibuka pada 
pukul 11.00 WIB dan berakhir 
pukul 12.00 WIB. Sesi pertama 
ini ditujukan untuk para murid JH 
Sekolah Global Mandiri Cibubur dan 
JH Jakarta. Sementara sesi kedua yang 
berlangsung pukul 13.00 WIB sampai 
dengan 14.00 WIB diperuntukkan 
bagi para murid dan guru internal. 
Sedangkan bagi undangan yang terdiri 
dari forum orang tua dan manajemen 
Grand Ensemble Concert digelar sejak 
pukul 19.00 WIB sampai dengan 20.00 
WIB.
      Mr. Adji Aprianto, S.Pd., selaku 
PIC mengungkapkan tujuan 
diselenggarakannya acara ini adalah 
untuk menstimulasi daya kreatif para 
murid agar bisa mengembangkan 
bakat seni yang dimiliki. Selain itu juga 
melatih apresiasi para murid di bidang 
musik, khususnya gitar.
     Audiens tidak hanya bisa menikmati 
alunan kolaborasi gitar dan angklung 
saja, tetapi juga bisa bertanya 
kepada para peserta konser dan 
penyelenggara, dalam hal ini tim 
movie centre dan sejumlah guru. Salah 
seorang penonton, Gladys Septrila, 
mengungkapkan kekagumannya atas 
pertunjukan gitar yang dimainkan 

13 orang ini. "Menurut saya 
acaranya elegan dan cukup 
meriah karena alunan musik 
yang indah dipadukan dengan 
angklung dan dihias dengan 
lilin."
     Tak hanya meningkatkan 
bakat dan apresiasi para 
murid, Grand Ensemble 

Concert juga menjalin 
kekompakan semua yang 
terlibat dalam pertunjukkan.
Satu pengalaman yang 
mereka dapat: meski tidak 
mudah membuat sebuah 
pertunjukan, ternyata bukan 
hal yang sulit juga dilakukan.

Senior High Event 
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Build Your Character

Memiliki nilai akademis yang tinggi 
tidak selamanya menjadi jaminan 
seorang individu mendapat pekerjaan 
yang cepat dan tepat. Salah satu faktor 
penting yang harus dimiliki setiap orang 
dalam mendapatkan pekerjaan adalah 
"karakter". Untuk itulah seluruh murid 
Year 10 Sekolah Global Mandiri Cibubur 
dibekali dengan pendidikan karakter yang 
ditanamkan melalui Character Building 
Seminar.

Diselenggarakan di Sekolah 
Global Mandiri Cibubur seminar 
"Membangun Karakter" ini 

diisi oleh Mr. Wisnu, yang dijuluki 
"head hunter" perusahaan besar. 
Selama satu jam dari pukul 09.00 WIB 
hingga pukul 10.00 WIB, Mr. Wisnu 
mengenalkan konsep pendidikan 
karakter sekaligus mengajak para 
peserta untuk membangun karakter 
mereka masing-masing. Pengisi materi 
juga memberikan motivasi kepada para 
murid untuk mempersiapkan karakter 
unggulan menghadapi era globalisasi 
dan perdagangan bebas.

Seminar ini dilaksanakan pada 
tanggal 9 Agustus 2016. Para murid 
yang merupakan murid tahun pertama 
di Sekolah Global Mandiri Cibubur 
terlihat bersemangat dan antusias 
dalam mengikuti kegiatan ini. Sejumlah 

murid bahkan berani menyampaikan 
pendapat serta pertanyaan seputar 
materi seminar dan serba-serbi dunia 
kerja.

Sebagai PIC Mr. Widi, S.Pd. I., 
mengungkapkan bahwa tujuan 
dimasukkannya "Character Building" 
dalam kegiatan penerimaan siswa 
didik baru adalah agar wawasan para 
murid untuk mencari lapangan kerja 
mulai terbuka sehingga meningkatkan 
semangat belajar. Selain itu kegiatan 
yang merupakan agenda rutin dalam 
MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah) ini juga diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran pada murid 
bahwa dalam dunia karier faktor 
personal picture sangat mempengaruhi, 
seperti kerja sama tim, adaptasi, 
fleksibilitas, proaktif, hubungan sosial, 
dan kepemimpinan.
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Belajar BERSosialisasi 
dan BERAdaptasi dari Alam

Ya, kegiatan yang 
dilaksanakan pada 
tanggal 24 Agustus 

2016 ini mengajak para 
murid SNC Vokasi tidak 
hanya berwisata di 
alam, tetapi juga belajar 
dari kegiatan yang 

dilakukan di alam. 
Sebanyak delapan 
murid SNC Vokasi 
belajar di alam 
terbuka dengan  
didampingi para 
guru melakukan 
sejumlah aktivitas, 

seperti menangkap 
ikan di kolam dan 
melukis caping.

Selain itu, para 
murid dan guru juga 
turut ambil bagian 
dalam sejumlah 

permainan outbond. Terakhir, seluruh 
peserta fieldtrip menikmati makan 
siang bersama-sama di dalam suasana 
pedesaan. Seluruh rangkaian kegiatan 
berjalan dengan penuh kesukacitaan 
dan keseruan. Para murid terlihat 
menikmati kegiatan yang berjalan 
mulai dari pukul 09.00 WIB hingga 
pukul 15.00 WIB. 

Menurut Ms. Shara sebagai 
PIC, fieldtrip ini bertujuan untuk 
membangun rasa percaya diri para 
murid dalam bersosialisasi. Selain 
itu manfaat lain dari kegiatan yang 
pertama kali digelar dalam tahun 
ajaran ini adalah agar para murid SNC 
Vokasi mampu beradaptasi dengan 
lingkungan baru.

Murid SNC Raih prestasi 
di Perlombaan I am  Smart 2016Raihan prestasi 

Sekolah Global 
Mandiri Cibubur 

semakin bertambah. 
Kali ini para murid SNC 
berhasil mengantongi 
juara ketiga dalam 
ajang perlombaan 
bertema “I am Smart 
2016.” Perlombaan yang 
diselenggarakan oleh 
Mimi Institute dalam 
rangka memperingati 
hari Kemerdekaan ke-71 
RI  ini dilangsungkan 
pada 13 Agustus 2016 
di Binus Kampus Kijang 
Kemanggisan, Palmerah, 
Jakarta Barat. Di bawah 

PIC Mr. Syahrieal Amri 
Hadi, S.Psi.,dan tiga 
guru lainnya,  delapan 
murid SNC bertanding 
melawan peserta 
dari enam sekolah 
inklusif dan SLB yang 
juga berpartisipasi. 
Meski diwarnai 
ketegangan, suasana 
perlombaan berjalan 
seru dan tertib. Dari 
perhitungan total 
nilai untuk lomba 
cerdas cermat, 
estafet air, dan futsal 
SNC Sekolah Global 
Mandiri Cibubur 
akhirnya dinobatkan 
sebagai juara ketiga.  



Pada tanggal 29 Agustus 2016 
sejak pukul 09.00 WIB hingga 
pukul 12.30 WIB aksi sosial yang 

bertempat di Sekolah Global Mandiri 
Cibubur ini berjalan dengan lancar.

Para guru, staf, security, driver, dan        
sejumlah undangan orang tua terlihat 
bersemangat mendonorkan darahnya.
Sejumlah langkah harus dilakukan para 
pendonor, seperti mengisi formulir, 
menimbang badan, dan memeriksa 
tensi darah. Jika tidak ada masalah 
dengan kesehatan, para peserta bisa 
langsung mendonorkan darahnya.

Sebanyak tujuh petugas dari PMI 
Bogor, termasuk dokter dan petugas 
laboratorium, terlibat dalam aksi 
kepedulian ini. "Diharapkan dengan 
adanya kegiatan rutin ini, kita dapat 
menumbuhkan kepedulian. Selain itu, 
kita dapat membantu siapa saja yang 
membutuhkan darah," ungkap Mrs. 
Naomi Idawati, Amk. selaku PIC.

Sebelum menggelar kegiatan yang 
rutin dilakukan dua sampai tiga kali 
dalam setahun, panitia menyebarkan 
poster di sejumlah area sekolah untuk 
menarik partisipasi.

DONOR DARAH
Setetes darah Anda sangat berarti. Slogan Palang Merah Indonesia (PMI)  
inilah yang membuat Sekolah Global Mandiri Cibubur menggelar Aksi 
Donor Darah. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya kegiatan donor darah ini 
diprakarsai oleh Sekolah Global Mandiri Cibubur dan PMI Bogor. 
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IdulAdha
1437H

Seperti tahun-tahun 
sebelumnya, Sekolah 
Global Mandiri Cibubur dan 

Jakarta memperingati hari Idul 
Adha dengan menyembelih sapi 
dan kambing sebagai kurban. 
Tepat pada pukul 08.00 WIB hari 
Senin, 12 September 2016 atau 
10 Dzulhijah sebanyak 4 sapi 
dan 36 kambing dikurbankan di 
Lapangan Sekolah Global Mandiri 

Cibubur dan Jakarta. Seluruh 
daging kurban  disalurkan untuk 
masyarakat sekitar sekolah.

Agenda tahunan ini bertujuan 
untuk meningkatkan keimanan 
dan ketakwaan kepada Allah SWT 
serta menumbuhkan kepedulian 
sosial. Seluruh elemen sekolah 
mulai dari guru, staf, hingga tim 
keamanan turun tangan menjadi 
panitia.

t

t
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NARCOTICS 
SEMINAR 
BY BNN

Sekolah Global Mandiri Jakarta held 
Narcotics Seminar on Tuesday, 
30th of August 2016. This event 

was attended by parents of Pre-Primary, 
Primary, Special Needs Center, Junior 
High students, coordinator, principals 
and teachers. Ms. Nina Triana as a PIC 
of the event collaborated with Mrs. Tiwi 
John Johar as a representative parent 
of Primary level were conducting the 
seminar with one objective, to give more 
information about how to protect young 
children or member of family from the 
narcotics.

Mr. Joko Purnomo, S.H., M.M., M.Si. 
(Deputi Pemberdayaan Masyarakat  
of Badan Narkotika Nasional) as the 
speaker shared narcotics in Indonesia, 
definitions of narcotics, kinds of 
narcotics, proper ways to handle a drug 
addiction by giving rehabilitation, and 
program of BNN for academic.

The events was interesting when 
many parents asking some questions. 
Some of them also shared their 
informations about narcotics. Parents 
appreciated the event as they could 
act how to protect their beloved family 
from narcotics. (Nayna)
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FOSTERING 
PROGRAM

Fostering Program is mainly run 
by The Training Team along with 
Facilitators (staff who are selected 
to help the program) as the main 
support. The team consists of: 
Creative Art, Sportive, Movie/Film, 

and English. The mission is clear: 
building relationship with 

the fostered school, 
identifying fostered 

school needs 
SGM possibly 
assist, and 
providing long 
term fostering 
program.

There were 27 teachers attending 
the first day session at Rosella. The 
identified areas were mainly about 
communication skills, health and 
safety awareness. Then on second 
day the team paid a visit to SMA 
Karya Pembangunan. Identified needs 
were mostly about communications, 
using recycled for artworks, how to 
make movie, health and environment 
awareness. 

Tuesday September 6th 2016 
was a pioneering day for 
Sekolah Global Mandiri (SGM), 

as on that day The Training Team 
of SGM initiating a new program: 
School Fostering Program at Ciwidey, 
Bandung, Jawa Barat.

 This program is intended to 
support certain schools in terms of 
human resources skills/knowledge 
and administration areas. 

Inspired by the school vision and 
the director’s dream to always share 
the good values, particularly skills 
and knowledge, the Training Team 
departed to Ciwidey, South Bandung 
to have a maiden professional trip. 
The destination was:  a nursery 
school namely Rosella and a senior 
high: Karya Pembangunan. The 
former school is organized and 
supported by some parents whose 
children used to study at SGM.
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PHOTO COMPETITION
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