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SELENTING ERUDIO
Selenting Erudio Edisi Agustus 2020 hadir untuk menyiarkan kabar-kabar menyejukkan seputar

Erudio Indonesia kepada keluarga dan sahabat terkasih.
 

Pada edisi kali ini, Selenting Erudio akan membahas tentang Masa Oreintasi Siswa Batch 8,
kenduri lulus Batch 5, program E.K.S.I.S, dan webinar Career Month yang baru-baru ini diadakan

secara daring.
 

Selamat membaca!

Masa Orientasi Siswa
Virtual? Siapa takut?
 
Apa kabar, kamu yang baru naik tingkat ke
SMA? Berada di lingkungan baru dan kenalan
dengan teman baru selalu menjadi
pengalaman yang menyenangkan, ya?
Seperti biasanya, orientasi siswa yang
menjadi ajang mengakrabkan diri bagi siswa
baru, dirayakan bersama di Erudio Indonesia.
Tetapi, ada yang beda dengan orientasi siswa
tahun ini, yaitu kita harus berpuas hati hanya
dengan berkumpul secara virtual.

Di sini, siswa Batch 8 yang menjadi pemeran

utamanya nggak cuma diajak berkenalan

dengan sesama teman, kakak kelas, guru dan

para karyawan aja! Mereka juga ikut kenalan

dengan kultur sekolah, serta melihat-lihat

seluk beluk sekolah lewat Virtual School Tour.

Nggak hanya sampai disitu, 5 siswa
perwakilan Batch 8 dengan penuh semangat
ikut meramaikan orientasi siswa dengan
melakukan live mural di sekolah. Eits, jangan
heboh dulu! Sekolah dan orang tua
bertanggung jawab penuh atas protokol
kesehatan setiap siswa maupun orang
dewasa yang live mural. Dengan tema
“Friendship in the Time of Corona”, para siswa
perwakilan Batch 8 ini ingin mematahkan
jarak dengan persahabatan yang erat.

 

Meskipun dilakukan secara daring, keakraban

dan kehangatan yang tercipta setidaknya

menjadi bukti bahwa fungsi sekolah sebagai

tempat yang aman dan nyaman untuk belajar

sudah tercapai. Selamat datang di Erudio

Indonesia, teman-teman Batch 8!

Kenduri Lulus Virtual
Batch 5

 
Pandemi COVID-19 tidak mengurangi
semangat siswa Batch 5 Erudio Indonesia
untuk merealisasikan kebahagiaan prosesi
kelulusan setelah tiga tahun berproses.
Selama kurang lebih satu jam, para siswa
Batch 5 merayakan kelulusannya di acara
Kenduri Lulus Virtual melalui aplikasi Zoom
dan disiarkan secara langsung di YouTube
Erudio Indonesia. Kenduri sendiri diawali
dengan doa, sambutan dari Inisiator dan
Kepala Sekolah, prosesi wisuda, sampai
menampilkan beberapa video sambil
menikmati rindu ingin bertemu.

Senang, bangga, haru meliputi raga melihat

teman-teman Batch 5 mengenakan toga

lengkap dengan perlengkapan wisudanya.

Acara didesain secara intim, sehingga hanya

segelintir orang saja yang bisa terlibat di

dalam Zoom. Sisanya? Ramai komentar di

live chat saat siaran Kenduri Lulus Virtual

berlangsung. Ada yang memberikan doa,

mengucap selamat, hingga jadi ‘reuni’ bagi

siswa, guru, staf dan alumni dengan

mengenang saat-saat bahagia.

Jarak takkan menjadi penghalang jika ada

sayang di dalamnya. Peluk hangat kepada

para lulusan siswa Batch 5 yang tiada henti

membuat kami semua bangga. Selamat

terbang, jangan lupa pulang jika rindu, kami

akan selalu menunggu.

NgE.K.S.I.S di Photoshoot
dengan Masker Kreasi

Sendiri 
 

Tidak terasa program E.K.S.I.S, Explorasi

Seni dan Sains sudah berjalan selama 4

minggu, nih! Beberapa karya udah mulai

muncul dari para peserta. Salah satunya ada

Btari yang fokus di bidang Fashion Styling,

dengan didampingi seorang spesialis dan

fasilitator, Btari mengkreasikan masker putih

nan polos agar terlihat modis dan lebih cantik.
 

Nggak bisa datang langsung ke kebun selama

pandemi, bikin Btari tertantang buat

mendesain maskernya sendiri sesuai dengan

konsep pertanian. Dipadukan dengan teknik

fashion styling, Btari memamerkan masker

hasil kreasinya dalam bentuk photoshoot.

Keren, ya! Karena di E.K.S.I.S kamu nggak

cuma bebas berkarya, kamu bisa ikut belajar

dan berproses ala Erudio yang berbasis

proyek dan riset, di sini kamu bisa belajar

tentang Learning Cycle juga. Penasaran apa

itu Learning Cycle? Kamu pasti tau kalau

nanti ikutan E.K.S.I.S!

Nah, buat kamu yang mau eksplor hobi dan

bakat, daftar E.K.S.I.S aja, yuk! Seperti Btari,

kamu akan didampingi oleh seorang spesialis

dan fasilitator yang akan bantu kamu

menggali bakat lebih dalam. Hubungi Ms. Usi

di 081267127696 untuk daftar, ya!
 

Career Month: Menjadi
Entrepreneur, Mudahkah?

 
Nggak punya modal dan nggak ada ide baru
mungkin jadi penghalang buat sebagian orang
yang ingin menjalankan usaha, tapi yang
paling susah sebenarnya adalah bertahan di
tengah tantangan yang ada. 

Azis Muslim, Founder Kebun Design, baru-

baru ini bicara tentang gimana ia bertahan

dengan bisnis jasa grafik desainnya di

Webinar Career Month, Menjadi Entreprenuer,

Mudahkah?: “Berani Berinovasi dengan Bisnis

Jasa Grafik Desain”.

Agak skeptis memang melihat perkembangan

bisnis di tengah krisis, tapi Kak Aziz mengaku

kalau Kebun Design justru menerima lebih

banyak pesanan dibanding saat sebelum

pandemi. Wah.. kok bisa, ya? Ternyata

inovasi adalah rahasia Kak Aziz agar

bisnisnya tidak mudah gugur di tengah bisnis

serupa yang menjamur.

 
Kak Aziz adalah salah satu contoh
keberhasilan menjalankan bisnis di tengah
pandemi. Masih ada Kak Retno dan Kak Abie
yang akan bercerita seputar bisnis mereka di
Webinar Career Month, lho!
 
� Cerita dibalik bisnis baso aci yang lagi naik
daun.
Retno Putra (Owner Baso Aci Mantan)
Rabu, 26 Agustus 2020
14.50-16.50 WIB

 

�  Menjadi unik di tengah bisnis Creative
Agency kekinian.
Muhammad Abie Zaidannas Suhud (Co-
founder dan CEO Pameo.co)
Rabu, 30 September 2020
14.50-16.50 WIB
 
Catat tanggalnya dan langsung isi formulir
registasinya di bit.ly/careermontherudio atau
hubungi Ms. Usi di 087879481120 untuk
tanya-tanya, ya!
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