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Sinopsis buku Digital Labs SMP LABSCHOOL JAKARTA 

 

Setiap tahun, POMG SMP Labschool Jakarta, mengadakan acara keren yang diberinama 

DIGITAL LABS. Adanya kegiatan ini diharapkan anak-anak mengetahui trend dan 

teknologi terbaru saat ini. POMG menghadirkan para narasumber yang memang pakar 

dan sukses di bidangnya masing-masing. 

 

Digital Labs adalah kegiatan rutin yang diadakan oleh SMP Labschool Jakarta. Digital 

Labs merupakan acara untuk membahas hal-hal berbau digital atau teknologi. Tahun ini 

digital labs bertema “Navigating Digiital Landscape”. Karena adanya pandemi ini, digital 

labs 2020 diadakan secara daring/online atau virtual pada tanggal 29 September 2020. 

 

SMP Labschool Jakarta mengundang beberapa narasumber hebat yang akan 

memberikan materi kepada siswa siswi kelas 7, 8, dan 9 SMP Labschool Jakarta. Untuk 

narasumber kelas 8 yaitu oleh Ibu Ninin Musa yang seorang Produser Film dan Pak 

Deswara Aulia yaitu seorang Praktisi Online Media dan Marketing. Materi oleh bu Ninin 

ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Siswa-siswi yang beruntung mendapatkan 

hadiah berupa Gopay dari Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) SMP 

Labschool Jakarta. 

 

Acara Digital Labs sangat seru dan menyenangkan. Dan juga sangat berguna bagi para 

siswa-siswi karena dapat menambah wawasan kita tentang teknologi dan juga 

mengajarkan kita untuk bijak dalam menggunakan teknologi. Terutama saat pandemic 

COvid-19 ini. Teknologi berperan sangat penting karena hamper seluruh kegiatan 

dilakukan secara online/daring. Semoga pandemi Covid-19 ini cepat selesai dan kita bisa 

bertemu lagi secara offline. 

 

 

  



DIGITAL LABS 01 

Halo nama saya Adisty Naysha dari kelas 8B. Hari ini saya akan berbagi cerita tentang 

pengalaman saya mengikuti Digital Labs secara daring.  

Digital Labs tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini kami tidak bertatap 

muka dengan para pembicara. Digital Labs dilakukan menggunakan aplikasi Zoom 

dirumah masing masing. Walaupun secara online, kami tetap mengikuti kegiatan tersebut 

dengan baik. 

Dimulai pada pukul 07.00, siswa kelas 7, 8, dan 9 memasuki Zoom Meeting untuk absen. 

Kemudian dilanjut dengan kegiatan Ceramah umum dan Dialog Interaktif. Ceramah 

umum dan Dialog interaktif ini diisi oleh Kak  Firman Ramadhani. Kak Firman memberi 

materi yaitu tentang Sosial Media. Kak firman menyampaikan materi dengan sangat baik 

sehingga kami tidak bosan. Acara Ceramah umum dan dialog interaktif ditutup dengan 

tanya jawab. Pukul 09.30, acara Ceramah umum dan dialog interaktif pun selesai. Kami 

para siswa diperbolehkan untuk keluar dari Zoom Meeting dan istirahat selama 30 menit.  

Setelah berisitirahat, kami Kembali memasuki Zoom Meeting. Setiap Angkatan 

dipindahkan ke breakout room masing-masing. Pukul 10.00, Acara digital labs pun 

dimulai. 

SMP Labschool Jakarta mengundang beberapa narasumber hebat yang akan 

memberikan materi kepada siswa siswi kelas 7, 8, dan 9. Untuk kelas 8 yaitu oleh Ibu 

Ninin Musa yang seorang Produser Film dan Pak Deswara Aulia yaitu seorang Praktisi 

Online Media dan Marketing. Materi oleh bu ninin ditutupn dengan sesi tanya jawab. 

Materi pertama yaitu oleh Ibu Ninin. Ibu ninin berbagi cerita tentang pengalamannya 

menjadi produser film. Ibu ninin juga mengajarkan kita bagaimana membuat film. Karya 

ibu ninin yaitu film riana. 

Materi kedua oleh Pak Deswara Aulia. Ia menjelaskna ttg seni dan juga sosial media. Pak 

deswara memberikan materi tentang dunia perfilman dan animasi dalam beriklan pada 

Sosial Media. Materi yang disampaikan sangat menarik dan tidak membosankan. 

Kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab. 

Sesi tanya jawab pun selesai dan bagi 7 siswa penanya terbaik diberi GOPAY sebanyak 

Rp.100.000 peorang. 

Acara Digital Labs sangat seru dan menyenangkan. Dan juga sangat berguna bagi para 

siswa-siswi karena dapat menambah wawasan kita tentang teknologi dan juga 

mengajarkan kita untuk bijak dalam menggunakan teknologi. Terutama saat pandemic 

COvid-19 ini. Teknologi berperan sangat penting karena hamper seluruh kegiatan 



dilakukan secara online/daring. Semoga pandemi Covid-19 ini cepat selesai dan kita bisa 

bertemu lagi secara offline. Terima Kasih! 

 

DIGITAL LABS 02 

 

    Nama saya Agung Panca Sukmana dari kelas 8B, saya akan menceritakan 

pengalaman kegiatan digital labs. Digital labs di laksanakan pada hari Selasa, 29 

September 2020. Acara dimulai dengan sambutan - sambutan dari Ketua POMG, Kepala 

SMP Labschool Jakarta, Kepala BPS Laboratorium UNJ dilanjut dengan do'a. Setelah 

do'a kita diberi waktu untuk pindah ke breakout zoom kelas 8. Sebelum Digital Labs ada 

kegiatan Ceramah Umum dan Dialog. Ceramah umum ini memberitahukan kita 

bagaimana cara menggunakan teknologi dengan bijak dan cara menyesuaikan diri di 

masa pandemi. Setiap angkatan memiliki tema Ceramah Umum masing - masing. Kelas 

7 bertema tema Menjadi Pribadi dan Teman yang Baik selama PJJ, kelas 8 bertema 

Bijaksana Berselancar Internet di Masa Pandemi Covid-19, dan kelas 9 bertema 

Kecemasan Remaja di Masa Pandemi Covid-19. 

   Ceramah Umum dilaksanakan dari jam 07.45 - 09.30. Pembawa materi untuk kelas 8 

ada 3 orang yaitu Kak Firman Ramdhani, Kak Deswara Aulia, dan Kak Ninin Musa. 

Ceramah Umum dibawakan oleh Kak Firman Ramdhani dengan tema Bijaksana 

Berselancar Internet di Masa Pandemi Covid-19. Setelah Ceramah Umum kita diberi 

waktu istirahat 30 menit dari jam 09.30 - 10.00, saat istirahat kita tidak perlu leave zoom, 

hanya mematikan kamera saja karena kalau leave maka kita harus minta dipindah ke 

breakout zoom dahulu. 

    Setelah istirahat selama 30 menit acara dilanjut dengan Digital Labs. Pembawa materi 

pertama adalah Kak Ninin Musa. Kak Ninin menjelaskan cara membuat film. Sebelum 

materi Kak Ninin Musa kita boleh menyampaikan pertanyaan. Banyak anak kelas 8 yang 

menyampaikan pertanyaan yang menarik dan orang yang menyampaikan pertanyaan 

yang paling menarik akan mendaptkan hadiah. Materi kedua disampaikan oleh Kak 

Deswara Aulia. Sama seperti Kak Ninin Musa, Kak Deswara juga memberikan hadiah, 

tapi kepada anak yang membuat poster paling bagus. Sekian pengalaman saya di 

kegiatan Digital Labs, semoga bermanfaat 

 

DIGITAL LABS 03 

selasa, 29 september 2020. seluruh anak murid angkatan 28 mengikuti kegiatan yang 

bernama Digitalabs. 



kita melaksanakan kegiatan tersebut melawati Zoom. Karena, kita tilak diperbolehkan 

bertatapan langsung Karena adanya pandemi ini. 

pada pukul 07.00 sampai pukul 07.10 kita ada conditioning. setelah conditioning. kita ada 

Pembukaan yang dibawakan oleh mc. lalu ada sambutan-sambutan.  untuk sambutan, 

kita ada dari dr. Deny Aryasari, M.kes untuk perwakilan dari POMG. lalu ada Drs. Asdi 

Wiharto untuk perwakilan SMP Labschool Jakarta, dan sambutan yang terakhir adalah 

sambutan dari prof. Dr. Achmad Sofyan Hanif, M.pd. lalu ada doa ang dipimpin Oleh Drs. 

Dedi Hadi Riski. 

setelah doa, kita dipzndah kan ke breakroom untuk memulai materi digitallabs 

sebenarnya angkatan 27 dan 29 juga mengikuti kegiatan Digitalabs. tapi, septimo 

angkatang ke breakroom yang berbeda Karena setiap angkata memiliki nara summer 

yang berbeda. tapi, untuk di blog ini sya akan membahas angkatan 28 saja. 

untuk angkatan 28, kita memiliki 3 narasumber yang berbeda. yaitu,  Zahrina Amelia, 

M.pd. dengan tema manjadi pribadi dan teman yang baik selam pjj. 

setelah itu, narasumber yang kedua yaitu Firman Ramadhani, M.psi, psikolog  dengen 

tema  bijakasan berselancar internet di masa pandemi COVID- 19. dan nara sumber yang 

terakhir yaitu Farras Afiefah Muhdiar, M.Sc., M.Psi, psikolog dengen tema  kecemasan 

remaja di masa pandemi COVID-19. setelah itu kita is tirahat selam 30 menit.  

setelah istirahat selam 30 menit. kita kembali ke Zoom dan mask ke breakroom yang 

sama. seteteah itu kita melakukan acara inti Digital Labs hingga selesai sam pai pukul 

12. 

Assalamualaikum wr.wb. Nama saya Balqis Azzahra Rahmadani dari kelas 8B, absen 4. 

Hari ini saya akan membahas tentang pengalaman saya melakukan digital labs secara 

daring. Pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, SMP Labschool Jakarta 

mengadakan kegiatan Digital Labs dan Ceramah Umum. Acara Digital Labs dan 

Ceramah Umum diadakan pukul 07.00-12.00. 

Sebenarnya, kegiatan digital labs dan ceramah umum diadakan disekolah. Tapi karena 

pandemi ini kita melakukannya secara online yaitu lewat aplikasi zoom 

Ceramah Umum adalah kegiatan yang diadakan POMG SMP Labschool Jakarta, yang 

diikuti oleh siswa kelas 7,8, dan 9. Acara ini berlangsung pada pukul 07.00 hingga pukul 

09.30. Pada pukul 7 pagi, kami para siswa SMP Labschool Jakarta masuk ke zoom yang 

telah diberikan oleh guru, dan kami juga memakai virtual background digital labs yang 

sudah disediakan para guru. Narasumber ceramah umum dari kelas 7 sampai 9 berbeda. 

Narasumber siswa kelas 7 adalah kak Zahira Amelia, yang berceramah dengan tema 

“Menjadi Pribadi dan Teman yang Baik selama PJJ”. Untuk siswa kelas 8 narasumbernya 



adalah kak Firman Ramdhani yang berceramah tentang “Bijaksana Berselancar Internet 

di Masa Pandemi Covid-19”. Yang terakhir adalah siswa kelas 9, narasumberya adalah 

kak Farraas Afiefah Muhdiar yang berceramah tentang “Kecemasan Remaja di Masa 

Pandemi Covid-19". 

Setelah acara ceramah umum, kami para siswa SMP Labschool Jakarta diberikan waktu 

untuk istirahat selama 30 menit. Setelah istirahat, kami masuk kembali ke zoom yang 

sudah disediakan dan melanjutkan acara yaitu digital labs. Acara digital labs ini 

berlangsung pada pukul 10.00 hinggal pukul 12.00 

Digital Labs adalah acara yang membahas hal-hal tentang teknologi. Siswa kelas 7 

melakukan zoom dikelas masing-masing, tetapi anak kelas 8 dan 9 melakukannya di 

breakout room zoom. Di acara digital labs kelas 7, narasumbernya adalah kak Cleivo 

yang membahas mengenai bagaimana cara koding, di acara Digital Labs kelas 8, 

narasumbernya adalah Bu Ninin Musa dan Bapak Deswara Aulia, dan diacara digital labs 

kelas 9 acaranya diisi oleh kak Farid Murid yang membahas menngenai sosial media. 

Karena saya siswi kelas 8, jadi saya akan menyampaikan pengalaman saya di digital 

labs kelas 8.  

Sesi pertama diisi oleh Bu Ninin Musa. Bu Ninin adalah seorang produser film yang sudah 

membuat banyak film. Salah satu filmnya adalah The Secret Riana : Beginning. Bu Ninin 

Musa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para siswa-siswi kelas 

8 yang tertarik dengan dunia perfilman dan para murid yang penasaran akan hal-hal yang 

tidak mereka ketahui di dunia perfilman. 

Sesi kedua diisi oleh Bapak Deswara Aulia. Ia adalah seorang praktisi online media dan 

marketing. Bapak Deswara Aulia menyampaikan materi tentang dunia perfilman dan 

animasi dalam beriklan pada sosial media. Bapak Deswara Aulia juga memberikan 

beberapa tips agar kita bisa membuat film lebih baik lagi dan juga bisa membuat film 

terlihat lebih nyata.  

Setelah para pembicara sudah selesai menyampaikan materi, dibukalah sesi tanya 

jawab. Bagi 7 peserta yang bertanya dengan pertanyaan terbaik akan diberikan saldo 

GoPay atau OVO sebesar 100 ribu. Saldo OVO atau GoPay tersebut akan diberikan 

setelah acara digital labs dan ceramah umum berakhir. 

Itu saja cerita pengalaman saya mengikuti acara digital labs dan ceramah umum, 

terimakasih sudah membaca. Wassalamualaikum wr.wb. 

DIGITAL LABS 04 

Assalamu'alaikum wr. wb. 



    Assalamualaikum wr.wb. Nama saya Balqis Azzahra Rahmadani dari kelas 8B, absen 

4. Hari ini saya akan membahas tentang pengalaman saya melakukan digital labs secara 

daring. Pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, SMP Labschool Jakarta 

mengadakan kegiatan Digital Labs dan Ceramah Umum. Acara Digital Labs dan 

Ceramah Umum diadakan pukul 07.00-12.00. 

Sebenarnya, kegiatan digital labs dan ceramah umum diadakan disekolah. Tapi karena 

pandemi ini kita melakukannya secara online yaitu lewat aplikasi zoom. 

Ceramah Umum adalah kegiatan yang diadakan POMG SMP Labschool Jakarta, yang 

diikuti oleh siswa kelas 7,8, dan 9. Acara ini berlangsung pada pukul 07.00 hingga pukul 

09.30. Pada pukul 7 pagi, kami para siswa SMP Labschool Jakarta masuk ke zoom yang 

telah diberikan oleh guru, dan kami juga memakai virtual background digital labs yang 

sudah disediakan para guru. Narasumber ceramah umum dari kelas 7 sampai 9 berbeda. 

Narasumber siswa kelas 7 adalah kak Zahira Amelia, yang berceramah dengan tema 

“Menjadi Pribadi dan Teman yang Baik selama PJJ”. Untuk siswa kelas 8 narasumbernya 

adalah kak Firman Ramdhani yang berceramah tentang “Bijaksana Berselancar Internet 

di Masa Pandemi Covid-19”. Yang terakhir adalah siswa kelas 9, narasumberya adalah 

kak Farraas Afiefah Muhdiar yang berceramah tentang “Kecemasan Remaja di Masa 

Pandemi Covid-19". 

Setelah acara ceramah umum, kami para siswa SMP Labschool Jakarta diberikan waktu 

untuk istirahat selama 30 menit. Setelah istirahat, kami masuk kembali ke zoom yang 

sudah disediakan dan melanjutkan acara yaitu digital labs. Acara digital labs ini 

berlangsung pada pukul 10.00 hinggal pukul 12.00 

Digital Labs adalah acara yang membahas hal-hal tentang teknologi. Siswa kelas 7 

melakukan zoom dikelas masing-masing, tetapi anak kelas 8 dan 9 melakukannya di 

breakout room zoom. Di acara digital labs kelas 7, narasumbernya adalah kak Cleivo 

yang membahas mengenai bagaimana cara koding, di acara Digital Labs kelas 8, 

narasumbernya adalah Bu Ninin Musa dan Bapak Deswara Aulia, dan diacara digital labs 

kelas 9 acaranya diisi oleh kak Farid Murid yang membahas menngenai sosial media. 

Karena saya siswi kelas 8, jadi saya akan menyampaikan pengalaman saya di digital 

labs kelas 8.  

Sesi pertama diisi oleh Bu Ninin Musa. Bu Ninin adalah seorang produser film yang sudah 

membuat banyak film. Salah satu filmnya adalah The Secret Riana : Beginning. Bu Ninin 

Musa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para siswa-siswi kelas 

8 yang tertarik dengan dunia perfilman dan para murid yang penasaran akan hal-hal yang 

tidak mereka ketahui di dunia perfilman. 



Sesi kedua diisi oleh Bapak Deswara Aulia. Ia adalah seorang praktisi online media dan 

marketing. Bapak Deswara Aulia menyampaikan materi tentang dunia perfilman dan 

animasi dalam beriklan pada sosial media. Bapak Deswara Aulia juga memberikan 

beberapa tips agar kita bisa membuat film lebih baik lagi dan juga bisa membuat film 

terlihat lebih nyata.  

Setelah para pembicara sudah selesai menyampaikan materi, dibukalah sesi tanya 

jawab. Bagi 7 peserta yang bertanya dengan pertanyaan terbaik akan diberikan saldo 

GoPay atau OVO sebesar 100 ribu. Saldo OVO atau GoPay tersebut akan diberikan 

setelah acara digital labs dan ceramah umum berakhir. 

Itu saja cerita pengalaman saya mengikuti acara digital labs dan ceramah umum, 

terimakasih sudah membaca. Wassalamualaikum wr.wb. 

 

DIGITAL LABS 05 

Nama saya Cahya dari kelas 8B no. absen 5. Hari ini saya akan menceritakan 

pengalaman saya tentang Digilabs 2020. 

Pada hari Selasa, 29 September 2020, Labschool mengadakan kegiatan Dialog Interaktif 

dan Digital Labs untuk siswa kelas 7, 8 dan 9. Acara tersebut mempunyai susunan acara 

sebagai berikut: 

 6.45 - 07.00 registrasi 

07.00 - 07.10 pengondisian para murid  

sambutan oleh bapak kepala sekolah yaitu bapak Asdi Wiharto 

sambutan dari POMG Labschool dan sambutan dari ketua BPS yaitu bapak Ahmad 

Sofyan Hanif. Setelah itu, dimulailah acara Dialog Interaktif dan ceramah umum, serta 

disambung dengan acara Digital Labs di siangnya 

Setelah sambutan-sambutan di atas, mulailah acara dialog interaktif dengan nara sumber  

kak Zahrina Amelia, M.Pd. yang membawakan topik Menjadi Pribadi dan Teman yang 

Baik selama PJJ,  

kak  Firman Ramdhani, M.Psi, yang membawakan topik Bijaksana Berselancar Internet 

di Masa Pandemi Covid-19 

dan kak Farraas Afiefah Muhdiar, M.Sc., M.Psi. yang membawakan topik Kecemasan 

Remaja di Masa Pandemi Covid-19 



Setelah acaranya selesai, siswa diberikan waktu selama 30 menit untuk beristirahat. 

Acara dilanjutkan lagi pada pukul 10.00 dengan masuk ke Zoom angkatan dan 

dipisahkan dari room utama ke breakout room. Di dalam breakout room, ada 2 materi 

terkait dengan film dan CGI. 

Materi pertama dibawakan oleh ibu Nini Musa, seorang produser film. beliau menjelaskan 

tentang memproduksi film dan sedikit dari kisah hidup beliau. Awalnya beliau mengalami 

beberapa halangan seperti pandangan sosial. Namun akhirnya beliau sukses menjadi 

seorang produser film. 

Beliau menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu film. 

Beliau juga menjelaskan tantangan-tantangan yang dialami saat memproduksi film dalam 

masa pandemi. Kebanyakan shooting dipindahkan ke daerah dimana PSBB tidak 

berlaku. Selain itu beliau menjelaskan tentang CGI (Computer Generated Imagery). CGI 

sangat berguna dalam produksi film dan dapat memberikan efek-efek dan latar belakang 

yang sulit dilakukan dengan cara konvensional. Beliau juga menunjukkan beberapa video 

sebagai contoh 

Materi kedua dibawakan oleh bapak Deswara Aulia, seorang pakar dan praktisi digital. 

Materi yang disampaikan beliau lebih mendalami CGI yang memang sudah sering 

digunakan. Beliau menjelaskan bahwa proses CGI lebih sulit dan memakan biaya 

dibandingkan dengan efek-efek konvensional. Namun, hasilnya juga lebih realistis seperti 

yang ditunjukkan dalam film serial The Mandalorian. 

Secara keseluruhan, materi yang diberikan oleh kedua pembicara sangatlah berguna 

untuk kedepannya. Ilmu yang didapat bermanfaat bagi yang berminat untuk terjun ke 

bidang perfilman nantinya. Selain itu, dibuat lomba iklan layanan masyarakat untuk 

memakai masker dengan hadiah. Ini baik untuk meningkatkan semangat bagi yang 

berminat dan mengingatkan akan pentingnya masker. 

Terimakasih sudah membaca tulisan saya di blog. 

 

  



DIGITAL LABS 06 

Danessya Gea 8b/06 

Selasa, 29 September lalu, diadakan acara Digitalabs. Digilabs adalah acara dari SMP 

Labschool Jakarta di mana murid-murid dapat mempelajari lebih dalam mengenai 

teknologi. Biasanya, akan diundang pembicara dari luar yang akan membawa materi. 

Pada acara Digilabs tahun ini, sekolah telah mengundang 3 pembicara. 

Sebelum acara dimulai, diadakan waktu selama 10 menit mulai dari jam 7 untuk 

menyiapkan beberapa hal dan menunggu untuk orang-orang datang. Kemudian, acara 

dibuka pada jam 7:10 dengan beberapa sambutan dari Ketua POMG, Kepala Sekolah, 

dan Kepala BPS. Setelah itu, ada doa sebelum dibagi breakout rooms per angkatan. 

Acara pertama adalah Ceramah Umum dan Dialog Interaktif, pembicara yang diundang 

oleh panitia adalah Kak Firman Ramdhani. Ia menyampaikan materi tentang internet, 

sosial media, dan dampaknya kepada kehidupan sehari-hari. Selain berpresentasi 

dengan PowerPoint, dia juga menggunakan Mentimeter, dimana murid diberi pertanyaan 

dan bisa menjawab. Setelah pembahasan itu, diadakan istirahat 30 menit. Peserta 

dibolehkan makan, minum, sholat, atau berbagai aktifitas lainnya, namun tetap harus 

berada didalam zoom dan mematikan kamera. Setelah istirahat, acara kedua pun dimulai 

yaitu Digitalabs. 

Pada acara Digilabs, ada 2 pembicara yang diundang. Pembicara pertama adalah Kak 

Ninin Musa. Dia menceritakan tentang pengalamannya bekerja di bidang sinematografi. 

Beberapa karya yang dibuat olehnya juga diperlihatkan di zoom kita ini. Dia menceritakan 

tentang bedanya kerja pada masa pandemi. Pada zaman sebelum pandemi, sangat 

gampang untuk mengumpulkan banyak orang. Semua bisa diuji dengan lebih mudah. 

Namun, sekarang itu sangat berbeda. Karena nominal pengunjung di setiap tempat 

dibatasi, mereka harus melakukan beberapa proses terlebih dahulu sebelum memilih 

orang. Saat ingin melakukan casting tatap muka juga sulit, karena protokol kesehatan 

yang mewajibkan penggunaan masker dan setiap 2 orang berjarak 2meter atau lebih. 

Karena itu, tidak bisa melihat ekspresi orang yang sedang diuji, dan dalam pembuatan 

film, kemampuan aktor untuk bersikap ekspresif itu penting. Itu membuat proses casting 

lebih sulit. Ditambah dengan keadaan PSBB di Jakarta, banyak orang ingin melakukan 

kerja di luar Jakarta supaya tidak terkena peraturan PSBB, namun itu tidak gampang 

karena memang banyak orang berada di situ. Setelah selesai menyampaikan materi, 

murid-murid diberi kesempatan untuk bertanya. 

Pembicara kedua ialah Kak Deswara Aulia. Kak Aulia menceritakan tentang 

pengalamannya bekerja di bidang animasi. Beberapa karya darinya juga ditampilkan. Dia 

membahas tentang aspek-aspek penting untuk membuat video yang menarik. Para murid 

diberikan tantangan untuk membuat video tentang mengajak orang-orang masker saat 



pandemi. Video boleh berbentuk video diri sendiri atau video animasi. 5 murid yang 

membuat video terbaik akan diberikan hadiah. Setelah selesai membawa materi, 

diadakan sesi tanya-jawab bagi murid lagi. 

Menurut saya, acara ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang topik-topik 

tersebut. 

Itu saja dari saya, terimakasii 

 

DIGITAL LABS 07 

Hai.. hallo... 

Nama saya Dania Latifa Jasril dari SMP LABSCHOOL JAKARTA kelas 8b absen 7. Pada 

Kesempatan kali ini saya akan membagikan sekaligus menceritakan pengalaman saya 

mengikuti kegiatan DIGITAL LABS. 

Apa itu DIGITAL LABS??  

  Digital labs merupakan kegiatan sekolah yang turut didukung oleh POMG , OSIS, 

ROHIS, MPK, dan seluruh warga SMP LABSCHOOL JAKARTA. Acara ini dilaksanakan 

setiap tahun sekali. Kegiatan ini adalah kegiatan yang akan mengasah dan 

mengembangkan kemampuan seluruh siswa dan siswi SMP LABSCHOOL JAKARTA 

dalam mengikuti perkembangan zaman, terutama dalan bidang teknologi. Salah satu 

contohnya adalah kemampuan untuk mencari informasi, berjejaring, rekreasi, maupun 

aktivitas belajar remaja yang tak luput dari peran internet dan dunia digital, dimana semua 

menjadi lebih mudah, cepat dan instan. 

 Kegiatan Digital Labs tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena 

kegiatan Digital Labs tahun ini dilaksanakan melalui via daring akibat adanya 

pembelajaran jarak jauh di tengah pandemic virus covid 19. Seluruh warga SMP 

LABSCHOOL JAKARTA bekerja sama menciptakan hal baru guna memudahkan 

terlaksananya acara ini. Pada tahun ini kami memanfaatkan aplikasi zoom untuk 

melaksankan Digital labs .  

Kegiatan Digital labs tahun ini dilaksanakan pada tanggal 29 september 2020. Sebelum 

melaksanakan kegiatan digital labs kami terlebih dahulu melakukan kegiatan ceramah 

umum dan dialog interaktif baru dilanjutkan kegiatan digital labs. kegiatan ceramah umum 

dan dialog interaktif dilakukan pada pukul 06.50 sampai pukul 09.30 setelah itu dilanjut 

istirahat 30 menit. Setelah melaksanakan istirahat tepat pukul 10.00 acara digital labs 

dimulai. Masing-masing Angkatan di breakout ke zoom sesuai Angkatan. 



Terdapat beberapa narasumber yang membagikan materi atau ilmu kepada siswa dan 

siswi SMP LABSCHOOL JAKARTA. Untuk kelas 8 ada Deswara Aulia, Praktisi Online & 

Social Marketing dan Ninin Musa, Produser Film sebagai pemateri. Untuk kelas 9 ada 

Helda Chandra, Praktisi Komunikasi dan Faris Mufid, Wakil Tiktok Indonesia. 

Menurut saya digital labs merupakan salah satu sarana paling tepat untuk melatih 

kemampuan untuk mencari informasi, berjejaring, rekreasi, maupun aktivitas belajar 

remaja yang tak luput dari peran internet dan dunia digital, dimana semua menjadi lebih 

mudah, cepat dan instan. 

Apakah akibat dari kegiatan digital labs yang dilakukan melalui jenjang digital? 

Jawabannya sama sekali tidak, dapat dilihat dari aktivnya siswa siswi dalam menjawab 

pertanyaan atau menanyakan pertanyaan. 

Ada kreatifitas baru di masa pandemic ini seperti yang biasanya hadiah yang menjawab 

pertanyaan atau yang bertanya berupa barang. Kali ini diberikan dalam bentuk lain 

seperti pengisian saldo gopay dan ovo. Tentu hal tersebut sangat menarik antusias bagi 

para siswa dan siswi. 

Penjelasan yang diberi oleh narasumber sangatlah bermanfaat dan jelas. Ilmu baru 

banyak sekali didapat seiring penjelasan narasumber yang aktif. Contoh- contoh atau 

hal-hal yang diberikan sangat mudah dicerna oleh siswa dan siswi seumuran kami. 

  



DIGITAL LABS 08 

Assalamualaikum wr.wb       

Nama saya aura dari kelas 8B absen 08. 

Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya mengikuti digital labs. 

Digital labs adalah acara yang membahas hal hal yang berkaitan dengan 

teknologi. 29 September 2020, sekolah kami SMP Labschool Jakarta mengadakan dua 

kegiatan sekaligus. Yaitu Ceramah Umum, dialog interaktif dan juga Digilabs. Kegiatan 

hari selasa dimulai dari kegiatan ceramah umum dan dialog interaktif yang dimulai dari 

jam 7 di aplikasi zoom. kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan sambutan oleh ketua 

POMG, kepala SMP Labschool Jakarata dan kepala BPS Laboratorium UNJ.  Ceramah 

umum dan digital labs diadakan setiap tahunnya di SMP Labshcool Jakarta. Pemberi 

materi kali ini, ialah Firman Ramdhani yang memberi materi tentang sosial media, 

Deswara Aulia yang memberi materi tentang seni berserta sosial media dan Ninin Musa 

yang memberi materi tentang dunia perfilman.  

    Acara ceramah umum dan digital labs diadakan di platform zoom. Zoom adalah 

aplikasi yang sangat penting di saat saat pandemi ini untuk belajar, bekerja dan 

bersosialisasi.  

        Acara dimulai di pagi hari tepatnya pada pukul 07.00 hingga pukul 09.30 diadakan 

kegiatan Dialog interaktif dan ceramah umum, dengan narasumbernya yaitu kak Zahrina 

Amelia, kak Firman Ramdhani dan kak Faraas Afiefah yang memberi materi mengenai 

social Media. Sementara pada pukul 10.00 hinggal pukul 12.00 diadakan kegiatan Digital 

Labs.  Lalu dilanjut dengan doa. Setelah itu, kelas 7, 8 dan 9 di break out sesuai dengan 

angkatan masing karena setiap angkatanya memiliki tema ceramah umum dan dialog 

interaktif yang berbeda beda.  

Yuk Kita tonton rekaman Youtubenya di bawah ini. 

https://youtu.be/bND3YVWnSTg   

https://youtu.be/bND3YVWnSTg


 

DIGITAL LABS 09 

Assalamua'laikum Wr. Wb. 

Halo, nama saya Dzaki Adnan Ghiffari dai kelas 8B absen 9 

    Kali ini saya akan menceritakan Acara ceramah umum dan Kegiatan Digilabs 2020 

yang diadakan virtual melalui platform zoom. Zoom adalah aplikasi yang sangat penting 

di saat saat pandemi ini untuk belajar, bekerja dan bersosialisasi. Pembicara pembicara 

memberi materi di zoom dan saya berserta teman teman saya menyimak dengan tekun. 

Ketika pembicara sudah selesai memberikan materi dibukalah sesi tanya jawab. Bagi 7 

perserta yang bertanya terbaik akan diberi saldo Gopay atau OVO sebesar 100 ribu 

rupiah. Saldo Gopay atau OVO diberi setelah acara ceramah umum dan digital labs 

berakhir, lebih tepatnya di sore hari. Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2020, Terdapat 

acara yang di adakan yaitu , dialog interaktif dan ceramah umum di Labschool Jakarta. 

Ceramah umum adalah kegiatan ceramah yang diadakan POMG SMP Labschool 

Jakarta. Digital labs adalah acara yang membahas hal hal yang berkaitan dengan 

teknologi. Di tahun ini, digital labs bagi kelas 8 membahas tentang kreativitas digital. 

Ceramah umum dan digital labs diadakan setiap tahunnya di SMP Labshcool Jakarta. 

Pemberi materi ialah Firman Ramdhani yang memberi materi tentang sosial media, 

Deswara Aulia yang memberi materi tentang seni berserta sosial media dan Ninin Musa 

yang memberi materi tentang dunia perfilman.  

        Platform yang digunakan saat acara digital labs adalah dan ceramah umum yaitu 

Zoom. zoom adalah aplikasi yang sangat bermanfaat dan juga sangat penting selama 

pandemi ini , bekerja dan bersosialisasi. Pembicara pembicara memberi materi di zoom 

dan saya berserta teman teman saya menyimak dengan tekun. Ketika pembicara sudah 

selesai memberikan materi dibukalah sesi tanya jawab. Bagi 7 perserta yang bertanya 

terbaik akan diberi saldo Gopay atau OVO sebesar 100 ribu rupiah. Saldo Gopay atau 

OVO diberi setelah acara ceramah umum dan digital labs berakhir, lebih tepatnya di sore 

hari. 

    Acara diadakan di hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2020. Acara dimulai dipagi hari dan 

diakhiri saat dzuhur. Yang berpatisipasi adalah siswa dan siswi SMP Labschool Jakarta. 

Mulai dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Acara ceramah umum dan digital labs diadakan 

oleh POMG SMP Labschool Jakarta. Acara mulai pukul 7 pagi dan berakhir pukul 12 

siang.     Keseluruhan pembicara materi digital labs adalah Clevio untuk kelas 7 yang 

membahas tentang bagaimana cara koding, Ibu Ninin Musa untuk kelas 8 yang 

membahas tentang dunia perfilman, Bapak Deswara Aulia bagi kelas 8 yang membahas 

tentang seni dalam beriklan di sosial media, kak Riomanadona bagi kelas 9 tentang 

bersosial media, dan kak Farid Mufid bagi kelas 9 juga tentang sosial media. Keseluruhan 



pembicara materi ceramah umum adalah Kak Zahrina Amelia untuk kelas 7, Kak Firman 

Ramdhani untuk kelas 8 dan Kak Farraas Afiefah untuk kelas 9. Bagi saya, materi yang 

diberikan selama digital labs dan ceramah umum bosen tapi, sangat bermanfaat dan 

berguna bagi penerus bangsa indonesia ini, karena generasi sekarang selama pandemi 

ini banyak sekali yang berhubungan dengan teknologi. Saya juga suka materi- materi 

yang dipaparkan terhadap kami. Terutama materi yang diberikan oleh kak firman, karena 

saya memiliki cita-cita menjadi pisikologi. Saya juga bisa berhubungan dengan materi 

yang diberikan oleh kak firman. Saya belajar dari materinya kak firman bahwa teknologi 

memiliki dampak yang besar bagi, bisa berupa dampak besar berupa dampak positif dan 

dampak negatif. 

Terima Kasih telah membaca blog saya. Kurang lebihnya mohon maaf.  

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 

  



DIGITAL LABS 010 

Halo! Saya Elang Assyafa Farikhi absen 10 kelas 8B. pada kesempatan kali ini saya akan 

menceritakan pengalaman saya mengikuti Dialog Interaktif dan Digilabs. 

Pada tanggal 29 September 2020 hari selasa, SMP labschool Jakarta mengadakan acara 

dialog interaktif dan digital labs yg berlangsung dari jam 07.00 - 12.00. 

Acara dibuka dengan sambutan dari kepala BPS SMP Labschool Jakarta (Bapak Ahmad 

Sofyan Hanif) dan sambutan dari kepala sekolah (Bapak Asdi Wiharto) dan dan 

dilanjutkan oleh perwakilan dari POMG SMP Labschool JKT. 

Selama acara berlangsung kami semua menggunakan virtual background yang seragam. 

Setelah sambutan selesai, dilanjut dengan acara dialog interaktif. Kami semua masih 

berada pada ruangan zoom yang sama kemudian di break ke 3 ruangan. Pembawa 

materi kelas 8 untuk dialog interaktif tahun ini adalah kak Firman. Materi yang dibawakan 

sangat seru dan juga mudah untuk dicerna. Setelah itu kami diberi istirahat selama 30 

menit sebelum acara selanjutnya mulai. Acara selanjutnya adalah digilabs (Digital Labs). 

Pembawa materi kelas 7 adalah kak cleivo yang mengarjakan tentang coding dan juga 

tentang mengembangkan apliaksi sendiri. Pembawa materi kelas 9 adalah Faris Mufid 

dan juga Helda Chandra yang mendiskusikan tentang media sosial. Materi kelas 8 

dibawakan oleh Ibu Ninin Musa dan juga Bapak Deswara Aulia. 

Materi pertama disampaikan oleh Ibu Ninin Musa. Beliau adalah seorang produser film. 

Salah satu karya bu Ninin adalah film Riana. Pada awalnya saya belum pernah melihat 

film yang bu ninin buat, tapi kemudian beliau menunjukan proses pembuatan film dari 

awal hingga akhir. Bu ninin memberikan tips &trick tentang dunia perfilm-an. Saat sedang 

Pemabatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proses untuk produksi menjadi semakin 

sulit. Salah satunya saat ingin men-casting pemain. Biasanya casting dilakukan secara 

tatap muka dan dilakukan secara terbuka di mana semua orang bisa berkumpul dan 

mendisukusikan siapa yang akan dipilih. Tetapi dikarenakan PSBB proses casting 

terhambat atau membutuhkan waktu yang sangat lama. 

 Lain cerita di Yogyakarta dimana PSBB tidak berlaku, proses produksi film menjadi jauh 

lebih mudah daripada proses produksi film di Jakarta. Selain itu beliau juga memberikan 

sedikit cerita tentang perjalanan hidupnya. Setelah itu sesi tanya jawab dibuka. Ternyata 

di SMP Labschool Jakarta ada banyak anak yang tertarik dengan dunia perfilman 

sehingga banyak pertanyaan yang masuk. Tetapi tidak semua pertanyaan bisa terjawab 

dikarena waktu yang terbatas. 

Materi kedua juga yang terkahir dibawakan oleh Bapak Deswara Aulia. Beliau adalah 

praktisi online media dan marketing. Sebelumnya beliau adalah seorang animator yg 



bekerja di luar negeri. Beliau memiliki banyak karya yang sangat menakjubkan. Bapak 

Deswara juga sering terlibta dalam proyek internasional. Salah satunya adalah tripping 

the rift. Pada saat sesi pertanyaan, juga ada banyak pertanyaan salah satunya adalah 

pertanyaan tentang CGI (Computer Graphic Image). Masih ada banyk pertanyaan lain 

tapi tidak bisa terjawab dikarenakan waktunya hanya sampai jam 12. 

Terimakasih telah membaca pengalaman saya saat mengikuti acara dialog interaktif dan 

digital labs. 

  



DIGITAL LABS 011 

Hai semuanya! ini eric dari 8B! pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan 

beberapa hal yang pernah saya alami, yaitu ceramah umum dan labsdigital. Jadi, acara 

itu diselenggarakan pada hari selasa, tanggal 29 September 2020. Nah, pada acara 

ceramah umum, Kak Firman Ramdhani menjadi pembicara. Ia menjelaskan beberapa hal 

yang terkait dengan mental karena dia adalah seorang psikolog. Ada juga acara 

selajutnya yaitu digital labs. Acara ini diselanggaran oleh POMG SMP Labschool Jakarta. 

Pada acara itu, ada 2 pembicara yaitu Ibu Ninin Musa dan juga Pak Deswara sebagai 

pakar dan praktisi digital. 

 Acara ceramah umum dimulai terlebih dahulu, yaitu pada pukul 07.00 – pukul 09.30. 

Materi yang disampaikan pada ceramah umum itu mudah dimengerti karena 

pembawaannya yang sangat baik, karena itu, banyak siswa yang penasaran tentang 

materi itu lebih dalam. Maka dari itu, Kak Firman Ramdhani memberikan sesi tanya 

jawab. Banyak sekali yang bertanya melalui chat zoom. karena itu, tidak semua 

pertanyaan bisa dijawab dan hanya beberapa yang bisa dijawab. Setelah kegiatan itu 

berlalu, diadakanlah istirahat sampai dengan pukul 10.15 dengan menonaktifkan kamera. 

Selesailah istirahat para murid, dan para pembicara masuk ke room di zoom meetings. 

Para pembicara ini dating untuk mengisi acara digital labs. Mereka adalah Ibu Ninin Musa 

dna Pak Deswara. Ibu Ninin Musa Tidak menyampaikan materi, tapi ia lebih bercerita 

tentang karir dan pengalamannya di dunia perfilman dan juga menjawab banyak 

pertanyaan dari siswa – siswa SMP Labschool Jakarta. 

Materi selanjutnya adalah materi dari Pak Deswara, ia menjelaskan tentang hubungan 

teknologi khususnya internet dengan kehidupan sehari hari kita sebagai pelajar, seperti 

apa yang kita tidak bisa lakukan ketika kita tidak mempunyai internet dan lain lain. Materi 

yang dijelaskan Pak Deswara terasa rumit sehingga tidak banyak siswa yang 

memperhatikan secara utuh. 

Karena ini adalah Digital labs yang diselenggarakan secara online, tentu ada Kendala 

diantaranya. Maka dari itu, para guru dan pengurus dari Digital labs telah mempersiapkan 

segala hal dengan matang. Karena itu pula walaupun banyak kendala yang harus 

dihadiapi, acara tetap berjalan dengan lancar. Sekian pengalaman yang saya rasakan 

ketika mengikuti Digital Labs, terimakasih telah membaca, sampai jumpa! :D 

      

  

 

     



DIGITAL LABS 012 

Assalammualaikum Wr. Wb. 

        Perkenalkan nama saya Evan Yudho Bramastyo dari kelas 8B kali ini saya akan 

menceritakan tentang digital labs dan ceramah umum yang diadakan pada tanggal 29 

September 2020 oleh SMP Labschool Jakarta. 

        Pada jam 07.00 acara telah dimulai yang diawali dengan sambutan dari kepala 

sekolah, kepala BPS, ketua POMG dan juga doa-doa yang dipimpin oleh bapak Dedi 

Hadi Rizki. 

        Setelah sambutan dan doa-doa selesai, dilanjutkan oleh pengisi acara yaitu kak 

firman ramdhani. Materi yang diberikan beliau sangat menarik, yaitu bijaksana dalam 

menggunakan internet di masa pandemi. Setelah selesai penyampaian materi, diadakan 

sesi bertanya. 

        Ceramah umum selesai pada jam 09.30, di waktu itu siswa diperbolehkan istirahat 

selama setengah jam, dari jam 09.30-10.00. 

        Pada jam 10.00 dilanjutkan dengan acara digital labs, pengisi acara tersebut adalah 

ibu Ninin Musa dan bapak Deswara Aulia. Di sesi pertama yang dibawa oleh bu ninin, 

menceritakan tentang pengalaman bu ninin selama menjadi producer film. Setelah 

menyampaikan pengalamannya, diadakan sesi bertanya. Di sesi kedua dibawa oleh pak 

Deswara, Beliau menceritakan tentang animasi 3D dan teknologi CGI yang digunakan 

untuk membuat film. Setelah menyampaikan materi, ada juga sesi bertanya, di sesi ini 

siswa sangat antusias sehingga sesi bertanya cukup memakan waktu. 

        Nah, itu dia ceritanya.sampai jumpa! 

  



DIGITAL LABS 013 

Assalamualaikum wr.wb 

Nama saya Eysel Muhammad Jibran dari kelas 8B absen 13 dari SMP Labschool Jakarta. 

Hari ini saya ingin bercerita pengalaman ceramah umum dan digital labs. Pada hari 

Selasa tanggal 29 Oktober 2020, diadakan acara digital labs, dialog interaktif dan 

ceramah umum di Labschool Jakarta.  

Ceramah umum adalah kegiatan ceramah yang diadakan POMG SMP Labschool 

Jakarta. Digital labs adalah acara yang membahas hal hal yang berkaitan dengan 

teknologi. Di tahun ini, digital labs bagi kelas 8 membahas tentang kreativitas digital. 

Ceramah umum dan digital labs diadakan setiap tahunnya di SMP Labshcool Jakarta. 

Pemberi materi ialah Firman Ramdhani yang memberi materi tentang sosial media, 

Deswara Aulia yang memberi materi tentang seni berserta sosial media dan Ninin Musa 

yang memberi materi tentang dunia perfilman. 

Poster digital labs tahun 2020 tentang Teen and Tech: NAVIGATING DIGITAL 

LANDSCAPE menggunakan platform zoom pada hari Selasa, 29 September 2020 

Acara ceramah umum dan digital labs diadakan di platform zoom. Ketika pembicara 

sudah selesai memberikan materi dibukalah sesi tanya jawab. Bagi 7 perserta yang 

bertanya terbaik akan diberi saldo Gopay atau OVO sebesar 100 ribu rupiah. Saldo 

Gopay atau OVO diberi setelah acara ceramah umum dan digital labs berakhir. 

Acara diawali dengan kegiatan ceramah umum yang pemberi materinya Kak Firman 

Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan digital labs yang pemberi materinya Ibu Ninin 

Musa dan Bapak Deswara Aulia. Materi yang diberikan mereka sangat bermanfaat dan 

berguna untuk kehidupan sehari hari karena membantu kita menggunakan teknologi. 

Teknologi di masa seperti ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari hari untuk 

menambah ilmu, belajar, bekerja maupun bersenang senang.  

Acara dimulai dipagi hari dan diakhiri saat dzuhur. Yang berpatisipasi adalah siswa dan 

siswi SMP Labschool Jakarta. Mulai dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Acara ceramah 

umum dan digital labs diadakan oleh POMG SMP Labschool Jakarta. Acara mulai pukul 

7 pagi dan berakhir pukul 12 siang.      

Keseluruhan pembicara materi digital labs adalah Clevio untuk kelas 7 yang membahas 

tentang bagaimana cara koding, Ibu Ninin Musa untuk kelas 8 yang membahas tentang 

dunia perfilman, Bapak Deswara Aulia bagi kelas 8 yang membahas tentang seni dalam 

beriklan di sosial media, kak Riomanadona bagi kelas 9 tentang bersosial media, dan kak 

Farid Mufid bagi kelas 9 juga tentang sosial media. Keseluruhan pembicara materi 



ceramah umum adalah Kak Zahrina Amelia untuk kelas 7, Kak Firman Ramdhani untuk 

kelas 8 dan Kak Farraas Afiefah untuk kelas 9.  

Menurut saya, materi yang diberikan di acara digital labs dan ceramah umum sangat 

bermanfaat bagi saya karena berhubungan dengan teknologi dan dibutuhkan di saat saat 

seperti ini. Materi materi yang diberikan juga menarik untuk dibahas dan didiskusikan. 

Saya menyukai materi materi yang diberikan pembicara pembicara kemarin. Saya sangat 

berterimakasih pada pihak pihak yang mengadakan acara ceramah umum dan digital 

labs di SMP Labschool Jakarta.Semoga semua materi materi yang diberikan oleh 

pembicara pembicara kemarin bisa bermanfaat bagi saya dan semua teman teman saya.  

Wassalamualaikum wr.wb 

 

 

 

 

 

 

 

  



DIGITAL LABS 014 

Assalamu alaikum Wr Wb. Halo semua! Nama saya Feyza Rezkyka Wahyuputri, bisa 

dipanggil Feyza. Saya dari kelas 8B. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya 

setelah mengikuti kegiatan Ceramah umum dan Digital labs. 

Pada hari selasa tanggal 29 September 2020, POMG SMP Labschool Jakarta 

mengadakan acara Digital Labs dan Dialog Interaktif. Digital Labs adalah acara dimana 

kita mempelajari teknologi yang tidak diajarkan di sekolah, sementara Dialog Interaktif 

adalah acara dimana narasumber menyampaikan topik topik tertentu. Ceramah umum 

dan Digital labs diadakan setiap tahunnya oleh SMP Labschool Jakarta. Saya pun 

bangun jam 5.30 untuk mandi dan sholat subuh. Setelah itu saya sarapan dan siap siap 

untuk sekolah, memakai seragam putih biru, dan juga merapihkan meja belajar agar 

nyaman untuk dipakai zoom. 

Digital Labs kelas 8 tahun ini membahas tentang kreativitas dengan menggunakan digital. 

Pada Digital labs tahun ini SMP Labschool Jakarta mengudang 3 pembicara yang 

membawakan materi, 3 pembicara tersebut adalah Firman Ramdhani yang membawa 

materi tentang sosmed, Deswara Aulia yang membawa materi yang berjudul seni beserta 

sosial media dan ada juga Ninin Musa yang membawa materi yang berjudul dunia 

perfilman. 

Digital labs dan Ceramah umum dilaksanakan melalui zoom meeting. Acara dimulai dari 

jam 7.15 sampai jam 12.00 , semua siswa wajib menggunakan virtual background yang 

telah disiapkan oleh wali kelas, Acara diawali dengan ceramah umum, pembicaranya 

adalah Kak Firman Ramdhani. Setelah itu kita dilanjut dengan acara Digital labs, 

pembicaranya adalah Ibu Ninin Musa. Kami diberi waktu untuk beristirahat dari jam 09.30 

sampai pukul 10.00. Lalu acara dilanjut dengan materi dari Bapak Deswara Aulia. Materi 

yang dibawa oleh mereka sangat berguna dan bermanfaat untuk kehidupan sehari hari 

karena kita bisa mengerti teknologi lebih dalam. 

 Untuk menghindari murid yang tidak mendengarkan materi, diberikan sesi tanya jawab. 

Bagi murid yang terbaik pertanyaanya akan mendapatkan saldo gopay atau OVO 

sebesar Rp.100.000,00. Saldo Gopay atau OVO akan diberikan setelah acara Ceramah 

Umum dan Digital Labs berakhir, lebih tepatnya pada sore hari. Ketika pembicara sudah 

selesai memberikan materi.  

Menurut saya, acara ini bukan hanya menarik, tapi juga tentunya sangat berguna bagi 

semua orang untuk digunakan sehari – hari. Contohnya dengan topik yang dibawakan 

Kak Firman Ramdhani. Topik Kak Firman Ramdhani sangat berguna terutama bagi yang 

ingin menjadi psikolog. Sama dengan Topik yang telah dibawakan oleh Ibu Ninin Musa, 

karena topik yang ia bawakan sangatlah berguna bagi yang nantinya ingin bekerja di 

dunia perfilman. Begitu juga dengan pembicara pembicara lainnya. 



 

 

Saya sangat terinspirasi oleh pembicara pembicara yang telah diundang oleh SMP 

Labschool Jakarta. Melihat mereka menjadi sukses dalam berbagai hal pastinya sangat 

memotivasi saya untuk mengejar cita – cita saya. Mereka juga membantu murid murid 

SMP Labschool Jakarta melihat pekerjaan dari aspek yang berbeda. Karena bisa dibilang 

jarang kita diberi materi yang berhubungan dengan dunia perfilman dan pekerjaan yang 

lain 

Kira kira itu saja pengalaman yang bisa saya berikan. Overall saya sangat senang bisa 

mengikuti kegiatan Ceramah umum dan Digital labs. Semoga ilmu yang diberi dari acara 

Ceramah umum dan Digital labs tersebut berguna, juga semoga ilmu yang saya berikan 

dari berbagi pengalaman ini juga berguna untuk kalian semua. Stay safe semua! 

Wassalamu alaikum Wr Wb. 

 

  



DIGITAL LABS 015 

Assalammualaikum wr.wb 

Saya Guntur dari kelas 8B absen 16, di blog ini saya akan menceritakan kegiatan saya 

dengan Digital Labs 2020. 

Kegiatan yang pertama kita kelas 8 lakukan yaitu kegiatan dialog interaksi. dimulai pada 

jam 07.15 sampai 09.30, yang me umum kan si kak Firman Ramdahni. Kak Firman 

adalah psikolog di indonesia yang terkenal. Cara  kak Firman menyampaikan materi-nya 

cukup menyenangkan (bagi saya), dan juga dalam menyampaikan materi-nya kak Firman 

berinteraksi dengan kita jadinya menyenangkan tidak membosankan. Caranya kak 

Firman berinteraksi dengan kita yaitu dengan cara membuat kuis dengan kita. Jadinya 

bisa melihat apa yang kita lakukan jika kayak gini. 

Materi-nya kita dengan kak Firman itu side effect kita dengan elektronik dan menjelaskan 

kita tentang mental. Kak Firman menjelaskan mental manusia yang normal dan yang 

tidak normal, tapi kak Firman lebih ke yang tidak normal atau tidak sehat seperti orang 

yang perasaan ketika dia bunuh diri tidak ada yang peduli dengan diri. setelah sesi materi 

kita ada sesi tanya jawab tentang pemjuruan psikolog dan mental health. sayang-nya 

waktunya udah tidak cukup karena udah waktu istirahat. 

 Kegiatan kita kedua kelas 8 yaitu Digital Labs 2020. Dimulai jam 10.15 sampai 11.50, 

Tema-nya Labs creativity dengan si narasumber Deswara Aulia (Praktisi Online & Social 

Marketing) dan Ninin Musa (Produser Film). kalau saya jujur, saya kebosenan dalam 

kegiatan Digital Labs jadinya saya tidak teralu ingin. saya akan menyingkatkan semua-

nya, jadinya sebelum kita memulai materi-nya kita dikasih bet yaitu "7 siswa-siswi yang 

memberi pertanyaan yang bagus memdapat GoPay atau OVO Rp.100.000". Jadinya 

setiap sesi pertanyaan, saya tidak tertarik dengan 80% pertanyaan-nya. 

Materi-nya yang pertama di Digital Labs yaitu dengan Bu Ninin Musa. Bu Ninin memberi 

materi tentang perfilman, seperti apa saja film-film yang pernah Bu Ninin buat, 

pengalaman-pengalaman saat bekerja di dunia perfilman, hingga Tips and trick agar kita 

bisa berkarya di dunia perfilman. Materinya benar-benar sangat berguna bagi siswa-

siswa dan sangat memotivasi para siswa untuk berkarya dengan berupa membuat film. 

Selanjutnya di sesi kedua di acara Digital Labs, bersama kak Deswara Aulia, siswa kelas 

8 diberi materi mengenai seni dalam beriklan di media social. Kak Adez juga memberi 

cara-cara agar saat kita membuat video hasilnya pun sangat bagus dan memuaskan, 

seperti cara penggunaan CGI, sound effect dan cara-cara perfilman lainnya. Pak Adez 

membuat tantangan juga seperti Bu Ninin, tantangan-nya itu "membuat video 1 menit 

tentang Covid dan yang pemenangan-nya memdapat hadiah yang tidak di kasih tau apa 

hadiah-nya" kalau gak salah. 



dan mulai-nya penutupan. sekian dari saya, terima kasih. jika saya ada penjelasan yang 

kurang atau tidak jelas maaf. 

Wassalammualaikum wr.wb 

 

DIGITAL LABS 016 

Kiandra Nararya S (17)  

Selasa, 29 September lalu, diadakan acara Digitalabs. Digilabs adalah acara dari SMP 

Labschool Jakarta di mana murid-murid dapat mempelajari lebih dalam mengenai 

teknologi. Biasanya, akan diundang pembicara dari luar yang akan membawa materi. 

Pada acara Digilabs tahun ini, sekolah telah mengundang 3 pembicara. 

Sebelum acara dimulai, diadakan waktu selama 10 menit mulai dari jam 7 untuk 

menyiapkan beberapa hal dan menunggu untuk orang-orang datang. Kemudian, acara 

dibuka pada jam 7:10 dengan beberapa sambutan dari Ketua POMG, Kepala Sekolah, 

dan Kepala BPS. Setelah itu, ada doa sebelum dibagi breakout rooms per angkatan. 

Acara pertama adalah Ceramah Umum dan Dialog Interaktif, pembicara yang diundang 

oleh panitia adalah Kak Firman Ramdhani. Ia menyampaikan materi tentang internet, 

sosial media, dan dampaknya kepada kehidupan sehari-hari. Selain berpresentasi 

dengan PowerPoint, dia juga menggunakan Mentimeter, dimana murid diberi pertanyaan 

dan bisa menjawab. Setelah pembahasan itu, diadakan istirahat 30 menit. Peserta 

dibolehkan makan, minum, sholat, atau berbagai aktifitas lainnya, namun tetap harus 

berada didalam zoom dan mematikan kamera. Setelah istirahat, acara kedua pun dimulai 

yaitu Digitalabs. 

Pada acara Digilabs, ada 2 pembicara yang diundang. Pembicara pertama adalah Kak 

Ninin Musa. Dia menceritakan tentang pengalamannya bekerja di bidang sinematografi. 

Beberapa karya yang dibuat olehnya juga diperlihatkan di zoom kita ini. Dia menceritakan 

tentang bedanya kerja pada masa pandemi. Pada zaman sebelum pandemi, sangat 

gampang untuk mengumpulkan banyak orang. Semua bisa diuji dengan lebih mudah. 

Namun, sekarang itu sangat berbeda. Karena nominal pengunjung di setiap tempat 

dibatasi, mereka harus melakukan beberapa proses terlebih dahulu sebelum memilih 

orang. Saat ingin melakukan casting tatap muka juga sulit, karena protokol kesehatan 

yang mewajibkan penggunaan masker dan setiap 2 orang berjarak 2 meter atau lebih. 

Karena itu, tidak bisa melihat ekspresi orang yang sedang diuji, dan dalam pembuatan 

film, kemampuan aktor untuk bersikap ekspresif itu penting. Itu membuat proses casting 

lebih sulit. Ditambah dengan keadaan PSBB di Jakarta, banyak orang ingin melakukan 

kerja di luar Jakarta supaya tidak terkena peraturan PSBB, namun itu tidak gampang 



karena memang banyak orang berada di situ. Setelah selesai menyampaikan materi, 

murid-murid diberi kesempatan untuk bertanya. 

Pembicara kedua adalah Kak Deswara Aulia. Dia menceritakan tentang pengalamannya 

bekerja di bidang animasi. Beberapa karya darinya juga ditampilkan. Dia membahas 

tentang aspek-aspek penting untuk membuat video yang menarik. Para murid diberikan 

tantangan untuk membuat video tentang mengajak orang-orang masker saat pandemi. 

Video boleh berbentuk video diri sendiri atau video animasi. 5 murid yang membuat video 

terbaik akan diberikan hadiah. Setelah selesai membawa materi, diadakan sesi tanya-

jawab bagi murid lagi. 

Menurut saya, acara ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang topik-topik 

tersebut. 

Itu saja dari saya, terimakasii 

  



DIGITAL LABS 017 

 Halo semuanya, perkenalkan saya Kyoshi Radyanta Trenggono dari kelas 8B. 

Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan penglaman saya di acara ceramah 

umum dan digital labs. 

 Kegiatan ceramah umum dan digital labs dilaksanakan tanggal 29 September 

2020 oleh SMP Labschool Jakarta. Dikarenakan kondisi sekarang sedang dalam 

pandemic Covid 19, maka Kegiatan ini dilakukan secara online atau daring. 

 Pada hari itu saya bangun pukul 05:00 untuk beribadah, lalu saya bersiap siap dan 

masuk ke zoom yang telah disediakan pada pukul 6:30. Saya juga melakukan absensi. 

Acara Ceramah umum dan labs digital dimulai pukul 07:00. Acara dimulai dengan 

sambutan sambutan dari Ketua POMG SMP Labschool Jakarta, Kepala SMP Labschool 

Jakarta dan Kepala BPS SMP Labschool Jakarta. Acara selanjutnya adalah doa yang 

dipimpin oleh Bapak Dedi Hadi Rizki. 

 Setelah pembacaan doa acara dilanjutkan oleh pembawaan materi dari 

pembicara. Sebelumnya kami telah diberikan Virtual Background yang sudah disiapkan. 

Kami diminta masuk ke Breakout room. Pembicara yang hadir untuk mengisi acara 

adalah kak Firman Ramdhani. Beliau Membawakan materi tentang Bijaksana dalam 

menggunakan internet di masa pandemi Covid 19. Setelah Kak Firman Ramdhani selesai 

menyampaikan materi, murid murid diminta untuk menyampaikan pertanyaan. Murid 

muridpun antusias dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Sesi Tanya jawab 

berakhir pukul 9:30.  

 Pukul 9:30 para siswa diberikan waktu untuk istirahat hingga pukul 10:00 

Pada pukul 10:00 kami melanjutkan acara digital labs. Di acara digital labs kali ini diisi 

oleh Ibu Ninin Musa dan Bapak Deswara Aulia. Sesi pertama diisi oleh Ibu Ninin Musa 

dan Sesi kedua diisi oleh Bapak Deswara Aulia. Di sesi bersama Ibu Ninin Musa,beliau 

adalah seorang produser film. Di sesi ini  Bu Ninin hanya menyampaikan pengalaman 

beliau.Setelah Ibu Ninin menyampaikan pengalamanya, sesi Tanya jawab dibuka. 

Banyak siswa-siswi yang antusias untuk bertanya. Pertanyaan tersebut langsung dijawab 

oleh Ibu Ninin dengan jelas. Di sesi 2, pembicara yaitu Bapak Deswara Aulia. Beliau 

adalah seorang praktisi online media dan marketing. Karena beliau pernah menjadi 

animator yang ahli di bidangnya. Beliau menyampaikan materi yang sangat menarik. 

Mulai dari aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat animasi hingga tentang 

teknologi CGI yang digunakan untuk produksi film film layar lebar. Sama seperti 

pembicara sebelum sebelumnya, di sesi ini juga ada sesi pertanyaan. Seperti biasa siswa 

dan siswi antusias untuk bertanya dikarenakan materi yang dibawakan oleh Bapak 

Deswara Aulia sangat menarik. Para siswa siswi pun mengajukan pertanyaan terkait 

materi yang telah dijelaskan. Pertanyaan pertanyaan yang diajukanpun bagus dan 



dijawab dengan bagus juga. Sesi tanya jawab berlangsung panjang. Sesi tanya jawab 

berlangsung panjang karna banyaknya siswa siswi yang tertarik dengan materi yang 

dibawakan, maka tak sedikit pula siswa siswi yang mengajukan pertanyaan. Acara 

tersebut selesai pukul 12:00, dan para siswa siswi dipersilahkan untuk keluar zoom dan 

mengakhiri acara. 

 

Menurut saya materi yang diberikan pemateri yang hadir mulai dari acara ceramah umum 

hingga digital labs sangat menarik penyampaian materi oleh pemateri juga mudah 

dimengerti sehingga para siswa siswi sangat tertarik dengan acara ini. Menurut saya 

tema yang dipilih cocok dengan kondisi kita saat ini yang sedang dihadapi dengan 

pandemic covid 19. 

 

Itu saja yang dapat saya sampaikan, Mohon maaf apabila ada salah salah kata harap 

dimaafkan. 

Sampai bertemu di blog vlog selanjutnya !!! 

 
 
  



DIGITAL LABS 018 

Lutfia Afifa 8B/19 

Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, SMP Labschool Jakarta mengadakan 
acara Digital Labs dan Dialog Interaktif kedua acara tersebut dilakukan secara online 
dengan aplikasi Zoom yang diisi oleh Kak Firman,Ibu Ninin,Bapak Deswara Aulia 

Sebelum dimulai digital labs ada ceramah umum dan dialog interaktif. Acara ceramah 
umum dimulai pada pukul 07.45 – 09.30 sesudah sambutan dari kepala sekolah, kepala 
BPS, dan ketua POMG. Semua siswa harus mengumpul pada jam 7 di zoom meeting 
dengan kelas 7,8,9. Tetapi saat kita mulai ceramah kita dibagi ke breakout room untuk 
setiap Angkatan. Kita juga harus memakai virtual background khusus untuk ceramah dan 
digital labs. Saat persiapaan siswa siswi sudah selesai dan semua siap untuk mengambil 
materi dari narasumber, ceramah umum dan dialog interaktif dimulai. 

Pada waktu mulai ceremah dan dialog interaktif kita bisa melihat narasumber kita yang 
siap untuk mengajari kita tentang bijaksana berselancar di Internet di masa pandemic 
Covid-19. Narasumber kita adalah kak Firman ramdhani. Kak firman adalah seorang 
psikolog. 

Kak firman membuka topic dengan penjelasan pengunaan internet di masa pandemic ini. 
Saat kita berselancar di internet kita harus ada banyak hal yang diperhatikan. Sebagai 
contoh jika kita mau melakukan sesuatu di internet harus tau bahwa apa yang kita 
lakukan di sosial media bisa kelihatan orang. 

Di sesi pertama Bu Ninin menjadi narasumber. Beliau sebagai produser film sudah ahli 
dengan cara membuat sesuatu realistis dalam sebuah film. Beliau juga sudah 
memprodusikan film sendiri. Bu Ninin mengasihkan video tentang prosesnya membuat 
sebuah film karena lebih susah daripada yang kita bayangkan. 

Pada sesi Pak Deswara sebagi pakar dan praktisi digital mengajar kita tentang animasi. 
Kita tau bahwa animasi sangat susah untuk dibuat dan dapat menghabisi beberapa tahun 
untuk menyelesaikan satu project animasi. 

 Pada penutupan ceramah dan dialog interaktif kak Firman pamit kepada kita dan 
waktunya istirahat dari jam 9.30 – 10.00. Siswa siswi tetap berada di breakout room zoom 
dan hanya mematikan kamera. 

Menurut saya kedua acara tersebut sangat bermanfaat untuk para murid SMP Labschool 
Jakarta untuk menambah ilmu Di dunia perfilman dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya 
sampaikan terima kasih. 

 

  



DIGITAL LABS 019 

Melati Maharani Putri Rahardi 8B/20 

         Assalamualaikum Wr. Wb., 

    Tepat pada hari Selasa, 29 September 2020, sekolah Labschool mengadakan acara 

ceramah umum atau digital labs. Tentu saja melalui perangkat karena kini masih masa 

pandemi. Namun, suprisingly, acara jalan dengan baik dan lancar. Berikutlah bagaimana 

acaranya. 

    Saat itu saya saat bangun tidur, langsung siap-siap kan ya, lalu ya mulai masuk zoom. 

Acara sesi pertama dimulai pada pukul 7:15-9:30, pembicaranya adalah kak Firman 

Ramadhani. Kak Firman menyampaikan ilmu dengan luwes sehingga gampang 

dimengerti, sehingga materi yang diberikan terdengar sangat menarik dan anak juga tidak 

mudah bosan. Selain itu, partisipasi anak Labschool dalam acara ini juga bagus, ada 

banyak siswa siswi yang aktif dalam menanyakan pertanyaan dalam sesi tanya jawab. 

Sesi tanya jawab bisa melalui Zoom chat dan meng unmute mic. Kak Firman juga 

membalas pertanyaan tersebut dengan rinci, dengan penjelasan yang sangat jelas. 

Dialog interaktif nama lainnya ceramah umum, diakhiri pada jam 9:30 karena murid sudah 

waktunya untuk istirahat. 

    Istirahat kita berakhir pada jam 10:15. saya makan, minum, dan lain lain. Setelah 

beristirahat, siswa harus kembali ke Zoom meeting, jadilah, ceramah umum sesi dua. 

Pembicara sekarang diisi oleh Ibu Ninin dan Bapak Deswara. Di sesi kedua ini, di bagi 

dua lagi. Pertama, Ibu Ninin lah yang akan menyampaikan cerita. Wah? Kok cerita bukan 

materi? Mungkin karena pengalaman adalah guru terbaik kali. Jadi Ibu Ninin 

menceritakan tentang tokoh nya di dalam dunia per film-an. Seru sih kedengerannya. 

Namun tentu saja masuk ke dalam dunia itu pun ada suka duka nya. Ibu Ninin juga 

menceritakan hal tersebut. Bagaimana dia dari mulai tumbuh dan mengetahui dunia film 

sehingga sukses. Sesudah menyampaikan, diadakan sesi tanya jawab juga. Murid juga 

berpastipasi dengan baik. Pertanyaan siswa mengundang ilmu dan menghilangkan 

penasaran. 

    Selanjutnya, pada sesi ketiga saatnya Pak Deswara menyampaikan materi. Ia 

memberikan info, pengalaman, tips, dan lain-lain dalam lingkungan animasi. Terutama 

animasi tiga dimensi. Menurut saya, yang ingin menjadi animator dua dimensi, sangat 

bermanfaat, sih ilmunya. Sangat menginspirasi. Namun, ada sesuatu yang harus 

diperhatikan. Itu adalah, dengan cara bagaimana Pak Deswara menyampaikan materi. 

Pendapat saya, dalam hal pemyampaian nya Pak Deswara tidak terlalu menarik. Namun 

ilmunya yang disampaikan nya menarik. Jadi seperti tarik ulur, diantara ingin 

mendengarkan atau tidak. Jadi, itulah opini saya kepada sesi Pak Deswara. Ia juga 

menyampaikan software apa yang bagus untuk animasi yaitu Blender. Saya juga pernah 



men download Blender. Namun, menurut saya aplikasi itu terlalu ribet untuk digunakan 

oleh pemula. Sangat banyak tool yang kami juga belum mengerti. Saya juga pernah coba 

menyari tutorial di Youtube namun, ya, saya masih belum mengerti. Mungkin karena saya 

otaknya nge lag atau gimana. Tapi menurut saya Blender itu terlalu terlihat profesional 

dan banyak hal yang harut diperhatikan. Tapi, itulah opini saya. Apa karena emang 

Blender itu mempusatkan kepada animasi tiga dimensi dan karena saya dua dimensi jadi 

belum begitu ngerti saya juga tidak tahu. 

    Itulah pengalaman saya dalam menghadiri acara digital labs. Seru banget dan 

bermanfaat tentunya. Terimakasih telah membaca blog saya, stay safe, stay healthy. Jika 

ingin tahu lebih banyak, cek video/link di bawah!! maaf jika saya ada salah, akhir kata, 

           Wassalamualaikum Wr. Wb.  

  



DIGITAL LABS 020 

Assalamualaikum wr. wb. 

Nama saya Melisya Yamakita dari kelas 8B (absen 21), dan pada tulisan blog saya kali 

ini, saya akan menceritakan pengalaman saya pada acara Ceramah Umum dan Dialog 

Interaktif serta Digilabs yang diselenggarakan pada Selasa, 29 September lalu. Digilabs 

adalah acara dari SMP Labschool Jakarta di mana murid-murid dapat mempelajari lebih 

dalam mengenai teknologi. Biasanya, akan diundang pembicara dari luar yang akan 

membawa materi. Pada acara Digilabs tahun ini, sekolah telah mengundang 3 

pembicara. Saya akan membahas apa yang terjadi di acara tersebut dengan lebih 

mendalam di bawah 

 Sebelum acara dimulai, diadakan waktu conditioning selama 10 menit mulai dari jam 7. 

Itu berguna untuk menyiapkan beberapa hal dan menunggu untuk orang-orang datang, 

namun sebelum itu juga sudah ada banyak orang yang hadir. Kemudian, acara dibuka 

pada jam 7:10 dengan beberapa sambutan dari Ketua POMG, Kepala Sekolah, dan 

Kepala BPS. Setelah itu, ada doa sebelum ada perpindahan ke breakout rooms yang 

berbeda, sesuai dengan kelas. 

Acara pertama, yaitu Ceramah Umum dan Dialog Interaktif, mengundang Kak Firman 

Ramdhani. Dia membawa materi tentang internet, sosial media, dan dampaknya kepada 

kehidupan sehari-hari. Selain berpresentasi dengan PowerPoint, dia juga menggunakan 

Mentimeter, di mana murid diberi pertanyaan dan bisa menjawab. Ada beberapa 

pertanyaan seperti, “Aplikasi apa yang menurut kalian baik digunakan untuk belajar”, 

“Saat kalian menggunakan media sosial, apa yang kalian rasakan?”, dan “Jika orang tua 

kalian melihat sejarah pencarian kalian, apa yang mereka akan katakan?”. Pertanyaan 

seperti itu mengundang murid untuk memberi opini dan jawaban mereka sendiri, dan 

banyak yang melakukan itu. Setelah pembahasan itu, diadakan istirahat 30 menit. 

Peserta dapat mematikan kamera, namun harus tetap dalam Zoom. Saat istirahat 

selesai, semuanya diminta untuk menyalakan kamera lagi untuk memulai acara kedua, 

yaitu Digilabs. 

Pada acara Digilabs, ada 2 pembicara. Pembicara pertama adalah Kak Ninin Musa. Dia 

menceritakan tentang pengalamannya bekerja di bidang sinematografi. Beberapa karya 

yang dibuat olehnya juga dikasih lihat untuk semua. Dia menceritakan tentang bedanya 

kerja pada zaman pandemi, contohnya adalah saat casting dan shooting. Pada zaman 

sebelum pandemi, sangat gampang untuk mengumpulkan banyak orang. Semua bisa 

diuji dengan lebih mudah. Namun, sekarang itu sangat berbeda. Karena tak boleh ada 

banyak orang, mereka harus melakukan beberapa proses terlebih dahulu sebelum 

memilih orang. Saat ingin melakukan casting tatap muka juga sulit, karena protocol 

kesehatan yang mewajibkan penggunaan masker. Karena itu, tidak bisa melihat ekspresi 



orang yang sedang diuji, dan dalam pembuatan film, kemampuan aktor / aktris untuk 

bersikap ekspresif itu penting. Itu membuat proses casting lebih sulit. Ditambah dengan 

keadaan PSBB di Jakarta, banyak orang ingin melakukan kerja di luar Jakarta supaya 

tidak terkena peraturan PSBB, namun itu tidak gampang karena memang banyak orang 

berada di situ. Setelah itu, murid-murid diberi kesempatan untuk bertanya. 

Pembicara kedua adalah Kak Deswara Aulia. Dia menceritakan tentang pengalamannya 

bekerja di bidang animasi. Beberapa karya darinya juga ditampilkan. Dia membahas 

tentang aspek-aspek penting untuk membuat video yang menarik, seperti special 

effects. Para murid diberikan tantangan untuk membuat video tentang mengajak orang-

orang masker saat pandemi. Video boleh berbentuk video selfie (video diri sendiri) atau 

video animasi. 5 murid yang membuat video terbaik akan diberikan hadiah. Setelah 

pembicaraan tentang animasi dan hal-hal terkait, diadakan sesi tanya-jawab bagi murid 

lagi. 

Menurut saya, acara ini dapat meningkatkan ketertarikan dan pengetahuan murid tentang 

topik-topik tersebut. Jika siswa-siswi memang tertarik dengan hal seperti ini, mereka pasti 

akan sangat menikmati ini. Sekian dari saya, terima kasih telah 

membaca.Assalamualaikum wr. wb. 

. 

  



DIGITAL LABS 021 

   Pada hari Selasa 29 september 2020, SMP Labschool Jakarta mengadakan acara 

Digital Labs dan  

Dialog interaktif, saya bangun jam 05:30 dan langsung mandi dan sholat subuh. Setelah 

itu saya sarapan dengan roti dan susu. 

Dialog interaktif dimulai lebih dulu dari Digital Labs yaitu pukul 7.15 - 9.30.Dialog interaktif 

diisi oleh pembicara bernama Kak Firman Ramdhani, kak Firman menyampaikan materi 

dengan penyampaian yang menyenangkan, pada saat terakhir kak Firman memberikan 

sesi tanya jawab kepada murid kelas 8, di sesi ini banyak siswa siswi kelas 8 yang aktif 

memberikan pertanyaan kepada kak firman, ada yang melalu private chat zoom dan ada 

juga yang berbicara secara langsung. Pukul 9.30 tiba kak Firman harus menyudahi 

kegiatan Dialog Interaktif karena siswa harus istirahat sampai pukul 10.15 dengan tidak 

meninggalkan meeting tapi boleh me-nonaktifkan kamera. 

Setelah istirahat, dan siswa sudah harus kembali mengaktifkan kamera nya. Di acara 

Digital Labs ini diisi oleh Ibu Ninin Musa dan Bapak Deswara Aulia, sesi pertama diisi 

oleh Ibu Ninin Musa. Ibu Ninin Musa tidak Menyampaikan materi, dia bercerita tentang 

pengalaman dia tentang dunia perfilm-an dan menjawab pertanyaan dari siswa siswi. 

Sesi satu telah selesai dan dilanjutkan ke sesi selanjutnya yang diisi oleh Bapak Deswara 

Aulia. Saya tidak terlalu banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak 

Deswara karena menurut saya agak membosankan, tapi saat saya perhatikan, murid lain 

tampaknya mendengarkan Bapak deswara aulia, mungkin karena saya memang kurang 

suka dengan topiknya. 

Itu saja yang bisa saya sampaikan, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, Terima 

Kasih!  



DIGITAL LABS 022 

Nama Muhammad  Rafi Anditama dari kelas 8B, saya akan menceritakan pengalaman 

tentang kegiatan digital labs. Digital labs di laksanakan pada hari Selasa, 29 September 

2020. Acara dimulai dengan sambutan  dari Ketua POMG Kepala Sekolah SMP 

Labschool Jakarta dan Kepala BPS Laboratorium UNJ dilanjut dengan doa.Setelah Doa 

kita disuruh untuk pergi ke breakout zoom Kelas 8B. 

Ceramah umum digital labs juga ada,Ceramah umumnya dilakukan sebelum digital labs 

dilakukan ,Ceramah umum ini dilakukan dari jam dari jam Setengah 8 sampai dengan 

jam Setengah 10,dan juga materi Ceramah untuk kelas 7,8,dan 9 berbeda,Untuk kelas 7 

Ceramah umumnya tentang Menjadi Pribadi dan Teman yang Baik selama PJJ,dan untuk 

kelas 8 adalah 

Bijaksana Berselancar Internet di Masa Pandemi Covid-19,dan untuk Kelas 9 adalah 

Kecemasan Remaja di Masa Pandemi Covid-19.  



DIGITAL LABS 023 

Pengalaman DIGITAL Labs (ceramah umum dan dialog interaktif) 

Nama saya Nayra dari kelas 8B, saya akan membagi pengalaman saya saat mengikuti 

digital labs kelas 8 hari selasa tanggal 29 september 2020.  

Sebelum dimulai digital labs ada ceramah umum dan dialog interaktif. Acara ceramah 

umum dimulai pada pukul 07.45 – 09.30 sesudah sambutan dari kepala sekolah, kepala 

BPS, dan ketua POMG. Semua siswa harus mengumpul pada jam 7 di zoom meeting 

dengan kelas 7,8,9. Tetapi saat kita mulai ceramah kita dibagi ke breakout room untuk 

setiap Angkatan. Kita juga harus memakai virtual background khusus untuk ceramah dan 

digital labs. Saat persiapaan siswa siswi sudah selesai dan semua siap untuk mengambil 

materi dari narasumber, ceramah umum dan dialog interaktif dimulai. 

 Pada waktu mulai ceremah dan dialog interaktif kita bisa melihat narasumber kita 

yang siap untuk mengajari kita tentang bijaksana berselancar di Internet di masa 

pandemic Covid-19. Narasumber kita adalah kak Firman ramdhani. Kak firman adalah 

seorang psikolog. Di pembukaan, kak firman mengenalkan dirinya pada kita agar 

mendapatkan gambar ia sebagai narasumber. Kak firman membuka topic dengan 

penjelasan pengunaan internet di masa pandemic ini. Saat kita berselancar di internet 

kita harus ada banyak hal yang diperhatikan. Sebagai contoh jika kita mau melakukan 

sesuatu di internet harus tau bahwa apa yang kita lakukan di sosial media bisa kelihatan 

orang. Jika kita memposting konten yang kurang baik akan dilihat oleh orang di sosial 

media dan akan diingat. Jika kita delete postinganya bisa ada bukti bahwa kita yang 

melakukanya karena bisa aja masih bisa dilihat oleh orang lain, makanya kita harus 

berhati – hati dalam berkomentar atau posting di sosial media.  

 Kak Firman juga mengatakan bahwa kita harus hemat dan berlebihan dalam 

menggunakan internet. Kita bisa terpengaruh olehnya dan juga tidak baik untuk 

Kesehatan kita. Mata kita bisa lelah saat melihat gadget kita jika terlalu lama.  

 Kak firman juga membagikan beberapa link untuk mengisi sesuatu form yang 

dijawab dengan jujur. Salah satunya adalah “apa yang kamu rasakan jika bermain 

gadget?” dengan pertanyaan itu siswa siswi bisa menjawab dengan 5 poll pertanyaan 

yang ada. Kita bisa merasakan banyak hal di internet. Kita bisa merasa senang dengan 

memain game atau menonton youtube atau merasa marah jika lagi scrolling sosial media, 

kita bisa juga sedih. Ada banyak yang kita bisa merasakan dan dengan itu harus berhati 

– hati. 

 Pada penutupan ceramah dan dialog interaktif kak Firman pamit kepada kita dan 

waktunya istirahat dari jam 9.30 – 10.00. Siswa siswi tetap berada di breakout room zoom 

dan hanya mematikan kamera. 



 Pada jam 10.00 siswa siswi Kembali ke zoom untuk melaksanakan digital labs  

   Kita mempunyai dua narasumber yang akan mempelajari kita. Narasumber kita 

pertama adalah Bu Ninin Musa, ia adalah produser film. Narasumber kedua adalah Pak 

Deswara Aulia, ia adalah pakar dan praktisi digital.  

 Di sesi pertama Bu Ninin menjadi narasumber. Beliau sebagai produser film sudah 

ahli dengan cara membuat sesuatu realistis dalam sebuah film. Beliau juga sudah 

memprodusikan film sendiri. Bu Ninin mengasihkan video tentang prosesnya membuat 

sebuah film karena lebih susah daripada yang kita bayangkan. Ada banyak efek yang 

ada dalam sebuah film. Juga harus mempersiapkan kamera, pemeran, crewnya dan lain- 

lain. Ia juga menjelaskan bahwa kita tidak akan rugi jika kita menyukai sesuatu pekerjaan 

dan kita harus menjalani saja. Untuk menjadi produser film itu memang susah tapi hasil 

karya akan bagus dan dilihat orang – orang.  

 Setelah menjelaskan tentang hal – hal sebuah film, Bu Ninin pamit kepada kita 

dan narasumber kita kedua yaitu Pak Deswara siap mengajar. 

 Pak Deswara sebagi pakar dan praktisi digital mengajar kita tentang animasi. Kita 

tau bahwa animasi sangat susah untuk dibuat dan dapat menghabisi beberapa tahun 

untuk menyelesaikan satu project animasi. Pak Deswara mengatakan bahwa dalam 

animasi kita harus memperhatikan detail animasi. Beliau keluar negeri untuk melakukan 

animasi yang bagus dan rapih. Detail dalam animasi harus baik agar kelihatan bagus 

oleh semua orang.  

 Sesi kedua digital labs penutupan dan kegiatan ceramah umum dan digital labs 

berakhir. Saya merasa Bahagia dalam mengkitu kegiatan ini karena sangat bermanfaat 

bagi kita. 

  



DIGITAL LABS 024 

Nazhif Daffa Rajatama 8B (25) 

    Pada hari Selasa, 29 September 2020 SMP Labschool Jakarta mengadakan kegiatan 

Digital Labs atau Digilabs dan dialog intteraktif bagi para siswa - siswi. Kegiatan ini 

memberikan siswa - siswi gambaran dalam dunia digital dan teknologi. 

    Acara dimulai pada pukul 7.00 pagi dengan pembukaan dan sambutan dari kepala 

sekolah dan dilanjutkan dengan pengondisian room untuk masing - masing angkatan. 

Acara pertama adalah dialog interaktif. Acara dimulai pada pukul 7.15 setelah semua 

angkatan berada di room masing - masing. Untuk kami siswa - siswi kelas 8 dialog 

dibawakan oleh kak Firman Ramdhani. Kak Firman membawakan materi tentang dunia 

psikologis. Setelah kak firman membawakan materi, kan Firman membuka sesi tanya 

jawab bagi para siswa - siswi dengan melalui private chat di room. Setelah sesi tanya 

jawab, siswa - siswi diberi waktu istirahat dari jam 9.30 hinggga jam 10.00. 

    Setelah istirahat,  acara dilanjutkan dengan digital labs yang dibawakan oleh Kak Ninin 

Musa dan Kak Deswara Aulia. Kak Ninin membawakan materi tentang dunia perfilm-an 

dan dunia aktor. Kak Ninin juga menjelaskan apa saja yang harus bisa dilakukan bagi 

crew saat ada kendala. Lalu Kak Ninin juga membuka sesi tanya jawab. Setelah kak 

Ninin, dilanjut oleh kak Deswara Aulia. Kak Deswara Aulia membawakan materi tentang 

dunia editing dan dunia film cartoon. Kak Deswara Aulia juga menjelas kan apa saja yang 

perlu dimiliki dan dipersiapkan untuk menjadi editor. 

    Itulah pengalaman saya tentang Digital Labs dan Dialog Interaktif. Semoga bermanfaat 

jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih telah membaca. 

  



DIGITAL LABS 025 

Halo, nama saya Adis. Saya akan menceritakan pengalaman saya dalam melakukan 

keigatan Digilabs.  

Selasa lalu, tanggal 29 September 2020, sekolah saya; SMP Labschool Jakarta 

mengadakan Acara Digital Labs, yang akrab disebut dengan nama Digilabs. Kegiatan itu 

dilaksanakan menggunakan media Zoom Meeting, seperti kelas virtual kami biasanya.  

Sesuai dengan namanya, kegiatan ini membahas tentang teknologi, dan diperuntukkan 

pada anak-anak yang tertarik pada bidang non-akademik . Selain Digilabs, ada juga 

kegiatan lain bernama Dialog Interaktif. 

Hari itu dibuka dengan Dialog Interaktif, yang dibawa oleh narasumber yang bernama 

Kak Firman Ramadhani. Beliau adalag seorang psikolog hebat, dan juga merupakan 

salah satu pendiri dari sebuah organisasi bernama Mind and Brain Indonesia. Kak Firman 

menjelaskan tetang pentingnya penggunaan internet yang baik dan benar, dan 

hubungannya pada kehidupan. Materi yang Kak Firman bawakan sangat sangatlah 

bagus dan penting untuk diketahui. Beliau juga menjabarkan materinya berdasarkan 

quiz-quiz yang dapat kita kerjakan.  

Setelah materi selesai, kami istirahat, lalu disambung dengan materi kedua, yang dibawa 

oleh seorang produser perfilman hebat bernama kak Ninin Musa. Beliau adalah sesosok 

yang telah berprestasi dan sukses di bidang perindustrian film. Film-film karyanya juga 

sangat bermutu, lebih dari sekedar film sederhana yang dapat dibuat orang biasa.  

Kak Ninin Musa menjelaskan tentang pembuatan film dari posisi seorang produser film, 

seperti awal mula mencetuskan pembuatan film itu sendiri, perekrutan aktor dan aktris 

yang akan digunakan, sampai penyesuaian latar belakang dan situasi.  

Saya amat tertarik pada dunia perfilman. Saya merasa dengan membawa narasumber 

yang telah berpelangalam dalam bidang itu sangatlah bagus, dan merupakan sebuah 

kesempatan emas bagi saya untuk dapat bertukar pikiran dan belajar lebih dalam tentang 

pembuatan film.  

Selain itu beliau juga memberikan sedikit cerita tentang perjalanan hidupnya hingga bisa 

menjadi seorang produser. materi yang diberikan sangat bagus dan membuat kita lebih 

tertarik akan dunia perfilman 

Materi yang dibawakan Kak Ninin Musa sangatlah baik, dan menginspirasi bagi orang-

orang yang menyukai bidang itu, seperti saya sendiri.   

Dan materi terakhirpun tiba. Materi itu dibawakan oleh pak Deswara Aulia. Materi yang 

beliau bawakan sebenaranya cukup mirip dengan yang Kak Ninin Musa bawakan; yaitu 



perfilman. Tapi beliau menjelaskan tentang cara lain untuk membuat film, yaitu dengan 

CGI.  

Pak Deswara menjelaskan tentang lika-liku dunia pembuatan kartun CGI. Bagaimana 

kalau pembuatan kartun CGI di Indonesia tidak diakui, dan lain-lain.   

Beliau ini sudah sering membuat kartun-kartun pendek, dan sudah banyak karyanya yang 

dibeli dan dipesan oleh konsumen dari mancanegara. Salahsatunya adalah Tripping The 

Rift.Bapak Deswara memberikan tips agar film-film tersebut bisa lebih menarik dan 

membuat CGI itu terlihat lebih halus dan nyata.  

Bapak Deswara juga meminta kita untuk membuat iklan tentang mengapa harus 

menggunakan masker, yang nantinya harus kita post di Instagram kita dan tag kak 

Deswara. Untuk iklan yang paling bagus, nanti akan diberi hadiah olehnya.  

Sesi kegiatan tersebut sangat menyenangkan karena kita jadi termotivasi untuk belajar 

membuat iklan yang menarik. Acara selesai pada pukul 12.00 WIB, setelah adzan dzuhur 

berkumandang. Acaranya sangat seru dan juga sangat bermanfaat, untuk para siswa 

yang lebih berminat pada bidang-bidang non akademik. Pada hari selasa tanggal 29 

September 2020, Saya mengikuti acara Ceramah Umum yang diadakan oleh SMP 

Labchool Jakarta. Diawal Acara kami mendapatkan sambutan dari para POMG dan 

setelah itu kami mendapatkan materi yang dibawakan oleh Kak Firman Ramdhani, M.Psi.  

 

Kebetulan materi ceramah umum yang dibawakan cukup menarik dan sangat relate 

kepada kita yang masih remaja,cara pembawaan materinya menurut saya pun juga 

sangat baik karena membuat saya  tidak bosan dan justru saya lebih penasaran dengan 

materi yang dibawakan oleh Kak Firman ini, Kak Firman juga membuka sesi Tanya 

Jawab untuk kami para Murid dan banyak pertanyaan yang mewakili kami para murid di 

masa pandemi seperti ini, waktu Kak Firman pun habis dan kami disuruh untuk Istirahat 

selama 30 menit. 

 

Setelah Istirahat selesai, Kami para murid diperintahkan untuk mengganti Virtual 

Background Zoom kami, karena acara nya telah berganti menjadi Labs Digital. Di Labs 

Digital ini pun pembawa materinya berbeda yaitu oleh Ibu Ninin Musa dan Bapak 

Deswara Aulia, Bapak Deswara Aulia salah satu pembawa materi di acara Labs Digital 

ini dan topiknya menurut saya juga tidak kalah menarik yaitu tentang perfilman, Bapak 

Deswara Aulia menceritakan hidupnya bagaimana ia bergulat di dunia perfilman, dan 

yang membuat saya lebih penasaran lagi tentang Bapak Deswara Aulia ini saat beliau 

mencantumkan bahwa beliau pernah terlibat di satu serial tv kesukaan saya yaitu "The 



Simpsons", lalu Ibu Ninin Musa yang juga membawa materi tentang perfilman yang 

dimana ia menceritakan pengalaman dirinya  dengan dunia perfilman, yang juga 

mengadakan tanya jawab untuk para siswa, dan saya banyak siswa yang menanyakan 

tentang berbagai hal tentang perfilman dan Ibu Ninin Musa pun dapat menjawabnya 

dengan baik dan jelas. 

 

Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata,  

 

DIGITAL LABS 026 

Wassalamualaikum Wr Wb. 

Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, SMP Labschool Jakarta mengadakan 

acara Digital Labs dan Dialog Interaktif kedua acara tersebut dilakukan secara online 

dengan aplikasi Zoom yang diisi oleh Kak Firman,Ibu Ninin,Bapak Deswara Aulia. 

Di hari itu semua pelajaran dihilangkan dan diganti dengan kedua acara tersebut. 

Meskipun begitu kedua acara tersebut mengandung banyak ilmu sehingga para pelajar 

masih medapatkan ilmu. Pada pagi hari pukul 7.00 - 9.30, acara Dialog Interaktif di mulai 

terlebih dahulu, acara tersebut diiisi oleh pembicara bernama kak firman di acara tersebut 

kak firman memberikan beberapa pertanyaan, lalu diakhir sesi diadakan sesi tanya 

jawab, para murid banyak yang menanyakan hal hal sehingga waktu tanya jawab terpakai 

secara penuh bahkan masih ada beberapa pertanyaan yang diberikan siswa yang belum 

terjawab. 

    Pada pukul 9.30-10.00, Para murid mendapatkan waktu istirahat dari melihat ke layar 

komputer sehingga mata tidak letih dan merasa lebih segar setelah istirahat. Pada pukul 

10.00 para siswa masuk kembali ke aplikasi zoom dan menyalakan kamera agar diabsen 

oleh wali kelasnya, acara Digital Labs pun dimulai, acara ini diisi oleh Ibu Ninin Musa dan 

Bapak Deswara Aulia. Ibu Ninin Musa menceritakan pengalamanya di dunia perfilman, 

di sesi tanya jawab tidak sedikit yang memberikan pertanyaan kepada Ibu Ninin tentang 

pengalamanya di dunia perfilman, ada yang menanyakan berapa modal terbanyak yang 

diberikan kepada Ibu Ninin musa untuk membuat suatu film, setelah sesi Ibu Ninin selesai 

dilanjutkan kepada Bapak Deswara Aulia, Bapak deswara aulia menyampaikan hal 

tentang animasi dan lainya di sesi tanya jawab, para murid sangat antusias menanyakan 

suatu hal kepada Pak Deswara. Acara pun ditutup pukul 12.00 siang oleh anggota Osis 

SMP Labschool Jakarta.  



     Menurut saya kedua acara tersebut sangat bermanfaat untuk para murid SMP 

Labschool Jakarta untuk menambah ilmu tentang teknologi dan dibutuhkan di saat 

pandemic seperti ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih. 

Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, SMP Labschool Jakarta mengadakan 

acara Digital Labs dan Dialog Interaktif kedua acara tersebut dilakukan secara online 

dengan aplikasi Zoom yang diisi oleh Kak Firman,Ibu Ninin,Bapak Deswara Aulia. 

Di hari itu semua pelajaran dihilangkan dan diganti dengan kedua acara tersebut. 
Meskipun begitu kedua acara tersebut mengandung banyak ilmu sehingga para pelajar 
masih medapatkan ilmu. Pada pagi hari pukul 7.00 - 9.30, acara Dialog Interaktif di mulai 
terlebih dahulu, acara tersebut diiisi oleh pembicara bernama kak firman di acara tersebut 
kak firman memberikan beberapa pertanyaan, lalu diakhir sesi diadakan sesi tanya 
jawab, para murid banyak yang menanyakan hal hal sehingga waktu tanya jawab terpakai 
secara penuh bahkan masih ada beberapa pertanyaan yang diberikan siswa yang belum 
terjawab. 

    Pada pukul 9.30-10.00, Para murid mendapatkan waktu istirahat dari melihat ke layar 
komputer sehingga mata tidak letih dan merasa lebih segar setelah istirahat. Pada pukul 
10.00 para siswa masuk kembali ke aplikasi zoom dan menyalakan kamera agar diabsen 
oleh wali kelasnya, acara Digital Labs pun dimulai, acara ini diisi oleh Ibu Ninin Musa dan 
Bapak Deswara Aulia. Ibu Ninin Musa menceritakan pengalamanya di dunia perfilman, 
di sesi tanya jawab tidak sedikit yang memberikan pertanyaan kepada Ibu Ninin tentang 
pengalamanya di dunia perfilman, ada yang menanyakan berapa modal terbanyak yang 
diberikan kepada Ibu Ninin musa untuk membuat suatu film, setelah sesi Ibu Ninin selesai 
dilanjutkan kepada Bapak Deswara Aulia, Bapak deswara aulia menyampaikan hal 
tentang animasi dan lainya di sesi tanya jawab, para murid sangat antusias menanyakan 
suatu hal kepada Pak Deswara. Acara pun ditutup pukul 12.00 siang oleh anggota Osis 
SMP Labschool Jakarta.  

     Menurut saya kedua acara tersebut sangat bermanfaat untuk para murid SMP 
Labschool Jakarta untuk menambah ilmu tentang teknologi dan dibutuhkan di saat 
pandemic seperti ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih. 

  



DIGITAL LABS 027 

Halo,nama saya Rakha Hadi Prathama dan kali ini saya akan menjelaskan tugas menulis 
liputan digital labs. Dan saya juga menaruh link video tentang digital labs dibawah untuk 
info lebih lanjut 

Link: https://youtu.be/bND3YVWnSTg 

Dari link Video diatas kita tau bahwa tujuan digital labs itu: 

1. Remaja dan Tekhnologi 

Remaja menggunakan tekhnologi informasi untuk apa saja ? 

- Mencari informasi 

- Berjejaring 

- Bermain games 

- Berbagi 

- Berkreasi 

-Belajar 

2. Remaja Harus Juga Menguasai Tekhnologi 

- Tekhnologi informasi adalah bagian dari hidup kita 

- Tekhnologi berkembang sangat cepat 

- Lebih baik jadi trendsetter daripada follower 

- Karir di bidang tekhnologi 

- Remaja harus juga kritis 

Pertama kita masuk ke zoom pukul 07:00 seperti biasa lalu di sertai pembukaan 
sambutan POMG lalu masuk ke breakroom dan conditioning . Setelah itu saya dan teman 
- teman saya masuk ke breakout room kelas 8 untuk diceramahi narasumber sampai 
pukul 09:30. Setelah istirahat selama 30 menit sampai jam 10 saya di jelaskan 
narasumber yaitu orangtua siswa siswi labschool sampai jam 12. 

Pada nomor 5, 07:45 - 09:30 saya di ceramahi narasumber yang bernama Firman 
Ramdhani, M.Psi, Psikolog tentang Bijaksana Berselancar Internet di Masa Pandemi 



Covid-19. Disana saya belajar banyak hal seperti bagaimana cara saya menggunakan 
media sosial dan tahu pengalamanya senbagai psikolog yang setiap harinya bertemu 
pasien yang mengalami sakit jiwa dan mental . 

Setelah 30 menit istirahat saya di jelaskan bagaimana cara, tekhnik membuat 
film,pokoknya tentang perfilman oleh orangtua murid yaitu Ninin Musa dan Deswara Aulia 
. 

Sedangkan kelas 7 & 9 Narasumbernya beda yaitu kelas 7 di ceramahi oleh Zahrina 
Amelia, M.Pd. dengan tema : Menjadi Pribadi dan Teman yang baik Selama PJJ dan 
kelas 7 tidak diajarkan sama orang tua murid,melainkan diajarkan workshop coding untuk 
kelas 7 yang dibawakan langsung oleh Clevio Coder Camp . 

Dan kelas 9 diceramahi oleh Farraas Afiefah, M.Sc, M.Psi, Psikolog dengat tema : 
Kecemasan Remaja di Masa Pandemi Covid – 19 . Dan orangtua murid tentang Diskusi 
Media Sosial yaitu Faris Mufid yang merupakan Tiktok Indonesia dan Helda Chandra 
yang merupakan Praktisi Komunikasi . 

Kesan – kesan dari saya adalah Kegiatan digital labs ini sangat bermanfaat sehingga 
banyak hal – hal yang saya tidak tahu menjadi tahu dan saya juga tahu apa yang saya 
lakukan Ketika saya atau teman saya ada ide buruk seperi bunuh diri atau yang lain , dan 
itu berkat kak Firman tadi dan saya juga berterima kasih juga kepada orangtua murid tadi 
yang sudah memberikan saya asupan . 

Mungkin sampai disini dulu , tapi saya ada yang saya mau sampaikan terakhir yaitu . 
Maaf kalau saya tidak bisa memasukan videonya langsung dan maaf juga kalau 
gambarnya tidak ada karena saat saya mengikuti digital karena saya tidak sempat men 
screenshot dan maaf apabila kurang lengkap atau sulit dipahami , pokoknya maaf kalau 
ada yang salah . Saya sudah berusaha sebisa mungkin . Untuk info lebih lanjut sudah 
saya siapkan link video YouTube dan beberapa gambar . 

Demikian , Terimakasih telah membaca blog ini . 

 

 

 

 

 

 

  



DIGITAL LABS 028 

Nama : sekar nuansa  

Kelas : 8B/31 

Haloo semua! hari ini aku pengen berbagi tentang pengalamanku dan apa aja yang aku 
pelajari pas Digilabs/Digital Labs yang diadakan pada hari Selasa tanggal 29 September 
lalu. Acara ini diadaian di sekolah aku yaitu SMP Labschool Jakarta. Di acara ini kita 
diajarkan cara menggunakan teknologi dengan baik dan bijaksana.  

Materi pertama dibawakan oleh Ka Firman. Materinya itu tentang menggunakan teknologi 
dengan bijaksana. Ka Firman membawakan materinya dengan sangat seru dan gampang 
dimengerti sehingga aku dan teman” yang lain engga bosen saat mendengerkannya. 
Tidak hanya seru, materi yang dibawakan Ka Firman juga penting yang membuat aku 
makin semangat ngedengerin nya. 

abis istirahat, acara dilanjutkan dengan materi kedua yang dibawakan sama Ka Ninin 
Musa. Acara itu tentang dunia perfilman. Disana Ka Ninin berbagi pengalamannya di 
dunia perfilman. nah pas banget aku itu tertarik di dunia perfilman makannya aku 
semangat banget dengerin nya , selain aku tertarik dengan materinya , ka ninin 
ngebawain materinya asik banget jadi lebih ngga ngebosenin dan lebih masuk materinya. 

Setelah itu, acara dilanjutkan sama materi terakhir yang dibawakan oleh pak Deswara 
Aulia, Materinya lumayan mirip dengan Ka Ninin tapi materi ini lebih dalem ke CGI. aku 
ngga sama sekali bosen ngedengerinnya karna pak Deswara Aulia nyampein nya asik 
banget 

Nah itu dia pegalaman aku pas acara digilabs , asiikk kann? 

 

 

  



DIGITAL LABS 029 

Assalamualaikum Wr.Wb . Nama saya Tiara salsabila sudiardiputri  dari kelas 8B, hari ini 

saya akan membagi cerita saya secara singkat pengalaman saya dalam mengikuti  acara 

Digital Labs dan Ceramah umum yang diadakan oleh SMP Labchool Jakarta. 

Acara Digital Labs dan,Ceramah umum, dan dialog interaktif diadakan pada tanggal 29 

September 2020 .Acara ini adalah acara yang biasanya diadakan setahun sekali di SMP 

Labschool Jakarta . Pada pukul 07.00 pagi ,saat itu kami dikumpulkan dalam zoom 

meeting dan dibagi dari kelas 7,8 dan 9. Saat pukul  07.00 pagi , guru - guru mengabsen 

kami lewat zoom meeting. Setelah diabsen acara dimulai dengan pembukaan oleh ketua 

POMG dan para guru. Saat acara dimulai , kami semua memakai virtual background 

ceramah umum yang sudah diberikan wali kelas, menyalakan video di zoom, dan 

memakai seragam lengkap. 

 Acara Ceramah umum dan Dialog interaktif ini disampaikan oleh Kak Firman Ramdahni 

dengan cara penyampaian yang sangat seru ,Kak Firman menjelaskan tentang Social 

Media kepada kami. Selain itu kami juga diberi kesampatan untuk bertanya di akhir sesi 

acara ,acara ini selesai pukul 09.30. Dari pukul 09.30 sampai 10.15 siswa siswi istirahat 

dan dapat menonaktifkan kamera masing masing .pukul 10.15 para siswa join kembali 

ke zoom meeting dan memulai acara Digital Labs dengan juga memakai virtual 

backround digital labs, memakai seragam lengkap, dan juga menyalakan kamera. 

Digital Labs adalah acara atau kegiatan  yang membahas tentang teknologi.Acara ini 

terbagi menjadi dua sesi, sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Ninin Musa dan sesi 

kedua disampaikan oleh Bapak Deswara Aulia. Sesi pertama , materi yang disampaikan 

oleh Ibu Ninin Musa adalah tentang film dan cara cara pembuatannya karena Ibu Nisa 

sendiri adalah seorang produser film. Materi ini sangat menarik bagi saya karena kita 

dapat mengetahui lebih dalam tentang dunia perfilman .Selain itu ada sesi bertanya juga 

sehingga saya bisa lebih mengerti apa yang dijelaskan oleh Ibu Ninin Musa .Lalu sesi ke 

dua ,materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Deswara Aulia ,yang merupakan orang 

yang handal dalam bidang social marketing dan merupakan seorang praktisi online. Kami 

dijelaskan tentang animasi dalam beriklan, dan lain lain.Bagi saya, materi ini juga sangat 

menyenangkan .DI sesi ini murid juga diberikan kesempatan bertanya agar lebih paham 

terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Deswara Aulia.Selain itu, akan ada pemenang 

yang akan diberi hadiah karena menanyakan pertanyaan terbaik.Hadiahnya berupa 

saldo Gopay atau OVO. 

Bagi  saya acara acara digital labs, ceramah umum, dan dialog interaktif ini sangat 

bermanfaat untuk kehidupan saya sehari hari.Saya jadi lebih tau banyak tentang 

teknologi dan tau bahwa harus bijak dalam menggunakan teknologi.Saya yakin bahwa 

dengan adanya acara acara ini dapat menambah pengetahuan dan ilmu para siswa siswi 



SMP Labschool Jakarta terutama disaat pandemi corona ini. Saya juga sangat berterima 

kasih dengan adanya acara ini kami dapat menggunakan teknologi dan 

memanfaatkannya dengan baik.Semoga pandemi covid 19 ini segera selesai sehingga 

kita dapat berkumpul kembali bersama sama di sekolah mengikuti  acara acara yang 

akan datang dengan meriah, dan tetap jaga kesehatan. 

Sekian yang dapat saya sampaikan.  Wasslamualaikum Wr. Wb. 

 

  



DIGITAL LABS 030 

Vanya Callula R. 8B (33) 

Hari selasa 29 September lalu, diadakan Digital Labs. Digital Labs adalah acara yang 
diadakan oleh SMP Labschool Jakarta dimana murid-murid belajar lebih dalam lagi 
tentang teknologi. Biasanya, acara itu akan diundang pembicara dari luar yang akan 
membawakan materi. Acara Digital Labs tahun ini, mengundang 3 pembicara. 

Acara ini dimulai pada pukul 7.10. Lalu ada beberapa sambutan dari Kepala Sekolah, 
Ketua POMG, dan Kepala BPS, Setelah itu ada doa dan setelah doa akan dibagi 
breakout room sesuai angkatan. 

Acara yang pertama adalah Ceramah UMum dan Dialog Interaktif, pembicara dari kelas 
8 yang diundang oleh panitia adalah Kak Firman Ramdhani. Dia berpresentasi 
menggunakan PowerPoint yang membawakan mater tentang internet, sosial media, dan 
dampaknya kepada kehidupan sehari-hari. Dia juga menggunakan mentimeter, dimana 
murid diberi pertanyaan dan bisa menjawab melalui mentimeter dengan kode yang sudah 
diberikan. Setelah mendengarkan materi dari Kak Firman Ramdhani, kita diberi istirahat 
selama 30 menit. Di waktu itu murid bisa makan, minum, ke toilet, atau aktifitas yang lain. 
Tetapi kita harus tetap berada di zoom dan mematikan kamera. 

Setelah istirahat selesai, acara kedua yaitu Digital Labs. Di acara Digital Labs, ada 2 
pembicara yang diundang oleh panitia. Pembicara pertama yaitu Kak Ninin Musa. Dia 
menceritakan pengalamannya bekerja di bidang Sinematografi. Ada beberapa karya 
yang dibuat olehnya yang diperlihatkan di zoom ini. Dia menceritakan bedanya bekerja 
seperti biasa dan bekerja pada masa pandemi. Sebelum pandemi, sangat gampang 
sekali untuk mengumpulkan orang banyak dan dapat diuji dengan mudah. Namun saat 
pandemi itu sangat berbeda, karena pengunjung untuk pergi ke suatu tempat itu pasti 
dibatasi, mereka harus melakukan beberapa proses. Setelah ia menceritakan lebih lanjut, 
sehabis itu murid diperbolehkan untuk bertanya.  

Pembicara kedua yaitu Kak Deswara Aulia. Dia menceritakan pengalamannya bekerja 
dibidang animasi. Beberapa karya yang ia buat juga ditampilkan di zoom ini. Dia 
membahas tentang aspek-spek penting untuk membuat video yang menarik. Lalu para 
murid diberikan tantangan untuk membuat video tentang mengajak orang-orang 
memakai masker saat pandemi. Video itu boleh berbentuk diri sendiri atau video animasi. 
Murid yang membuat video terbaik akan diberi hadiah. Setelah itu murid bisa bertanya.  

itu saja yang saya sampaikan, makasii 

  



DIGITAL LABS 031 

Assalamu’alaikum Wr. Wb, Nama saya Zahra Ramadhanti dari kelas 8B, SMP Labschool 
Jakarta, hari ini saya akan membahas tentang pengalaman yang terjadi pada minggu ini, 
yaitu Digital Labs. 

 Sebelum dimulai, kita harus tahu dulu apa itu Digital Labs, Digital Labs yaitu acara yang 
diadakan di sekolahku dalam rangka mengadakan aktivitas keseharian buat kita para 
remaja untuk mengahadapi era digital sekarang atau era modern. Digital Labs juga, 
merupakan panel berbicara dan pembahasan tentang teknologi atau informasi-informasi 
tentang daring yang dibawa oleh Pak Firman Ramdhani, Ibu Ninin Musa dan Pak 
Deswara Aulia (untuk kita para siswa kelas 8). 

 Kegiatan dimulai pada pukul 07:00 dimana, kita mengadakan conditioning dan waktu 
absen bagi seluruh siswa agar tidak lost track. Acara baru dimulai pada pukul 07:10 dan 
dimulai dengan pembukaan oleh para MC yaitu juga merupakan guru-guru kita. 
Selanjutnya, setelah pembukaan kitra mengadakan sambutan singkat untuk ketua 
POMG, kepala sekolah SMP Labschool Jakarta, dan kepala BPS Laboratorium UNJ 
yaitu, ibu dr. Deny Aryasari M.Kes, bapak Drs. Asdi WIharto, dan bapak Prof. Dr. Achmad 
Sofyan Hanif, M.Pd. Setelah itu, kita mengadakan doa pembuka yang dipimpin oleh guru 
agama yaitu oleh bapak Drs. Dedi Hadi Rizki. 

Setelah doa, kita mengadakan jeda 10 menit karena di waktu itu, kita akan dibagi ke 
breakout room berdasarkan kelas kita masing-masing. Dimana, kelas 7 berada di zoom 
utama dan kami para siswa kelas 8 dan 9 berada di breakout room berbeda. Pada jeda 
07:40-07:45 kita mengadakan conditioning sambal menunggu para panel speaker yang 
akan nanti muncul pada acara Digital Labs ini. 

 Pada pukul 07:45, kita memulai acara dengan berbicara dengan para panel speaker atau 
jika lebih spesifik lagi, dengan kegiatan ceramah umum dan mengadakan dialog interaktif 
dengan para narasumber. Materi yang diberi pada setiap tingkat kelas yaitu berbeda, 
yaitu dari kelas 7 dengan materi “Menjadi Pribadi dan Teman yang Baik selama PJJ” 
ataupun untuk kakak kelas 9 dengamn “Kecemasan Remaja di Masa Pandemi Covid-19” 
dan kita (para siswa kelas 8) dengan mendapatkan materi “Bijaksana Berselancar 
Internet di Masa Pandemi Covid-19” yang dibawa oleh narasumber bapak Firman 
Ramdhani, M.Psi, Psikolog. 

 Kita mengadakan materi tersebut hingga pukul 09:30 yaitu juga merupakan waktu 
istirahat, kita mengadakan istirahat namun tetap harus ter-connect dengan zoom (kita 
masih dapat makan makanan ataupun istirahat dulu dari layar komputer). Kita 
mengadakan istirahat dari pukul 09:30 hingga pukul 10:00. Lalu, kita bermulai lagi. 

 Waktu sekarang yaitu pukul 10:00, kita memulai dengan Digital Labs yang bertema 
utama “Teen & Tech: Navigating Digital Landscape” dimana, tema yang kita dalami yaitu 
“Digital Creativity” atau ide-ide kreatif yang berbau teknologi. Kita mulai Digital Labs ini 
dengan Bapak Deswara Aulia yaitu seorang praktisi online dan orang yang jago dalam 



perihal social marketing, dimana kita dapat membahas tentang film editing dan 
penjelasan dibelakangnya. Dan juga dengan Ibu Ninin Musa, seorang produser film yang 
memberi kita penjelasan dalam dari sebuah proses untuk membuat film, dari prop, dan 
juga casting para actor. 

Sepertinya, itulah yang dapat saya ingat dari acara Digital Labs tersebut. Menurutmu 
yang mana yang paling menarik? Itu saja dulu dari saya, Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 


