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Buku Digital Ceramah Umum dan 
Digilabs Kelas 8E 

 

Ahmad Fikri S. (8E/01) 

Digtal Labs dan Ceramah Umum 

Assalamualaikum wr.wb  

Hari saya akan menyampaikan pengalaman ceramah umum dan digital labs yang 
dilakukan pada tanggal 29 Sepetember 2020 . Pada Hari selasa 29 Sepetember 2020 
POMG SMP Labschool Jakarta mengadakan kegiatan digilabs, dialog interaktif dan 
ceramah umum . Digilabs membahaskan apa saja yang dilakukan remaja saat 
menggunakan teknologi dan apa saja yang dikuasai remaja saat menggunakan teknologi 
. Ceramah umum dan digilabs juga diadakan setiap tahunya dengan materi yang 
berbeda - beda . Pada tahun ini pemberi materi untuk kelas 8 adalah Firman Ramdhani 
yang memberikan materi tentang penggunaan sosial media, Ninin Musa yang 
memberikan materi tentang perfilman, dan Deswara Aulia yang memberikan materi 
tentang praktisi digital atau seni menggunakan sosial media 

 
Poster yang digunakan di Digilabs 2020 tentang  Teen & Tech : NAVIGATING DIGITAL 
LANDSCAPE menggunakan zoom pada tanggal 29 Sepetember 2020 kemarin 
 
Acara akan dimulai menggunakan aplikasi zoom . Materi akan disampaikan oleh 
pemateri dan saya dengan teman-teman akan menyimak . Terdapat hadiah bagi yang 
mempunyai pertanyaan terbaik berupa OVO 100 ribu rupiah, pemenang akan 
diumumkan pada sore hari kemarin setelah kegiatan digilabs kemarin 
Acara digilabs dimulai pada jam 06.45 dan diawali dengan pembukaan oleh Bapak Asdi 
dan Bapak Sofyan Hanif . Setelah pembukaan mulailah pemateri pertama . 
 
Pemateri pertama yaitu kak Firdan Ramdhani yang membahas tentang penggunaan 
sosial media pada remaja dan dilanjutkan setelah istirahat, pemateri selanjutnya adalah 
Bu Ninin yang membahas tentang dunia perfilman dan selanjutnya Bapak Deswara 
tentang seni menggunakan sosial media . Materi yang diberikan sangat bermanfaat dan 
sangat berguna untuk kehidupan sehari hari, mengingat karena sekarang sedang dalam 
keadaan pandemi corona pasti pemggunaan gadget akan lebih sering dan lebih lama . 
Sebagai hal positif teknolgi juga sangat berguna pada masa pandemi ini 
 
Acara ini dimulai pada jam 07.00 pagi untuk semua kelas 7,8, dan 9, waktu istirahat saat 
09.30 . Dilanjutkan sampai jam 12 dzuhur . Seluruh siswa SMP labschool jakarta akan di 
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masukkan ke dalam breakout room sesuai kelasnya masing - masing untuk acara digital 
labs diawali oleh POMG SMP Labschool Jakarta . 
 
Acara digilabs dilakukan pada sesi pertama oleh Bu Nini yang menjelaskan kita tentang 
dunia perfilman dan pengalaman nya dalam dunia perfilman, diakhir penjelasan kita 
diperbolehkan untuk bertanya tanya tentang materi tersebut tentang biaya film dan apa 
saja film yang pernah Bu Ninin terlibat dalam pembuatan dan prosesnya . Untuk sesi 
kedua oleh Bapak Deswara  menjelaskan tentang apa saja yang harus diperhatikan 
dalam pembuatan video dalam sosial media, Pak Deswara juga membagikan beberapa 
video yang dia buat yang ada dalam sosial medianya dan mengatakan bahwa ia 
merekam hanya dengan HP, dalam sesi kedua juga diberikan sesi tanya jawab tentang 
CGI, CGI double, penggunaan SFX atau musik yang pas dalam membuat video . Materi 
materi tiap angkatan juga berbeda seperti kelas juga dengan  clevio belajar cara coding 
dan kelas 9 tentang bersosial Media 
 
Menurut saya, manfaat yang didapatkan pada digilabs ini sangat bermanfaat, ilmu yang 
diberikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari hari dan materi yang menjelaskan 
tentang teknologi sangat berhubungan dengan teknologi sangat dibutuhkan pada masa 
seperti ini, membuat kita juga bisa lebih produktif dalam masa pandemi ini, materi yang 
diampaikan juga menarik untuk dibahas dan di diskusikan, materi yang disampaikan 
juga dalam media yang menarik dan mudah dipahami 
 
Sekian dari Saya  
Wassalamualaikum wr.wb 

 

Aisyah Rahimah (8E/02) 

DigiLabs 2020 

 

Assalamualaikum wr wb. Saya Aisyah Rahimah Salwa dari kelas  8E absen 2. 
Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya di Digital Labs atau bisa 
disingkat menjadi DigiLabs. DigiLabs adalah kegiatan di mana para siswa SMP 
Labschool Jakarta belajar tentang hal-hal yang terkait dengan teknologi. 

Untuk kelas 8 materi yang disampaikan adalah diskusi tentang kreativitas 
digital. Zoom meeting untuk DigiLabs dibuka jam 06:45 kemudian ceramah 
umum oleh kak Firman Ramdhani dimulai jam 07:00 sampai jam 09:30 
kemudian acara DigiLabs mulai lagi jam 10:00 hingga jam 12:00. Saat kita di 
zoom kita disuruh menyalakan video zoom dan menggunakan virtual 
background yang sudah dikasih serta menuliskan nama zoom sesuai format 

yang sudah di tentukan.  
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Narasumber untuk DigiLabs 2020 kelas 8 adalah Ibu Ninin Musa dan Bapak 
Deswara Aulia. Sebelum melaksanakan acara DigiLabs kita harus 
mendengarkan pembukaan yang terdiri oleh sambutan -sambutan dan doa. 
Kemudian setiap Angkatan dipindahkan ke breakout room masing -masing 

untuk mendengarkan ceramah umum. Narasumber untuk ceramah umum 

kelas delapan adalah kak Firman Ramdhani. Materi yang disampaikan pada 
saat ceramah umum/dialog interaktif adalah “Bijaksana Berselancar Internet 
di Masa Pandemi Covid-19. Kita diajarkan tentang dampak internet bagi 
remaja dan juga cara untuk memanfaatkan internet d engan baik. Kita juga 
ditanyakan beberapa hal melalui website Menti. Setelah ceramah 

umum/dialog interaktif kita istirahat selama 30 menit.  

 

Setelah istirahat kita melaksanakan kegiatan DigiLabs pada pukul 10:00. 
Materi untuk DigiLabs kelas 8 disampaikan o leh Ibu Ninin Musa dan Bapak 
Deswara Aulia. Materi yang disampaikan oleh Ibu Ninin Musa berkaitan 
tentang sinematografi seperti process pembuatan film, hal -hal yang harus 

diperhatikan dalam membuat film, dll. Inti dari materi yang disampaikan oleh 

Ibu Ninin adalah sinematografi, pembuatan film, dan aspek -aspek dalam 
pembuatan film. Salah satu contoh karya Ibu Ninin yang terkenal adalah film 
horor “The Sacred Riana” yang sering muncul di acara TV Asia’s Got Talent. 
Contoh karya lain Ibu NInin adalah film Gal ih dan Ratna serta film Lily: Bunga 

Terakhirku. 

 

Kemudian kita diajarkan tentang dunia animasi oleh Bapak Deswari Aulia. Kita 
diajarkan tentang animasi 3D yang dapat dilakukan menggunakan program 
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Blender. Blender merupakan perangkat lunak yang dapat diguna kan untuk 

membuat model 3D serta melakukan animasi 3D. Blender digunakan oleh 
beberapa perusahaan animasi terkenal untuk membuat film animasi 3D yang 
menarik. Kita juga boleh bertanya ke narasumber saat DigiLabs. Kami juga 
belajar tentang bagaimana industri animasi diperlakukan dalam industri film. 
Banyak animator Indonesia pergi ke luar negeri untuk belajar dan bekerja 
dalam industri animasi. Akibatnya karena industri animasi di Indonesia masih 
kurang dihormati dan sumber daya serta edukasi tentang animasi  kurang baik 

dan tidak banyak di Indonesia.  

 

Jadi hal hal yang dapat disimpulkan dari DigiLabs adalah dampak internet bagi 

remaja serta cara untuk memanfaatkannya, hal -hal yang terkait dengan 
sinematografi seperti pembuatan film, aspek -aspek pembuatan film, dan 
animasi. Menurut saya DigiLabs sangat bermanfaat bagi kita karena 
mengajarkan kita tentang manfaat teknologi serta bagimana kita dapat 
memanfaatkannya dengan baik. Pada acara DigiLabs, peserta yang bertanya 
kepada narasumber akan mendapat hadiah dari  POMG berupa Voucher GoPay. 
Kemudian juga ada kompetisi untuk membuat video tentang pentingnya 
memakai masker dan pemenang kompetisi tersebut akan mendapat hadiah 

dari narasumber DigiLabs.  

Alandra Raysyifa (8E/03) 

DigiLabs dan Dialog Interaktif  

pada hari selasa, 29 september 2020 smp labschool jakarta mengadakan kegiatan 

digital labs dan dialog interkaktif untuk para murid smp labschool jakarta. kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan murid-murid gambaran dalam dunia digital dan 
teknologi. 

acara dimulai pada pukul 7 pagi dibuka dengan sambutan dari kepala sekolah 

dilanjutkan dengan pengondisian room untuk setiap angkatan. acara pertama adalah 

dialog interaktif. acara ini dimulai pada pukul 7.15 setelah semua angkatan berada di 

breakout room masing-masing. untuk murid kelas 8 acara ini dipandu oeh kak firman 

ramadhani. kak firman membawakan materi tentang psikologis, setelah menjelaskan 

materi kak firman mengadakan sesi tanya jawab melalui private chat di zoom. setelah 

itu kami diberi waktu beristirahat jam 9.30 hingga jam 10. 

setelah istirahat, acara kedua dan terakhir adalah digilabs yang dibawakan oleh kak 

ninin musa dan kak deswara aulia. kak ninin membawakan materi tentang perfilman. 

kak ninin menjelaskan apa saja yang harus bisa dilakukan crew saat ada kendala. 

setelah kak ninin, dilanjut dengan kak deswara aulia. kak deswara aulia membawakan 

berita tentang editing dan film cartoon. kak deswara aulia menjelaskan apa saja yang 

perlu dimiliki dan dipersiapkan untuk menjadi editor. 
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ini semua berdasarkan pengalaman saya mengikuti digilabs dan dialog interaktif, 

terimakasih telah membaca, mohon maaf jika ada kata yang salah. 

 

Almer Elrasha P. (8E/04) 

Kegitan Digital Labs 

 

September 29,2020 

 

Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang pengalaman digital labs saya. Pada 

tanggal 29 oktober 2020 lebih tepatnya hari Selasa kemarin, Mula mula saat di pagi hari 

kita diadakan Ceramah umum yang dilaksanakan oleh ketua POMG Smp Labschool 

Jakarta. Apasih itu Digital Labs? Digital Labs adalah acara yang membahas tentang hal 

hal yang terkait dengan teknologi zaman ini. Tahun ini Kegiatan digital labs kelas 8 

adalah tentang kreativitas digital. Kegiatan ini terdiri dari 3 Narasumber, Narasumber 

yang pertama yaitu Firman Ramdhani yang memberi materi tentang sosial media dan 

Narasumber yang kedua yang Deswara Aulia yang memberi materi tentang seni 

berserta sosial media dan Ninin Musa yang memberi materi tentang dunia perfilman.  
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Ini adalah contoh 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. 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.  

 

Acara diawali dengan kegiatan ceramah umum yang pemberi materinya Kak Firman 

Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan digital labs yang pemberi materinya Bapak 

Deswara Aulia dan Ibu Ninin Musa. 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.  

https://www.blogger.com/blog/post/edit/8699592944168415381/8916500880242677016
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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. 

 

Materi yang disampaikan oleh para Narasumber bermanfaat bagi saya karena materi ini 

bermanfaat bagi semua karena berhubungan dengan teknologi saat ini dan dapat 

membantu kita di masa yang akan datang karena materi yang disampaikan berkaitan 

dengan sosial media, dunia perfilman dan Animasi. Saya mengapresiasi penyampaian 

materi dengan menulis blog ini dan saya berterimakasih juga karena acara ini di adakan 

oleh pihak SMP Labschool Jakarta. 

 

Simak video berikut untuk mengetahui apa saja yang ada di kegiatan Digital Labs ini !!! 
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Simak lebih lanjut di youtube: 

http://youtube.com/wijayalabs 

 

>>Terimakasih sudah membaca blog ini<< 

Andini Rahma Carissa (8E/05) 

my first day at school! 
September 29, 2020 

 ceramah umum dan digital labs 2020  

assalamualaikum nama saya Andini Rahma Carissa ingin bercerita pengalaman ceramah 

umum dan digital labs. Diadakan pada hari selasa tangga 29 september secara virtual. 

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 Pak Firman Ramdhani yang memberi materi tentang sosial media, 

https://andinilabs.blogspot.com/
https://andinilabs.blogspot.com/2020/09/umum-dan-digital-labs-2020.html
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Pak Deswara Aulia yang memberi materi tentang seni berserta sosial media dan Bu 

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. 

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. Saya tidak bertanya karena 

acara nya sangat membosankan dan tidak menarik sama sekali dan tanpa dijelaskan 

saya sudah mengerti, jadi menurut saya acara itu tiDAK berguna dan buang-buang 

waktu saja, padahal disaat yang bersamaan saya ada jam pelajaran matematika yang 

sangat amat berguna. berikut adalah opini saya yang ditulis dengan sejujur-jujur nya 

dan tanpa paksaan pihak manapun. 

mari kita mulai  

Acara diawali dengan kegiatan pembukaaan dari kepala sekola, dan pomg, jujur itu 

sangat membosankan.  ceramah umum yang materinya dibawakan oleh Kak Firman 

Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan digital labs yang pembawa materinya adalah 

Bapak Deswara Aulia dan Ibu Ninin Musa. Materi yang diberikan mereka sangat 

bermanfaat dan berguna untuk kehidupan sehari hari karena membantu kita 

https://1.bp.blogspot.com/-I_EKxYkldf8/X3PTQIJ9drI/AAAAAAAAAoQ/Tu72nmPrcD0PLbKez4oddwmrV4nh2OIMACLcBGAsYHQ/s890/Screenshot%2B%2528810%2529.png
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menggunakan teknologi. Teknologi di masa seperti ini sangat bermanfaat di kehidupan 

sehari hari untuk menambah ilmu, belajar, bekerja maupun bersenang senang.  

Acara diadakan di hari Selasa, tanggal 29 septmber 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.  

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

membosankan bagi saya karena tidak menarik dengan bagi saya 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.  

Sekian blog beserta pendapatkdan opini saya tentang acara digital labs dan ceramah 

umum untuk hari ini,   

 

 

 

 

Arief Nur Alim (8E/06) 

https://www.blogger.com/profile/09667150543815504166
https://www.blogger.com/profile/09667150543815504166
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Ceramah umum dan Digital labs 

 

Halo nama saya arief Nur Alim akan Memberi Tahu Pengalaman Saya Saat 

Mendengarkan Ceramah Umum dan Digital Labs.Dialog Interaktif Adalah Kegiatan Yang 
Diberi Oleh POMG Labschool Jakarta 

Ceramah Umum Adalah Kegiatan Yang Diberi oleh POMG Labschool Jakarta.Digital Labs 
Adalah Aktivitas Tentang Teknologi. 

Acara Dilakukan Di Aplikasi Zoom Yaitu Aplikasi Yang Sangat Penting di Masa Daring 

Ini.Acara Ini dilakukan Pada Hari selasa tanggal 29 oktober 2020 dimulai jam 6.45 

diakhiri jam 12.00.acara ini Disusun Oleh POMG Labschool Hingga Acara Bermulai 

Dengan Lancar Dan Murid Murid Bisa Istirahat. 

Acara Yang Pertama Adalah Dialog Interaktif Yang Narasumbernya Seorang 

Psikolog.Dia Menjelaskan Tentang Kesehatan Mental Dan Pengaturan Waktu Main 

Teknologi.Menurut saya materi ini sangat penting bagi kita Karena Kita Berada Di 

zaman Yang Berbasis dengan teknologi dan Kita Tergantung dengan Teknologi Saat 
Daring ini. 

Acara Yang Kedua adalah Digitalabs Pemberi materi kelas 7 adalah Ka Clevio.Pemberi 

Materi Kelas 8 Adalah Ka Ninin Dan Bapak Deswara Aulia Yang Membahas Tentang Seni 
Di Film Film Yang Dibuat Oleh Mereka.Pemberi Materi kelas 9 Adalah kak farid murid. 
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Menurut Saya Materi Yang diberi Oleh Para Narasumber Sangat Bermanfaat Bagi Kita 

Yang Sedang Masa Pandemi ini Karena Menjelaskan Tentang Kesehatan Mental saat 
daring dan Kesenian Yang bisa Dibikin Melalui Teknologi Yang Canggih Sekarang. 

Arundati Asha (8E/07) 

Assalamualaikum wr wb. 

Saya Arundati Asha Akhilandeshwari dari kelas 8E. hari ini saya akan menceritakan 

pengalaman saya  tentang mengikuti kegiatan ceramah umum, dialog interaktif dan 

digital labs yang diadakan pada hari selasa, tanggal 29 September 2020. Kegiatan 

tersebut diadakan di platform zoom, karena di saat pandemi seperti sekarang kita tidak 

bisa melakukan pertemuan selain secara daring. Jadi, semua kegiatan atau acara 

menggunakan zoom. 

Ceramah umum dan digital labs diadakan setiap tahun di SMP Labschool Jakarta. 

Pembicara kali ini adalah kak Zahrina Amelia untuk kelas 7, Kak Firman Ramdhani untuk 

kelas 8 dan Kak Farraas Afiefah untuk kelas 9.  Untuk Firman Ramdani yang memberi 

materi tentang sosial media. Beliau adalah seorang psikolog yang menjelaskan tentang 

dampak baik dan buruk sosial media terhadap murid, dan juga bagaimana sosial media 

bisa memengaruhi kehidupan, dan sosial media bisa menjadi sangat adiktif bagi orang 

orang. 

 

 

Berikut ini adalah poster digital labs tahun 2020 

Kegiatan tersebut diadakan pada hari Selasa tangggal 29 September 2020 dimulai dari 

pukul 6.45 pagi sampai dengan jam 12 siang atau tepatnya waktu dzuhur. Acara tersebut 

akan memberikan hadiah berupa saldo Gopay atau OVO sebesar 100 ribu rupiah bagi 7 
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orang penanya terbaik. Sesi tanya jawab diadakan setelah pembicara menyelesaikan 

materi yang dibawakan. Saldo tersebut dibagikan setelah acara selesai atau lebih 
tepatnya sore hari.  

 

Berikut ini adalah cuplikan video dari acara digital labs dan ceramah umum. 

Acara tersebut diawali oleh kegiatan pembukaan dan sambutan dari kepala sekolah, 

POMG, dan banyak lagi. Setelah itu, baru dimulailah pembicara memberikan materinya 

yaitu oleh kak Firman Ramdani, kemudian setelah materinya dan sesi tanya jawab 

selesai, lalu dipotong  istirahat sebentar lalu dilanjut lagi dengan materi dari kak Ninin 

Musa. Kak Ninin Musa adalah seorang produser film. Beliau menjelaskan tentang dunia 

perfilman dan menceritakan pengalamannya. Setelah kak Ninin Musa menjelaskan 

tentang materinya, pembicara yang selanjutnya adalah Bapak Deswara Aulia. Dia pun 
juga memberi materi tentang seni iklan di sosial media.  

Jadi 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 acara digital labs dan ceramah umum cukup baik dan bermanfaat bagi 

murid SMP Labschool Jakarta, hanya saja saran saya agar lebih dibuat lebih menarik saja, 

karena ada banyak murid murid yang bosan dan akhirnya tidak mendengarkan dan 

menyimak dengan sungguh sungguh. Memang, acara seperti ini dibutuhkan dan sangat 

baik untuk murid tetapi mungkin karena kondisi sekarang banyak yang lelah jika melihat 

layar terus menerus. Jadi mari kita berdoa bersama agar pandemi segera berakhir jadi 

setiap acara bisa dilakukan secara offline seperti biasa. Dan semoga saja materi yang telah 
disampaikan bisa bermanfaat untuk setiap murid Labschool. 

Sekian cerita dan opini dari saya,  

Wassalamualaikum wr.wb. 

 

Arvan Rafif (8E/08) 

Halo, hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya pada hari Selasa 29 

September 2020. Pada hari Selasa 29 September 2020 diadakan acara Ceramah Umum, 

Dialog Interaktif dan Digital Labs. Acara ini berlangsung dari pukul 07.00 sampai 12.00 

WIB, yang dimulai dengan : Pukul 6.45 hingga pukul 07.00 WIB registrasi, 07.00 hingga 

07.10 WIB pengondisian para murid, lalu sambutan oleh bapak kepala sekolah yaitu 
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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 sampai pukul 09.30 WIB. Setelah itu diberi waktu istirahat selama 30 menit. Di 

waktu istirahat saya melaksanakan Salat Dhuha, mengistirahatkan mata, dan juga 

melakukan peregangan karena badan saya yang pegal-pegal. Setelah diberi waktu 

istirahat selama 30 menit, kami melanjutkan acara berikutnya yaitu acara Digital Labs 
2020 yang dimulai pukul 10.00 sampai 12.00 WIB.  

Di acara Digital Labs 2020. Acara Digital Labs 2020 yang berlangsung dari pukul 

10.00 sampe 12.00 WIB ini, diadakan oleh POMG SMP Labschool Jakarta. Acara Digital 

Labs adalah acara yang membahas seputar teknologi-teknologi. Karena adanya pandemi 

Covid-19 ini, acara Digital Labs 2020 ini diadakan melalui aplikasi zoom. Zoom adalah 

aplikasi yang sangat penting di masa masa seperti sekarang, aplikasi ini bisa untuk 

belajar, bekerja dan bersosialisasi. Saat Digital Labs kelas 8 terdapat dua narasumber 

yang hebat-hebat yaitu, kak Ninin Musa yang merupakan seorang produser yang 

memberi materi tentang perfilman, dan juga narasumber kedua, yaitu kak Deswara 

Aulia yang memberi materi mengenai seni dalam bersocial media. Pada sesi tanya jawab 

di acara Digital Labs 2020, siswa dan siswi SMP Labschool Jakarta dapat mendapatkan 

hadiah yaitu 7 pertanyaan terbaik dari akan diberikan hadiah berupa saldo OVO atau 

Gopay sebesar 100 ribu Rupiah!! 

Saat sesi pertama bersama kak Ninin yang merupakan seorang produser 

perfilman, beliau menceritakan pengalaman-pengalaman beliau di dunia perfilman, 

seperti film apa saja yang pernah beliau buat, trick dan tipsnya agar bisa membuat film 

yang lebih menarik, dll. Materi yang disampaikan oleh kak Ninin sangat memotivasi bagi 

para siswa dan siswi karena kita menjadi lebih tertarik untuk di dunia perfilman. 

 Setelah sesi pertama selesai, di sesi kedua dilanjut oleh kak Deswara. Materi-

materi yang dikasih oleh kak Deswara juga gak kalah serunya karena memotivasi kita 

agar bisa lebih baik dalam pemakaian teknologi-teknlogi. Beliau juga bercerita tentang 

teknologi-teknlogi yang dapat dimanfaatkan dimasa pandemi ini.  

Menurut saya pada acara ini, materi-materi yang diberikan oleh kak Ninin dan 

kak Deswara sangat menarik, seru dan juga bermanfaat karena ilmu kita bisa semakin 

bertambah, acara ini pun juga berhubungan dengan teknologi-teknologi yang 

dibutuhkan saat pandemi ini dan acara ini juga memotivasi kita untuk menjadi lebih 

baik dan lebih bijak dalam memakai teknologi-teknologi. Saya berterimakasih kepada 

pihak-pihak yang telah mengundang narasumber-narasumber yang hebat dan saya juga 

berterimakasih karena telah mengadakan acara Digital Labs 2020 ini. Semoga materi-

materi yang telah disampaikan oleh kak Ninin dan kak Deswara bisa bermanfaat bagi 
saya dan seluruh siswa siswi SMP Labschool Jakarta.  

Sekian pengalaman saya di acara Digital Labs 2020. Terima kasih telah membaca. 

Stay Safe and Stay Healthy. 

Aulia Salsabilla (8E/09) 
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Assalamualaikum wr.wb 

 

Saya Aulia Salsabilla Widodo siswi SMP Labschool Jakarta dari kelas 8E, ingin 

menceritakan tentang Ceramah umum dan Digital labs yang dilaksanakan pada tanggal 

29 September 2020. Pada jam 07:00 sampai dengan 12:00, yang disertakan istirahat 30 

menit dari jam 09:30 sampai dengan 10:00. Ceramah Umum adalah kegiatan yang 

diadakan oleh POMG SMP Labschool Jakarta. Digital labs adalah acara yang membahas 

hal-hal yang berkaitan dengan teknologi.  

Ceramah Umum dan Digital Labs diadakan setiap tahunnya di SMP Labschool Jakarta. 

Pemberi acaranya ialah Firman Rahdhani yang memberi materi tentang Sosial Media. 

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

yang memberi materi tentang dunia berfirman. Dengan Sambutan oleh Bapak Asdi 

Wiharto, dan MCnya adalah Chyquita dari Humas, Osis Gadhiwara SMP Labschool 

Jakarta.  

Acara ini adalah untuk mengetahui Bersama bahwadalam aktivitas keseharian remaja 
di era modern sekarang ini sangat dekat dengan dunia Teknologi Informasi  

 

 

 



16 
 

 

 

Acara ceramah dan digital labs dilaksanakan lewat platform zoom dan quiz . Zoom dan 

di breakout masing-masing Angkatan. Kelas 8 temanya adalah digital creativity, 

narasumbernya adalah Deswara Aulia, Praktisi online dan Sosial networking, Ninin 

Musa, produser Film. Kelas 9 temanya adalah media social, narasumbernya adalah 

Helda Chandra, Praktisi Komunikasi dan Feris Mulid, Wakil Tiktok Indonesia. Bagi yang 

pertanya akan mendapatkan hadiah dan hadiahnya adalah saldo gopay atau OVO 

sebesar 100 ribu rupiah. Cara mengerjakan quiznya adalah dengan membuka 

www.menti.com lewat smartphone dan mengetik kode quiznya yang diberi oleh 

pembicaranya lewat share screen. Setelah menulis kodenya akan langsung kebuka 
quiznya dan pertanyaannya ada di share screen. Kelas 7 membahas tentang koding.  

Untuk kelas 8 akan diberi tugas untuk membuat animasi tentang memakai masker oleh 

Deswara Aulia saat kegiatan Digital labs dilaksanakan itu akan dipost lewat Instagram 

masing-masing. Sebenarnya tugas tersebut tidak wajib tetapi Ketika kita mengerjakan 

akan mendapatkan poin extra dari Deswara Aulia. Bagi yang tidak bisa membuat 

animasi bisa membuat comic saja atau cerita yang pasti topiknya harus sama yaitu 
memakai masker.  

 

Menurut saya, pelaksanaan acara Ceramah Umum dan Digital Labs sangat bermanfaat 

karena itu membahas bagaimana anak anak remaja memakai teknology di hidupnya. 

Tentu bukan saya aja yang memakai teknology terus menerus. Sebenarnya teknology 

ada baik dan buruknya, baiknya adalah bisa memperluas pertemanan dan teknology di 

masa sekarang karena apa apa lewat online, belajar lewat online, kerja lewat online, tapi 

sebenarnya buruknya teknology adalah bisa mempengaruhi perilaku social, mengurangi 

keinginan belajar bagi siswa/siswi, kebebasan menulis ujuran yang tidak pantas, 
bertambahnya penipuan, dan pornografi, dan masih banyak yang lain. 

http://www.menti.com/
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Digital labs adalah acara yang sangat penting yang mungkin dilaksanakan di Labschool 

saja. Acara ini menggabungkan teknologi dan masa kini, yaitu masa era new normal. 

Tentu saya setuju dengan adanya ceramah umum juga sebagai acara pembukaan, itu 

supaya murid muridnya bisa memahami apa yang akan dibicarakan di digital labs nanti. 

Tentu acara ini di record, itu supaya acara ini tidak sia-sia. Dan bagi yang pemenang 

yaitu murid murid yang bertanya akan diumumkan di IG nanti.  

 

Itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak pas 

atau kurang memuaskan.  

Assalamualaikum warrohmatullah Hiwabarokatu……  

 

Bianca Azra Syazwani (8E/10) 

Digital Labs, Dialog interaktif dan Ceramah Umum 
2020 
September 29, 2020 

digital labs, ceramah umum dan dialog interaktif 2020 

september 30, 2020 

 

assalammualaikum WR.WB 

 

  halo semuaa nama aku bianca, aku ingin bercerita tentang acara yang dilakukan oleh 

SMP Labschool Jakarta pada hari selasa 29 september 2020 kemarin yaitu Digital Labs, 

Ceramah Umum dan Dialog interaktif. Ceramah umum adalah kegiatan ceramah yang 

diadakan oleh POMG SMP Labschool Jakarta. ceramah umum, dialog interaktif dan 

dialog interaktif rutin dilakukan setiap tahunnya. pada acara ini SMP Labschool Jakarta 

mengundang 3 narasumber untuk kegiatan ceramah umum dan dialog interaktif yaitu 

ka Zahrina Amelia, M.Pd. yang memberikan tema "menjadi pribadi dan teman yang baik 

selama PJJ" untuk murid murid angkatan 29, ka Firman Ramdhani, M.Psi, psikolog yang 

memberikan tema tentang "bijaksana berselanjar internet di Masa Pandemi Covid-19" 

untuk murid murid angkatan 28 dan ka Farras Afiefah Muhdiar, M.sc., M.Psi, Psikolog 

yang memberikan tema tentang "kecemasan remaja di masa pandemi covid 19" untuk 

murid murid angkatan 27. 
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pada kegiatan hari ini kami menggunakan platform zoom, platform ini merupakan 

platform yang sangat penting dalam keadaan seperti ini. platform ini digunakan untuk 

berkomunikasi dan bertemu dengan pemateri pemateri sehingga kegiatan ini tetap bisa 

terlaksana.  

 

 

   kegiatan dimulai pada pukul 7.00. pukul 7.00 - 7.10 untuk conditioning lalu 

dilanjutkan dengan sambutan sambutan dari ketua POMG, kepala SMP Labschool 

Jakarta, dan  kepala BPS labratorium UNJ dan berdoa yang dilakukan pada pukul 7.10 - 

7.30. pada pukul 7.30 - 7.40 setiap angkatan akan memasuki breakout room masing 

masing. lalu pada pukul 7.45 - 9.30 kita masuk ke acara inti yaitu kita akan 

mendengarkan materi dari pemeteri yang sudah ditentukan. Aku dan teman 

seangkatanku mendengarkan materi dari ka Firman yang bertema tentang "Bijaksan 
Berselanjar Internet di Masa Pandemi Covid 19".  

 

  ka firman mengajarkan kita bagaimana cara yang baik dalam menggunakan sosial 

media, dampak positif dan negatif dari penggunaan sosial media. ka firman menjelaskan 

bahwa sosial bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri, rasa cemas, dan depresi. namun 

ka Firman juga menjelaskan bahwa banyak juga website di sosial media yang bisa 

dipakai untuk belajar seperti youtube, wikipedia, brainly, dan tiktok pun juga bisa 

https://1.bp.blogspot.com/-ea9Mbm-TfNw/X3QAHGL2_cI/AAAAAAAAAIA/oat8HRUNdAwIRFGVp90H6L7_BD0tL3whACLcBGAsYHQ/s750/WhatsApp%2BImage%2B2020-09-30%2Bat%2B10.46.01.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-o8mRx8tzNr4/X3QAJZo2_DI/AAAAAAAAAIE/GIVVyrSsqX49rCqkxks7bgoZr33fGlX8QCLcBGAsYHQ/s750/WhatsApp%2BImage%2B2020-09-30%2Bat%2B10.46.01%2B%25281%2529.jpeg
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dipakai untuk mencari ilmu loh. ka firman juga menjelaskan bahwa dalam sosial media 

kita harus bertutur kata yang baik karena ada kemungkinan jika kita tidak bertutur kata 

yang baik kita akan viral karena sosial media merupakan tempat bertemunya pengguna 

internet di seluruh dunia. lalu pada pukul 9.30 - 10.00 kita diberi waktu untuk istirahat 
lalu akan dilanjutkan dengan Digital Labs. 

 

   pada acara Digital Labs ibu ninin yang menjelaskan tentang dunia perfilman dan 

bapak deswara aulia yang membahas tentang seni dalam beriklan di sosial media. pada 

sesi pertama diawali dengan ibu ninin dan bagi 7 siswa yang bisa memberikan 

pertanyaan terbaik akan diberi hadiah berupa saldo gopay/ovo sebanyak 100 ribu 

rupiah. dan dilanjutkan dengan bapak deswara dan bagi siswa yang bisa membuat iklan 

terbaik akan diberikan hadiah yang menarik. 

 

  menurut saya materi yang diberikan ka Firman tentang "Bijaksana Berselancar 

Internet di Masa Pandemi Covid 19" dan bu ninin tentang "dunia perfilman" dan bapak 

deswara aulia tentang "seni dalam beriklan di sosial media" sangat bermanfaat bagi 

murid murid SMP Labschool Jakarta sangat bermanfaat dan berguna banget untuk kita 

semua. karena pastinya penggunaan internet meningkat dalam kondisi seperti 

ini.  pastinya teknologi dan sosial sangat dibutuhkan dan juga acara ini menambah 

wawasan saya tentang bagaimana cara menggunakan sosial media yang baik, dampak 
negatif teknologi juka kita berlebihan dalam penggunaannya, dll.  

 

sekian cerita dari saya, terima kasih telah membaca blog ini  

  

wassalammualaikum wr.wb. 

 

 

Chayara Rameyza (8E/11) 

Ceramah Umum dan Digital Labs 2020 

https://www.instagram.com/p/CFl0bkbnvhi/?utm_source=ig_web_copy_link 

Ini adalah Poster Digital Labs tahun 2020 dengan berjudul “Teen & Tech: NAVIGATING 
DIGITAL LANDSCAPE” 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

https://www.instagram.com/p/CFl0bkbnvhi/?utm_source=ig_web_copy_link
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Perkenalkan nama saya Chayara Rameyza Putri dari kelas 8E absen 11. Disini saya mau 

bercerita tentang kegiatan Ceramah Umum dan Digital Labs yang terjadi pada Selasa, 29 

September 2020 kemarin. Ceramah umum adalah kegiatan yang diadakan oleh POMG 

SMP Labschool Jakarta, sedangkan Digital Labs adalah acara yang membahas tentang 

teknologi masa kini. Ceramah Umum dan Digital Labs merupakan kegiatan yang rutin 

diadakan setiap tahun oleh SMP Labschool Jakarta. Materi Ceramah Umum dibawakan 

oleh Firman Ramdhani, sedangkan Materi Digital Labs dibawakan oleh Deswara Aulia 

dan Ninin Musa. Materi dari Ceramah Umum adalah tentang sosial media. Materi dari 
Digital Labs adalah seni beserta media sosial dan tentang dunia perfilman. 

 

Kegiatan Ceramah Umum dan Digital Labs ini dilaksanakan melalui zoom. Bagi yang 

belum tahu, Zoom adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi menggunakan 

video, aplikasi ini sangat bermanfaat apalagi saat pandemi ini. Siswa-siswa terlihat 

sangat tekun dan menyimak dengan baik materi-materi yang dibawakan oleh masing-

masing pembicara. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi (dari kelas 7 sampai 

kelas 9), guru-guru, beserta anggota POMG SMP Labschool Jakarta. Kegiatan dimulai 

dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. 

 

Acara diawali dengan pembukaan dari kepala sekolah dan perwakilan dari POMG. Lalu 

dilanjut dengan kegiatan Ceramah Umum oleh Kak Firman Ramdhani, setelah itu 

dilanjut dengan kegiatan Digital Labs oleh Bapak Deswara Aulia dan Ibu Ninin Musa. 

Diakhir saat pembicara sudah selesai menyampaikan materi diadakanlah sesi tanya-

jawab. Bagi peserta-peserta dengan pertanyaan terbaik akan diberi hadiah berupa saldo 

GoPay atau OVO sebesar Rp.100.000,- yang diberikan pada saat kegiatan selesai atau 
sore hari. 

 

Pembawa materi untuk Ceramah Umum dari kelas 7 adalah Kak Zahrina Amelia, kelas 8 

adalah Kak Firman Ramdhani, dan kelas 9 adalah Kak Farraas Afiefah. Pembawa materi 

untuk Digital Labs dari kelas 7 adalah Kak Clevio yang membahas tentang bagaimana 

cara coding, untuk kelas 8 adalah Bapak Deswara Aulia yang membahas tentang seni 

beserta sosial media dan Ibu Ninin Musa yang membahas tentang dunia perfilman, 

untuk kelas 9 adalah Kak Riomanadona yang membahas tentang sosial media dan Kak 

Farid Mufid yang membahas tentang sosial media juga. 

 

Dari materi Ceramah Umum yang dibawakan oleh Kak Firman Ramdhani yaitu 

mengenai media sosial, saya dapat lebih mengetahui dunia tentang sosial media dengan 

lebih luas. Dari materi Digital Labs yang dibawakan oleh Bapak Deswara Aulia yaitu seni 

beserta sosial media, saya dapat mempelajari bahwa media sosial dapat dimanfaatkan 

sebagai platform seni, sedangkan dari materi yang dibawakan oleh Ibu Ninin Musa yaitu 
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tentang dunia perfilman, saya dapat mengetahui apa saja yang diperlukan untuk 

memproduksi sebuah film dan seluk-beluk tentang dunia perfilman. 

 

Materi yang dibawakan sangat bermanfaat baik dari kegiatan Ceramah Umum maupun 

Digital Labs karena kita bisa mengetahui teknologi lebih dalam. Saya sangat suka 

pembawaan materi-materi kemarin. Pembawaan materi juga asik dan tidak 

membosankan. Kita juga bermain Menti disela-sela materi. Dengan adanya teknologi di 

masa sekarang, kita dapat belajar, bermain games, belanja, dan bekerja dalam masa 

pandemi ini. Saya harap materi-materi yang telah disampaikan dapat memberi manfaat 

bagi saya dan teman-teman yang lain. 

 

Berikut ini adalah video dari kegiatan Ceramah Umum dan Digital Labs kemarin: 

https://youtu.be/bND3YVWnSTg  

Danurwenda Reksohadiprojo (8E/12) 

Digital Labs 2020 
October 04, 20 

 

Assalamuallaikum warohmatullahi wabarokatuh  

Perkenalkan nama saya Danurwenda R. dari kelas 8 E, Absen 12.Hari ini saya ingin 

bercerita tentang pengalaman saya saat mengikuti kegiatan ceramah umum, Digital 

Labs dan dialog interaktif. Kegiatan Digital Labs tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 

tanggal 29 September 2020. Digital Labs adalah kegiatan yang dilaksanakan tiap 

tahunnya. Di tahun ini, materi yang disampaikan saat kegiatan Digital Labs adalah 

tentang kreatifitas digital. Ceramah umum adalah ceramah yang diadakan oleh POMG 

SMP Labschool Jakarta. Pemberi materi yang diundang tahun ini untuk membagi materi 

untuk kelas 8 ialah Deswara Aulia, Firman Ramadhani, serta Ninin Musa. Deswara Aulia 

memberikan materi mengenai seni dalam sosial media, Firman Ramadhani memberikan 

materi mengenai sosial media, dan Ninin Musa yang merupakan seorang film produser 

memberikan materi mengenai dunia perfilman.  

https://youtu.be/bND3YVWnSTg
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Acara Digital Labs 2020 dimulai pada jam 7 pagi hingga jam 9 pagi, namun sebelum 

acara fiks dimulai, siswa siswi SMP Labschool Jakarta diharapkan untuk memasuki 

Zoom yang sudah disediakan dari jam 6.45 untuk registrasi, dll. Setelah acara 

dinyatakan sudah mulai, ada sambutan dari kepala sekolah SMP Labschool Jakarta, 

yaitu bapak Asdi Wiharto. Sambutan berlalu, para siswa siswi pun diharapkan untuk 
masuk breaking room yang sudah tersedia bedasarkan angkatan. 

 

 

Kegiatan Digital Labs ini diawali oleh ceramah umum serta Dialog Interaktif. Kelas 7 

diberi materi oleh kak Zahrina Amelia, kelas 8 diberi materi oleh kak Firman 

Ramadhani dan kelas 9 diberi materi oleh kak Faraas Afiefah. Acara ini menurut saya, 

merupakan acara yang sangat bermanfaat karena kita bisa mendapatkan ilmu mengenai 

media sosial yang belum kita ketahui.  

 

Setelah selesai kegiatan ceramah umum dan dialog interaktif, siswa siswi diberi waktu 

untuk merehatkan mata dan istirahat, karena akan ada kegiatan lagi yang dilakukan di 

siang hari, yaitu Digital Labs. Untuk 7 peserta yang memberikan pertanyaan terbaik 

akan diberi saldo Gopay/OVO sebesar 100 rupiah. Saldo akan diberikan kepada peserta 
yang menang setelah acara berakhir. 

 

Di digital Labs, kelas 7 diberi materi oleh Clevio mengenai bagaimana cara berkoding, 

kelas 8 diberi materi oleh kak Deswara Aulia mengenai seni dalam sosial media, dan kak 

Ninin Musa mengenai dunia perfilman. Kelas 9 diberi materi oleh kak Riomanoda 
tentang bersosial media, dan kak Farid Mufid tentang bersosial media juga.  

 

Sekian,  

Wassalamualaikum wr. wb 

https://lh3.googleusercontent.com/-b1gP5IaHGuc/X3SIzeqfQwI/AAAAAAAAAME/bSE4xWWQ7KUzoteONAS_3qiuutcdRCx8QCLcBGAsYHQ/image.png
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Dzihni Sakina Putri (8E/13) 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh… Hai! Aku Dzihni Sakina Putri dari 
kelas 8E ingin menceritakan kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa kemarin. 

Pada hari Selasa, 29 September 2020, Labschool mengadakan kegiatan Dialog Interaktif 
dan Digital Labs untuk siswa kelas 7, 8 dan 9, dengan susunan acara : 6.45 hingga 07.00 
registrasi, 07.00 hingga 07.10 pengondisian para murid, lalu 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. 

 
Sumber : klik disini 

 

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 bersama narasumber pertama yaitu kak Ninin musa yang tak lain 
merupakan seorang produser yang memberi materi tentang perfilman, dan juga 
narasumber kedua, yaitu kak Deswara Aulia yang memberi materi mengenai seni dalam 
bersocial media. 

Kegiatan diawali dengan acara Dialog interaktif dan ceramah umum. Kelas 7 bersama 
narasumber kak Zahrina Amelia, kelas 8 dengan narasumber kak Firman Ramdhani, dan 
kelas 9 dengan kak Faraas Afiefah. Acara tersebut sangat menarik karena kita 
mendapatkan ilmu baru mengenai media social yang saat masa pandemic kini pastinya 
sangat dibutuhkan, mulai dari apa yang dapat digunakan oleh para pengguna, hingga 
yang berdampak negative bagi para pengguna. Yang makin membuat acara ini menjadi 
menarik ialah, kak Firman juga memberikan sesi dimana para siswa bisa berpendapat 

https://www.youtube.com/watch?v=bND3YVWnSTg
https://lh3.googleusercontent.com/-BWjIb2CqM5o/X3Qcu4txR4I/AAAAAAAAADw/qVxEQmvvac8E8k51B29z5k66PDlr-hZ3wCLcBGAsYHQ/image.png
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mengenai media social, seperti : Apa jadinya jika kita tidak menggunakan media social 
selama seminggu, apa yang dirasakan ketika kita menggunakan media social, hingga apa 
yang akan orang tua katakan jika mereka membaca history media social kita, benar-
benar sangat seru!! 

Setelah kegiatan Dialog Interaktif dan ceramah umum berakhir, siswa-siswi pun 
dipersilahkan untuk beristirahat selama 30 menit lalu disusul dengan kegiatan Digital 
Labs pada siang harinya. Yang menarik, pada kegiatan Digital Labs, 7 pertanyaan 
terbaik akan diberikan hadiah berupa saldo OVO atau Gopay sebesar 100 ribu Rupiah!! 

Di Digital Labs kelas 7 oleh kak Cleivo yang membahas mengenai bagaimana cara 
koding, kelas 8 dengan kak Ninin Musa yang membahas mengenai dunia perfilman dan 
juga kak Deswara Aulia yang memberi materi mengenai seni dalam beriklan di sosial 
media, dan untuk kelas 9 oleh kak Farid Mufid mengenai social media. 

Di Digital Labs kelas 8, kak Ninin Musa memberi materi tentang perfilman, seperti apa 
saja film-film yang pernah beliau 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 para 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 memberikan 
materi yang tidak kalah serunya dari pemateri yang sebelumnya. 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 

 

 

Fauzan Adiwidya Kurniawan (8E/14) 

 

DIGILABS 

Hari ini saya ingin bercerita pengalaman acara Digital Labs dan Ceramah Umum saya. 

Pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 29 September 2020, diadakan acara Digital 

Labs, Dialog Interaktif dan Ceramah Umum di SMP 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. 
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Sesuai judulnya, “Digital”, Digital Labs dan Ceramah Umum diadakan secara digital atau 

online via zoom. Zoom adalah aplikasi yang sangat penting di masa masa seperti 

sekarang (pandemi) untuk belajar, bekerja dan bersosialisasi. Pembicara pembicara 

memberi materi di zoom, saya dan teman teman saya menatap layar laptop sepanjang 

acara. Ketika pembicara sudah selesai memberikan materi dibukalah sesi tanya jawab. 

Bagi 7 perserta yang bertanya terbaik akan diberi saldo Go-Pay atau OVO Rp 100.000. 

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

lebih tepatnya di sore hari. 

 

 Acara diawali dengan kegiatan ceramah umum yang pemberi materinya Kak Firman 

Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan digital labs yang pemberi materinya Bapak 

Deswara Aulia dan Ibu Ninin Musa. Materi yang diberikan mereka sangat bermanfaat 

dan berguna untuk kehidupan sehari hari karena membantu kita menggunakan 

teknologi. Namun menurut saya, cara menyampaikan kak Firman Ramdhani lebih 

menarik daripada Bapak Deswara Aulia. 

 

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. Alhasil semua pelajaran di hari Selasa ditiadakan. 

 

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

tentang bagaimana cara coding, 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. 

 

Berikut adalah opini salah satu murid yang tidak saya sebut namanya yang ditulis 

dengan sejujur-jujur nya dan tanpa paksaan pihak manapun.  “Saya tidak bertanya 

karena acara nya sangat membosankan dan tidak menarik sama sekali dan tanpa 

dijelaskan saya sudah mengerti, jadi menurut saya acara itu tiDAK berguna dan buang-
buang waktu saja, padahal disaat yang bersamaan saya ada jam pelajaran matematika.” 

 

Namun 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. Apalagi sekarang lagi masa masanya semuanya serba online karena 

pandemi. Materi materi yang diberikan juga menarik untuk dibahas dan didiskusikan. 

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

Aamiin. 

 

Hazzel Athaya (8E/15) 

Saya Hazzel athaya khayru adriansyah dari kelas 8E, 

Assalamualaikum wr wb. 

Pertama tama kenalkan, saya Hazzel athaya khayru adriansyah 8E absen 15 

pada hari ini saya akan menceritakan dan menerangkan, 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. 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 
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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 semuanya yang sudah membaca blog yang sudah saya buat akhir kata 
wassalamualaikum wr wb 

Simak video berikut untuk mengatuhui lebih dalam tentang digital labs: 

 

Indira Saffiya Naradhyaputri (8E/16) 

 

DIGITAL LABS 2020 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabbarakatuh, saya Indira Saffiya Naradhyaputri 

dari kelas 8E mengumpulkan tugasku tentang ceramah umum Digilabs. Pada hari 

Selasa, 29 September 2020 diadakan acara “Digital labs”. Acara tersebut mengadakan 

beberapa narasumber dan pelajaran yang akan dipelajari dengan para siswa siswi SMP 

Labschool Jakarta tentang apa yang kita bisa lakukan selama pandemic Covid-19 ini. 

Digital labs ini juga menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari 

selama pjj tahun ini. Sebagaimana acara ini berlanjut, mengetahui apa yang harus 

dilakukan atau dihindari untuk melaksanakan dari pengalaman yang mendesak ini. 

Ceramah yang diajarkan kepada siswa siswi SMP Labschool diajarkan dari Firmah 

Ramdhani diadakan pada jam 10.00 sampai ke jam 12.00. Sedangkan materi tentang 

digilabs diajarkan oleh Pak Adez Aulia. Materi pertama telah diajarkan oleh Firman 

Ramdhani yaitu adalah seorang psikolog mengajarkan kepada kita tentang 

kebijaksanaan berselancar internet di masa pandemic covid-19 ini. Pak Firman 

Ramdhani sudah mengajarkan tentang bagaimana kebanyakan menggunakan gadjet 

kita, akan memungkinkan hasil berkurangnya konsentrasi dan focus pada siswa siswi 

atau siapapun. Menurut Pak Firman Ramdhani, otak manusia tidak bisa mengetahui apa 

yang ada di sekitarnya diluar kepala kita. Karena pada gadjet seperti hp, computer, IPad, 

dll terdapat sinar yang bernama “sinar blu ray” yang dapat menyebabkan sakit mat ajika 

dilihat terlalu lama atau yang disebut eye strain. Otak kita hanya bisa mengetahui waktu 
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melalui besar atau kecilnya sinar cahaya. Jika terang berarti pagi dan jika lebih gelap 

berarti sudah waktunya malam. Jika kita masih menggunakan gadjet kita saat malam 

hari, otak kita akan masih berpikir bahwa waktunya masih dalam pagi hari. Dan karena 

itu menyebabkan otak kita untuk tidak dapat berkonsentrasi maupun fokus. Hasilnya, 

kalau ada penjelasan penting siswa siswi tidak dapat memerhatikan guru dengan 

sepenuhnya, berarti kita dapat membuang waktu untuk informasi/pelajaran baru dari 

ibu atau pak guru yang menjelaskan. Ini sangat bahaya karena bisa saja nilai siswa siswi 

berkurang karena urang fokus. Jadi Pak Firman Ramdhani mengujarkan untuk 

meminimalkan waktu menggunakan gadjet pada malam hari. Jadi paling minimal 

menggunakan gadjet 2-3 jam satu hari. Jika lebih kurang malah lebih bagus untuk para 

anak anak remaja sekarang agar matanya tidak terlalu sakit/perih jika melihat sinar blu 

ray dari hand phone mereka atau gadjet lainnya. Cara bagus untuk meninggalkan 

pikiran dari gadjet adalah dengan melakukan beberapa aktifitas seperti membantu 

keluarga,berolahraga, memasak bareng ortu, bermain dengan adik/kakak/teman 

terdekat, membersihkan rumah, dan lain lainnya. Tapi bukan berarti tak diperbolehkan 

untuk menggunakan gadjet, melainkan disarankan agar meminimalkan waktu untuk 
menggunakannya agar tidak melelahkan mata para remaja.  

 

 

Pada mater kedua tentang digilabs di ajarkan oleh Pak Adez Aulia, Pak Adez Aulia 

mengajarkan tentang animasi 3D. 3D adalah pendek untuk “3 dimentional animation” 

yaitu animasi yang mendekati wujud asli manusia atau karakter yang lainnya. Jadi 

animasi memang membutuhkan waktu yang agak lama untuk dibuat. Bahkan seperti 

film animasi lainnya seperti Toy Story, Finding Nemo, CGI, Monsters Inc, dan lain 
sebagainya. 

Digilabs mengajarkan kita tentang banyak sekali hal yang harus dilakukan maupun apa 
yang kita seharusnya hindarkan dari masa pandemic covid-19 ini. 

 

Berikut ini adalah video dan foto dari acara ceramah umum Digilabs ini. 
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Indra Arif Darmawan (8E/17) 

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.  

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.Kita juga diberikan vb untuk acara digital labs dan ceramah umum. 

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 diawali dengan kegiatan ceramah umum yang pemberi materinya Kak Firman 

Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan digital labs yang pemberi materinya Bapak 

Deswara Aulia dan Ibu Ninin Musa. 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.  

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 
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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 pandemi ini. Materinya yang diberikan juga menarik untuk dibahas dan 

didiskusikan. Saya menyukai materi materi yang diberikan ketiga pembicara pembicara 

kemarin( bu ninin musa, pakfirman dan pak deswara aulia). dan materi ini bisa 

membantu kita untuk mengembangkan ilmu teknologi dan sosmed serta cara 
melakukanya dengan benar. 

 Ivan Ahmadi Hadiputro (8E/18) 

September 29, 2020 

 

Assalamu'alaikum wr. wb 

 

        Sekarang, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya dengan ceramah umum 

dan digital labs. Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, diadakan acara dialog 

interaktif, acara digilabs atau digital labs, dan ceramah umum di SMP 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. 

Digital labs dibagi tiap angkatannya. Untuk kelas 8, membahas tentang kreativitas 

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

Jakarta. Pemberi materi paa tahun ini adalah kakak Firman Ramdhani yang memberi 

materi tentang sosial media, dan beliau Deswara "Adez" Aulia yang memberi materi 

tentang seni berserta sosial media dan Ninin Musa yang memberi materi tentang dunia 

perfilman terutama tentang animasi.  
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Berikut adalah poster pemberitahuan untuk acara digilabs ini, yang sekaligus 

dibuat menjadi salah satu virtual background untuk meeting zoom. 

 

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

aplikasi utama yang digunakan untuk sekolah dan sangat bermanfaat bagi pelajar di 

masa pandemi ini. 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. 

 

        Acara diawali dengan kegiatan ceramah umum yang pemberi materinya Kak Firman 

Ramdhani yang membicarai tentang sosial media dan berbicara tentang hidup sebelum 

adanya sosial media dan bahkan memberi pertanyaan yang menarik seperti "Kalau 

kamu seminggu saja tidak mengakses teknologi dan sosial media, apa perasaan mu?" 

dan bagi saya acara itu lumayan menarik, lalu dilanjut dengan kegiatan digital labs yang 

pemberi materinya Bapak Deswara Aulia dan Ibu Ninin Musa. Materi yang diberikan 

mereka sangat bermanfaat dan berguna untuk kehidupan sehari hari karena membantu 

kita menggunakan teknologi. 

 

        Acara Ceramah umum dan digilabs diadakan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 

2020. Acara dimulai dipagi hari tepatnya pukul 07:00 WIB dan diakhiri saat waktu 
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sholat Dzuhur tetaptnya pukul 12:00 WIB. 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 dengan bapak Deswara 

Aulia untuk kelas 8 yang membahas tentang dunia perfilman dan animasi, 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 acara digilabs tahun ini sangatlah tidak menarik karena pembicara 

tidak ada usaha untuk menarik perhatian penonton dan hanya berbicara saja yang akan 

gampang membosankan setelah 20 menit pertama dan karena hanya bebicara saja saya 

tidak terlalu menangkap ilmunya. Tidak membantu juga karena hari selasa terdapat 

pelajaran kesukaan saya yaitu Matematika dan Bahasa Indonesia. maaf jika opini saya 

tegolong kasar tetapi paragraf ini termasuk opini saya yang bersifat subjektif. tetapi sisi 

positifnya adalah dari sedikit ilmu yang didapat, ilmu tersebut merupakan ilmu yang 

bermanfaat. 

 

Kenan Shabri (8E/19) 

Liputan Acara Digital Labs 

 

Assalamualaikum wr.wb. Nama saya Kenan Shabri Arsyandi dari kelas 8E absen 

19 dari sekolah lab school Jakarta.  Hari ini saya menulis tentang liputan digital labs. 

Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2020,  diadakan acara digital labs, digital labs 

adalah ceramah umum di Labschool Jakarta. Ceramah umum dan digital labs diadakan 

setiap tahunnya di SMP Labshcool Jakarta. Digital labs adalah acara yang membahas hal 

hal yang berkaitan dengan teknologi yang berbentuk digital. Di tahun ini, digital labs 

bagi kelas 8 membahas tentang kreativitas digital. 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 
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dunia perfilman. Acara tersebut seperti saya bilang tadi di paragraf pertama diadakan di 

hari Selasa tanggal 29 Oktober 2020. Acara digital labs dimulai dari pagi hari sampai 

dengan jam 12 siang sebelum salat dhzuhur dan kultum. Peserta acara digital labs 

adalah kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Acara ceramah umum dan digital labs diadakan oleh 

POMG SMP Labschool Jakarta. 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. Acara ceramah umum dan digital labs diadakan di platform zoom. 

Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut 

dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem 

ruang. Pembicara pembicara membicarakan materi digital labs di zoom angkatan 

dimana saya dan teman teman saya di angkatan 28 menyimak dan mempelajari apa 

pembicara membicarakan di zoom. Ketika pembicara sudah selesai berbicara pada 

acara labs digital diadakan sesi tanya jawab dimana siswa menanya ke pembicara dan 7 

siswa yang mempunyai pertanyaan yang terbaik akan diberikan hadiah berupa saldo 

Gopay atau OVO sebesar 100 ribu rupiah. Saldo Gopay atau OVO diberi setelah acara 

ceramah umum dan digital labs berakhir dan bisa digunakan untuk membeli barang dan 

jasa seperti go jek. Acara diawali dengan kegiatan ceramah umum yang pemberi 

materinya Kak Firman Ramdhani dan dilanjutkan dengan kegiatan digital labs yang 

pemberi materinya Bapak Deswara Aulia dan Ibu Ninin Musa. Materi yang diberikan 

mereka bermanfaat sekali dan sangat berguna. Saya bisa merasakan kegunaan materi 

materi yang dijelaskan kemaren pada kegiatan saya se hari hari. Materi tersebut juga 

menarik sekali bagi saya dan beberapa teman teman saya yang mendengarkan acara 

digital labs pada hari Selasa pada tanggal 29 Oktober 2020. Semoga semua materi 

materi yang diberikan dan dibicarakan oleh pembicara pembicara pada acara digital 

labs kemaren dapat dan bisa bermanfaat bagi saya dan semua teman teman 

saya. Demikian Pengalaman saya di acara digital labs yang diadakan di labschool. 
Terimakasih bagi yang sudah membaca teks saya dengan seksama.  
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Kesya Zahira (8E/20) 

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.  

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.Kita juga diberikan vb untuk acara digital labs dan ceramah umum. 

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 diawali dengan kegiatan ceramah umum yang pemberi materinya Kak Firman 

Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan digital labs yang pemberi materinya Bapak 

Deswara Aulia dan Ibu Ninin Musa. Materi yang diberikan mereka sangat bermanfaat 

dan berguna untuk kehidupan sehari hari karena membantu kita menggunakan 
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teknologi. Teknologi di masa seperti ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari hari 

untuk menambah ilmu, belajar, bekerja maupun bersenang senang.  

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 pandemi ini. Materinya yang diberikan juga menarik untuk dibahas dan 

didiskusikan. Saya menyukai materi materi yang diberikan ketiga pembicara pembicara 

kemarin( bu ninin musa, pakfirman dan pak deswara aulia). dan materi ini bisa 

membantu kita untuk mengembangkan ilmu teknologi dan sosmed serta cara 
melakukanya dengan benar. 

 

Khalishah Syakirah Prasetyo (8E/21) 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh… Nama saya Khalishah Syakirah 

Prasetyo biasa dipanggil Icha, saya dari kelas 8E. Di blog kali ini saya akan membahas 

tentang digital labs kelas 8 yang diadakan pada hari selasa yaitu tanggan 29 September 

2020. Digital labs tahun ini terasa sangat berbeda dari digital labs tahun sebelunya, 

karena digital labs tahun ini harus diadakan secara daring yang disebabkan oleh covid-

19. Acara digital labs kemarin dibagi menjadi tiga materi, yaitu digital labs, ceramah 

umum, dan juga dialog interaktif. Selain digital labs, ceramah umum juga biasanya 

diadakan tiap tahun tetapi karena pandemi covid-19 maka dua duanya diadakan secara 

daring atau online. 

 

Di atas ini adalah poster pemberitahuan tentang kegiatan digital labs. Bisa dilihat 

bahwa judul dari digital labs tahun ini adalah “Teen and Tech : Navigating Digital 

Landscape”. Materi yang dibahas dalam digital labs kelas 8 tahun ini antara lain tentang 

sosial media yang dibawakan oleh kak Firman Ramdhani, tentang seni beserta sosial 

media yang dibawakan oleh kak Deswara Aulia, dan juga tentang dunia perfilman yang 

dibawakan oleh ibu Ninin Musa. 

 

Di bawah ini adalah video singkat seputar acara digital labs 2020 pada hari 
selasa tanggal 29 September 2020 atau kemarin 
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Pada hari selasa jam 06.45 kami masuk ke ruangan zoom yang dibuat khusus 

untuk digital labs tersebut. Sesi pertama adalah ceramah umum dengan materi yang 

dibawakan oleh kak Firman Ramdhani. Setelah sesi pertama selesai, kami istirahat 

selama beberapa menit tanpa meninggalkan room zoom dari sesi pertama. Setelah 

beristirahat selama kurang lebih 30 menit kami pun kembali ke depan laptop kami dan 

menunggu pembicara kedua. Sesi kedua adalah materi dari kak Deswara Aulia yang 

membahas tentang sosial media. Setelah sesi dua dilanjutkan lagi oleh sesi 3 yang 

dibawakan ibu Ninin Musa. Selain memberi materi kepada kami, ada juga hadiah bagi 7 
orang yang bertanya terbaik. Berikut adalah kegiatan untuk kelas 8. 

 

Selain kelas 8 kelas 9 dan 7 pun ikut meramaikan digital labs. Yang saya tau 

materi ceramah umum untuk kelas 7 adalah “Menjadi pribadi dan teman yang baik 

selama PJJ” materi ini dibawakan oleh Kak Zahrina Amelia sebagai pembicara. 

Sedangkan materi ceramah umum untuk kelas 9 adalah “Kecemasan remaja di masa 

pandemi covid-19” yang disampaikan oleh Kak Farraas Afiefah. Selain ceramah umum, 

kelas 7 dan 9 juga diadakan digital labs dengan materi kelas 7 adalah bagaimana cara 

untuk melakukan coding yang disampaikan oleh Clevio. Untuk kelas 9 materinya 
mengenai sosial media yang disampaikan oleh Kak Farid Mufid.  

 

Menurut saya acara seperti ini sangatlah bagus dan bermanfaat bagi murid 

mapun guru. Acara ini memberitahu kami banyak tentang dunia digital. Materi 

materinya sangat menarik. Dengan adanya digital labs kita bisa menambah wawasan 

kita tentang teknologi dan itu sangat berpengaruh pada kita terutama pada masa 

pandemi seperti saat ini. Selain dari menambah wawasan dll kita juga dapat terhibur 
dari acara ini karena pembawaan materi yang seru dan materinya pun seru.  

 

Meskipun secara daring acara ini tetap seru dan bisa bermanfaat bagi kehidupan. 

Saya sangat berterima kasih kepada para pembicara, guru guru, dan juga POMG yang 

telah membuat acara ini meriah. Saya harap di digital labs tahun depan kita bisa 

kembali tatap muka seperti digital labs tahun-tahun sebelumnya. 

 

Itu saja yang ingin saya sampaikan terima kasih telah mambaca blog saya. 

Maafkan saya bila ada salah kata sekian dari saya sampai bertemu di blog saya 
berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh… 

 

Maheswary Shabira  (8E/22) 
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Digital labs 

 
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.  

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.Kita juga diberikan vb untuk acara digital labs dan ceramah umum. 

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 diawali dengan kegiatan ceramah umum yang pemberi materinya Kak Firman 

Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan digital labs yang pemberi materinya Bapak 

Deswara Aulia dan Ibu Ninin Musa. 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.  

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 pandemi ini. Materinya yang diberikan juga menarik untuk dibahas dan 

didiskusikan. Saya menyukai materi materi yang diberikan ketiga pembicara pembicara 

kemarin( bu ninin musa, pakfirman dan pak deswara aulia). dan materi ini bisa 

membantu kita untuk mengembangkan ilmu teknologi dan sosmed serta cara 
melakukanya dengan benar. 

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  

Muhammad Fazliansyah (8E/23) 
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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.  

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.Kita juga diberikan vb untuk acara digital labs dan ceramah umum. 

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 diawali dengan kegiatan ceramah umum yang pemberi materinya Kak Firman 

Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan digital labs yang pemberi materinya Bapak 

Deswara Aulia dan Ibu Ninin Musa. 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.  

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 pandemi ini. Materinya yang diberikan juga menarik untuk dibahas dan 

didiskusikan. Saya menyukai materi materi yang diberikan ketiga pembicara pembicara 

kemarin( bu ninin musa, pakfirman dan pak deswara aulia). dan materi ini bisa 

membantu kita untuk mengembangkan ilmu teknologi dan sosmed serta cara 

melakukanya dengan benar. 

 

Muhammad Malik Alfarizi (8E/24) 
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Tugas BTIK 

M. Malik Alfarizi 

8E/24 

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

Digilabs. Digilabs adalah kegiatan ceramah umum dialog interaktif yang diadakan di 

Zoom pada pukul 07.00 – selesai. Kegiatan tersebut cukup unik dan menarik untuk para 

siswa atau perserta yang hadir di Zoom tersebut. Kegiatan tersebut mendorong tau 

mengajak para perserta untuk memanfaatkan media social atau teknologi dengan baik. 

Kegiatan ini diadakan tiap tahun di SMP Labschool Jakarta. Kegiatan tersebut diadakan 

oleh POMG SMP Labschool Jakarta 

Pada kegiatan kami, kelas 8 diberikan materi tentang kreativitas digital. Pemberi materi 
ialah Firman Ramdhani, Deswara Aulia, serta Ninin Musa 

Materi yang disampaikan adalah : 

1. Sosial media – Firman Ramdhani 

2. Seni dan sosial media – Deswara Aulia 

3. Dunia perfilaman – Ninin Musa 

Berikut adalah media yang didokumentasikan dari kegiatan tersebut : 

 

Virtual Background digilabs 2020 tentang Teen and Tech : NAVIGATING DIGITAL 

LANDSCAPE menggunakan platform Zoom pada hari Selasa, 29 September 2020 

https://www.instagram.com/p/CFt58lAneEY/?utm_source=ig_web_copy_link 

Link Video untuk rangkuman kegiatan Digilabs 2020 menggunakan platform Zoom pada 

hari Selasa, 29 September 2020 

https://www.instagram.com/p/CFt58lAneEY/?utm_source=ig_web_copy_link
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Kegiatan tersebut diadakan di platform/media applikasi Zoom. Zoom adalah peran 

penting untuk acara ini karena tanpa Zoom, kegiatan ini tak akan dapat dilaksanakan 

secara digital. Zoom digunakan sebagai perantara pembicara dan perserta materi 

tersebut. Zoom digunakan agar terhindar pemaparan Covid-19 yang beredar pada 

tahun ini. Kegiatan dilaksanakan dari pukul 07.00-12.00. Diikuti oleh kelas tujuh, 

delapan, dan kelas sembilan 

Kegiatan tersebut diawali dengan pembicara Kak Firman Ramdhani. Dengan Kak 

Firman para perserta menggunakan website Menti.com untuk menjawab bagaimana 

keadaan kita jika tidak ada media social seperti Instagram, Twitter, Whatsapp, dsb. 

Materi tersebut bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kondisi para perserta-

perserta. Dengan Menti.com para nama perserta tetap anonym agar tidak terbuka. 
Tentunya materi yang disampaikan sangat unik dan menarik 

Kegiatan atau materi selanjutnya adalah dengan pembicara Kak Ninin Musa. Dengan 

kak Ninin kita mengamati dunia perfilman. Kak Ninin adalah salah satu materi yang 

cukup menrik bagi saya, karena materi tersebut mencakup tentang cinematography, 

dan lain sebagainya. Salah satu film yang Kak Ninin pernah ikut berkarya adalah tentang 

“Riana” salah satu dari kontestan yang memenangkan acara Asia’s Got Talent 

Materi terakhir yang disampaikan adalah oleh kak Deswara Aulia yang menyampaikan 

tentang animasi 3D. Materi yang disampaikan juga tidak kalah unik dengan materi lain. 

Kak Deswara Aulia adalah salah satu animator yang berkerja di bidang animasi 3D. Pada 

materi tersebut kita dapat menyaksikan salah satu karya yang Kak Deswara pernah ikut 

membuat. Pada akhir materi Kak Deswara menyiapkan hadiah untuk perserta yang 

dapat mengikuti challengenya. Yaitu membuat Instagram post dengan graphic yang 

unik 

Pada Digilabs 2020 bagi para tujuh perserta yang aktif ikut kegiatan tersebut dapat 

memenangkan hadiah  dapat memenangkan saldo OVO dan GoPay sebesar serratus ribu 

rupiah setelah berakhirnya acara. Menurut saya acara yang diberi oleh SMP Labschool 

Jakarta sangat menarik dan unik dan saya dapat mengambil manfaatnya serta teman-

teman atau perserta-perserta yang mengikuti acara tersebut pasti juga merasakan hal 

yang sama sepertiku 

Demikian liputan saya tentang kegiatan DigiLabs 2020 

Terima-kasih sudah membaca artikel atau post ini, sekian dari saya M. Malik Alfarizi 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

Muhammad Rasyad Fadilla (8E/25) 
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CERAMAH UMUM DAN DIGITAL LABS 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assalamualikum wr.wb. 

Hari ini saya akan menceritakan pengalaman acara ceramah umum dan digital 
labs.Ceramah umum dan Digital Labs diadakan setiap tahun di SMP Labschool 
Jakarta.Ceramah umum adalah acara yang diadakan oleh POMG SMP Labschool JKT. 
Pemberi materinya adalah  Firman Ramdhani yang memberi materi tentang sosial 
media.Digital Labs adalah acara yang membahas hal hal yang berkaitan dengan 
teknologi.Pemberi materinya adalah Pak Deswara Aulia yang memberi materi tentang 
seni berserta sosial media dan Bu Ninin Musa yang memberi materi tentang dunia 
perfilman. 

Acara ceramah umum dan digital labs diadakan di platform zoom. Zoom adalah aplikasi 
daring yang banyak digunakan oleh para karyawan saat WFH dan Sebuah layanan 
konferensi video berbasiskan cloud computing. Pembicara pembicara memberi materi 
di zoom dan saya berserta teman teman saya menyimak dengan sangat baik. 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 pada sore hari.Sangat menarik bukan? 

Jadi mari kita mulai ceritanya 

  

Acara ini diawali dengan pembukaan dan saya jujur pembukaannya sangat 
membosankan kecuali berdoanya.Karena terlalu bosan harus liat zoom di layer 
laptop,sayapun hampir ketiduran. ceramah umum yang materinya dibawakan oleh Kak 

https://www.blogger.com/u/2/blog/post/edit/5414035509079644739/1814034598277517847
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Firman Ramdhani setelah itu dilanjut dengan kegiatan digital labs yang materinya 
dibawakan oleh Bapak Deswara Aulia dan Ibu Ninin Musa. Materi Bapak Deswara Aulia 
dan Ibu Ninin Musa sangat berguna karena membantu kita untuk menggunakan 
teknologi. 

Acara diadakan di hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2020. Acara dimulai dipagi hari dan 
diakhiri saat dzuhur. Yang mengikuti acara ini adalah para murid SMP Labschool 
Jakarta. Mulai dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Acara ceramah umum dan digital 
labs  diadakan oleh POMG SMP Labschool Jakarta. Acarapun mulai pukul 7 pagi dan 
berakhir pukul 12 siang yang dimana sekolah sudah selesai. 

Pembicara kelas 7 adalah clevio yang membahas tentang coding.Pembicara kelas 8 
adalah Ibu Ninin Musa dan Bapak Deswara yang dimana Ibu Ninin membahas tentang 
dunia perfilman dan Bapak Deswara membahas tentang seni dalam beriklan di sosial 
media dan yang terakhir pembicara kelas 9 adalah Kak Riomanado dan kak farid Mufid 
yang dimana kak Riomanado membahas tentang bersosial media dan kak farid mufid 
membahas tentang Sosial Media.Untuk pembicara ceramah umum adalah Kak Zahrina 
Amelia untuk pembicara kelas 7, kak Firman Ramdhani untuk pembicara kelas 8 
dan  Kak Farraas Afiefah untuk pembicara kelas 9. 

Menurut saya materi materi yang disampaikan sangat menarik dan berguna 
sekali.Selain itu materinya juga bermanfaat untuk masa masa pandemi ini.Saya 
menyukai materi materi yang disampaikan oleh pemberi materi.Namun saya merasa 
lebih aneh karena acara ini diadakan di zoom yang dimana kita harus melihat layer 
laptop selama jam sekolah ini.Selain dari itu saya suka sekali cara pemberi materi 
tersebut menyampaikannya dan saya berterima kasih kepada para pihak pihak yang 
mengadakan acara ceramah umum dan digital Labs 2020 ini. Dan semoga materi yang 
disampaikan oleh pemberi materi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua 

Sekian dari saya mohon maaf jika ada kata kata yang membuat kalian kesal atau salah. 

Wassalamualaikum wr.wb 

berikut ini video kegiatan digital labs dan ceramah umum 
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Qatrin Nada Andina (8E/26) 

Acara Ceramah Umum dan Digital Labs 

Qatrin Nada Andina 8E/26 

 29 September 2020 

Assalamualaikum wr wrb. 

Hai! Saya Qatrin Nada Andina dari kelas 8E absen 26 ingin bercerita tentang acara pada 

tanggal 29 September tahun 2020. Pada hari itu, diadakan acara Cermah Umum dan 

Digital Labs yang diselenggarakan oleh POMG SMP Labschool Jakarta. Acara ini 

dilaksanakan setiap tahun dengan topik yang berbeda-beda yang sangat relevan pada 

saat penyelenggaraan. Tahun ini, pelaksanaan acara sangatlah berbeda dengan tahun 

sebelumnya. Semua kegiatan acara dilakukan melalui apl]ikasi Zoom. Zoom termasuk 

aplikasi meeting/online daring yang sering digunakan sekolah. Sekolah kami termasuk 

sekolah yang menggunakan aplikasi Zoom untuk pembelajaran dari rumah.  

Pada jam 7:00 pagi, acara dimulai dengan pembukaan yang disambut oleh Ketua POMG 

SMP Labschool, Dr. Deny Aryasari, M.Kes, Kepala Sekolah SMP Labschool, Drs. Asdi 

Wiharto, dan Kepala BPS Larboratorium UNJ, Prof. Dr. Achmad Sofyan Hanif, M.Pd. 

Dibawa juga oleh MC dari Humas OSIS GADHIWARA SMP Labschool Jakarta, Chyquita. 

Berikutnya, kami dipisah dalam breakout room sesuai kelas/Angkatan 7 (29), 8 (28), 9 

(27). Ditambah lagi nama kami harus diatur sesuai format agar bisa dipindahkan dalam 

ruangan breakout. 

Acara pertama, Ceramah Umum dengan pembicara Firman Ramdhani, M.Psi, Psikolog 

(kelas 8/Angkatan 28). Beliau menceritakan tentang bahaya Internet, terutama oleh 

sosial media. Sebelum setiap topik, kami diberi pertanyaan yang bisa di jawab dalam 

aplikasi Menti. Menti adalah aplikasi dimana kita bisa membuat quiz/survey secara 

online yang mudah diakses/dijawab orang lain. Pertanyaanya menarik dan menunjukan 

efek dan opini siswa kelas 8 dari SMP Labschool Jakarta. Salah satu contoh dari 

pertanyaan Kak Firman Ramdhani adalah “Apakah yang dikatan Orang tua anda jika 

mereka membaca search history anda”. Materi Kak Firman diiringi oleh grafik-grafik 

yang menarik. Materi yang disampaikan amatlah menarik dan bermanfaat bagi remaja 

karena dapat menyadarkan bahaya Internet. Selesai acara Ceramah Umum pada jam 
9:30, kami diberi istirahat 30 menit sampai jam 10:00. 

Acara kedua adalah acara Digital Labs. Dalam acara Digital Labs terdapat dua pembicara, 

Ibu Ninin Musa, produser film, dan Bapak Deswara Aulia, praktisi online dan online 

marketing. Ibu Ninin sudah sering membuat film di Indonesia, dan sering kalinya 

membuat film dengan tema horror atau film tegang/thriller. Ibu Ninin menceritakan 

pengalaman ia sebagai produser dan membagi berberapa tips dalam membuat film. Kami 
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diberi waktu untuk bertanya dan mulailah masuk dalam chat pertanyaan yang menarik 

semua. Pembicara kedua, Bapak Deswara Aulia, juga menceritakan pengalaman 

membuat film, dan ia memiliki bakat spesial dalam film animasi/memiliki unsur animasi 

(CGI graphics). Beliau menjelaskan secara rinci aspek-aspek dalam film dan teknik-teknik 

umum dalam membuatnya. Pada akhir materi, kami diberi tugas/kompetisi dalam 

membuat kampanye singkat tentang penggunaan masker yang memiliki aspek yang 

sudah dijelaskan. Jenis video yang disarankan adalah selfie-video, dimana kamera 

berarah ke kita dan kita menjelaskan tentang pengunaan masker dengan judul yang 

menarik. Video akan dinilai dan pemenangnya (dari video terbaik) akan mendapat 

hadiah menarik yang dikirim ke rumah secara langsung. Bagian kedua acara selesai pada 
pukul jam 12:00. 

Pada kegiatan diatas, diadakan juga tantangan untuk bertanya pada setiap kelas. Tujuh 

orang dari setiap angkatan (28 dan 29) akan mendapat kesempatan untuk menang 

dengan cara bertanya  dan barang siapa yang memiliki pertanyaan terbaik akan 

diberi top-up gopay/OVO senilai Rp. 100.000. Alhamdulilah, saya termasuk salah satu 

pemenang dari tantangan bertanya. Berikut pemenang pertanyaan terbaik adalah 

berikut: Aura 8B, Nabiel 8C, Hilmy 8D, Qatrin 8E, Lulu 8F, Fikri 8G, Amanda 8G, Vino 9A, 
Taqi 9B, Rafi 9C, Ayman 9D, Nadiv 9E, Hilal 9F, dan Nayla 9F. 

https://www.instagram.com/p/CFt3nT9jTP1/?utm_source=ig_web_copy_link 

contoh video kampanye: https://www.instagram.com/p/CFubF-0hZwB/ 

Hanya sampai disini hari ini, 

Demikian, 

Wasalamualaikum wr wrb. 

 

 

Rajendra Akmal (8E/27) 

Digital Labs 

 

Assalamualaikum wr wb 

Halo Nama Saya Rajendra Akmal dari kelas 8E Absen 27 

Saya akan memberikan pengalaman Ceramah Umum dan Digital Labs. 
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Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2020, SMP Labschool Jakarta mengadakan Acara 
Digital Labs, Dialog Interaktif dan Ceramah Umum. Digital labs adalah acara penting 
yang membahas hal hal yang berkaitan dengan teknologi. Ceramah umum adalah 
kegiatan ceramah yang diadakan POMG SMP Labschool Jakarta yang ditonton oleh 
murid murid. 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, 
Bapak Deswara Aulia yang memberi materi tentang seni berserta sosial media serta Ibu 
Ninin Musa yang memberi materi tentang dunia perfilman. 

Karena Pandemi Covid-19, acara ini diadakan secara daring menggunakan Aplikasi 
Zoom. Aplikasi Zoom adalah Aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi 
tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon 
dan sistem ruang. Para pembicara memberikan materi lewat zoom dan siswa-siswa 
SMP Labschool Jakarta menyimak dengan tekun. Setelah Narasumber memberi materi, 
dimulailah sesi tanya jawab yang berhadiah. Bagi 7 perserta yang memiliki pertanyaan 
terbaik, maka akan diberi saldo Gopay atau OVO sebesar 100 ribu rupiah. Saldo Gopay 
atau OVO diberi setelah acara ceramah umum dan digital labs berakhir lewat orang tua 
lalu memberika nomer anaknya yang memenangkan GOPAY atau OVO, lebih tepatnya di 
sore hari setelah acara berlalu. 

Acara Digital Labs, Dialog Interaktif dan Ceramah Umum ini diadakan di hari Selasa, 
tanggal 29 Oktober 2020. Acara dimulai dipagi hari dan diakhiri saat Adzan 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 saat Adzan 
Dzuhur. 

Para pembicara materi Digital labs dan Ceramah Umum adalah : 

Digital Labs : 

1. Clevio untuk kelas 7 yang telah membahas tentang bagaimana cara 
membuat/menggunakan Koding 

2. Ibu Ninin Musa untuk kelas 8 yang membahas tentang dunia perfilman 

3. Bapak Deswara Aulia bagi kelas 8 yang membahas tentang seni dalam beriklan di 
sosial media 

4. kak Riomanadona bagi kelas 9 tentang Sosial media 

5. kak Farid Mufid bagi kelas 9 juga tentang sosial media. 

Ceramah Umum : 

1. Kak Zahrina Amelia untuk kelas 7 

2. Kak Firman Ramdhani untuk kelas 8 
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3. Kak Farraas Afiefah untuk kelas 9 

Berikut adalah video yang saya rekam saat acara berlangsung : 

Bagi saya, materi yang telah diberikan di acara Ceramah Umum dan Digital Labs sangat 
bermanfaat bagi saya karena banyak berhubungan dengan teknologi-teknologi yang 
sedang dibutuhkan di saat-saat pandemi seperti ini. Materi-materi yang diberikan pun 
menarik untuk ditonton dan didengar. Saya sangat menyukai materi-materi yang 
disampaikan para narasumber-narasumber kemarin. Saya sangat Terima Kasih pada 
pihak-pihak yang mengadakan acara Ceramah Umum khususnya Ibu-Ibu POMG dan 
Digital Labs di SMP Labschool Jakarta. Semoga materi yang kemarin disampaikan para 
narasumber-narasumber bisa bermanfaat bagi para siswa SMP Labschool Jakarta. 

 

Rajendra Ramadiansyah (8E/28) 

Digtal Labs Dan Ceramah Umum Rajendra Ramadhiansyah 8e 

28 

- September 29, 2020 

Assalamualikum wrwb 

Kali ini saya ingin bercerita tentang acara ceramah umum dan digital labs. Saya. Pada 

hari Selasa tanggal 29 September 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 Pak Firman Ramdhani yang memberi 

materi tentang sosial media, Pak Deswara Aulia yang memberi materi tentang seni 

berserta sosial media dan Bu Ninin Musa yang memberi materi tentang dunia 
perfilman.  

https://rajendraramadhiansyah.blogspot.com/2020/09/digtal-labs-dan-ceramah-umum-rajendra.html
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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. 

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. Saya tidak bertanya karena 

acara nya sangat membosankan dan tidak menarik sama sekali dan tanpa dijelaskan 

saya sudah mengerti, jadi menurut saya acara itu tidak berguna dan buang-buang waktu 

saja, padahal disaat yang bersamaan saya ada jam pelajaran matematika yang sangat 

amat berguna. Berikut adalah opini saya yang ditulis dengan sejujur-jujur nya dan tanpa 

paksaan pihak manapun. 

Mari kita mulai  

Acara diawali dengan kegiatan pembukaaan dari kepala sekola, dan pomg, jujur itu 

sangat membosankan.  Ceramah umum yang materinya dibawakan oleh Kak Firman 

Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan digital labs yang pembawa materinya adalah 

Bapak Deswara Aulia dan Ibu Ninin Musa. 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 diadakan di hari Selasa, tanggal 29 septmber 2020. Acara dimulai dipagi hari dan 

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

https://1.bp.blogspot.com/-I_EKxYkldf8/X3PTQIJ9drI/AAAAAAAAAoQ/Tu72nmPrcD0PLbKez4oddwmrV4nh2OIMACLcBGAsYHQ/s890/Screenshot%2B%2528810%2529.png
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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 

membosankan bagi saya karena tidak menarik dengan bagi saya 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.  

Sekian blog beserta pendapat dan opini saya tentang acara digital labs dan ceramah 

umum untuk hari ini. 

 

Ray Rashieka A. (8E/29) 

Digilabs 2020 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman 

saya saat Digilabs 2020 kemarin.  

Selasa, 29 September 2020 adalah hari di mana Digilabs dilaksanakan. Acara Digilabs ini 

dilaksanakan setiap tahun oleh SMP Labschool Jakarta, namun Digilabs tahun ini berbeda 

karena pandemi Covid19, jadi dilakukan daring melalui Zoom meeting yang biasanya 

langsung bertatap muka. Acara Digilabs mulai sekitar pukul 10.00 WIB, setelah anak-

anak selesai istirahat, karena sebelumnya ada Ceramah Umum dan Dialog Interaktif, yang 

narasumbernya adalah Kak Firman Ramdhani. Beliau berbicara tentang kesehatan 

psikologis. Kak Firman juga mengadakan sesi tanya jawab di akhir acara, menurut saya 
itu sangat berguna karena bisa tahu bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi.  

Jam 10.00 WIB acara pun dimulai. Murid-murid mulai menyalakan kamera zoomnya. 

Setiap angkatan dibagi ke dalam breakout room masing-masing, karena setiap angkatan 

berbeda materi dan pematerinya. Kelas 8 angkatan 28 pematerinya adalah orang-orang 
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yang sangat luar biasa. Bahkan salah satunya adalah orang tua murid kelas 8 juga. POMG 

menjelaskan bahwa akan ada hadiah bagi pertanyaan terbaik, yaitu 100.000 rupiah 

dalam bentuk saldo GoPay dan OVO. Saldo itu akan diberikan pada penanya terbaik 

setelah acara selesai 

Pembicara/ pematerinya adalah Ibu Ninin Musa dan Pak Deswara Aulia. Kedua pekerjaan 

mereka sangat erat dengan yang namanya teknologi dan seni. Ibu Ninin Musa adalah 

seorang produser film, salah satu film yang pernah beliau kerjakan adalah film The 

Sacred Riana: Beginning. Sedangkan Pak Deswara adalah seorang ahli dalam sosial media 

dan seni teknologi. 

Mereka membawakan materi yang berbeda, Ibu Ninin membawakan materi tentang seni 

perfilman, sebetulnya hanya tanya jawab karena dianggap oleh beliau lebih nyaman dan 

jangkauannya lebih luas. Siswa-siswi pun sangat banyak yang bertanya, dan setiap 

pertanyaan dijawab oleh Bu Ninin dengan jelas. Salah satu pertanyaan yang diberikan 

kepada Bu Ninin adalah bagaimana cara sukses/ berhasil dalam membuat film, beliau 

pun menjawab bahwa kita dapat memilih company yang sesuai dengan job yang 

dibutuhkan. Seperti vendor penyedia alat shooting akan sangat dibutuhkan untuk 

perfilman. Bu Ninin juga menjelaskan bahwa lebih susah untuk bekerja saat pandemi 

seperti ini. Contoh yang mudahnya seperti saat casting, karena harus melakukan protokol 

kesehatan sehingga memakai masker, akan lebih sulit untuk melihat ekspresi wajah dan 
mimik yang ditunjukan oleh orang tersebut.  

Pak Deswara Aulia yang dipanggil Pak Adez membawakan materi tentang sosial media 

dan sedikit tentang teknologi perfilman. Beliau menjelaskan tentang guna sosial media 

online seperti Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Pak Adez menjelaskan LinkedIn adalah 

media sosial yang digunakan untuk melihat jenjang karir seseorang, post atau unggahan 

bersifat lebih formal dan bukan untuk bercandaan sehari-hari, tidak seperti Instagram 

atau Twitter. Beliau juga menunjukan teknologi perfilman yang dihitung baru. Teknologi 

ini adalah menggunakan screen besar yang melingkar seperti panorama, bahkan dapat 

menutupi satu ruangan menjadi satu set sendiri. Ada beberapa keuntungan 

menggunakan teknik ini dibandinggkan dengan menggunakan green screen yaitu seperti 

mengurangi biaya animasi dan tidak ada pantulan hijaunya. 

Pak Adez juga akan memberi hadiah bagi yang memenangkan lomba yang dibuatnya, 

yaitu membuat video tentang layanan masyarakat Covid19 dan dipost di Instagram 

pribadi. Video harus dihias dengan sebagus mungkin, bisa dengan gambar yang 

berhubungan dengan tema atau musik yang cocok. Post video juga harus menyertakan 

hashtag #digilabs2020 dan meng-tag @AdezAulia 

Sekian blog saya tentang Digilabs 2020, mohon maaf bila ada kesalahan. 

Sabrina Fauziyyah (8E/30) 

Assalamualaikum wr.wb 



50 
 

Saya Sabrina Fauziyyah Ibrahim dari kelas 8E Absen 30 dan ini adalah tugas yang di 
berikan om jay ke murid - muridnya 

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

 

https://youtu.be/bND3YVWnSTg 

 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/CFt58lAneEY/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/6265249760596841014/8026046159972310796
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Poster digital labs tahun 2020 tentang Teen and Tech : NAVIGATING DIGITAL 
LANDSCAPE menggunakan platform zoom pada hari Selasa, 29 September 2020 
 
 

Acara diadakan di hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2020. Acara dimulai dipagi hari 
masuk zoom jam 6 : 45 dan diakhiri saat dzuhur jam 12 siang. 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.  

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. 

Pertama acara diawalli oleh Kak Firman Ramdhani tentang basic - basic hidup kita dan 
kita diminta untuk mengerjakan atau menjawab menti meter disitu kita akan 
menuliskan jawaban kita masing – masing namun tidak diketahui siapa yang 
menulisnya jadi tidak perlu merasa sungkan dan kita bebas melontarkan jawaban kita 
disana setelah itu kami diberi jeda untuk istirahat dan sholat dan dikesempatan itupun 
saya makan dan bermain game setelah pembicara pertama pembicara selanjutnya 
adalah Deswara Aulia dan Ibu Ninin Musa merka membicarakan tentang cara 
pembuatan film dan editing yang ada di film dan pengalaman mereka tentang dunia 
perfilman mulai dari yang di amerika, Canada dan lain – lain 

Ketika pembicara sudah selesai memberikan materi maka barulah dibuka sesi tanya 
jawab. Banyak siswa / siswi yang menanyakan pertanyaan mereka kepada para 
pembicara, dan pembicara memilih pertanyaasn yang sesuai dan bagus untuk dijawab 
agar memperluas lagi pengetahuan murid - murid. 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.  

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/6265249760596841014/8026046159972310796
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Menurut saya, saya lebih suka terhadap pembicara pertama karena materi yang 
dibawakan sangat enteng dan seru kami hanya diminta untuk menjawab pertanyaan - 
pertanyaan simple sedangkan untuk pembicara selanjutnya saya kurang tertarik 
mungkin untuk siswa / siswi yang tertarik tentang dunia perfilman akan lebih antusias 
menonton dan mendengarkan materi digital labs tersebut namun karena saya kurang 
tertarik akan tekhnik meng - edit film maka pembelajaran ini hanya sebagai pengtahuan 
saya, bukan untuk saya pelajari lebih lanjut, dan bagi saya itu bermanfaat 

Sekian dari saya 

Wassalamualaikum wr.wb 

 

Safira Fachri (8E/31)  

Kegiatan Ceramah Umum dan Digital Labs 

 

Halo nama saya Safira Fachri, saya dari kelas 8E dan saya akan menceritakan 

tentang kegiatan ceramah umum dan digital labs. Pada atanggal 29 september 2020 hari 

selasa kemarin, diadakan kegiatan  ceramah umum dan digital labs. Pemberi materinya 

adalah Firman Rmdhani, Deswara Aulia, dan Ninin Musa. Pada pembukaan kegiatan, 

acara disambutkan oleh kepala sekolah SMP Labschool Jakarta bapak Asdi Wiharto. Acara 

dibawa juga oleh MC dari humas OSIS Gadhiwara SMP Labschool Jakarta, Chyquita. 

Struktur atau jadwal kegiatan pada hari tu dimulai dari pagi hari hingga waktu dzuhur. 

setiap angakatan memiliki materi yang berbeda tetapi tema yang sama. Misalkan, 

Angkatan 29 terdapat workshop untuk belajar coding, Angkatan 28 berdiskusi tentang 

kreativitas digital, dan Angkatan 27 berdiskusi tentang media sosial. 
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 Kelas 7 berkegiatan workshop coding kegiatan tersebut meliputkan belajar coding 

sederhana dan mengembangkan aplikasi sendiri. Untuk kelas 8 yang berdiskusi tentang 

kreativitas digital dan kelas 9 yang berdiskusi tentang media social. Dalam kagiatan ini 
murid-murid juga harus menggunakan virtual backround, contohnya sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kegiatan dimulai pada awal pagi hari. Murid SMP labschool Jakarta dari Angkatan 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3749113554953896712/2012541086915927999
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3749113554953896712/2012541086915927999
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3749113554953896712/2012541086915927999
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27, 28, dan 29 join ke platform zoom yang sudah dipersiapkan. Setiap Angkatan dibagi 

kedalam breakout room. Kelas 7 bersama kelas 7, kelas 8 bersama kelas 8, dan kelas 

Sembilan bersama kelas 9 lainnya. Di kegiatan pertama terdapat kegiatan ceramah umum 

yang dibawakan oleh Firman Ramdhani. Ceramah umum yang ada di kegiatan pertama 

bertema tentang social media. Setiap murid dapat memperhatikan materi yang telah 

disampaikan pada kegiatan tersebut. Salah satu website atau aplikasi yang dipakat pada 

kegiatan ceramah umum adalah menti. Menti adalah website atau aplikasi dimana 

terdapat quiz-quiz yang diberikan oleh host. Murid labschool yang menyaksikan dapat 

memasukkan kode yang diberikan dan mulai menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Setelah kegiatan sudah selesai, maka ada waktunya untuk beristirahat dari jam 09.30 
sampai jam 10.00.   

 

    Setelah waktu istirahat berakhir, kegiatan berlanjut pada sesi kedua. Yaitu materi 

yang diberikan oleh ibu Ninin Musa yang bertema dunia perfilman. Pada kegiatan 

tersebut para murid Angkatan 28 belajar tentang duania perfilman. Ibu Ninin Musa 

adalah seorang produser film. Di kegitan tersebut murid-murid dapat mendengar cerita 

ibu Ninin Musa dan pengalamannya sebagai produser film. Dalam kegitan tersebut ada 

juga sesi tanya jawab dimana murid-murid dapat bertanya dan mendengar jawaban dari 

ibu Ninin Musa. Petanyan dari para murid sungguh menarik. Kami dapat mengetahu 
bagaiana proses membuat film dan lain-lainnya.  

 

Setelah materi dari ibu Ninin Musa berakhir terdapat satu materi lagi yang 

diberikan oleh pak Deswara Aulia. Pak Deswara Aulia adalah seorang praktisi online 

media dan social marketing. Pada materi ini kami membahas materi yang sama tapi 

beliau juga berbakat dalam bidang film animasi yang memiliki unsur animasi seperti CGI 

graphics. Pada materi tersebut beliau menjelaskan tentang cara atau proses membuat 

film beranimasi seperti menggunakan CGI graphics. Pada materi tersebut beliau 

menjelaskan tentang cara atau proses membuat film beranimasi seperti menggunakan 

CGI graphics dan green Screen. Setelah materi ketiga berakhir maka acara pun sudah 

selesai. 

 

Menurut saya kegiatan ceramah umum dan digital labs ini sangat seru dan 

bermanfaat. Semua materi yang diberikan sangat bagus untuk dipelajari. Dan dari 

berbagai sisi, materi yang disampaikan seru sekali dan menarik. Materi-materi yang 

diberikan tentu sangat bermanfaat untuk anak-anak yang bercita-cita menjadi video 

creator atau  yang lain-lainnya. Materi yng disampaikan dapat menjadi sumber inspirasi 

untuk anak-anak muda. Dalam kegiatan ini saya dan teman-teman saya bertambah ilmu 
yang bermanfaat. 
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Sharla Fawnia (8E/32) 

Pada zaman ini, teknologi sudah merupakan bagian dari kehidupan kita semua. Tanpa 

teknologi, keseharian kita tidak lengkap dan terasa hambar. Apalagi bagi remaja-remaja 

masa kini. Handphone, tablet, laptop, dan gadget lainnya merupakan hal yang sangat 

diperlukan. Baik untuk belajar dan menggali ilmu, maupun juga untuk rekreasi dan 

bersenang-senang dengan games. Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan sangat 

mudah dengan adanya teknologi. Oleh karena itu, kita harus belajar memahami dan 

mencari tau hal-hal lebih lanjut tentang teknologi yang kita gunakan saat ini. Fungsinya 

adalah agar kita dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan sebaik-baiknya.  

 

Oleh karena itu, SMP Labschool Jakarta mengadakan acara Digital Labs setiap tahunnya. 

Di tahun sebelumnya, acara ini tentunya dilaksanakan secara langsung di sekolah. Kita 

semua kumpul di teater kecil untuk mendengar materi. Dari pembicara. Namun, karena 

adanya virus Covid-19 di tahun ini, maka terpaksa acara ini dilaksanakan melalui Zoom 

di rumah masing-masing. Acara ini sangat berguna dan bermanfaat, apalagi di usia 

remaja. Sesuai dengan Namanya, Digital Labs adalah acara dimana siswa-siswi dapat 

mengetahui hal-hal yang baru seputar digital. Hal ini sangat diperlukan untuk dipelajari, 

apalagi untuk remaja. Kita seolah-olah tidak bisa lepas dari handphone dan gadget 
lainnya.  

 

Tentu gadget diperlukan juga untuk kita. Apalagi saat pandemi. Berkat adanya teknologi 

yang canggih, kita dapat melaksanakan belajar dari rumah masing-masing. Walaupun 

tidak tatap muka dan tidak seseru belajar di sekolah, namun setidaknya pembelajaran 

tetap dilaksanakan dan cukup efektif. Kita dapat belajar secara online saat pandemic ini, 

mencari informasi apa saja, mengirim pesan singkat kepada teman-teman kita yang 

jauh di luar sana, dan bermain games untuk refreshing dan rekreasi. Semua hal ini dapat 

membuat kita bahagia dan senang, namun kita juga harus memperhatikan dan 
mengatur waktu dengan gadget tersebut.  

 

Sesi pertama dimulai setelah jam 07.00. Para siswa telah memasuki Zoom meeting yang 

disediakan dan menyalakan kameranya. Semua peserta Zoom meeting, baik guru 

maupun murid, diharuskan memakai virtual background yang telah disediakan. Acara 

dimulai dengan beberapa sambutan dari Kepala BPS, Kepala Sekolah, dan juga POMG. 

Kemudian para siswa dimasukkan ke breakout room sesuai dengan angkatan.  

 

Screen time adalah waktu yang kita habiskan untuk menggunakan gadget. Hal ini adalah 

salah satu hal yang dibahas saat Dialog Interaktif kelas 8 kemarin. Kita membahas 

tentang pentingnya menjaga dan mengatur screen time. Kita juga membahas tentang 

efek-efek atau dampak dari terlalu banyak screen time. Contohnya, susah tidur dan 

susah konsentrasi atau focus. Hal-hal tersebut banyak yang tidak ketahui sebelumnya. 
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Setelah sesi materi, ada juga sesi tanya jawab, dimana para murid sangat aktif dalam 

memberi pertanyaan. Kemudian ada waktu istirahat selama 30 menit agar para siswa 

dapat makan atau minum terlebih dahulu dan juga mengistirahatkan mata agara siap 

untuk materi berikutnya. 

 

Usai istirahat, para siswa kembali masuk ke Zoom meeting dan menyalakan kamera. 

Kali ini para siswa menggunakan virtual background yang berbeda. Di sesi ini, kami 

mendengar materi dari dua produser film yang menyampaikan beberapa materi. Pada 

sesi ini, terdapat sesi tanya jawab yang Panjang sekali. Banyak murid yang mengajukan 

pertanyaan karena sangat ingin mengetahui lebih lanjut tentang dunia perfilman. Sesi 

ini pun diakhiri pada jam 12.00 saat adzan zuhur. Kemudian para murid keluar dari 

breakout meeting untuk mendengarkan penutupan, dan kemudian leave meeting zoom. 

Dengan itu, acara Dialog Interaktif dan Digital Labs telah selesai.  

 

Sheery Deyanira (8E/33) 

 

Assalamualaikum wr.wb  

Halo omjay dan semua yang membaca ! 

Perkenalkan nama saya sheery deyanira, hari ini saya ingin bercerita mengenai 

pengalaman saya dalam mengikuti  kegiatan dialog interaktif dan digital labs kemarin 

tepatnya pada hari selasa, tanggal 29 september 2020. Dialog interaktif di laksanakan 

bersamaan dengan kegiatan ceramah umum. Untuk kelas 8 dialog interktif dan kelas 9 

ceramah umum. Digital labs adalah program yang di adakan oleh POMG SMP Labschool 

Jakarta di ikuti oleh anak dari kelas 7 ,kelas 8, dan kelas 9. Di Digital Labs, kita 

membahas hal- hal yang berkaitan dengan teknologi di bantu oleh pembicara yang 
sudah berpengalaman dalam bidang digital dan teknologi.  

 

Di sesi pertama, kegiatannya yaitu Dialog interaktif dimulai dari jam 07.45  sampai 

dengan pukul 09.30. di mulai dengan perpindahan siswa ke breakout room zoom sesuai 

kelasnya lalu langsung memulai materi.  
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Materi yang di bahas adalah : 

• Kelas 7 yaitu Menjadi Pribadi dan Teman yang Baik selama PJJ. Dengan 
pembicara kak Zahrina Amelia.  

• Kelas 8 yaitu Bijaksana Berselancar Internet di Masa Pandemi Covid-19 dengan 
pembicara kak Firhan Ramhadi. Beliau menjelaskan materinya dengan sangat 
baik , seru dan mudah di mengerti. Media yg di gunakan dalam penjelasannya 
adalah www.menti.com . 

• Dan untuk kelas 9 yaitu ceramah umum dengan materi Kecemasan Remaja di 
Masa Pandemi Covid-19. Dengan pembicara Kak Farraas Afiefah.  
 

Dalam pelaksanaan dialog interaktif ini ada pertanyaan pertanyaan yang dapat 

di ajukan untuk para pesert dan yng bisa menjawab mendapatkan saldo OVO 

atau Gopay senilai 100 rupiah. Sangat menarik bukan ? 

Setelah materi dialog intreraktif dan ceramah umum selesai, di lanjutkan dengan 

istirahat selama 30 menit untuk kesehatan mata. lalu kembali masuk ke zoom pukul 

10.00 untuk melakukan kegiatan Digital Labs. Digital labs dimulai dari pukul 10.00 
sampai dengan 12.00.  

Digital Labs adalah acara rutin setiap tahun yang di lakukan oleh SMP Labschool 

Jakarta. Tujuannya untuk menambah wawasan para murid tentang Digital.  Materinya 

bisa bermacam –macam.  

Tahun ini untuk kelas 8 materinya materinya adalah tentang kreativitas dalam 

menggunakan digital. Oleh Pak Deswara Aulia dan Kak Ninin Musa yang mebahas 

mengenai dunia perfilman.  

Materi untuk kelas 7 yaitu bagaimana cara untuk koding oleh Kak Cleivo dan untuk 

kelas 9 oleh Kak Farid Mufid mengenai social media.  Penjelasan dari beliau sangat 

mudah di pahami dan tidak membosankan. Sangat menambah ilmu saya dan teman 

teman saya mengenai pengetahuan digital. Kak Adez memberi tahu kita cara – cara agar 

saat kita membuat video hasilnya pun sangat bagus dan memuaskan, seperti CGI, sound 

effect dan cara- cara perfilman lainnya. Di akhir acara, para peserta di perbolehkan 

untuk bertanya pertanyaan yang akan di jawab secara tepat dan detail berdasarkan 

pengalaman dan pengetahuan pembicara.  

 

Untuk acara dialog interaktif dan acara Digital labs ini, media yang di gunakan adalah 

zoom. Zoom adalah media untuk saling betatap muka walau sedang dalam jarak jauh. 

Zoom selalu menjadi media kami dalam melakukan belajar mengajar maupun kegitan 

seperti ini Selama pandemic covid-19.  

 

Sekian blog dari saya mengenai pengalaman saya mengikuti kegiatan Dialog Interaktif 

dan Digital labs, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata kata yang berkenan. Terima 

kasih sudh membaca ! 

http://www.menti.com/
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Blog ini di susun oleh Sheery Deyanira 

 

 


