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KabarKembang
Halo, Keluarga Kembang, 

Selamat datang di bulan September! 

Ini adalah bulan terakhir di kuartal pertama.  Sebelum berbagi cerita bulan ini, 
izinkan saya melakukan kilas balik kegiatan bulan lalu. Pada pertengahan 

Agustus, Sekolah Kembang kembali menyelenggarakan Festival Indonesia. 
Kegiatan ini adalah perayaan hari ulang tahun Indonesia khas Kembang. 

Pada hari tersebut, seluruh anggota Sekolah Kembang merayakan keragaman 
budaya Indonesia. Kami mengenakan pakaian tradisional, mencicipi makanan 

tradisional, permainan anak-anak, pentas seni daerah, hingga membuat  
pameran kekhasan berbagai daerah. 

Perayaan ulang tahun RI yang meriah terhalang kabar duka dari saudara-saudara 
kita di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Daerah mereka dilanda gempa besar yang 

menyebabkan ratusan korban jiwa. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal 
dan bangunan tempat anak-anak bersekolah rubuh. Untuk meringankan beban 
mereka, Sekolah Kembang terpanggil untuk mengulurkan bantuan. Anda dapat 

menyimak cerita lengkap mengenai bantuan untuk Lombok dalam bagian 
selanjutnya dari newsletter ini. 

Tidak lupa, Kopi Pagi Kembang perdana berlangsung bulan Agustus lalu. 
Di musim keempatnya, KPK mengusung tema “Aspirasi Karir”. Sesi perdana ini 

diisi oleh Ibu Tia, Direktur Pendidikan Kembang, yang berbagi mengenai 
“21st Century Learning Skills”. Rangkuman sesi tersebut dapat Bapak dan Ibu 

baca dalam Kabar Kembang edisi ini. 

Sebagai penutup kuartal, nantikan Pameran Sains & Seni oleh SD2 dan SD5. 
Saya harap, kuartal ini menjadi masa yang menyenangkan untuk seluruh 

Keluarga Kembang. Doa saya yang terbaik untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak yang 
akan mengambil laporan hasil belajar pada hari Sabtu mendatang. 

Selamat menjalani liburan akhir kuartal pertama!

Salam hangat,

Siti Saliha
Kepala Bidang Hidup Sehat  

Kopi pagi kembang: 
21st century skills
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 #kumpulbersama

Festival Indonesia

Perayaan besar #KumpulBersama bulan Agustus adalah  Festival Indonesia!
Ya, kegiatan seru ini diselenggarakan dalam rangka perayaan HUT RI ke-73. Ada serangkaian kegiatan pada hari 
tersebut. Mulai dari pameran cerita keluarga Indonesia, pentas seni daerah, hingga melakukan permainan khas dari 
berbagai daerah. 

Seperti biasa, acara dimulai dengan upacara hari Kemerdekaan bersama petugas dari SD6. Acara kemudian bergulir 
meriah di penjuru sekolah. Murid-murid Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak bergabung di aula TK. Mereka 
bergantian menampilkan berbagai lagu dan permainan khas daerah. Kakak-kakak SD berkumpul di aula SD untuk 
menyaksikan penampilan teman-teman mereka. Pertunjukan di SD menghadirkan tarian, nyanyian, sampai drama 
cerita rakyat. Sungguh seru!

Kegiatan kemudian berpindah ke dalam kelas-kelas TK dan SD. Anak-anak TK mendengarkan kisah Sura dan Baya dari 
Jawa Timur yang dilanjutkan dengan membuat prakarya boneka kertas buaya. Sedangkan di SD, murid-murid saling 
berkunjung ke kelas teman-temannya untuk menyaksikan pameran budaya berbagai daerah. 

Hal baru yang dilakukan tahun ini adalah pameran cerita keluarga Indonesia. Orang tua diajak untuk berbagi cerita 
seputar pengasuhan, warisan keluarga, dan tradisi dalam keluarga mereka. Senang sekali mendapatkan cerita yang 
begitu banyak! Ada yang membawa pistol kuno, kain-kain tradisional, hingga bibit tumbuhan. Banyak sekali hal baru 
yang kami ketahui dari cerita-cerita yang diberikan. Sejarah dan budaya Indonesia yang beragam ternyata memberi-
kan warna tersendiri dalam setiap keluarga. 

Sampai jumpa di Festival Indonesia berikutnya!



KABAR BIDANG

Hidup 
Sehat

kabar terkini dari 

bidang kegiatan 

sekolah kembang

Kembang Peduli Lombok

Pada hari Senin, 20 Agustus 2018, tim Hidup Sehat mengajak seluruh keluarga 
Kembang melakukan kegiatan amal untuk membantu saudara-saudara yang

terkena musibah bencana gempa bumi di Lombok. 

Kami senang sekali melihat antusiasme Keluarga Kembang. Begitu banyak bantu-
an yang kami terima. Dari peralatan 

kebersihan sehari-hari, hingga buku-buku bekas layak pakai. Kami berharap, 
gerakan kecil yang dilakukan di sekolah dapat memberikan manfaat besar bagi 

saudara-saudara yang membutuhkan.

Untuk pengiriman dan penyaluran bantuan tersebut ke Lombok, Sekolah Kem-
bang bekerja sama dengan Medco Foundation. Kami mengucapkan terima kasih 

sedalam-dalamnya untuk seluruh pihak yang telah memberikan uluran tangan 
untuk kelancaran proses ini.

Foto-foto: dokumentasi Medco Foundation & Ibu Bella 

Pemeriksaan Kesehatan dan BIAS

Tim Hidup Sehat bekerja sama dengan Puskesmas kecamatan Mampang Prapatan melakukan pemeriksaan 
kesehatan dan imunisasi dalam rangka menjalankan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Dalam rangka BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah, para dokter dan petugas Puskesmas melakukan 
pemeriksaan kesehatan bagi murid-murid SD1, bersamaan dengan pemberian imunisasi Measles Rubella 
(MR). Selain imunisasi MR, para dokter juga memberikan imunisasi Human Papilloma Virus (HPV) untuk 
murid-murid perempuan SD5 dan SD6.

Masih banyak program UKS lainnya yang akan dilakukan di sekolah selama tahun ini.  
Nantikan kabar selanjutnya dari kami dalam waktu dekat. Salam hidup sehat!
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Foto-foto: dokumentasi tim Hidup Sehat Sekolah Kembang



KABAR BIDANG

STEAM

kabar terkini dari 

bidang kegiatan 

sekolah kembang

MATH & ART CLUB

Math & Art Club adalah kegiatan usai sekolah di bawah asuhan bidang STEAM Sekolah Kembang. Dalam 
setiap sesinya, para peserta diajak untuk membuat karya seni berdasarkan prinsip-psinsip Matematika. 
Setiap kuartal, ada tema yang mereka angkat dalam kelas. Pada kuartal ini, tema kelas Math & Art adalah 
bentuk dan bangun. 

Para peserta belajar mengenai bentuk-bentuk bangun dan mengenal simetri bangun melalui karya seni. 
Beberapa karya yang telah mereka buat adalah lukisan kupu-kupu, jam dinding, dan paper doily. Hasil karya 
mereka juga dihias 
menggunakan beragam teknik dan media seni: membutsir, mewarnai dengan krayon, hingga menggu-
nakan cat akrilik. 

Foto-foto: dokumentasi tim STEAM. 
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KOPI PAGI KEMBANG

4C untuk Menghadapi Persaingan di Abad 21
oleh dwi prasetyanto, guru SD6

Pada abad ke-21 ini, perkembangan teknologi 
berkembang sangat cepat; sehingga tidak hanya 
mempengaruhi dunia pendidikan, tetapi juga jenis-
jenis profesi dan karir yang ada. Sebut saja di 
antaranya adalah banyak jenis-jenis profesi baru yang 
muncul seperti Social Media Specialist, Big Data 
Analyst, Food Stylist, UI/UX Designer, atau Digital 
Marketing. Hal ini tentu saja mempengaruhi orangtua 
dalam merencanakan atau menyiapkan karier bagi 
sang anak.
 
Hal tersebut diungkapkan Lestia Primayanti, Direktur 
Pendidikan Sekolah Kembang, dalam acara Kopi Pagi 
Kembang (KPK) #1 bertajuk “21st Century Learning 
Skills” yang diadakan di aula TK Kembang pada hari 
Jumat, 10 Agustus 2018, yang lalu.
 
Menurut Ibu Tia, salah satu tantangan yang ada di era 
modern sekarang ini adalah hadirnya mesin dan robot 
yang mampu menggantikan peran manusia dalam 
bidang pekerjaan tertentu. “Faktanya, mesin dan robot 
mulai menggantikan pekerjaan manusia di Amerika 
hingga 40 persen, di Inggris 30 persen, di Jerman 35 
persen, dan Jepang 21 persen. Ini adalah salah satu 
dampak yang disebabkan Revolusi Industri, yang pada 
saat ini mulai berpusat pada penggunaan teknologi 
dan data,” ujarnya.
 
Lantas, apa yang harus disiapkan orangtua dan guru 
untuk memastikan anak siap dengan tantangan dunia 
kerja saat mereka beranjak dewasa kelak? Ibu Tia 
memaparkan, ada 4 keterampilan dasar yang harus 
dikuasai anak dalam menghadapi tantangan kerja di 
abad 21.
 
Communication (Komunikasi)
Di abad 21, orang yang mampu bertahan adalah 
mereka yang bisa berkomunikasi dengan berbagai 
cara, baik tertulis maupun verbal. Anak dituntut untuk 
memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi 
yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara 
lisan, tulisan, dan multimedia. “Di sekolah, anak diberi-
kan kesempatan menggunakan kemampuannya untuk 
mengutarakan ide-idenya, baik itu pada saat berdiskusi 
dengan teman-temannya, maupun ketika menyele-
saikan masalah. Murid tidak boleh lagi anti ICT, mereka 
harus biasa dengan perkembangan teknologi; 
demikian juga guru dan orangtua,” jelas Ibu Tia.
 

Collaboration (Kolaborasi)
Ternyata, hidup di abad 21 tidak bergantung lagi pada 
persaingan. Justru, orang-orang sukses di abad ini 
adalah orang-orang yang bisa bekerja sama atau berko-
laborasi dengan berbagai kepentingan. “Sehingga, anak 
harus mampu dalam kerjasama berkelompok dan 
kepemimpinan; beradaptasi dalam berbagai peran dan 
tanggung jawab; bekerja secara produktif dengan yang 
lain; menempatkan empati pada tempatnya; menghor-
mati perspektif berbeda. Mereka juga menjalankan 
tanggung jawab pribadi dan fleksibilitas secara pribadi; 
menetapkan dan mencapai standar dan tujuan yang 
tinggi untuk diri sendiri dan orang lain,” sambungnya.
 
Critical Thinking and Problem Solving (Berpikir Kritis)
Orang yang cerdas, sejatinya bukan yang nilainya selalu 
mencapai 100 atau A plus, tetapi yang mampu berpikir 
kritis dan menemukan solusi cerdas dari berbagai 
problem yang dia alami. “Anak dituntut mampu meng-
gunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan 
mandiri. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk 
menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan 
menyelesaikan masalah,” tegas Ibu Tia.
 
Creativity and Innovation (Kreativitas dan Inovasi)
“Manusia yang akan sukses di abad 21 adalah 
orang-orang yang kreatif dan memiliki keberagaman ide. 
Sehingga, dalam dimensi kreatif ini, orangtua dan 
gurunya pun harus kreatif. Tidak lagi hanya mengharap-
kan kemampuan murid pada level mendeskripsikan 
sesuatu, namun bagaimana mereka mampu mengem-
bangkan, melaksanakan, dan menyampaikan 
gagasan-gagasan baru kepada yang lain; bersikap 
terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan 
berbeda,” lanjutnya.

Dengan berlandaskan pada 4C ini, pendidikan tidak lagi 
dimaknai sebagai belajar untuk tahu (learning to know) 

seperti dalam paradigma lama; tetapi belajar untuk 
berpikir, (learning to think) serta belajar untuk memecah-
kan masalah dan mengambil keputusan (learning to 

solve problem and make decision). “Sumber belajar dan 
bahan ajar pun tidak lagi berasal dari buku teks semata, 
tetapi dari pengalaman dan realitas yang hidup dan 
berkembang di masyarakat,” pungkas Ibu Tia.

Artikel di atas adalah rangkuman dari acara Kopi Pagi Kembang - 21st Century Learning Skills yang disampaikan oleh Ibu Lestia Primayanti.

Kopi Pagi Kembang adalah sesi berbagi bulanan dari Keluarga Kembang untuk Keluarga Kembang.
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NOBAR DI 

KINEFORUM

Alterasi
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THE KING AND THE MOCKINGBIRD

Awal Agustus lalu, Sekolah Kembang mendapatkan undangan untuk 
berpartisipasi dalam program baru bernama Alterasi. Melalui program pemutaran 
film dan dialog interaktif, Sembrani - nama inisiatif penggerak - mengajak publik 
untuk berpikir kembali mengenai hal-hal yang sudah diterima begitu saja.

Pada program perdananya, Alterasi memutarkan film Perancis, sebuah kartun 
klasik berjudul “The King and The Mockingbird”. Kartun ini bercerita 
mengenai seorang Raja yang sangat berkuasa dan tidak ada satu pun yang berani 
melawan, kecuali seekor burung. 

Usai menonton, anak-anak dan guru berdiskusi mengenai isi dan pesan yang 
didapat dari film tersebut. Banyak sekali sudut pandang yang menarik muncul 
dalam diskusi. Ada yang memberikan pendapat tentang karakter tokoh Raja yang 
egois dan tidak memedulikan rakyatnya. Ada pula yang berpendapat bahwa film 
ini mengajarkan untuk membantu sesama makhluk hidup. Di sisi lain, anak-anak 
juga mengamati film ini bertema futuristik dengan kehadiran robot raksasa. 

Animasi ini adalah adaptasi dari dongeng karya Hans Christian Andersen (The 
Shepherdess and the Chimney Sweep). Film ini diklaim sebagai salah satu maha-
karya dan diaku sebagai karya yang menginspirasi para animator Jepang 
kenamaan, Hayao Miyazaki dan Isao Takahata (dari Studio Ghibli) di awal karir 
mereka.


