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Penulis : Addia Lubna Humairaa Mulyawan – 01 

 

Assalamualaikum wr wb, 

 

Halooo semuanyaa…! Nama Saya Addia Lubna Humairaa Mulyawan biasa dipanggil Addia dari kelas 8F 

absen 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita saya saat saya mengikuti kegiatan 

DigiLabs (Digital Labs) dan juga Ceramah Umum. 

 

Pada hari Selasa, 29 September 2020 kemarin, SMP Labschool Jakarta melaksanakan kegiatan yang 

bernama Ceramah Umum dan Digital Labs. Ceramah Umum dan Digital Labs ini adalah kegiatan yang 

diselenggarakan oleh POMG SMP Labschool Jakarta, diikuti oleh seluruh murid SMP Labschool Jakarta 

mulai dari kelas 7, 8, dan juga kelas 9. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setahun sekali di sekolah. Namun, 

karena kondisi pandemic yang tidak memungkinkan sekolah melaksanakan acara secara langsung di sekolah, 

akhirnya kedua acara ini pun dilaksanakan via aplikasi Zoom Meeting.  

 

Walaupun hanya melalui aplikasi Zoom Meeting, acara ini tetap diikuti dengan baik oleh para murid-murid 

SMP Labschool Jakarta. Pada kegiatan Ceramah Umum angkatan 28, materi dibawakan oleh Kak Firman 

Ramdhani. Kak Firman menyampaikan materi tentang pengaruh media sosial bagi remaja. Banyak sekali hal 

penting yang disampaikan oleh Kak Firman tentang apa itu media sosial, pengaruh buruk apabila kita 

menggunakan media sosial berlebihan, dan masih banyak lagi. Materi yang disampaikan oleh Kak Firman 

ini sangat bermanfaat, mudah untuk dicerna, dan pastinya tidak membuat kami bosan untuk 

mendengarkannya.  

 

Selanjutnya yaitu kegiatan Digital Labs, Digital Labs tahun 2020 ini mengangkat tema yaitu "Teen & Tech: 

Navigating Digital Landscape". Materi pada kegiatan Digital Labs angkatan 28 ini dibawakan oleh 2 

pembicara/narasumber. Pembicara yang pertama yaitu Ibu Ninin Musa. Di acara kali ini, Bu Ninin Musa 

menceritakan pengalamannya menjadi seorang Produser Film. Banyak sekali pengalaman-pengalaman 

menarik yang Bu Ninin ceritakan kepada kami,  mulai dari menjelaskan proses pembuatan film, mencari 

direktor film yang bagus, aktor yang cocok, hingga cara meng-edit sebuah film dengan menggunakan green 

screen sehingga terlihat nyata, dan masih banyak lagi. Bu Ninin Musa juga berkata bahwa Ia sedang tertarik 

untuk membawakan film horror, salah satu film horror karya Bu Ninin ini adalah The Sacred Riana.  

 



 

Lalu Pembicara kedua acara Digital Labs yaitu Pak Deswara Aulia. Pak Deswara ini dulunya bekerja 

sebagai animator online dan pekerjaannya sekarang adalah sebagai praktisi online media dan marketing. Pak 

Deswara sering terlibat dalam proyek-proyek internasional, salah satunya adalah 'Tripping the Rift'. Beliau 

juga membuka sesi pertanyaan dan dia menjawab sebuah pertanyaan yang mempunyai kaitannya dengan 

CGI. Selain itu, Pak Deswara memberikan materi tentang Seni dan juga Media Sosial. 

 

Menurut saya, materi-materi yang disampaikan oleh ketiga pembicara pada acara Ceramah Umum dan 

Digital Labs ini sangatlah bermanfaat untuk kami terutama para remaja di masa depan. Dalam kegiatan 

kali ini kami dapat belajar apa saja dampak positif dan negatif dari menggunakan media sosial serta cara 

penggunaannya yang baik. Selain itu kami juga dapat belajar banyak tentang dunia perfilman apalagi bagi 

kalian yang tertarik di dunia perfilman, materi yang disampaikan Ibu Ninin Musa dan Pak Deswara 

kemarin juga membahas banyak hal tentang perfilman dan bagaimana cara membuat film apalagi pada masa 

pandemi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. 

 

Wassalamualaikum wr wb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Agung Panji Permana – 02 

 

Assalamualaikum. wr wb, 

 

Nama saya Agung Panji Permana yang biasa dipanggil Agung, saya dari kelas 8F absen 02. Saya akan 

membagikan pengalaman saya pada acara Digital Labs 2020 yang dilaksanakan pada hari Selasa 29 

September 2020. 

 

SMP Labschool Jakarta mengadakan acara yang dinamakan Digital Labs. Kegiatan ini harus diikuti oleh 

seluruh murid SMP Labschool Jakarta dari kelas 7, 8 dan 9. Karena adanya pandemi, acara ini dilaksanakan 

melalui aplikasi yang bernama Zoom. 

 

Materi pertama yaitu disampaikan oleh pak Firman. Pak Firman menyampaikan hal positif dan hal negatif 

media sosial. Menurut saya materi yang disampaikan pak Firman ini sangat baik dan tidak bosan karena 

pak Firman menjelaskan dengan singkat, jelas, dan juga seru. 

 

Yang selanjutnya yaitu materi yang disampaikan oleh bu Ninin Musa. Bu Ninin Musa menceritakan 

pengalamanya menjadi seorang produser film. Yang disampaikan oleh bu Ninin Musa yaitu bagaimana proses 

pembuatan film. Pembicara selanjutnya yaitu pak Deswara Aulia. Pak Deswara memberikan materi tentang 

media sosial. 

 

Menurut saya acara ini sangat baik dan bermanfaat. Karena pembicaranya menjelaskan dengan baik dan 

tidak bosan. Sekian dari saya. 

 

Wassalamualaikum. wr wb. 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Al Fathan Pramudita – 03 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita pengalaman pada saat Ceramah umum dan saat Digital labs 

pada hari Selasa 29 September 2020. 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 2020, Digital Labs bagi kelas 8 membahas tentang kreativitas dengan menggunakan teknologi digital. 

Ceramah umum dan Digital labs diadakan setiap tahunnya oleh SMP Labschool Jakarta. Pada Digital labs 

kali ini SMP Labschool Jakarta mengudang 3 tamu yang membawakan materi diantaranya yaitu Firman 

Ramdhani yang memberi materi yang berjudul sosmed (sosial media), Deswara Aulia yang memberi materi 

yang berjudul seni beserta sosial media dan yang terakhir Ninin Musa yang memberikan materi yang berjudul 

dunia perfilman.  

 

Digital labs tahun 2020 ini berjudul Teen and Tech: NAVIGATING DIGITAL LANDSCAPE 

menggunakan platform zoom pada hari Selasa, 29 september 2020. 

 

Acara Digital labs dan ceramah umum diadakan melalui aplikasi zoom meeting. Acara dimulai dari pukul 7 

pagi sampai pukul 12 siang, semua murid wajib menggunakan virtula background yang sudah diberikan oleh 

wali kelas, Acara diawali dengan kegiatan ceramah umum yang pemberi materinya adalah Kak Firman 

Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan Digital labs yang pemberi materinya Ibu Ninin Musa. Para murid 

diberi waktu untuk beristirahat selama kurang lebih 30 menit yaitu dari jam 09.30 sampai pukul 10.00 lalu 

dilanjut materi yang dibawakan Bapak Deswara Aulia. Materi yang diberikan mereka sangat bermanfaat 

dan berguna untuk kehidupan sehari hari karena membantu kita menggunakan teknologi. Teknologi di masa 

seperti ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari untuk menambah ilmu, belajar, bekerja maupun 

bersenang senang.  

 

Pembicara-pembicara memberi materi menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan semua murid harus 

menyimak dengan baik karena akan dibuka sesi untuk tanya jawab. Bagi 7 perserta yang bertanya terbaik 

akan diberi saldo Gopay atau OVO sebesar Rp.100.000,00. Saldo Gopay atau OVO akan diberikan setelah 

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

selesai memberikan materi. 

 



 

Menurut saya acara kali ini lumayan menarik terutama saya tertarik pada ceramah umum yang dibawakan 

oleh Kak Firman Ramdhani. Saya tidak tertarik pada Digital labs yang dibawakan oleh Ibu Ninin Musa, 

karena saya hampir tertidur saat mendengarkan materinya. Saya hanya mendengarkan sedikit tentang 

ceramah Ibu Ninin Musa tentang pembuatan film. Agar tidak tertidur lelap saya memutuskan untuk 

mendengarkan musik sejenak agar tidak merasa bosan lalu mematikan musik tersebut segera setelah rasa 

kantuk hilang. 

 

Setelah materi yang dibawakan oleh Ibu Ninin Musa, seperti perkiraan saya… saya dan teman-teman diberi 

waktu istirahat dari jam 09.30 sampai pukul 10.00. Selesai istirahat, saya dan teman-teman lanjut untuk 

mendengarkan materi yang dibawakan oleh Bapak Deswara Aulia berjudul seni beserta sosial media, materi 

yang dibawakan oleh Bapak Deswara Aulia cukup membuat saya tertarik walaupun ada beberapa bagian 

yang belum saya pahami tetapi saya sangat berterimakasih kepada Bapak Deswara Aulia, Ibu Ninin Musa 

dan Kak Firman Ramdhani, semoga kita dapat berjumpa di lain waktu dan semoga para tamu yang diundang 

untuk kegiatan Digital Labs, teman-teman yang ikut hadir di acara ini dan bapak ibu guru yang juga ikut 

hadir dilancarkan rezekinya dan dilindungi oleh yang Maha Kuasa dari virus corona. Tetaplah di rumah dan 

patuhi protokol Kesehatan….  

 

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Alyssa Rheynata – 04 

 

Assalammualaikum wr wb, 

 

Pada hari Selasa, 29 September 2020, Sekolah kami SMP Labschool Jakarta mengadakan acara Digital Labs 

dan Dialog interaktif. Saya bangun jam 05.00 setelah itu saya langsung sholat subuh dan langsung mandi, 

setelah mandi saya langsung makan Nasi goreng dan langsung berpakaian Putbir.  

 

Dialog interaktif dimulai dari pukul 07.15 sampai 09.30. Pembicara yang pertama adalah kak Firman 

Ramdhani dengan materi yaitu “Sosial Media dan Jejak Digital”. Beliau menyampaikan materi dengan 

semangat dan ceria. Pada saat terakhir kak Firman memberikan sesi tanya jawab kepada murid kelas 8, 

dimana di sesi ini banyak siswa siswi kelas 8 yang aktif memberikan pertanyaan kepada kak firman, ada 

yang melalu private chat zoom dan ada juga yang berbicara secara langsung. Pukul 9.30 kami semua istirahat 

sampai pukul 10.15 dan tidak diijinkan meninggalkan zoom tetapi boleh me-nonaktifkan kamera. 

 

Selain kak Firman Ramdhani, kami juga kedatangan tamu pembicara yaitu Deswara Aulia yang 

membawakan materi tentang “Seni dan Sosial Media” dan yang terakhir Ninin Musa yang membawakan 

materi tentang perfilm-an. 

 

Materi yang diberikan mereka sangat bermanfaat dan berguna untuk kehidupan sehari - hari karena 

membantu menggunakan gadget atau teknologi dengan baik dan benar. Teknologi di masa pandemi ini sangat 

bermanfaat di kehidupan sehari-hari contohnya untuk menambah ilmu, belajar, bekerja maupun untung 

hiburan. Sekian dari saya… 

 

Wassalamualaikum wr wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Ardhi Mirza Muliaputra – 05 

 

Assalamualaikum wr wb, 

 

Haloo semuaa…! Nama saya Ardhi Mirza Muliaputra. Hari ini saya ingin bercerita pengalaman Ceramah 

Umum dan Digital Labs saya. Pada hari Selasa, 29 Oktober 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 dengan 

menggunakan digital. Ceramah umum dan Digital Labs diadakan setiap tahunnya di SMP Labshcool 

Jakarta. Pemberi materi ialah Kak Firman Ramdhani yang memberi materi tentang sosial media, Bapak 

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

materi tentang dunia perfilman.  

 

Poster acara Digital Labs tahun 2020 adalah tentang Teen and Tech : "Navigating Digital Landscape" 

menggunakan platform Zoom Meetings pada hari Selasa, 29 September 2020. 

 

Acara Ceramah Umum dan Digital Labs diadakan di platform Zoom Meetings. Zoom Meetings adalah 

aplikasi yang sangat penting di saat pandemi ini untuk belajar, bekerja dan bersosialisasi. Pembicara-

pembicara memberi materi menggunakan aplikasi Zoom Meetings dan saya beserta seluruh teman-teman saya 

menyimak dengan baik. Ketika pembicara sudah selesai memberikan materi dibukalah sesi untuk tanya 

jawab. Bagi 7 perserta yang bertanya terbaik akan diberi saldo Gopay atau OVO sebesar Rp.100.000,00. 

Saldo Gopay atau OVO akan diberikan setelah acara Ceramah Umum dan Digital Labs berakhir, lebih 

tepatnya pada sore hari.  

 

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.  

 

Acara diadakan di hari Selasa, 29 Oktober 2020. Acara dimulai di pagi hari dan di akhiri saat dzuhur. Yang 

berpatisipasi adalah seluruh 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 07.00 pagi dan berakhir pukul 12.00 siang.     

 

Menurut saya, materi yang diberikan di acara Digital Labs dan Ceramah Umum ini sangat bermanfaat bagi 

saya. Karena, materi-materinya berhubungan dengan teknologi dan teknologi pada masa saat ini sangat lagi 

dibutuhkan. Materi-materi yang diberikan juga menarik banget untuk dibahas dan didiskusikan secara 

bersama. Saya juga sangat menyukai materi-materi yang diberikan pembicara-pembicara kemarin. Saya 

sangat berterimakasih sekali kepada 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 seluruh siswa siswi SMP Labschool Jakarta.  

 

Sekian pengalaman saya mengenai acara Digital Labs, semoga bisa bermanfaat. 

 

Wassalamualaikum wr wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Arvito Tristan Kurniawan – 07 

 

Acara Ceramah Umum diadakan setiap tahun, di tahun ini diadakan pada tanggal 29 september  2020. Acara 

ini dirancang oleh POMG Labschool Jakarta dan berisi ceramah. Sedangkan Digital Labs berisi tentang 

pemakaian teknologi secara baik dan benar. Pada tahun ini Digital Labs Dan Ceramah Umum diadakan 

virtual karena pandemi virus corona. 

 

Digital Labs menggunakan aplikasi Zoom secara online dengan mengundang 3 narasumber yaitu Firman 

Ramdhani membawakan materi (sosial media), Deswara dengan materi seni beserta sosial media dan yang 

terakhir Ninin Musa dengan materi dunia perfilman. 

 

Pada pukul 07.00 saya bangun dan secepatnya mandi dan makan pagi setelah itu saya mempersiapkan zoom 

dan pada pukul 07.10 saya masuk zoom dan disambut oleh anggota POMG. Kegiatan dilanjutkan dengan 

do’a bersama dan kami langsung masuk ke materi pertama yaitu materi ceramah umum bersama kak Firman.  

 

Pada materi yang dibawakan kak Firman Ramdhani (sosial media), masuk ke materi ceramah umum. Setelah 

materi kak firman kami diberikan waktu istirahat 15 menit untuk mengistirahatkan mata kami. Acara 

dilanjutkan dengan materi Digital Labs pertama yaitu dengan pemateri bapak Deswara Aulia, yang 

menjelaskan bahwa teknologi yang dipakai sehari-hari dapat membantu kita dalam beraktivitas seperti di 

dalam masa pandemi seperti ini kita harus memanfaatkan semua yang tersedia jadi kita memakai aplikasi 

zoom untuk terus belajar dari e-learning, Google classsroom dan aplikasi lainnya. Setelah materi bapak 

Deswara kami diberi waktu 30 menit untuk istirahat makan. 

 

Setelah itu ada sesi tanya jawab dimana pertanyaan termenarik mendapatkan hadiah istimewa tetapi 

hadiahnya saat itu belum diinformasikan. Ternyata hadiahnya diberikan kepada 7 perserta dengan 

pertanyaan terbaik akan diberi saldo Gopay atau OVO sebesar Rp.100.000,00, jadi banyak sekali siswa-

siswi yang memberikan pertanyaan. Setelah sesi pertanyaan kami diminta meninggalkan komputer/laptop 

untuk beristirahat selama 15 menit. 

 

Setelah sesi tanya jawab ada materi ibu Ninin Musa. Materi ibu Ninin Musa ini lumayan seru karena 

menjelaskan proses pembuatan film. Pada kesempataan ini bu Ninin juga menjelaskan bahwa 3D film juga 

bisa bertanding dengan film-film ynag direkam secara tradisional, setelah itu ibu Ninin memperlihatkan video 

contoh 3D film tersebut. Setelah itu ibu Ninin menjelaskan bahwa proyek berikut yang ingin dibuatnya 



 

adalah film-film horor. Ibu Ninin juga menjelaskan bahwa pada masa pandemic, pembuatan film terganggu 

sehingga telat deadline-nya. Setelah itu ibu Ninin mempersilahkan siswa-siswi untuk bertanya, ada satu 

pertanyaan yaitu "Apa proyek ibu yang paling mahal dan berapa nilai yang dihabiskan proyek tersebut?" . 

Ibu Ninin menjawab bahwa membuat film dengan biaya 100 juta dollar adalah nilai proyek tertinggi yang 

pernah dibuatnya. 

 

Akhirnya pada jam 12 acaranya selesai dan kami diajak foto dan diminta leave zoom serta diingatkan 

Kembali untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan di mana saja kami berada. 

 

Yang dapat saya simpulkan, Digital labs dan ceramah umum ini sangat menyenangkan. Adapun yang paling 

menyenangkan adalah materi bu Ninin walaupun bu Ninin sempat membuat saya mengantuk. Begitulah 

kesimpulaan dari saya terimakasih membaca dan maaf jika ada kesalahan dalam menulis dan bagi pembaca 

yang membaca tulisan saya ini semoga selalu dalam keadaan sehat.  Tetaplah di rumah dan patuhi protokol 

kesehatan. 

 

Wassalamualaikum wr wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Aryo Panji - 08 

 

Assalamualaikum, 

 

Kali ini saya akan menceritakan tentang kegiatan Ceramah Umum yang diadakan setiap tahun oleh POMG 

Labschool Jakarta. Saya juga akan membahas tentang kegiatan Digital Labs. Pada tahun ini Digital Labs 

dan Ceramah Umum diadakan virtual karena adanya PSBB. Kegiatan Ceramah Umum dan Digital Labs 

diadakan pada Selasa 29 september 2020 via aplikasi zoom secara online dan dihadiri oleh 3 pembicara 

yaitu yaitu Firman Ramdhani, Deswara dan Ninin Musa.  

 

Pada jam 6.00 saya bangun tidur lalu saya segera mandi, sarapan, dan bersiap masuk ke zoom. Pukul 06.45 

saya masuk zoom. Acara dimulai dengan pembukaan dan pembacaan do’a. Setelah itu baru masuk ke materi 

pertama yaitu materi oleh kak Firman. Setelah itu kami masuk ke materi selanjutnya lalu kami diberi waktu 

istirahat. Lalu masuk ke materi Digital Labs pertama yaitu bapak Deswara Aulia. Setelah itu kami diberi 

30 menit waktu istirahat istirahat.  

Setelah itu ada sesi tanya jawab dan ada hadiah untuk pertanyaan terbaik berupa saldo Gopay atau OVO. 

Setelah sesi tanya jawab ada materi ibu Ninin Musa. Akhirnya acara selesai pada jam 12 dan kami diajak 

foto dahulu baru boleh leave zoom. 

Jadi menurut saya kegiatan Digital Labs dan Ceramah Umum ini sangat menyenangkan dan sangat 

bermanfaat. Sekian dari saya. 

 

Wassalamu'alaikum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Chyquita Queency Lovely - 09 

 

Acara hari itu dimulai pukul 07.10. Karena dibuka terlebih dahulu dengan conditioning dan absen. Setelah 

itu, ada pembukaan dari MC dan sambutan – sambutan. Dan juga dibacakan doa pembuka. Lalu, kita di 

breakout sesuai Angkatan untuk ucara selanjutnya. Pada pukul 07.45 acara dimulai dengan kegiatan dialog 

interaktif dengan materi “Bijaksana Berselancar Internet di Masa Pandemi Covid-19 yang dibawkan oleh 

bapak Firman Ramdhani, M.Psi, Psikolog.  

 

Materi berlangsung sampai sampai pukul 09.30. Setelah itu, kita diberi waktu istirahat selama 30 menit 

sampai jam 10.00. Lalu, acara dimulai lagi jam 10.00. 

 

Acara yang dilaksanakan setelah Dialog Interaktif dan Ceramah Umum adalah Digital Labs. Tema yang 

diangkat adalah “Teen & Tech: Navigating Digital Landscape”. Narasumber pertama adalah bapak 

Deswara Aulia. Beliau adalah seorang praktisi online dan orang yang berpengalaman dalam social 

marketing. Kita membahas tentang film editing dan penjelasan dibaliknya. Selain itu, narasumber kedua 

adalah ibu Ninin Musa, produser film. Dia memberikan kita penjelasan tentang sebuah proses dalam 

pembuatan sebuah film. Mulai dari property, dan juga casting para aktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Daniya Namiyra Azzahra – 10 
 
 
Assalamu Alaikum wr  wb, 

 

Halo semua! Nama saya Anya dan saya disini akan menceritakan pengalaman saya sewaktu Digilabs dan 

Ceramah Umum yang diadakan beberapa hari yang lalu yaitu hari Selasa tanggal 29 September. Acara ini 

dilaksanakan oleh sekolah saya yaitu, SMP Labschool Jakarta melalui platform zoom. Di acara ini kami 

diajarkan menggunakan teknologi dengan baik dan bijaksana. 

 

Digilabs/Digital Labs sendiri adalah acara dimana siswa Labschool belajar teknologi seperti CGI dalam film, 

coding dan masih banyak lagi. Acara Digital Labs mendatangkan tamu sebagai pembicara. Kalau dari 

angkatan saya sendiri yaitu angkatan 28, saya kedatangan tamu yaitu Bapak Deswara Aulisa yang 

merupakan Pakar & Praktisi Digital dan Bu Ninin Musa yang merupakan seorang produser film. Sedangkan 

Ceramah Umum adalah kegiatan ceramah yang diadakan POMG Labschool Jakarta. Selama acara Digilabs 

berlangsung, siswa diharapkan untuk memakai seragam lengkap dan tentu virtual background agar seragam 

dengan siswa yang lain.  

 

Materi pertama dibawakan oleh Kak Firman. Materi yang dibawakan oleh Kak Firman sangat seru, mudah 

dimengerti dan tentunya pasti menarik. Setelah Kak Firman membawa materi, para siswa-siswi SMP 

Labschool Jakarta diberikan istirahat selama 30 menit.  

 

Setelah 30 menit datanglah narasumber kedua yaitu Bu Ninin Musa. Bu Ninin Musa ini membawakan 

materi tentang pembuatan film. Dia menjelaskan proses pembuatan film, dari mencari direktor film yang 

bagus, aktor yang cocok, hingga cara meng-edit sebuah film dengan menggunakan green screen sehingga 

terlihat nyata. 

 

Bu Ninin Musa berkata bahwa ia sedang tertarik untuk membawakan film horror, Salah satu karya film 

horror yang terkenalnya adalah Sacred Riana.  

 

Materi selanjutnya dibawakan oleh Pak Deswara. Pak Deswara dulunya bekerja sebagai animator online 

dan pekerjaannya sekarang adalah sebagai praktisi online media dan marketing. Pak Deswara sering terlibat 

dalam proyek-proyek internasional, salah satunya adalah '’Tripping the Rift'. Diapun juga membuka sesi 

pertanyaan dan dia menjawab sebuah pertanyaan yang mempunyai kaitannya dengan CGI.  

 



 

Bapak Deswara juga menjelaskan cara mudah menggambar di sebuah website yaitu Fiverr dan lain-lain. 

 

Saya sangat senang atas adanya kegiatan Digilabs dan Ceramah Umum ini. Ketiga narasumber menyajikan 

materinya dengan cara yang berbeda namun dapat menarik perhatian para siswa-siswi SMP Labschool 

Jakarta karena selain seru dan asik, juga bermanfaat. 

 

Maaf jika ada kesalahan kata yang saya ketik di blog ini, sekian dari saya. Sampai juga lagi. 

 

Wassalamu’alaikum wr wb.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Fayedza Dumyati Ali – 12 

 

Ceramah Umum dan Digilabs adalah sebuah pengalaman dan program pemberian materi yang sangat 

menyenangkan. Acaranya dilakukan pada tanggal 29 September 2020, menjadi salah satu event yang 

membutuhkan bantuan OSIS dalam hal penyelenggaraan hingga mc-nya pun dari OSIS. Tiap Angkatan 

dipisah oleh breakout room karena mendapat materi yang berbeda-beda dan khusus Angkatan 28 mendapat 

tema yang berjudul “Berbijaksana Berselancar Internet di Masa Pandemi Covid-19. 

 

Kami memulai acaranya dengan pengkondisian, pembukaan dan sambutan-sambutan oleh pak Asdi, Kepala 

BPS dan Ketua POMG. Setelah itu kami di-break out ke room angkatan masing-masing dan menunggu 

pembicaranya datang ke ruangan zoom. Pemateri pertama adalah kak Firman yang menjelaskan tentang 

psikologis otak dan hal sosial yang berhubungan dengan psikologis lainnya seperti tanda-tanda bunuh diri. 

Setelah itu kami istirahat selama 30 menit dan dimulailah acara Digilabs yang banyak membahas tentang 

pembuatan film. Ternyata pembuatan film itu jauh lebih susah daripada yang saya bayangkan karena 

membutuhkan ketekunan, kesabaran, kecermatan, bahkan kekuatan dan ketabahan untuk mebuat sebuah 

film yang bagus dan layak ditonton oleh semua orang. Film pun mebutuhkan waktu yang sangat lama untuk 

ditayangkan di stasiun televisi maupun di bioskop. Kalau boleh jujur pada awalnya saya tidak tertarik 

dengan pembuatan film tetapi setelah mendapat materi tentang film, saya merasa tertarik dan mulai mencari 

referensi-referensi di internet untuk dipelajari, ternyata banyak sekali dana yang harus dikeluarkan untuk 

membuat film. 

 

Setelah itu kami belajar tentang animasi dan cara mebuat desain grafis special efek di suatu software tertentu 

seperti blender. Saya sangat tertarik dalam membuat desain grafis dan meng-edit berbagai video. Saya 

menjadi sangat mengerti bagaimana cara meng-edit yang mendapat perhatian dan setelah itu acara pun 

selesai dan masuk ke penutupan. 

 

Saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada guru dan POMG karena sudah memberi kesempatan yang 

sangat luar biasa mendengar materi dari pemateri yang hebat dan menurut saya ceramah umum dan Digilabs 

sangat bermanfaat apalagi untuk masa depan yang ingin terjun ke bidang perfilman dan editor. Saya pun 

juga turut berterima kasih kepada pemateri karena dapat menyampaikan materi yang mudah dimengerti dan 

sangat seru untuk didengarkan. 

 

 



 

Penulis : Gitaratri Rahma Zein – 14 

.  

Assalamualaikum wr wb,  

 

Haii semuaa. Nama saya Gitaratri Rahma Zein dari kelas 8f, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi 

cerita saat kegiatan acara Ceramah Umum dan Digital Labs yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 

2020.  

 

Pada hari Selasa, 29 September 2020 kemarin SMP Labschool Jakarta melaksanakan kegiatan Ceramah 

Umum dan Digital Labs. Ceramah Umum dan Digital Labs adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh 

POMG SMP Labschool Jakarta, kegiatan ini diikuti oleh seluruh murid SMP Labschool Jakarta mulai dari 

kelas 7, 8, dan 9. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setahun sekali di sekolah. Namun karena kondisi 

pandemi ini yang tidak memungkinkan kita melaksanakan acara di sekolah akhirnya kedua acara ini pun 

dilaksanakan via aplikasi Zoom Meeting.  

 

Pada kesempatan kali ini, materi ceramah umum akan disampaikan oleh Kak Firman Ramdhani. Kak Firman 

menyampaikan materi tentang pengaruh media sosial. Banyak sekali hal penting yang disampaikan oleh Kak 

Firman tentang apa itu media sosial, pengaruh buruk apabila kita menggunakan media sosial berlebihan dan 

masih banyak lagi. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan mudah untuk dicerna. Selanjutnya pada 

kegiatan Digital Labs. Materi Digital Labs kali ini diberikan oleh Deswara Aulia yang memberikan materi 

tentang seni dan media sosial serta Ibu Ninin Musa yang menjelaskan materi tentang dunia film. Kegiatan 

Ceramah Umum dan Digital Labs dilaksanakan pada pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00 siang.  

 

Menurut saya materi yang disampaikan oleh ketiga pembawa materi ini sangat bermanfaat bagi kita 

khusunya untuk masa depan. Materi juga disampaikan dengan baik dan dibawa dengan cara yang menarik, 

bahkan dalam kegiatan ini juga disediakan hadiah bagi yang berani bertanya. Dalam kegiatan kali ini kita 

bisa belajar apa saja sih dampak positif dan negatif dari media sosial serta cara penggunaannya yang baik, 

selain itu kita juga bisa belajar banyak tentang dunia perfilman apalagi bagi kalian yang tertarik di dunia 

perfilman, materi yang disampaikan Ibu Ninin Musa kemarin membahas banyak hal tentang perfilman dan 

bagaimana cara membuat film apalagi pada masa pandemi ini. 

 

Wassalamu’alaikum wr wb. 

 

 



 

Penulis : Kalila Bea Devinya – 15 

 

Assalamu’alaikum wr wb, 

 

Halo! nama saya Kalila Bea Devinya dari kelas 8F. Hari ini saya akan menceritakan kegiatan yaitu Labs 

Digital yang diadakan pada hari selasa 29 september 2020 kemaren.  

 

Kegiatan hari Selasa dimulai dari kegiatan ceramah umum dan dialog interaktif yang dimulai dari jam 7 di 

aplikasi zoom. Kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan-sambutan oleh ketua POMG, kepala SMP 

Labschool Jakarata dan kepala BPS Laboratorium UNJ. Lalu dilanjut dengan do’a. Setelah itu, kelas 7, 8 

dan 9 di break out sesuai dengan angkatan masing-masing karena setiap angkatannya memiliki tema ceramah 

umum dan dialog interaktif yang berbeda beda. Selain itu Labschool juga mengundang beberapa pembicara. 

ini adalah tema dan pembicara dari ceramah umum dan dialog interaktif per angkatannya : 

1. kelas 7 : menjadi pribadi dan teman yang baik selama PJJ oleh kak Zahrina Amelia, M.Pd. 

2. kelas 8 : bijaksana berselancar internet di masa pandemi covid-19 oleh kak Firman Ramadhani, M.Psi, 

psikolog 

3. kelas 9 : kecemasan remaja dimasa pandemi covid-19 oleh kak Farraas Afiefah Muhdiar, M.Sc., M.Psi, 

psikolog 

 

 Kegiatan ceramah umum dan dialog interaktif sangat menarik dan berguna, karena saya belajar banyak dari 

itu. Dalam kegiatan tersebut kami mendapat ilmu baru tentang sosial media yang sering kami gunakan 

selama PJJ berlangsung seperti aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajarran dan dampak negatif jika 

kita terlalu banyak menggunakan sosial media. Kak Firman juga bertanya seperti apa yang kita rasakan 

Ketika kita tidak bermain sosial media selama satu minggu, apa aplikasi yang sering kita gunakan untuk 

menambah wawasan kita, dan apa yang akan orangtua katakan jika mereka membaca isi sosial media. Dan 

di akhir acara kami semua diberi kesempatan untuk bertanya kepada kak Firman dan disitulah kak Firman 

banyak bercerita tentang jurusan psikologi, pengalaman dia dengan pasiennya dan apa menurutnya tentang 

orangtua yang suka marah kepada anaknya karena terlalu sering bermain gadget. 

 

Kegiatan ceramah umum dan dialog interaktif selesai pada jam 9.30 dan kami langsung istirahat sampai 

pukul 10. Setelah istirahat, kegiatan hari Selasa tersebut dilanjutkan dengan kegiatan Digital Labs 

dalam zoom tersebut, sedangkan kelas 7 balik ke kelas masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, kami 

membahas : 



 

1. kelas 7 : worksop coding yaitu belajar seputar coding sederhana dan mengembangkan aplikasi sendiri 

bersama dengan clevio 

2. kelas 8 :  diskusi kreativitas digital, dengan kak Deswara Aulia sebagai pakar & praktisi digital dan kak 

Ninin Musa sebagai Produser Film 

3. kelas 9 : diskusi media sosial, dengan kak Faris Mufid sebagai tiktok indonesia dan kak Helda Chandra 

sebagai praktisi komunikasi 

 

Pada kegiatan Digital Labs kelas 8 di sesi pertama, kak Ninin memberikan materi tentang dunia perfilman. 

Kak Ninin sendiri adalah orang yang telah membuat film Sacred Riana. Kak Ninin juga membagikan 

pengalamannya dalam dunia perfilman seperti biaya-biaya yang harus dikeluarkan sampai tantangan dalam 

membuat film di masa pandemi sekarang ini. Kak Ninin juga membagikan tips agar hasil film dapat menjadi 

lebih bagus yaitu dengan memilih staf yang sama-sama tertarik dengan genre film yang dibuat. Terakhir, Kak 

Ninin juga memberi tahu tentang apa itu CGI dan seputarnya. Materi yang diberikan sangat bagus dan 

membuat kita lebih tertarik akan dunia perfilman. 

 

Pada kegiatan Labs Digital sesi kedua bersama kak Deswara, kami diberi materi tentang dunia perfilman 

dan animasi dalam beriklan pada sosial media. Kak Deswara memberikan tips agar film-film tersebut dapat 

lebih menarik dan terlihat lebih nyata lagi, yang aslinya itu hanya digital namun dapat terlihat seperti nyata. 

Kak Deswara juga meminta kami untuk membuat iklan tentang mengapa harus menggunakan masker? Yang 

nantinya harus kami post di instagram kami dan meng-tag Kak Deswara. Untuk iklan yang paling bagus, 

nanti akan diberi hadiah oleh kak Deswara. Sesi kegiatan tersebut sangat menyenangkan karena kami jadi 

termotivasi untuk belajar membuat iklan yang menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Kiyoshi Reshad Hananto - 16  

 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Pada Selasa 29 September 2020, SMP Labschool melaksanakan acara Ceramah Umum sekaligus Digital 

Labs. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengikuti acara tersebut dan pandangan saya 

mengenai acara tersebut. Untuk informasi mengenai acara tersebut anda dapat menyalin link berikut, 

https://youtu.be/bND3YVWnSTg 

 

Selasa, 29 September 2020 pukul 07.00 WIB. Semua siswa memasuki zoom untuk pengkondisian. Pukul 

07.10 acara dimulai dengan pembukaan dan berdoa. Setelah pembukaan ada sambutan-sambutan dari Ketua 

POMG, yaitu dr. Deny Aryasari M.Kes, lalu ada sambutan dari Kepala SMP Labschool Jakarta, yaitu Drs. 

Asdi Wiharto, dan yang terakhir ada sambutan dari Kepala BPS Laboratorium UNJ, yaitu Prof. Dr. 

Achmad Sofyan Hanif, M.Pd. Acara Ceramah Umum dan Digital Labs 2020 dibuka setelah pembacaan doa 

oleh Bapak Drs. Dedi Hadi Rizki. 

 

Mula-mula kelas 8 dan 9 pindah ke breakout room, sedangkan kelas 7 tetap di main room. Setelah 

pengkondisian kembali narasumber kelas 8, yaitu kak Firman Ramdhani, M.Psi, Psikolog memasuki breakout 

room kelas 8. Ceramah umum dimulai dengan pembacaan profil narasumber. lalu, semua siswa kelas 8 

diarahkan untuk menjawab pertanyan di menti.com. Semua siswa kelas 8 ditanya bagaimana jadinya kalau 

kita tidak menggunakan handphone/smartphone selama satu minggu. Kebanyakan siswa menjawab 

"gabut"  dan "bosan/bosen". Hal itu menandakan kalau handphone/smartphone sangat penting bagi kita. 

Entah itu untuk hiburan, komunikasi, dan sebagainya. Setelah itu, kak Firman membahas betapa pentingnya 

smartphone di kehidupan kita dan bagaimana cara yang baik untuk menggunakannya.  

 

Sebenarnya masih ada dua pertanyaan lagi di menti.com, tetapi saya tidak begitu ingat. lalu kegiatan 

Ceramah Umum diakhiri dengan sesi tanya jawab dan istirahat pada pukul 09.30. Pada waktu istirahat 

semua siswa kelas 8 tidak boleh leave meeting, tetapi hanya boleh menonaktifkan kamera agar tidak susah 

saat join untuk Digital Labs nantinya. 

 

Pukul 10.00 waktu istirahat telah berakhir semua siswa kelas 8 diwajibkan mengaktifkan kameranya. Lalu 

kedua narasumber untuk Labs Digital kelas 8, yaitu kak Deswara Aulia dan kak Ninin Musa memasuki 



 

breakout room zoom kelas 8. Kak Deswara Aulia merupakan seorang Pakar dan Praktisi Digital, sedangkan 

kak Ninin Musa merupakan seorang Produser Film.  

 

Narasumber pertama, yaitu kak Ninin Musa menjelaskan tentang dunia film. Dijelaskan bahwa membuat 

film tidak semudah yang kami kira dan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Banyak dari kami yang 

tertarik dengan film. Selanjutnya, kak Deswara Aulia juga menjelaskan tentang film, tetapi sedikit berbeda 

karena kak Deswara Aulia lebih banyak menjelaskan tentang CGI dan Sound Effect. Kak Deswara 

menjelaskan kalau banyak objek di dalam film yang dibuat dengan CGI dan memberitahu kami kalau Sound 

Effect dalam film itu sangat penting. Contohnya, jika film horror tanpa dukungan suara dan suasana 

makanya film itu tidak akana menjadi film horror. Lalu, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan acara 

diakhiri dengan penutupan. 

 

Jujur saya tidak tertarik sama sekali dalam dunia film. Apalagi dalam hal pembuatan film. Oleh karena itu, 

saya tidak fokus saat acara Digital Labs berlangsung dan hanya fokus pada acara Ceramah Umum dan 

Dialog Interaktif. Itu adalah penyebab saya tidak menjelaskan kegiatan Digital Labs secara rinci. Namun, 

secara keseluruhan acara tersebut sangat bermanfaat bagi kami semua. Terutama bagi orang yang belum 

dapat mengatur waktu online dan offline dan bagi yang tertarik pada dunia film. Sekian pengalaman saya 

dalam mengikuti kegiatan Digital Labs 2020. Terima kasih… 

 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Lulu Aulia Shafira - 17  

 

Assalamualaikum wr wb, 

 

Nama saya Lulu Aulia Shafira, absen 17 dari kelas 8f. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menceritakan 

pengalaman saya mengikuti acara Digital Labs, dialog interaktif dan ceramah umum yang diadakan pada 

hari Selasa tanggal 29 september 2020.  

 

Acara Digital Labs, ceramah umum dan dialog interaktif dilaksanakan di SMP Labschool Jakarta melalui 

aplikasi zoom. Acara tersebut diadakan untuk anak kelas 7, 8, 9. Acaranya mulai dari jam 7.00 hingga jam 

12.00. Pembawa materi Digital Labs di kelas 8 ada Bu Ninin Musa dan Pak Deswara Aulia. Dan untuk 

pembawa materi dialog interaktif kelas 8 tahun ini adalah kak Firman.  

 

Materi yang dibawa kak Firman tentang psikologi itu sangat bagus dan bermanfaat. Selain itu, cara 

pembawaan materinya sangat mudah dipahami dan kami yang dengar juga tidak bosan. Setelah ada materi 

dari kak Firman, kami istirahat 30 menit. Setelah istirahat lanjut dengan Digital Labs yang dibawa oleh Bu 

Ninin Musa dan Pak Deswara Aulia. 

 

Saya sangat suka dengan materi Bu Ninin yang tentang dunia perfilman, Bu Ninin merupakan produser 

film, dan salah satu karyanya berjudul The Sacred Rihana. Saya sangat suka oleh materi itu karena saya 

memiliki ketertarikan di dunia film dan sangat bermanfaat bagi saya. Setelah Bu Ninin selesai membawa 

materi dilanjut oleh Bapak Deswara Aulia tentang animation production. Tidak hanya mendengar materi, 

kepada Bu Ninin Musa dan Pak Deswara Aulia kita juga dapat bertanya, kalau kita bertanya kita akan 

mendapatkan kesempatan hadiah berupa uang. Pada materi Digital Labs kali ini saya sangat suka dan 

bermanfaat. Sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terimakasih telah 

membaca blog ini sampai akhir. Akhiir kata….. 

 

Wassalamu’alaikum wr wb. 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Made Sekar Ayu Dia- 18 

 

Digilabs tahun ini dilaksanakan pada tanggal 29 September. Para siswa memasuki zoom angkatan pada jam 

07:00, dimana dilaksanakan conditioning. Setelah conditioning, pembukaan dimulai oleh MC, juga terdapat 

sambutan dari ketua POMG, kepala SMP Labschool Jakarta, dan kepala BPS Laboratorium UNJ. 

 

Sebelum dibagi per-angkatan dengan fungsi breakout rooms untuk melaksanakan ceramah umum dan dialog 

interaktif, diadakan do’a bersama. Breakout rooms berbeda per-angkatan, dimana kelas 7 tetap di main room 

dan kelas 8 serta kelas 9 dipindah ke breakout roomsnya sendiri.  

 

Material ceramah umum per-angkatan berbeda-beda, untuk kelas 7 temanya adalah “Menjadi Pribadi dan 

Teman yang Baik selama PJJ” yang disampaikan oleh Zahrina Amelia, M.Pd., untuk kelas 8 “Bijaksana 

Berselancar Internet di Masa Pandemi Covid-19” yang disampaikan oleh Firman Ramdhani, M.Psi, 

Psikolog, dan untuk kelas 9 “Kecemasan Remaja di Masa Pandemi Covid-19” yang disampaikan oleh Farraas 

Afiefah Muhdiar, M.Sc., M.Psi, Psikolog. 

 

Karena saya merupakan siswa kelas 8, saya mendengar tentang topik kedua, dimana kami belajar untuk 

berhati-hati dalam mengakses internet. Karena banyak dari kita mempunyai akses internet yang bebas dan 

tidak terbatas, maka kita harus berhati-hati agar tidak termanipulasi oleh orang yang jahat. 

 

Walaupun materi yang diberinya bagus, saya juga harus kritikal dengan beberapa kata-katanya. Saya 

mengamati beberapa kata-katanya dan sebenarnya, ada pengertian yang seharusnya tidak boleh 

disampaikan, atau kata-kata yang merupakan misinformasi. Orang dengan kegangguan mental, secara 

spesifik BPD (Borderline Personality Disorder) bukan otomatis orang jahat, itu hanya karena stigma sosial.  

Ceramah umum dan dialog interaktif dilaksanakan selama 1 jam dan 45 menit, dari jam 07:45 sampai 09:30. 

Setelah ceramah umum dan dialog interaktif selesai, terdapat istirahat selama 30 menit, sampai jam 10:00. 

 

Acara Digilabs utama mulai pada jam 10:00. Untuk angkatan saya, kami pertama belajar tentang 

sinematografi dan perubahan pada industri dan pekerjaan yang berkait dengan film karena pandemi. Materi 

ini disampaikan oleh Kak Ninin Musa. Sinematografi merupakan proses merekam sesuatu dengan kamera, 

dan memuat semua elemen visual di layar, termasuk pencahayaan, pembingkaian, komposisi, gerakan kamera, 

sudut kamera, pemilihan film, pilihan lensa, kedalaman bidang, zoom, fokus, warna, eksposur, dan filtrasi. 

Untuk memproduksi film yang bagus, harus diperhatikan sinematografinya secara hati-hati agar hasil 

akhirnya bagus, ini adalah proses yang penting.  



 

 

Industri film telah terpengaruh secara negatif oleh pandemi, karena pembatasan pada fasilitas umum yang 

membuat pembuat film susah mendapatkan tempat lebih luas untuk merekam sesuatu, dan sinema yang tutup 

agar orang tidak berkumpul di tempat sepertinya dan menjadi terinfeksi. 

 

Untuk materi setelahnya, kita belajar tentang animasi. Materi ini disampaikan oleh Kak Deswana Aulia. 

Animasi merupakan sebuah gambar yang tampak seperti sebuah sesuatu yang bergerak, dengan menggambar 

beberapa frame yang disatukan menjadi satu, dan saat diputarkan dalam sekuensi per-gambar terdapat 

sebuah efek dimana gambar bergerak. 

 

Animasi terdapat di banyak bentuk, seperti animasi 2D (seperti yang hand drawn, atau digambar tangan), 

animasi 3D, dan animasi stop motion (yang merupakan sesuatu animasi dimana seseorang menggunakan 

plastisin atau objek lain yang sedikit dikit digerakkan untuk membuat efek gerak sendiri). 

 

Selain itu, aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi juga bervariasi, ada aplikasi spesifik untuk 

membuatnya, aplikasi slideshow seperti Microsoft powerpoint, dan banyak lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Muhammad Arash Ishak - 21 

 

Assalamualaikum wr wb, 

 

Haloo, Nama saya Muhammad Arash Ishak dari kelas 8F dan hari ini saya ingin bercerita pengalaman 

Ceramah Umum dan Digital Labs saya. Pada hari Selasa, 29 Oktober 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 dengan 

menggunakan digital. Ceramah umum dan Digital Labs diadakan setiap tahunnya di SMP Labshcool 

Jakarta. Pemberi materi ialah Kak Firman Ramdhani yang memberi materi tentang sosial media, Bapak 

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

materi tentang dunia perfilman.  

 

Poster acara Digital Labs tahun 2020 adalah tentang Teen and Tech : "Navigating Digital Landscape" 

menggunakan platform Zoom Meetings pada hari Selasa, 29 September 2020. 

Acara Ceramah Umum dan Digital Labs diadakan di platform Zoom Meetings. Zoom Meetings adalah 

aplikasi yang sangat penting di saat saat pandemi ini untuk belajar, bekerja dan bersosialisasi. Pembicara-

pembicara memberi materi menggunakan aplikasi Zoom Meetings dan saya berserta seluruh teman-teman 

saya menyimak dengan baik. Ketika pembicara sudah selesai memberikan materi dibukalah sesi untuk tanya 

jawab. Bagi 7 perserta yang bertanya terbaik akan diberi saldo Gopay atau OVO sebesar Rp.100.000,00. 

Saldo Gopay atau OVO akan diberikan setelah acara Ceramah Umum dan Digital Labs berakhir, lebih 

tepatnya pada sore hari.  

 

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.  

 

Acara diadakan di hari Selasa, 29 Oktober 2020. Acara dimulai dipagi hari dan diakhiri saat dzuhur. Yang 

berpatisipasi adalah seluruh 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 07.00 Pagi dan berakhir pukul 12.00 Siang.     



 

Menurut saya, materi yang diberikan di acara Digital Labs dan Ceramah Umum ini sangat bermanfaat bagi 

saya. Karena, materi-materinya berhubungan dengan teknologi dan teknologi pada masa saat ini sangat lagi 

dibutuhkan. Materi-materi yang diberikan juga menarik banget untuk dibahas dan didiskusikan secara 

bersama. Saya juga sangat menyukai materi-materi yang diberikan pembicara-pembicara kemarin. Saya 

sangat berterimakasih sekali kepada 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 seluruh siswa siswi SMP Labschool Jakarta. Sekian adalah cerita pengalaman 

saya untuk acara Ceramah Umum dan Digital Labs 2020 saya, 

 

Wassalamu’alaikum wr wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis: Muhammad Ikhsan Novprandi – 22 

 

Assalamu’alaikum wr wb, 

 

Nama saya Muhammad Ikhsan Novprandi dan hari ini saya akan menceritakan tentang Kegiatan Ceramah 

umum dan Digital labs. Pada hari Selasa 29 September 2020, SMP Labschool Jakarta mengadakan acara 

Ceramah Umum dan Digital Labs. Saya bangun jam 05:30 dan langsung mandi dan sholat subuh. Setelah 

itu saya sarapan pagi makan nasi goreng dengan ayam. 

 

Ceramah Umum dimulai lebih dulu dari Digital Labs yaitu pukul 07.15 - 9.30 pagi. Ceramah Umum diisi 

oleh pembicara bernama Kak Firman Ramdhani. Kak Firman menyampaikan materi dengan penyampaian 

yang sangat seru dan menyenangkan, dimana pada saat terakhir kak Firman memberikan sesi tanya jawab 

kepada murid kelas 8. Di sesi ini banyak siswa-siswi kelas 8 yang aktif memberikan pertanyaan kepada Kak 

Firman, ada yang melalui private chat zoom dan ada juga yang melalui chat everyone. 

 

Pukul 09.30 tiba Kak Firman harus mengakhiri kegiatan Ceramah Umum tersebut karena para siswa harus 

istirahat sejenak sampai pukul 10.15 dengan tidak meninggalkan meeting tapi boleh me-nonaktifkan kamera. 

Saat istirahat saya mengistirahatkan mata saya agar saat acara berikutnya saya tidak terlalu sakit mata dan 

juga makan makanan ringan agar saya tidak terlalu lapar. 

 

Setelah istirahat, saya kembali ke kamar saya dan mengaktifkan kamera, karena saya akan melakukan acara 

Digital Labs yang diisi oleh Ibu Ninin Musa dan Bapak Deswara Aulia. Pada sesi pertama diisi oleh Ibu 

Ninin Musa. Ibu Ninin Musa tidak Menyampaikan materi, dia bercerita tentang pengalaman dia di dunia 

perfilm-an dan menjawab pertanyaan dari siswa-siswi. Sesi satu telah selesai dan dilanjutkan ke sesi 

selanjutnya yang diisi oleh Bapak Deswara Aulia. Saya tidak terlalu banyak mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh Bapak Deswara karena menurut saya agak membosankan, tapi saat saya perhatikan, siswa 

lain tampaknya mendengarkan Bapak Deswara Aulia, mungkin karena saya memang kurang suka dengan 

topiknya. 

 

Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengalaman saya di acara Digital Labs dan Ceramah Umum. 

Semoga bermanfaat 

 

Wassalamu’alaikum wr wb. 



 

Penulis : Muhammad Nabil Rachman - 23 

 

Assalammualaikum wr wb, 

 

Pada hari Selasa 29 september 2020, SMP Labschool Jakarta mengadakan acara Digital Labs dan Dialog 

interaktif. Saya bangun jam 05:30 dan langsung mandi dan sholat subuh setelah itu saya sarapan pagi makan 

cereal dan susu putih. 

 

Dialog interaktif dimulai lebih dulu dari Digital Labs yaitu pukul 07.15 - 9.30 pagi .Dialog interaktif diisi 

oleh pembicara bernama Kak Firman Ramdhani, Kak Firman menyampaikan materi dengan penyampaian 

yang sangat seru dan menyenangkan. Pada saat terakhir, Kak Firman memberikan sesi tanya jawab kepada 

murid kelas 8, di sesi ini banyak siswa-siswi kelas 8 yang aktif memberikan pertanyaan kepada Kak Firman, 

ada yang melalu private chat zoom dan ada juga yang berbicara secara langsung. Pukul 09.30 tiba Kak 

Firman harus menyudahi kegiatan dialog interaktif karena siswa harus istirahat sejenak  sampai pukul 10.15 

dengan tidak meninggalkan meeting tapi boleh me-nonaktifkan kamera. 

 

Setelah istirahat, siswa sudah harus kembali mengaktifkan kameranya. Di acara Digital Labs ini diisi oleh 

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

menyampaikan materi. Dia bercerita tentang pengalamannya tentang dunia perfilm-an dan menjawab 

pertanyaan dari siswa-siswi. Sesi satu telah selesai dan dilanjutkan ke sesi selanjutnya yang diisi oleh Bapak 

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

menurut saya agak membosankan, tapi saat saya perhatikan, murid lain tampaknya mendengarkan Bapak 

Deswara Aulia, mungkin karena saya memang kurang suka dengan topiknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Muhammad Naufal Syarifuddin - 24 

 

Assalamu’alaikum wr wb, 

 

Nama saya Muhammad Naufal Syarifuddin, di blog ini saya akan menceritakan pengalaman acara ceramah 

umum dan Digital Labs saya. 

 

Sebelum acaranya dimulai saya sudah penasaran, apakah acaranya tentang tech yang berhubungan tentang 

pandemic ini seperti zoom atau tech yang dibahas akan lebih unik, jawaban saya sudah terjawab dalam 

posternya. 

 

Posternya ini tentang berkata bahwa acaranya tentang remaja dan teknologi, terutama cara menavigasi 

tempat digital seperti internet. Pada Selasa, 29 Oktober 2020 acara Digital Labs dimulai, lebih tepat pada 

jam 7 pagi. Satu jam pertamanya hanya conditioning karena acaranya lewat zoom dan juga ada pembukaan 

dari ketua POMG, kepala sekolah SMP Labschool Jakarta, dan kepala BPS Laboratorium UNJ dan juga 

ada do’a dari guru agama kelas 8, pak Dedi. 

 

Akhirnya pada pkl 07.45 acaranya sudah mulai. Acara pertama adalah Ceramah Umum dan pemberi 

ceramahnya itu kak Firman Ramdhani yang materinya tentang bijaksana berselancar internet di masa 

pandemi Covid-19. Setelah materinya kami diberi istirahat 30 menit, pada jam 10 itu baru langsung materi 

pertama Labs Digital. Materinya dibawakan oleh Ibu Ninin Musa tentang pengalamannya di dunia 

perfilman. Pada sesi kedua Digital Labs, materinya dibawakan oleh Kak Deswara Aulia yang bekerja 

sebagai animator di luar negeri tapi sekarang kerjanya praktisi online media dan marketing. Sesi kedua itu 

tentang animasi dan beriklan pada sosial media. 

 

Bagi saya materinya sangat bagus dan bermanfaat. Materi Ceramah Umum tentang cara berinternet pada 

masa pandemi jadi pasti sangat bermanfaat. Kedua sesi Digital Labs belum bermanfaat sekarang, tapi 

keduanya bisa digunakan di masa depan untuk bekerja. 

 

Sekian pengalaman saya pada saat Digital Labs 2020 dan terima kasih sudah membaca blog saya 

 

Wasalamu’alaikum wr wb. 

 

 



 

Penulis : Naira Malika Rasyadi - 26 
 
 

Assalamu’alaikum wr wb, 

 

Pada post kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya mengikuti acara Digital Labs di SMP 

Labschool Jakarta atau sekolah saya. Digital Labs merupakan sebuah acara yang memiliki tujuan untuk 

mendorong siswa-siswi SMP Labschool Jakarta dalam memanfaatkan teknologi digital. Saat ini remaja-

remaja menggunakan teknologi untuk berbagai macam hal, seperti: 

• Mencari informasi; 

• Berjejaring; 

• Bermain game; 

• Berbagi; 

• Berkreasi; 

• Belajar. 

Tapi remaja-remaja juga harus menguasai teknologi dalam berbagai aspek, seperti: 

• Teknologi informasi adalah bagian dari hidup kita; 

• Teknologi berkembang sangat cepat; 

• Lebih baik menjadi trendsetter daripada follower; 

• Karir di bidang teknologi; 

• Remaja juga harus kritis. 

Dan seiring dengan perpanjangan PSBB dan perkembangan teknologi, acara ini menjadi tambah spesial di 

sekolah saya. Terutama dengan kegiatan-kegiatannya untuk tahun ini, yaitu: 

• Workshop untuk belajar coding; 

• Diskusi tentang kreativitas digital; 

• Diskusi tentang medial sosial. 

 

Pada hari Selasa 29 September 2020, saya bersiap-siap mengikuti acara dengan penuh semangat di pagi hari. 

Lalu, saya masuk ke dalam zoom meeting angkatan dan mendengarkan pembukaan. Acara tersebut dimulai 

dengan sambutan dari ketua POMG, kemudian dilanjutkan oleh bapak kepala sekolah, dan kepala BPS 

laboratorium UNJ. Setelah itu, diakhiri dengan pembacaan do’a. Acara dilanjutkan dengan perpindahan 

siswa ke beberapa breakout rooms zoom dengan kelas 7 berada di main zoom, sedangkan kelas 8 dan 9 berada 

di breakout room zoom untuk persiapan kegiatan Ceramah Umum dan dialog interaktif. Setiap kelas memiliki 

tema yang berbeda saat kegiatan Ceramah Umum dan dialog interaktif, tema-tema tersebut yaitu: 

 



 

 

 

1. Ceramah Umum kelas 7 bertema, "Menjadi Pribadi dan Teman yang Baik selama PJJ" oleh Zahrina 

Amelia, M.Pd; 

2. Ceramah Umum kelas 8 bertema, "Bijaksana Berselancar Internet di Masa Pandemi Covid-19" oleh 

Firman Ramdhani, M.Psi, Psikolog; 

3. Ceramah Umum kelas 9 bertema, "Kecemasan Remaja di Masa Pandemi covid-19" oleh Farraas 

Aflefah Muhdiar, M.Sc, Psikolog. 

 

Setelah kegiatan Ceramah Umum dan dialog interaktif, waktu istirahat pun dimulai. Saya pun pergi dari 

meja belajar saya untuk mengambil minum. Kemudian, saya turut menunggu waktunya untuk saya kembali 

ke zoom meeting angkatan. Waktu itu pun telah tiba. Saya menyalakan kembali kamera saya untuk siap 

memperhatikan kegiatan acara. Tak lama kemudian narasumbernya tiba, waktunya untuk kegiatan Digital 

Labs. Mirip dengan kegiatan Ceramah Umum dan dialog interaktif, setiap kelasnya memilki kegiatan yang 

berbeda-beda juga. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu: 

1. Workshop Coding untuk kelas 7, dengan kegiatan-kegiatan mempelajari coding sederhana dan 

mengembangkan aplikasi sendiri bersama "Clevio Coder Camp"; 

2. Diskusi Kreativitas Digital untuk kelas 8, bersama Ninin Musa, produser film dan Deswara Aulia, 

pakar dan praktis digital. 

3. Diskusi Media Sosial untuk kelas 9, bersama Faris Mufid, tiktok Indonesia dan Helda Chandra, 

praktisi komunikasi. 

 

Walaupun mendapat tugas, kegiatannya tetap menyenangkan. Waktu pun mulai mendekati jam 12 siang, 

sudah jelas bahwa acara ini akan selesai. Setelah acaranya selesai, saya masih memikirkan betapa serunya 

acara ini. Acara ini memang sangat cocok dengan kondisi saat ini. Selain menyenangkan, acara ini juga 

mendorong saya untuk memanfaatkan teknologi digital dengan sebaik-baiknya. 

 

Wassalamu’alaikum wr wb. 

 

 

 

 

 

 

Digital labs 



 

Penulis : Najla Putri Wahyudi – 27 

 

Hai, nama saya Najla dari kelas 8F. Saya akan bercerita tentang Digilabs dan Ceramah Umum yang 

disengelarakan di Labschool. 

 

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 dengan menggunakan digital. Pada Digital Labs kali ini, SMP 

Labschool Jakarta mengudang 3 tamu yang membawakan materi diantaranya yaitu Firman Ramdhani yang 

membawakan materi tentang sosial media dan jejak digital, Deswara Aulia yang membawakan materi 

tentang seni dan sosial media, dan yang terakhir Ninin Musa yang membawakan materi tentang perfilm-an. 

 

Acara Digital Labs dan Ceramah Umum diadakan melalui aplikasi zoom meeting. Acara dimulai dari pukul 

7 pagi sampai pukul 12 siang. Semua murid wajib menggunakan virtual background yang sudah diberikan 

oleh wali kelas. Acara diawali dengan kegiatan ceramah umum yang dibawakan oleh kak Firman Ramdhani. 

lalu dilanjut oleh Digital Labs pemberi materinya Ibu Ninin Musa. Para siswa/i diberi waktu untuk 

beristirahat selama kurang lebih 30 menit yaitu dari jam 09.30 sampai pukul 10.00 lalu dilanjut materi yang 

dibawakan Bapak Deswara Aulia. 

  

Materi yang diberikan mereka sangat bermanfaat dan berguna untuk kehidupan sehari-hari karena 

membantu kami menggunakan gadget atau teknologi. Teknologi di masa pandemi ini sangat bermanfaat di 

kehidupan sehari-hari kita contohnya untuk menambah ilmu, belajar, bekerja maupun untung hiburan. 

 

Acara Digital Labs dan Ceramah Umum selesai pada siang hari tepat nya jam 12 lewat beberapa menit. 

Setiap selesai pembicara membawakan materi kami menyanyikan lagu. yaitu lagu terimakasih. Menurut saya 

materi kali ini sangat menarik. tapi menurut saya yang paling menarik materi kak Firman Ramdhani. 

Walaupun beberapa kali saya mengantuk ketika mendengar Digital Labs, tapi saya tetap menyimak dengan 

baik. Sekian cerita pengalaman saya, terimakasih. 

 

 

 

 



 

Penulis : Namira Aliyandari - 28 

 

Assalamu’alaikum Wr Wb, 

 

Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengelaman saya saat acara Digital Labs dan Ceramah 

Umum. Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, tepat seminggu setelah hari ke-2 PTS, sekolah 

mengadakan acara Ceramah dan Digilabs. Waktu itu kami tidak belajar di kelas online seperti biasanya dan 

pagi hari langsung dimulai dengan pembukaan dan acara ceramahnya. Setelah itu diberikan waktu untuk 

istirahat sejenak dan kemudian lanjut ke acara selanjutnya, yaitu Digilabs. 

 

Di acara Digilabs ini kami mempelajari tentang psikologi dan kesehatan mental, yakni mengenai penggunaan 

media sosial dan gadget elektronik lainnya di dalam masa COVID-19. Topik ini dibawakan oleh salah satu 

psikolog yang aktif di Mind and Brain Indonesia, mereka adalah tempat untuk mempelajari berbagai hal 

mengenai psikologi dengan cara yang seru. Mereka berada di beberapa media sosial, seperti YouTube dan 

Instagram. 

 

Kita memulai acaranya dengan pembukaan dan pengenalan tentang pengantar acara. Setelah itu dijalankan 

sebuah slide. Dimulai dengan membahas perasaan kami di tengah masa pandemi ini. Banyak orang yang 

berkata bahwa mereka stress, bosan, dan emosi-emosi lain yang negatif. Setelah itu kami masuk ke bahan 

utamanya, yaitu tentang penggunaan gadget. Kami diberi sebuah poll yang kami isi dari website yang 

bernama menti. Salah satu pertanyaan yang ditanya adalah “jika orang tua kalian melihat search history 

kamu, bagaimana mereka bereaksi?” tentu jawabannya beragam, tetapi banyak siswa yang menjawab 

“Astaghfirullah” yang memungkinkan ada banyak siswa yang telah mengkonsumsi hal-hal yang belum tentu 

baik. Kami kemudian membahas secara lebih jelas mengenai masalah ini. 

 

 Ada juga poll menti yang pertanyaannya berbunyi “apakah yang kalian rasakan jika kalian tidak 

menggunakan gadget selama seminggu?”. Banyak orang menjawab bahwa mereka akan merasa sangat bosan. 

Ada juga yang menjawab bahwa mereka akan sedikit anxious. Dan ada satu lagi poll yang bertanya tentang 

efek negatif media sosial yang kami pernah alami/rasakan secara pribadi. Banyak yang menjawab bahwa 

mereka jadi merasa lebih insecure. Ada yang juga menjawab bahwa mereka jadi lebih negatif. Setelah 

menyelesaikan survey ini, kami lanjut membahaskan secara rinci mengenai masalah ini. Kami diberi 

pencerahan dengan penjelasan dan slide yang sudah disiapkan oleh pengantar terlebih dahulu. kami 

berdiskusi dan bisa dibilang, saling sharing. 

 



 

Lebih lanjut, diberi beberapa poll menti sampai sekitar pukul 12 kurang dan diadakan sesi tanya jawab 

untuk murid kepada pengantar. Banyak sekali siswa yang bertanya. Ada yang bertanya di chat umum dan 

ada juga yang bertanya kepada pengantar secara langsung/pribadi. Banyak sekali siswa yang bertanya 

sampai semua kelas yang ikut acara tersebut paling tidak mempunyai satu perwakilan. Tetapi mereka tidak 

hanya bertanya, ada juga beberapa yang curhat tentang kondisi mereka, maupun secara mereka sendiri 

ataupun sekeluarga. Setelah menjawab beberapa pertanyaan, ternyata waktunya sudah habis. Kami 

menutup acara dengan menyanyikan lagu “terima kasih” kepada pengantar. Tetapi sebelum benar-benar 

selesai, ia memberitahu lagi bahwa ia mempunyai akun youtube yang berisi podcast-podcast mengenai 

psikologi dan juga akun instagram yang jadi tempat curhat banyak orang. 

 

Setelah itu, kami menutup zoom hari itu dan acara pun selesai. Menurut saya acara Digilabs tahun ini sangat 

berguna, apalagi dengan kondisi sekarang ini. Kami tidak hanya  mempelajari lebih tentang kesehatan 

mental, tetapi juga tentang penggunaan dan kehidupan sosial media, gadget elektronik dan hal yang kami 

konsumsi di internet 

 

Wassalamu’alaikum wr wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Raihan Hamizan Athala – 29 

  

Halo Nama saya Raihan Hamizan Athala saya bersekolah di SMP Labschool Jakarta, pada kesempatan ini 

saya akan berbagi pengalaman saya mengikuti acara Digital Labs. 

Pada Hari Selasa, 20 September 2020 SMP Labschool mengadakan kegiatan Ceramah Umum, Dialog 

Interaktif, dan Digital Labs, di acara ini kami diajarkan seputar teknologi di zaman sekarang dan diajarkan 

cara menggunakan teknologi secara benar dan bijak. Dikarenakan Pandemi Virus Corona kami 

melaksanakan Digital Labs secara virtual melalui aplikasi zoom. 

Pada jam 07.10 sampai jam 07.30 ada sambutan-sambutan dari kepala POMG yaitu ibu dr. Deny Aryasari, 

M.Kes, kemudian dari kepala sekolah yaitu Bapak Drs. Asdi Wiharto dan kepala BPS Laboratorium UNJ 

yaitu Bapak Prof. Dr. Achmad Sofyan Hanif, M.Pd. Setelah sambutan, dilakukan pembacaan do’a oleh 

bapak Drs. Dedi Hadi Rizki. Kami mulai materi pertama pada jam 07.45 dibawakan oleh Kak Firman. Di 

materi pertama kami belajar tentang Bijaksana Berselancar Internet di Masa Pandemi Covid 19. Saya sangat 

senang bisa bertemu kak Firman walaupun secara virtual. Cara penyampaian kak firman sangat mudah 

dimengerti dan menurut saya materinya sangat seru, intinya kita harus dapat membedakan mana yang baik 

dan mana yang buruk serta membedakan berita hoaks dan fakta. 

  

Setelah itu kami diberi istirahat selama 30 menit, menurut saya istirahat ini sangat berguna karena mata 

kami pasti lelah setelah menatap layar komputer dalam jangka waktu yang lama dan tidak baik untuk 

kesehatan maka karena itu kami diberi istirahat 30 menit. Istirahat itu dapat kami gunakan untuk berjemur 

atau keliling lingkungan rumah seperti di taman agar kaki kami tidak sakit karena kami duduk terlalu lama. 

Istirahat pun selesai, sekarang kami akan melanjutkan acara kami yaitu Digital Labs. Di acara ini kami 

akan membahas tentang teknologi. Digital Labs kelas 7 dengan Kak Cleivo. Mereka belajar mengenai 

bagaimana cara coding. Kelas 9 dengan Kak Farid dan kak Helda. 

 

Sementara untuk yang kelas 8 belajar bersama Kak Ninin Musa dan Kak Deswara Aulia. Materi yang 

disampaikan Kak Deswara Aulia adalah mengenai seni dalam beriklan di media social, Computer-Generated 

Imagery (CGI; bahasa Indonesia: "pencitraan yang dihasilkan komputer") adalah penggunaan grafik 

komputer (atau lebih tepatnya, grafik komputer 3D) dalam efek spesial. CGI digunakan dalam film, acara 

televisi dan iklan, dan juga media cetak. Beliau adalah orang yang sangat mengerti CGI. Menurut saya 

belajar editing video itu sangat sulit dan saya suka sekali editing video apalagi CGI butuh latihan yang lama 

untuk dapat menggunakannya, walaupun susah tapi hasil akhir ketika selesai editing-nya sangan realistis 

dan harus dilakukan bertahap. 



 

Setelah materi Kak Aulia selanjutnya adalah materi yang dibawakan oleh Kak Ninin Musa tentang 

perfilman karena beliau pernah membuat film-film. Menurut saya materi yang dibawakannya sangat bagus 

karena saya suka sekali menonton film dan cara menyampaikan meterinya juga gampang dimengerti. 

 

Acara ini selesai ketika adzan Dzuhur berkumandang, Menurut saya, materi-materi yang dibawakan oleh 

kakak-kakak pada saat Ceramah Umum dan Digital Labs ini menarik semua. Acara ini sangat memotivasi 

siswa-siswi untuk lebih pintar dalam menggunakan sosial media sehingga kita dapat mengambil dampak 

positifnya. Saya sangat bersyukur dapat bertemu dengan kakak-kakak walaupun secara virtual tapi kita 

harus tetap semangat. Segitu saja dari saya terimakasih telah membaca blog saya kali ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Ramadhan Putera Kadarsan – 30 

 

Assalamualaikum wr wb, 

 

Saya Ramadan Putera Kadarsan, hari ini saya akan membagikan kisah saya dalam mengikuti Digital Labs 

2020. Hari Selasa, 29 Oktober 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 dengan menggunakan digital. Ceramah 

Umum dan Digital Labs diadakan setiap tahunnya di SMP Labshcool Jakarta. Pemberi materi ialah Kak 

Firman Ramdhani yang memberi materi tentang sosial media, Bapak Deswara Aulia yang memberi materi 

tentang seni beserta sosial media dan Ibu Ninin Musa yang memberi materi tentang  digital dalam dunia 

perfilman.. 

 

Kami melaksanakan Digial Labs online di Platform Digital Zoom cloud meetings. Pembicara-pembicara 

memberi materi menggunakan aplikasi Zoom Meetings dan saya beserta seluruh teman-teman saya menyimak 

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

perserta yang bertanya terbaik akan diberi saldo Gopay atau OVO sebesar Rp.100.000,00. Saldo Gopay atau 

OVO akan diberikan setelah acara Ceramah Umum dan Digital Labs berakhir, lebih tepatnya pada sore hari.  

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 kami 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, 29 Oktober 2020. Acara dimulai di pagi hari dan diakhiri saat Dzuhur. Yang 

berpatisipasi adalah seluruh siswa-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 

07.00 Pagi dan berakhir pukul 12.00 Siang.     

 

Menurut saya, materi yang diberikan di acara Digital Labs dan Ceramah Umum ini sangat bermanfaat bagi 

saya. Karena, materi-materinya berhubungan dengan teknologi dan teknologi pada masa saat ini sangat lagi 

dibutuhkan. Materi-materi yang diberikan juga menarik banget untuk dibahas dan didiskusikan secara 



 

bersama. Saya juga sangat menyukai materi-materi yang diberikan pembicara-pembicara kemarin. Saya 

sangat berterimakasih sekali kepada pihak-pihak yang mengadakan acara Ceramah Umum dan Digital Labs 

di SMP Labschool Jakarta. Semoga semua materi-materi yang diberikan oleh pembicara pembicara kemarin 

dapat bermanfaat bagi saya dan seluruh siswa-siswi SMP Labschool Jakarta. Sekian pengalaman saya 

mengenai acara Digital Labs, semoga dapat bermanfaat. 

 

Wassalamu’alaikum wr wb. 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Rania Qanita – 31 

 

Halo semua, hari ini saya akan menceritakan pengalaman Digital Labs yang sempat diselenggarakan pada 

hari Selasa 29 September 2020. Tapi, kalian sudah tau belum sih apa itu Digital Labs? Digital Labs adalah 

acara yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Acara tersebut dimulai dari pukul 09.30 

hingga sekitar jam 12.00.  

 

Untuk materi pertama, dibawakan oleh Ibu Nini Musa. Beliau adalah seorang produser film. Selama acara 

berlangsung, ia menceritakan tentang produksi film dan sedikit dari kisah hidup beliau. Ia menceritakan 

awalnya dia memiliki beberapa halangan untuk menjadi di posisi dia sekarang ini. Namun akhirnya dia 

berhasil juga menjadi seorang produser film. 

 

Beliau menjelaskan tentang apa-apa saja tentang dunia perfilman. Beliau juga menjelaskan betapa 

menantangnya men-shooting film selama pandemi. Dikatakan mereka memiliki solusi seperti men-shooting 

di daerah di mana PSBB tidak diberlakukan, contohnya Yogyakarta. 

 

Untuk materi kedua, dibawakan Bapak Deswara Aulia, beliau adalah seorang pakar dan praktisi digital. 

Beliau menjelaskan tentang materi yang mengarah ke hal-hal seperti contohnya CGI. Beliau mengatakan 

bahwa penggunaan CGI memakan waktu dan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan 

efek-efek konvensional. Namun walaupun menggunakan effort yang lebih, menggunakan CGI tentu 

memiliki hasil yang jauh lebih baik. 

 

Secara keseluruhan dari pandangan saya pribadi, dua materi di atas disampaikan dengan sangat baik dan 

juga penting bagi kita generasi millenial. Saya juga tidak merasa bosan saat materi disampaikan. Sebagai 

penutup, mereka mengadakan lomba iklan layanan masyarakat untuk memakai masker sebagai pelindung 

selama pandemi. Sekian blog saya…. 

 

Terimakasih sudah membaca blog saya :) 

 

     

 

 

 



 

Penulis : Rayna hasna pratomo – 32 

 

Haloo, hari ini saya akan menceritakan pengalaman Digital Labs saya pada hari Selasa 29 September 2020. 

Saya bangun cukup pagi. Sebelum memasuki zoom angkatan tempat dilaksanakanya Ceramah Umum dan 

Digital Labs, saya tidak lupa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Saya mengklik tombol “hadir tepat 

waktu”. 

 

Acara Digital Labs mengundang berbagai narasumber yang akan berinteraksi dengan murid–murid kelas 8 

seperti saya. Digital Labs mengundang kak Ninin Musa, seorang produser film berbakat dan Pak Deswara, 

seorang pakar digital yang tak kalah hebat. 

 

Sebelum Digital Labs dilaksanakan, terdapat acara Ceramah Umum terlebih dahulu oleh Kak Firman pada 

pukul 07.00 – 09.30. Acaranya cukup mengasyikan. Lalu terdapat sesi tanya jawab, sebelum istirahat 

sejenak sampai dengan pukul 10.15. 

 

Setelah istirahat, acara Digital Labs pun mulai. Dimulai oleh kak Ninin Musa yang menyampaikan 

pengalaman dan karir dia sebagai seorang produser film. Setelah itu sesi tanya jawab, dan para murid kelas 

8 bertanya dengan antusias. 

 

Sesi kedua diisi oleh Pak Deswara yang menyampaikan tentang materi mengenai digital. Lalu kembali 

dilanjutkan oleh sesi pertanyaan. Acara digital pun selesai pada kurang lebih pukul 12.00. 

 

Acaranya cukup menyenangkan dan edukatif, banyak informasi yang dapat saya dapatkan dengan mengikuti 

acara Ceramah Umum dan Digital Labs pada hari itu. Terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Risyad Athaya Muhammad – 33 

 

Assalamu’alaikum wr wb, 

 

Nama saya Risyad Athaya Muhammad dari sekolah Labschool Jakarta. Kali ini, saya akan menceritakan 

pengalaman Ceramah Umum dan Digital Labs. Pada tanggal 29 September 2020, Labschool mengadakan 

acara Ceramah Umum dan Digital Labs. Acara-acara tersebut rutin diadakan setahun sekali. Saya jadi 

teringat ketika saya stand up saat pembukaan Ceramah Umum tahun lalu. Apa itu Ceramah Umum dan 

Digital Labs? Ceramah Umum adalah acara yang dibuat oleh POMG Labschool Jakarta dengan membahas 

hal yang berkaitan dengan mental atau psikologi. Sedangkan, Digital Labs adalah acara yang mengundang 

beberapa narasumber untuk membahas atau mengajari hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. 

Narasumber-narasumber yang diundang tahun ini untuk Ceramah Umum dan Digital Labs Angkatan 28 

adalah Firman Ramdhani (Psikolog), Ninin Musa (Produser Film), dan Deswara Aulia (Pakar & Praktisi 

Digital). 

 

Acara itu diawali dengan conditioning terlebih dahulu. Setelah conditioning, dimulailah sesi pembukaan. 

Pembukaan ini diisi dengan sambutan-sambutan dan juga do’a. Sambutan-sambutan ini diisi oleh Ketua 

POMG SMP Labschool Jakarta, Kepala Sekolah SMP Labschool Jakarta, dan Kepala BPS Laboratorium 

UNJ. Kemudian, para murid dipisah ke breakout room sesuai angkatannya, Kenapa? Karena setiap 

angkatan temanya berbeda-beda. Kami angkatan 28 memiliki tema "Berbijaksana Berselancar Internet di 

Masa Pandemi Covid-19". 

 

MC memperkenalkan Kak Firman yang menjadi narasumber untuk acara Ceramah Umum kali ini. Setelah 

itu, Kak Firman memberikan beberapa pertanyaan kepada kami melalui website menti.com. Kebanyakan 

pertanyaan tersebut terkait dengan sosial media (seingat saya). Setelah mendapat berbagai jawaban, kami 

membahas jawaban-jawaban yang didapat dari menti.com. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sesi tanya 

jawab. Kami para murid diperbolehkan untuk bertanya apapun mengenai psikologi. Kami juga diperbolehkan 

untuk bertanya lewat chat agar dianonimkan. Di sesi itu, saya bertanya "Tanda-tanda apa saja yang paling 

mudah untuk mendeteksi orang yang ingin bunuh diri?". Mengapa saya bertanya tentang itu? Karena saya 

punya teman SD yang hampir saja bunuh diri, padahal awalnya tidak ada yang tahu. Saya sangat berterima 

kasih kepada Kak Firman yang sudah menjawabnya dengan jelas dan mudah dipahami. 

 



 

Lalu, acara tersebut ditutup dan kami dipersilahkan untuk istirahat. Istirahat saya habiskan untuk makan. 

Setelah istirahat, kami melanjutkan dengan acara Digital Labs. Di Digital Labs kali ini, kami kebanyakan 

membahas tentang film. Jujur, tema film sangat membuat saya menjadi patah semangat. Kenapa? Karena 

saya sangat tidak tertarik untuk terlibat dalam dunia perfilman. Namun, yang saya dapat di Digital Labs 

kali ini adalah bahwa pembuatan film itu jauh lebih susah dan kompleks dari yang dibayangkan. Dan yang 

saya kaget, biaya produksi film ternyata jauh lebih mahal daripada yang saya bayangkan. Selain itu, alat-

alat yang dipakai untuk menyuting film sangat banyak. Dan juga tahap-tahapnya sangat banyak dan sulit. 

Tapi mungkin itu sulit hanya untuk kami yang masih menjadi murid. 

 

Materi-materi yang diberikan oleh pemateri sangat bermanfaat untuk kesiapan kita di masa pandemi dan 

juga masa depan. Sebaiknya, acara seperti ini diperbanyak di sekolah-sekolah lain. Terima kasih untuk 

Labschool dan juga POMG yang telah mengadakan acara ini di sekolah. Saya sangat bersyukur telah menjadi 

murid SMP Labschool Jakarta, karena kami diberikan materi materi yang diperlukan untuk kesiapan para 

murid. Sekian dari saya…. 

 

Wassalamu’alaikum wr wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penulis : Velya Naura Azzara Putri 

 

Assalamualaikum wr wb,  

 

Halo, nama saya Velya Naura dari kelas 8F. Kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya mengikuti 

kegiatan Digital Labs dan Ceramah Umum yang diadakan pada Selasa, 29 September 2020.  

 

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Ibu Ketua POMG, Kepala SMP Labschool 

Jakarta, dan Kepala BPS Laboratorium UNJ. Setelah itu, dilakukan sesi do'a bersama untuk mengawali 

kegiatan.  

 

Setelah selesai do'a, kami di breakout sesuai angkatan. Setelah memasuki breakout room masing-masing, 

kami mendengarkan materi yang diberikan. Untuk kelas 8, materi kegiatan Ceramah Umum dan Dialog 

Interaktifnya bertema : "Bijaksana Berselancar Internet di Masa Pandemi Covid-19." Materi ini 

disampaikan oleh Kak Firman Ramdhani, M. Psi. 

 

Menurut saya, materi yang disampaikan oleh Kak Firman Ramdhani sangat menarik dan juga 

sangat relate atau nyambung dengan kondisi sekarang ini. Kak Firman Ramdhani juga mengajak kami 

untuk mengisi dan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan menggunakan menti.com.  

 

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Siswa dan siswi kelas 8 sangat antusias bertanya kepada Kak 

Firman Ramdhani. Pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan sangat baik oleh Kak Firman dan mudah 

dimengerti oleh kami yang bertanya.  

 

Waktu menunjukkan pukul 09.30, waktunya istirahat. Saya mematikan video dan me-mute zoom saya 

kemudian menyempatkan diri untuk turun  ke lantai dasar dan minum segelas air. Jam 10.00, waktu istirahat 

sudah selesai, saya kembali ke kamar dan duduk di kursi, bersiap untuk kelanjutan acara.  

 

Acara selanjutnya adalah Digital Labs. Kali ini, narasumber yang memberikan materi adalah Kak  Deswara 

Aulia dan Kak Ninin Musa. 

 

Kak Ninin Musa memberikan materi tentang dunia perfilman. Menurut saya, itu sangat keren. Sesi tanya 

jawab dibuka, semuanya sangat antusias dalam bertanya.  



 

 

Kak Deswara juga memberikan materi yang tak kalah menarik dan seru. Siswa-siswi juga sangat antusias 

saat sesi tanya jawab dibuka.  

 

Menurut saya, seluruh rangkaian kegiatan ini bermanfaat bagi kami semua. Ketiga narasumber 

menyampaikan materi dengan baik dan mudah dimengerti.  

 

Terima kasih sudah membaca tulisan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. 

 

Wassalamu’alaikum wr wb. 
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