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LAPORAN KEUANGAN               
FORMASI Juni-Juli 2008 

Pemasukan 
Saldo mei 2008 
Infaq FORMASI Mei 
Infaq FORMASI Juni 
Jumlah 

  
2.618.150 
540.000 
605.500 

3.763.650 
Pengeluaran 
Tambahan biaya seminar 
4 galon air mineral u/ kantin 
Keluarga Kita 
Forum Kelas 
Adm Bendahara 
Parenting 
Sumbangan Samen 
15 DVD kosong u/ kls 6 
Fotokopi 
Jumlah 

  
1/112.950 

17.000 
50.000 
70.000 
13.000 

380.000 
350.000 

37.500 
30.600 

2.061.050 
Saldo Juli 1.702.600 

SMS KITA (022-70682212) 
☺Di edisi Juni rubrik Our Star aku 
ditulis sbg bintang semangat belajar 
Iqra, padahal aku sudah Al Qur’an. 
Mohon diralat dong...Lia (0812147xxxxx) 
→ OK Lia, maaf ya...Terus semangat ! 
☺Bapak ibu guru, saat matahari siang 
terik sekali, lebih baik anak-anak 
diarahkan main dlm ruangan, ya, 
panas...thx. (1815714xxxxx) 

Psst...bukan hanya HUT RI yang 
dirayakan di bulan Agustus. Bu Yukie 
dan Teh Nunu juga ultah lho...Selamat 
yaa....semoga hidup kian bermakna. 

KELUARGA KITA 
Semoga Faiz (kls 3) dan Ibu Rindu 
senantiasa dikaruniai kesehatan yang 
prima, amin. 

Festival ANGKLUNG lagi !!!  
Keluarga Angklung SIGM akan kem‐
bali berlaga di Festival Angklung BIP 

se‐DKI Jabar, 9 & 10 Agustus di  
Bandung Indah Plaza pk.14.00 WIB. 
Anak‐anak akan berlatih tiap hari 
sepulang sekolah, mohon dukun‐

gannya. Semangat !!! 

PARENTING PENTING 
Tanggal 23 Agustus 08 akan kembali 

digelar Parenting dan Market Day 
(bazar anak), dikomandoi Forum Kelas 

4. Kita akan membahas Menyelaras-
kan metoda belajar di rumah dan se-

kolah interaktif (pentingkah nilai 
akademis di kelas bawah)     

bersama Ibu Yukie Agustia, S.Psi.  
Pasti datangdong yaaa ... 

Untuk mengembangkan pemikiran anak, 
Rasulullah mengajarkan kepada kita agar 

berbicara dengan mereka secara langsung, 
lugas dan dengan bahasa yang jelas. 

 (parentingislami.wordpress.com) 
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Edisi ke-8, Juli-Agustus 2008 

dan Petinggi kerajaan Gemilang menyambut kehadiran mereka di depan 
kelas. Seluruh prajurit  kerajaan  pun menyapa setiap sahabat baru mereka 
dengan penuh antusisas. Prajurit kecil yang bersemangat. Wah, kerajaan 
gemilang bertambah ramai........Seketika itu pula hancurlah sudah dinding 
keraguan para orang tua. Reugreug, nitipkeun budak di nagara anyar ..... 
Hanya beberapa anak yang ditunggui sejenak, sisanya sudah merasa homy. 
Tidak ada tangisan dan rengekan yang berani mewarnai hari pertama masuk 

memasuki NAGARA GEMILANG, yang ada gelak tawa dan canda 
riang. Mengagumkan...... Atmosfir apa yang memenuhi ruang merah 
kuning ini? Energi apa yang dipancarkan sehingga mampu 
membius para penghuni kerajaan merasa betah?  
Penasaran ? Pasti ada sesuatu  yang berbeda: atmosfer pendidikan 
di negara Gemilang dengan atmosfer di luar sana, yang penuh 
dengan gejolak dan jebakan, dikungkung berjuta sistem yang 
melemahkan para penghuninya. Di sini anak-anak asyik dengan 

Salam Gemilang, 
 
Bapak Ibu, 

Kini keluarga besar Gemilang 
kian semarak dengan anggota 
baru: murid baru, guru baru, dan 
tentu saja semangat baru. 

Khusus kepada ortu murid 
baru Gemilang, kami ucapkan 
selamat datang & selamat ikut 
“nimbrung” dalam proses pembe-
lajaran putra-putri kita.  

Keselarasan pendidikan di 
rumah dan sekolah merupakan 
kemestian. 
 

FORMASI 

WILUJENG SUMPING     
DI  NAGARA GEMILANG  

By: Ammy Ramdhania (Iortu Zahra kls 5 & Zidni kls 2) 
 

Kaki-kaki kecil itu melangkah pasti  menyu-
suri jalan menuju gerbang sekolah biru. 
Ruang mata mereka tampak semakin 
berbinar saat memasuki dunia merah kuning. 
Wow, sejuta harapan berbuncah di dada kecil 
mereka, bergema dalam relung hati para ortu 
yang mengantar kaki-kaki kecil itu menuju 
dunia barunya. 

WILUJENG SUMPING, dengan sejuta 
keramahan dan kelembutan murni dari lubuk 
hati yang paling dalam, para Punggawa  
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our New Stars 
Bersinarlah bintang-bintang baru, 
anak-anak kami, kelas 1 SIGM, ber-
sama Ibu Rike. Untuk bintang-
bintang yang lebih dulu bertengger 
di langit luas: Kelas 2 dikomandani 
Ibu Erna, Kelas 3 bersama Ibu   
Istanti. Kelas 4 dipandu ibu Nunung, 
kelas 5 bersama Pak Doni, dan ke-
las 6 dengan Ibu Rindu. Kita juga 
punya Ibu Dina, Pak Suhud, Pak Okky, 
Pak Yogi, Ibu Sri, Teh Euis, Teh 
Herni, Teh Nunu, Bu Sukma dan 
pasukan helpernya, Ibu Yukie, Mang 
Engkos, Pak Edi & Bu Yufie...  Siapa 
lagi? Ada yang terlewatkah? Se-
muanya...Keep shinning, We’re 
proud of you all !!!  

Negara baru mereka. Para orang 
tua pun akan ikut merasakan 
keasyikkan itu manakala mereka ikut 
berbaur dalam kerajaan baru ini. Kata 
ASING tak berlaku di sini, semua 
pendatang baru adalah sahabat baru 
yang siap berinteraksi dengan para 
penghuni lama dan para punggawa 
dan petinggi kerajaan Gemilang.  

Dunia pendidikan perlu revolusi, 
revolusi dari penjajahan sistem 
pendidikan yang melulu dibebankan 
pada pundak para punggawa dan 
petinggi Kerajaan. Peran negara kecil, 
yaitu KELUARGA, sangat membantu 
kejayaan Kerajaan Besar kita 
GEMILANG MUTAFANNIN.  

Selamat datang, selamat 
bergabung....  
Di sini dunia  pendidikan nyata 
menantang peran aktif semua orang 
tua. Di sini CBSA (baca: Cul Budak Sina 
Anteng) tidak berlaku...... Di sini 
gemilang pembelajar gemilang ortu 
gemilang kita semua...........  
Perajurit kita siap menegakkan 
tonggak keadilan di dunia 
pendidikan, menegakkan pilar esensi 
pendidikan pada tempat yang 
sebenarnya.  

☺ WILUJENG  ☺ 

Satu-satunya cara untuk menumbuhkan 
seorang anak yang baik adalah menjadi-

kannya seorang anak yang berbahagia. Dan 
satu-satunya cara untuk menjadikannya 
berbahagia adalah menjadikan diri Anda 

seorang dewasa yang bersikap baik 
kepadanya.(Mario Teguh) 

   Jagalah hati   salah satu 
adegan Keliling Dunia bersama SIGM 
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PRINSIP INTERAKTIF 
Hubungan Guru dan Anak Didik 
Guru menciptakan hubungan se-
tara,akrab, hangat,dan terbuka dengan 
anak didik,membuka kesempatan 
mengembangkan diri, sehingga anak 
merasa bernilai, dihargai, aman, dan 
nyaman.  
Hubungan Sekolah dan Orangtua 
Sekolah membangun hubungan yang 
setara dan bermakna dengan orangtua, 
sehingga orangtua ikut terlibat aktif dan 
selaras dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan anak.  
Hubungan Sekolah dan Masyarakat 
Masyarakat adalah sumber pembela-
jaran, laboratorium kehidupan, mitra 
dalam mengemban misi pendidikan, dan 
wahana pengabdian sekolah, sebagai 
proses pendewasaan anak menuju rah-
matan lil ’alamin.  

Simak nukilan slide presentasi Kepala Sekolah, Bp. Okky Zakkaria 
dalam Lokakarya yang dihadiri oleh orangtua dan pihak sekolah: 

LOKAKARYA !!! (26 Juli 2008)  

PROGRAM KERJA SEKOLAH 
• Menjalin kerja sama dengan MWA dalam 

merumuskan program-program strate-
gis SIGM untuk  menghasilkan suatu 
sistem sekolah yang baik. 

• Meningkatkan kualitas SDM dengan rek-
ruitmen, pelatihan dan pelayanan yang 
baik. 

• Mengembangkan dan mengelola kuriku-
lum SIGM yang memenuhi standar na-
sional dengan berbasis pada model 
pembelajaran Fun & Discovery Learning 
TM 

• Menjalin kerjasama dengan FORMASI  
dan stake holder lainnya dalam menyu-
sun dan melaksanakan program sekolah 
yang berkaitan langsung/tidak langsung 
dengan proses pembelajaran. Salah 
satunya adalah membuka kesempatan 
bagi orang tua untuk menjadi guru tamu 
atau volunteer/outsourching 

• Membuat perencanaan pengelolaan, 
pemeliharaan  dan pengembangan  
sarana dan prasarana pendidikan SIGM. 

• Menjalin hubungan baik dengan lingkun-
gan sekitar sekolah, salah satunya 
adalah dengan mengadakan pelatihan/
pengembangan guru secara bersama. 

Penasaran? Hubungi Pak Okky di 6620783 
Outing KKB ke Taman Lalu Lintas 

 (doc. Dwi) 
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Tips Pembelanjaan Menu di Bulan Puasa 
1. Tidak selalu membeli daging untuk Lauk Pauk 

Hewani atau ikan. Sekali-sekali telor atau Lauk Pauk yang berbahan dasar tahu 
atau tempe. Dengan demikian, Anda akan lebih berhemat.  
  2. Buka Puasa, cukup sajikan satu jenis minuman dan satu (atau paling banyak 
dua) jenis makanan kecil pembuka. Hindari langsung makan besar pada saat 
buka puasa, karena itu akan mengagetkan perut Anda.  
  3. Untuk menyiasati harga-harga yang naik, cobalah mencari tempat-tempat 
yang punya harga lebih murah. Umumnya bisa Anda temukan di tempat-
tempat belanja grosir. Agar dapat berbelanja lebih banyak. 

 (Safir Senduk — Biro Perencanaan Keuangan)  

Jelang Ramadhan 

Produk-Produk Edan 
 di Masa Depan                                            
Benny S. Wijaya, Rahat Books, Jakarta 2008 

BUKU BAGUS  

If You dont take control of your life. Don't compalin when others do 

Masa depan yang dimak-
sud dalam buku ini adalah 
masa yang lebih dari puluhan 
tahun mendatang, sejak buku 
ini dibuat. Leonardo Da Vinci 
pernah bermimpi manusia 
bisa terbang dengan parasut 
atau menyelam ke dasar laut    
dengan kapal selam.  

Setengah abad kemudian, mimpinya 
menjadi nyata. Lalu ada Fujiko L. Fujio. 
Melalui tokoh ciptaannya, Doraemon, dia 
bermimpi tentang masa depan. Dari kan-
tung ajaibnya, Doraemon mengluarkan pro-
duk-produk aneh, unik, dan tak terpikirkan 
sebelumnya.  

Dalam buku ini ada beragam mimpi pe-
nulisnya tentang produk-produk yang saat 
in dianggap edan namun bisa jadi akan 
terwujud di masa depan, seperti: baju anti 
copet, sepatu yang bisa dipakai melaju 
dengan kecepatan tinggi, becak bionik, 
dsb. . Anak-anak (termasuk kita para ortu) 
perlu deh, menyimak buku ini, terutama  
untuk menyentil ide-ide liar yang kadang 
hinggap entah di mana.    

Who knows? 
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B arusan pulang samen anak-
anakku di Sekolah Interaktif 

Gemilang Mutafannin, penuh rasa haru, 
kagum, nyaris tak percaya. Seratus anak 
lebih berpadu dalam jalinan kisah indah 
yang lumayan kompleks, dalam durasi 
yang cukup panjang. Ada dialog, akting, 
menari, menyanyi, bermusik, kostum 
yang serius, suguhan konsumsi yang 
enak (walau aku harus minta ke ortu lain 
karena jatahku entah tertinggal di mana)
Sungguh lengkap. What an amazing show! 

Sesekali kulongok ke belakang layar 
yang berkali dibuka tutup (Senyum ter-
tahan saat kutahu siapa petugas 
layarnya). Ciri khas negara yang jadi 
settingnya jelas terwakili oleh gambar-
gambar keren yang jadi latar be-
lakangnya (patung Liberty, gua, kerajaan, 
hutan, Afrika, India, Gunung Fuji…sampai 
kini belum kutahu siapa ilustrator pin-
tarnya…). 

Tak terkira betapa hiruk pikuk dan ke-
sibukan di balik panggung…yang telah 
berlangsung sejak berminggu (bahkan 
berbulan) yang lalu.  

Yang kusaksikan tadi adalah tampilan 
drama musikal menawan dan bernas, cer-
das, juga menggemaskan.  

Mataku berkali mendadak panas oleh 
airmata, saat menonton aksi mereka. Ku-
bayangkan hari-hari pertama berlatih, 
hingga tiba saatnya mereka tampil pentas 
dengan penuh percaya diri.   

Kedua anakku turut tampil mempesona, 
lengkap dengan pernak-perniknya, juga 
berbagai kehebohan yang sebelumnya 
menyertainya. Bangga rasanya ketika 
akhirnya mereka berhasil turut menjadi 
bagian pentas besar ini.  

Yakin deh kalau  drama musikal tadi 
layak ditampilkan di muka umum. Bukan 
hanya di SIGM. Paling aku mau usul agar 
penonton dibagi sinopsisnya, jadi bisa turut 
mengikuti alur ceritanya—dan tentu saja 
ajaran moralnya: tentang percaya diri, 
melawan diri sendiri, menahan diri, bekerja 
sama, dll dsb. Acara upacara penyambutan 
wisudawan yang sarat tradisi dan tuntunan 
pekerti juga unik plus mengharukan. 

Overall, Selamat dan Terima Kasih  
Bapak Ibu Guru, para staf & pada seluruh 
tim sukses Samen tahun ini, I am (and 
other parents, for sure) proud of you all…
Sampai jumpa di Samen tahun depan, jadi 
penasaran nih, mau pada bikin gebrakan 
apa lagi? (AnnaFarida—ortu Zaky kls 6 & Ali kls 3)) 

         Keliling Dunia  
bersama SIGM 
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Anak usia sekolah sangat berbeda 
dengan usia dewasa. Dalam pe‐
riode ini banyak masalah kese‐
hatan yang sangat menentukan 
kualitas anak di kemudian hari. 
Sayangnya hal ini kurang diper‐
hatikan oleh orang tua atau pro‐
fesional kesehatan. Umumnya 
mereka masih memprioritaskan 
kesehatan balita.  
   Orang tua dan guru adalah 
sosok pendamping saat anak me‐
lakukan aktifitas kehidupannya 
setiap hari. Karena itu, mereka 
wajib mengatahui masalah dan 
gangguan kesehatan anak usia 
sekolah. Ini penting untuk menja‐
min tumbuh kembang anak agar 
optimal.  
Pertumbuhan dan Perkembangan 
anak usia pra sekolah dan Seko-
lah dasar: 
Jasmani : Periode ini disebut 

periode memanjang secara fisik. 
Fungsi organ otak mulai terben‐
tuk mantap sehingga perkemban‐
gan kecerdasannya cukup pesat. 
Jiwani : Anak mulai banyak 

melihat dan bertanya, fantasinya 
berkurang karena melihat ken‐
yataan, ingatan kuat daya kritis 
mulai tumbuh, ingin berinisiatif 
dan bertanggung jawab. 

Rohani : Anak mulai memasuk‐
kan dalam pikirannya tentang Tu‐
han, mulai memisahkan konsep 
pikiran tentang Tuhan dengan 
orangtuanya. 
Sosial : Kegiatan anak mulai 

berkelompok dan mengarah pada 
tujuan tetapi masih egosentris, 
kegiatannya hanya satu jenis dan 
mulai membuat "Gang" dengan 
kompetisi tinggi. 
Penyebaran penyakit berbasis 

lingkungan di kalangan anak seko‐
lah di Indonesia masih tinggi. Ka‐
sus infeksi seperti demam berda‐
rah dengue, diare, cacingan, in‐
feksi saluran pernapasan akut, 
serta reaksi simpang terhadap 
makanan akibat buruknya sanitasi 
dan keamanan pangan. Gangguan 
kesehatan pada anak akibat 
pencemaran lingkungan juga men‐
ingkat. 
Penyakit Menular Pada Anak Se-
kolah. Sekolah merupakan sumber 
penularan infeksi, seperti: Demam 
Berdarah Dengue, Infeksi Tangan 
Mulut, Campak, Rubela (campak 
jerman), Cacar Air, Gondong dan 
infeksi mata. Sedangkan untuk 
penyakin non‐infeksi adalah: 
alergi, parasit cacing, dan gang‐
guan pertumbuhan. 

PERMASALAHAN KESEHATAN ANAK USIA    SEKOLAH  
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Segenap pengurus FORMASI mengucapkan selamat datang 
dan selamat bergabung kepada keluarga besar kelas 1       

ke kampus SIGM. Welcome to the jungle. 

Masalah kesehatan ini bisa diatas dengan membentuk 
perilaku sehat pada anak sekolah, yang biasanya berkai‐
tan dengan kebersihan perorangan dan lingkungan 
seperti gosok gigi yang baik dan benar, kebiasaan cuci 
tangan pakai sabun, juga kebersihan diri. 
Peranan orang tua dan guru sekolah dalam mengatasi 

permasalahan kesehatan anak usia sekolah sangat penting. Deteksi 
dini, pencegahan dan penanganan gangguan kesehatan anak sekolah 
dapat mengurangi resiko komplikasi yang ditimbulkan. 
Peningkatan perhatian terhadap kesehatan anak usia sekolah terse‐

but, diharapkan dapat dapat tercipta anak usia sekolah Indonesia 
yang cerdas, sehat dan berprestasi (Dr Widodo Judarwanto, SpA.) 

Love you, Kids 

Setangkup Doa 
Duhai Yang Mahamulia maaf-Nya 

Duhai Yang Mahabesar pemberian-Nya 
Duhai Yang banyak kebaikan-Nya 

Duhai Yang tak bermula keutamaan-Nya 
Duhai Yang terus menerus kemurahan-Nya 

Duhai Yang lembut ciptaan-Nya 
Duhai Pemberi jalan keluar setiap persoalan 

Duhai Penghilang kesusahan 
Duhai Pemilik kerajaan,  

Duhai Penegak kebenaran 
Jaga dan muliakanlah anak-anak kami 

(Jausyan Kabir) 

Kunjungi dan berga-
bunglah dengan   

milis 
 FORMASI_GM 

@yahoogroups.com. 
Kita bisa saling 

diskusi tentang A-Z 
pendidikan anak-

anak di SIGM. 

Goblin imut 

Jadilah 
dirimu, 
Nak,  
dengan 
nama-
Nya 


