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SLC Headlines 
Perkembangan SLC

SLC Workshop  

SLC mengadakan workshop dengan Ms Geeta Rama-

nathan sebagai pembicara. Ms Geeta adalah seorang 

guru berkebutuhan khusus dengan pengalaman 16 

tahun mengajar pada Pathlight School di Singapura. Ia 

mengambil inisiatif untuk berbagi pengetahuannya 

kepada para orang tua di SLC mengenai pengajaran 

yang efektif dengan 

menggunakan visual di 

ruang kelas & rumah. 

Dalam workshop ini di-

ajarkan betapa 

pentingnya mengetahui gaya belajar anak agar mere-

ka dapat belajar dengan efektif. Salah satu gaya bela-

jar yang paling banyak dimiliki dari anak berkebu-

tuhan khusus adalah Visual Learner. Ms Geeta 

kemudian mengajarkan tips dan trik dalam 

menggunakan visual aids yang efektif agar dapat 

digunakan di dalam kelas dan juga di rumah. 

Parents Coffee Morning Session 

SLC memiliki harapan untuk membuat parent support 

yang kuat oleh karena itu kami mengadakan sesi per-

temuan ini dengan para orang tua. Dalam pertemuan 

ini kami kami juga membahas tentang rencana SLC di 

Tahun Akademik yang baru serta tantangan-

tantangan yang kami hadapi sebagai sekolah berkebu-

tuhan khusus. Tujuan kami memaparkan fakta-fakta 

tersebut agar para orang tua menjadi lebih peduli dan 

dapat membantu menyebarkan informasi kepada 

masyarakat luas, sehingga masyarakat luas dapat 

mengubah stigma mereka terhadap ABK, SLB dan juga 

agar masyarakat dapat menciptakan komunitas yang 

inklusif. Melalui pertemuan ini kami yakin bahwa tahun 

akademik mendatang SLC dan para orang tua dapat 

bekerja bersama untuk menggalang dana serta me-

nyebarkan rasa kepedulian kepada masyarakat luas agar 

tujuan tersebut dapat terwujud. 

Spreading Awareness 

Hari Kepedulian Sindroma Down 

Pada 21 Maret 2018 SLC mengadakan perayaan dari 

Hari Sindroma Down sedunia serta mengundang 

komunitas dari Sindroma Down. SLC mengusung tema 

‘Crazy Socks’ dan meminta agar para siswa serta had-

irin untuk memakai 2 kaos kaki yang berbeda satu sa-

ma lain dengan ben-

tuk, motif dan warna 

yang sesuai dengan 

keinginan mereka, 

Hal tersebut adalah 

untuk menunjukkan bahwa walaupun anak Sindroma 

Down tampak berbeda (seperti kaos kaki tersebut) 

namun mereka unik, spesial dan dapat mencapai hal 

yang luar biasa layaknya anak-anak yang lain. Pada 

acara ini kami mengundang para orang tua untuk 

bergabung di dalam ruang kelas dan berinteraksi 

dengan siswa dalam membuat kegiatan art & craft, 

memasak dan para orang tua juga membawa makanan 

untuk dapat dibagi kepada seluruh guru dan juga 

orang tua. Kami juga membagikan pita kuning dan biru 

untuk dipakai sebagai bentuk kepedulian. 

 

Bulan Kepedulian Autisme  

SLC merayakan perayaan ini sepanjang bulan April 

dengan menyebarkan rasa kepedulian kepada komuni-
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tas orang tua di dalam sekolah dengan mengajak 

bergabung di dalam kelas dan mengadakan sesi in-

teraksi. Selain itu kami juga mengadakan kunjungan ke 

beberapa sekolah lain seperti Global Sevilla Pulomas, 

Mahatma Gading dan NJIS. Pada kunjungan tersebut 

kami menampilkan drama singkat dan presentasi sing-

kat yang interaktif, kemudian kegiatan diakhiri dengan 

sesi tanya jawab. Tid-

ak hanya guru saja, 

namun para siswa 

dan juga staff dari 

sekolah-sekolah ter-

sebut aktif berpartisipasi dan bertanya untuk menge-

tahui apa saja tipe-tipe kebutuhan khusus dan men-

gapa mereka berbeda dalam cara yang baik. Beberapa 

siswa dari sekolah tersebut juga datang dan berkun-

jung untuk berinteraksi dengan siswa serta berbagi 

pengalaman mereka serta membantu sekolah untuk 

membuat poster mengenai Autisme. Kami juga mem-

buat drama singkat mengenai perjuangan sebuah 

keluarga yang memiliki anak yang didiagnosa autisme 

dan menguploadnnya 

pada social media kami 

untuk meningkatkan 

kesadaran tentang au-

tisme serta membantu 

untuk mendidik masyarakat mengenai cara menginte-

grasikan individu autistik dengan lebih baik ke dalam 

masyarakat. Hal tersebut dapat membantu mengu-

rangi stigma dan diskriminasi yang dihadapi oleh indi-

vidu autistik.  

Kunjungan Ke Kemendikbud 

SLC diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ibu Poppy 

Dewi Puspitawati selaku Direktur Pembinaan Pendidikan 

Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar dan 

menengah pada Kementrian Pendidikan dan Ke-

budayaan. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah 

untuk memberikan gambaran mengenai SLC dan 

juga apa saja fasilitas yang dimiliki kami serta 

bagaimana SLC memberikan kontribusi bagi anak 

berkebutuhan khusus yang ada di Jakarta. Pada 

kunjungan tersebut kami menerima sambutan 

yang sangat baik dari Ibu Poppy serta timnya, khu-

susnya pada program-program yang kami miliki 

seperti program yang terkait dengan keterlibatan 

orang tua pada edukasi siswa, karena mereka 

menganggap saat ini program tersebut masih di-

anggap kurang tersentuh oleh pemerintah. Selain 

itu program Naraya yang mana berforkus untuk 

membantu anak usia 0-3 tahun untuk mengejar 

pertum-

buhannya juga 

merupakan hal 

yang mereka 

anggap sangat 

penting dan 

juga program 

kami yang membantu anak-anak berkebutuhan 

khusus dari keluarga kurang mampu. Selain itu Ibu 

Poppy dan tim juga memberikan arahan kepada 

kami untuk dapat membantu SLC agar dapat lebih 

berkembang. 

Sosialisasi TAKOLA 

Setelah kunjungan kami dari Kemendikbud kami 

kemudian diundang untuk bergabung pada acara 

sosialisasi TAKOLA, Sistem Tata Kelola yang meru-

pakan aplikasi berbasis web terintegrasi dengan 

DAPODIK sebagai sumber data yang digunakan 

untuk mengelola proses pengusulan, penetapan, 

monitoring dan pelaporan bantuan - bantuan yang 

diberikan oleh Direktorat Pembinaan PKLK 

(Pendidikan Khusus Layanan Khusus) kepada 

Sekolah. Pada acara tersebut SLC serta beberapa 
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sekolah berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan 

bantuan berupa dana untuk operasional sekolah dan 

juga bantuan belajar. Kami sangat bersyukur atas bantu-

an ini dan akan menggunakan bantuan tersebut untuk 

meningkatkan fasilitas sekolah. 

Bazaar 

Pada bulan April kami membuka booth pada Mall Ke-

lapa Gading 3, dimana kami menjual hasil karya siswa 

serta mengunjukkan kepada masyarakat bahwa anak-

anak kami juga adalah anak-anak yang berbakat yang 

juga dapat menghasilkan karya yang berguna dan juga 

menarik. Pada kegiatan ini kami tidak mengikutsertakan 

siswa dikarenakan jadwal bazaar ini bersamaan dengan 

masa asesmen siswa di sekolah. 

Volunteer Group 

Kami sangat beruntung untuk memiliki kelompok su-

karelawan yang memiliki visi yang sama dengan kami 

yaitu percaya terhadap kemampuan dari masing-masing 

anak berkebutuhan 

khusus oleh karena 

itu mereka ingin 

membantu dengan 

mengedukasi serta 

mengembangkan 

bakat dari para siswa. Beberapa dari para sukarelawan 

sudah memulai program mereka semenjak beberapa 

bulan terakhir ini, Namun secara keseluruhan mereka 

akan secara resmi mulai membantu kami dengan pro-

gramnya masing-masing pada tahun akademik menda-

tang. 

 

Panti Asuhan 

Saat ini Program Intervensi Dini (Naraya) kami dengan 

Panti Sosial Asuhan Tunas Bangsa sudah berjalan diawali 

dengan sesi asesmen dan diagnosa dari kebutuhan mas-

ing-masing anak usia 0-4 tahun. Dari hasil asesmen ter-

sebut kemudian kami telah mengajukan rencana yang 

kemudian disetujui oleh pihak panti asuhan. Bulan ini 

kami juga telah 

memulai sesi 

pelatihan bagi 

para pengasuh 

serta kepala 

pengasuh yang nantinya akan menjalankan program 

bersama dengan para terapis. Setelah pelatihan terse-

but maka program akan segera dilakukan kepada anak-

anak di mulai setelah libur lebaran. Kami percaya pro-

gram ini akan dapat membantu para anak-anak pada 

panti asuhan dan membuat perubahan yang baik untuk 

mereka. 

Saturday Center 

merupakan bagian dari program Naraya yaitu Intervensi 

Dini bagi anak-anak usia 0-3 tahun namun khusus untuk 

anak-anak dari 

keluarga yang 

kurang mampu 

(Non Panti 

Asuhan). SLC 

percaya bahwa dengan memulai sejak dini dapat men-

ciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak dan 

membuat mereka menjadi individu yang berguna bagi 

masyarakat dikedepannya. Selain itu program ini juga 

mendukung orang tua dari anak berkebutuhan khusus 

untuk mencapai perkembangan holistik yang diperlukan 

bagi anak-anak tersebut. SLC sangat senang melihat 

bagaimana orang tua sekarang telah menghapus rasa 

ketakutan mereka dan setuju untuk memulai intervensi 

dini. Kami sangat senang untuk membantu seluruh anak

-anak berkebutuhan khusus. 

 

Reach Out – Sponsor A Child Afternoon Center 

SLC melihat banyak keluarga yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus membutuhkan bantuan, dan se-
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bagai lembaga non-profit yang berjuang bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus kami pun kemudian memutuskan 

untuk membantu dengan membuat program yang men-

sponsori anak. Melalui program ini,  ada 20 anak yang 

dapat bergabung di Kelas siang SLC, dan hal tersebut 

atas berkat bantuan dari banyak individu serta perus-

ahaan dan organisasi. Kami sangat bersyukur karena 

atas bantuan mereka program ini dapat terwujud dan 

kami akan senantiasa berusaha untuk membuat peru-

bahan bagi anak-anak yang telah disponsori tersebut.  

Penggalangan Dana 

SLC sebagai lembaga non-profit berjuang demi mem-

berikan pelayanan serta fasilitas yang terbaik bagi anak-

anak berkebutuhan khusus melalui berbagai komunitas 

di Jakarta, salah satunya adalah melalui event IndoIndi-

an, dimana ada 16 seniman yang dengan dermawan 

memberikan hasil karya mereka untuk dapat di lelang 

pada acara tersebut. Melalui acara tersebut pihak In-

doIndian berhasil untuk mengumpulkan dana yang 

dapat membantu banyak anak untuk bersekolah pada 

SLC dan kami 

sangat bersyukur 

bahwa acara ini 

akan dilakukan 

setiap tahunnya 

sehingga semakin banyak anak berkebutuhan khusus 

lainnya yang dapat kami bantu. 

 

Fasilitas 

SLC mendapatkan banyak bantuan dari beberapa indi-

vidual serta perusahaan dalam meningkatkan pelayanan 

serta fasilitas kami, diantaranya adalah Agarwal Associa-

tion yang telah berkontribusi untuk membelikan fasilitas 

audio dan visual untuk digunakan dalam program 

edukasi dalam kelas yang berbentuk seperangkat kom-

puter yang disertai dengan layar besar, speaker dan juga 

printer. Selain itu kami juga mendapatkan sumbangan 

beberapa tablet yang akan digunakan juga dalam pro-

gram edukasi di dalam kelas. PT. Naval Overseas dan 

juga Yayasan Graha Jain telah berkontribusi untuk mem-

beli matras pada area playground yang akan meningkat-

kan rasa kenyamanan dari para siswa saat bermain. Se-

luruh peningkatan fasilitas ini akan didapatkan para 

siswa pada tahun akademik mendatang tanpa adanya 

peningkatan pada  struktur biaya sekolah kami. 

Lingkungan Sekolah 

Pada tahun akademik mendatang akan ada beberapa 

guru dan siswa yang tidak lagi bergabung pada SLC, na-

mun disaat bersamaan juga ada beberapa guru serta 

siswa baru yang bergabung. Para guru-guru kami yang 

baru juga telah mulai masa latihan serta peralihan se-

menjak bulan Mei agar mereka sudah dapat mengenal 

para siswa dan juga mengetahui sistem kerja dari SLC. 

Sehingga peralihan pada tahun akademik mendatang 

akan menjadi lancar dikarenakan para siswa juga sudah 

mengenal guru-guru baru tersebut. Selain itu pada bu-

lan Mei kami juga mengadakan student’s promotion 

celebration, dimana 

beberapa siswa lulus 

dari TK ke SD dan 

siswa lainnya naik 

level. Di acara ini, 

para guru mencer-

itakan bagaimana siswa saat awal bergabung hingga 

saat ini, seluruh perubahan serta perkembangan siswa. 

Sungguh merupakan suatu kebahagian bagi kami untuk 

melihat wajah bangga dari para orang tua terhadap 

perkembangan tersebut, dan juga merupakaan keba-

hagiaan kami melihat siswa yang bahagia melihat reaksi 

orang tuanya. 

SLC akan terus senantiasa berupaya untuk menjadi lebih 

baik guna menciptakan masa depan yang terbaik bagi 

anak-anak kami. See you all on the new semester. 

(Artikel oleh: Manajemen SLC) 
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Happening @ Papua 1 

 Matematika  

Pemahaman konsep dalam berhitung adalah kunci utama 

dalam pembelajaran matematika. Di tunjang dengan media  

sebagai penunjang pembeljaran. 

 

 

 

 

 

 

 Bahasa   

Untuk berkomunikasi dibutuhkan Pembelajaran bahasa sep-

erti  membaca, menulis, ada juga bahasa ekspresif reseptif.  

 Berenang 

Berenang melatih seluruh otot anak dengan berlatih 

berbagai gaya berenang  dan merasakan rileksasi. 

 

 

 

 

 

 Activity Daily Living 

Activity Daily Living adalah ketrampilan dasar yang harus 

dimiliki untuk merawat dirinya sendiri sehari-hari  
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Happening @ Papua 1 

 Fine Motor 

Anak yang memiliki keterampilan motorik yang baik akan 

mudah mempelajari hal-hal baru yang sangat bermanfaat 

dalam dalam menjalani pendidikan.   

 

 

 

 

 Yoga 

Yoga adalah salah satu pembelajaran anak untuk melatih 

konsentrasi, keseimbangan dan rileksasi. 

 

 

 

 Cooking 

Cooking memberikan pembelajaran kepada anak untuk bias 

mandiri dalam membuat makanan sehari-hari. 

 

 

 Art and Craft 

Berkreasi melalui art and craft menjadikan anak lebih kreatif 

dan  berimajinasi.  
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Event & Celebration @ Papua 1 

 Music & Movement 

Music and movement adalah pembelajaran yang me-

nyenangkan buat anak karena anak belajar menggerakkan 

badan mengikuti lagu dan bermain alat music. 

 

 Down Syndrome Day 

Valentine merupakan perayaan hari down syndrome yang 

dilakukan  dengan membuat art & craft.  

 

 Paskah   

Paskah merupakan perayaan umat kristiani. Perayaan 

paskah dilakukan dengan memasak, membuat art & craft 

 

 

 Outdoor Activity 

Outdoor activity merupakan kegiatan diluar kelas dengan 

bermain permainan berlatih sensori pada anak baik gross 

motor, fine motor maupun sensory integrasi. 
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Event & Celebration @ Papua 1 

 Mother Day  

Perayaan mother day dirayakan di sekolah dengan  membuat art & craft, plating plant dan membuat cooking yang dilakukan 

bersama-sama antara ibu dan anak.  

 

 

 Autism Awareness 

Autism Awareness yang dilakukan di bulan April begitu berbeda, banyak aktifitas yang dilakukan saat perayaan ini yaitu art & 

craft, cooking, mewarnai, menempel puzzle dan menonton video. 
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From The Principal 

 

Juli   

4 Juli Sesi terapi di buka kembali 

16 Juli Sekolah di buka kembali 

18-20 Juli Outdoor Activity* 

20 Juli Sesi orientasi orang tua 

Agustus   

3 Agustus Workshop Orang Tua 

13 — 15 Agustus Outdoor Activity* 

16 Agustus Perayaan Kemerdekaan RI di SLC 

17 Agustus Libur Hari Kemerdekaan Ri 

21, 23—24 Agustus Asesmen 

22 Agustus Libur hari Idul Adha  

27—29 Agustus Trip edukasi 

September   

11 September Libur Hari Tahun Baru Islam  

14 September Sesi pertemuan pagi dengan orang tua 

17—19 September Asesmen 

28 September Hari terakhir sekolah (libur tengah semester) 

*Para guru akan mengirimkan email mengenai tanggal yang pasti 3-5 hari sebelum aktivitas 

Dear Parents, 
 
As our academic year draws to a close we have much to celebrate and many happy memories. I would also like to 

thank the support of many parents. To have a good understanding of our SLC parent community 
is very important to enable the school to meet the needs and an inclusive community. 
 
Most importantly our students have enjoyed another fabulous year. They have excelled in so 
many fields it is impossible to list them all. I have spoken to parents, teachers and have listened in 
awe as their achievements have been described. These achievements have been in their academ-
ic studies, social behavior, communication and slc is proud of them, parents and the teachers. 

 
Over the holiday I will be working with SLC team to put into place a smooth opening to the new academic year 
and setting the priorities to build upon the successes of the school so that we can improve still further. We should 
always seek to do better; to challenge ourselves and continue focusing on the ability and not the dis ability. 
 
I would like to wish you all the very best for the summer vacation and look forward to welcoming you all back, 
refreshed, for what will be an exciting, new academic year. 
 
Best regards, 
Mrs. Reshma W. Bhojwani 
Principal 


