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Ahnaf Kaylando Wibowo
Nama saya Ahnaf Kaylando Wibowo, dan dalam blog ini saya
akan membahas tentang pengalaman saya menghadiri acara yang
terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu Digital Labs (2020)
Digital Labs dilakasanakan pada tanggal 29 September 2020.
Pada jam 07:00 - 07:10 siswa-siswa sudah harus masuk ke dalam
zoom acaranya. Seperti biasa saya bangun pada jam 05:00 dan mulai
mandi dan makan pada jam 6 kurang.

Jam 07:00 saya masuk zoom dan menunggu untuk acara
dimulai. Pada jam 07:10 acara dimulai dengan pembukaan oleh
kakak OSIS dan sambutan kepada kepala sekolah, ketua POMG, dll.
Pembukaan selesai pada jam 07:30 dan semuanya dimasukkan ke
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breakout room untuk ceramah umum berdasarkan kelasnya.
Sebelum acara dimulai lagi, panitia melakukan conditioning sekitar
15 menit dan mulai lagi 07:45. Narasumber untuk ceramah umum
kelas 8 adalah Firman Ramdhani, M.Psi, dan mempunyai tema
"Bijaksana Berselancar Internet di Masa Pandemi Covid-19".
Ceramah Umum ini berlangsung sampai 09:30. Setelah itu ada
isitirahat selama 30 menit. Jam 10:00 baru mulai Digital Labsnya
dengan tema utama “Teen & Tech: Navigating Digital Landscape”,
dengan tema untuk kelas 8 berupa "Digital Creativity". Narasumber
untuk acara utama ini ada dua, yang pertama adalah Bapak Deswara
Aulia yang membicarakan hal yang berkaitan dengan 3D animasi
dan film editing. Narasumber lainnya adalah Ibu Ninin Musa,
seorang produser film yang menjelaskan tentang pembuatan film.
Setelah selesai materi dan tanya jawabnya, acara tersebut selesai
pada jam 12:00
Itu semua yang bisa saya ingat pada acara tersebut dan terima
kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca blog ini.
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Alleta Faiza Sudiardiputri
Assalamualaikum Wr.Wb. Nama saya Alleta Faiza Sudiardiputri
dari kelas 8D, hari ini saya akan menceritakan secara singkat
pengalaman saya dalam mengikuti acara Digital Labs dan Ceramah
Umum yang diadakan oleh SMP Labchool Jakarta.

Acara Digital Labs, Ceramah umum, dan Dialog Interaktif
diadakan pada tanggal 29 September 2020. Acara ini adalah acara
yang biasanya diadakan setahun sekali di SMP Labschool Jakarta.
Pada pukul 07.00 pagi ,saat itu kami dikumpulkan dalam zoom
meeting dan dibagi dari kelas 7,8 dan 9. Saat jam 07.00 pagi, guru
guru mengabsen kami lewat zoom meeting. Setelah diabsen acara
dimulai dengan pembukaan oleh ketua POMG dan para guru. Saat
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acara dimulai , kami semua memakai virtual background ceramah
umum yang sudah diberikan wali kelas, menyalakan video di zoom,
dan memakai seragam lengkap.
Acara Ceramah umum dan Dialog interaktif ini disampaikan
oleh Kak Firman Ramdahni dengan cara penyampaian yang sangat
seru ,Kak Firman menjelaskan tentang Sosial Media kepada kami.
Selain itu kami juga diberi kesampatan untuk bertanya di akhir sesi
acara, acara ini selesai pukul 09.30. Dari pukul 09.30 sampai 10.15
siswa siswi istirahat dan dapat menonaktifkan kamera masing
masing. Jam 10.15 para siswa join kembali ke zoom meeting dan
memulai acara Digital Labs dengan juga memakai virtual backround
Digital Labs, memakai seragam lengkap, dan juga menyalakan
kamera.
Digital Labs adalah acara atau kegiatan yang membahas tentang teknologi.
Acara ini terbagi menjadi dua sesi, sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu
Ninin Musa dan sesi kedua disampaikan oleh
Bapak Deswara Aulia. Sesi pertama, materi yang disampaikan oleh Ibu
Ninin Musa adalah tentang film dan cara cara pembuatannya karena Ibu
Nisa sendiri adalah seorang produser film. Materi ini sangat menarik bagi
saya karena kita dapat mengetahui lebih dalam tentang dunia perfilman.
Selain itu ada sesi bertanya juga sehingga saya bisa lebih mengerti apa
yang dijelaskan oleh Ibu Ninin Musa. Lalu sesi ke dua ,materi kedua yang
disampaikan oleh Bapak
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Deswara Aulia ,yang merupakan orang yang handal dalam bidang
social marketing dan merupakan seorang praktisi online. Kami
dijelaskan tentang animasi dalam beriklan, dan lain lain. Bagi saya,
materi ini juga sangat menyenangkan. Di sesi ini murid juga diberikan
kesempatan bertanya agar lebih paham terkait apa yang disampaikan
oleh Bapak Deswara Aulia.Selain itu, akan ada pemenang yang akan
diberi hadiah karena menanyakan pertanyaan terbaik. Hadiahnya
berupa saldo GoPay atau OVO.
Bagi saya acara-acara Digital Labs, ceramah umum, dan dialog
interaktif ini sangat bermanfaat untuk kehidupan saya sehari-hari.
Saya jadi lebih tau banyak tentang teknologi dan tau bahwa harus
bijak dalam menggunakan teknologi. Saya yakin bahwa dengan
adanya acara acara ini dapat menambah pengetahuan dan ilmu para
siswa siswi SMP Labschool Jakarta terutama disaat pandemi corona
ini. Saya juga sangat berterima kasih dengan adanya acara ini kami
dapat menggunakan teknologi dan memanfaatkannya dengan
baik. Semoga pandemi Covid-19 ini segera selesai sehingga kita
dapat berkumpul kembali bersama sama di sekolah mengikuti acaraacara yang akan datang dengan meriah, dan tetap jaga kesehatan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum Wr. Wb
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Alyssa Sabrina Sumaputri
Assalamualaikum Wr. Wb. Halo nama saya Alyssa Sabrina
Sumaputri dari kelas 8D, hari ini saya ingin menceritakan tentang
pengalaman saya mengikuti Digital Labs dan Ceramah Umum
yang diadakan Oleh SMP Labschool Jakarta secara daring.
Digital Labs adalah acara yang membahas hal-hal yang
berkaitan dengan teknologi, sedangkan Ceramah Umum dan
Dialog Interaktif adalah acara yang bertujuan untuk menambah
wawasan, minat dan bakat siswa-siswi tentang teknologi. Acara
ini dilakukan pada tanggal 29 September 2020 secara daring
karena pandemi Covid-19.
Pukul 07.00 siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 memasuki Zoom
Meeting. Zoom Meetings adalah aplikasi yang sangat penting di
saat saat pandemi ini untuk belajar maupun untuk hal lain
seperti, bekerja dan bersosialisasi. Pada saat acara akan segera
dimulai setiap angkatan dipisah melalui breakout room. Sesi 1
acara dimulai dari pukul 07.00-09.30. Sesi 1 dimulai dengan
Dialog Interaktif dan Ceramah Umum. Sesi 2 dilaksanakan pada
pukul 10.15-12.00 dengan acara Digital Labs. Narasumber untuk
kedua acara tersebut adalah Kak Zahrina Amelia, Kak Firman
Ramdhani dan Kak Faraas Afiefah yang memberikan materi
tentang sosial media.
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Pada saat acara dimulai kami semua diwajibkan menggunakan
virtual background, menyalakan kamera, memakai seragam dan
menyimak dengan baik materi yang disampaikan oleh narasumber.
Ceramah umum dan Dialog Interaktif disampaikan oleh Kak Firman
Ramdhani. Kak Firman Ramdhani menyampaikan tentang Sosial
Media. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat. Setelah selesai
menyampaikan materi kami juga diberikan sesi tanya jawab.
Selesai acara Ceramah Umum dan Dialog Interaktif kami istirahat
selama kurang lebih 45 menit. Setelah istirahat kegiatan dilanjutkan
dengan sesi ke 2 yaitu Digital Labs. Narasumber Digital Labs adalah
Ibu Ninin Musa dan Pak Deswara Aulia. Ibu Ninin musa menjelaskan
tentang dunia perfilman. Ibu Ninin adalah seorang
Produser Film. Salah satu karya Bu Ninin adalah film Riana. Bu Ninin
membagikan pengalaman nya di dalam dunia perfilman dan
mengajarkan kita cara membuat film.

Pak Deswara Aulia menjelaskan tentang Seni beserta Sosial
Media. Pak Deswara Aulia adalah seorang Praktisi Online Media dan
Marketing. Pak Deswara memberikan kami materi tentang Dunia
Perfilman dan Animasi dalam beriklan pada Sosial Media. Pak
Deswara memberikan kami cara agar film bisa lebih menarik dan
nyata lagi. Selesai acara Digital Labs tentu saja diadakan sesi tanya
jawab lagi dan beberapa siswa-siswi diberi hadiah berupa GoPay
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sebesar Rp.100.000. Berikut ini adalah poster Digital Labs yang
bertema NAVIGATING DIGITAL LANDSCAPE:

Menurut saya acara kali ini yang diadakan oleh SMP Labschool
Jakarta sangat bermanfaat. Ada 3 acara yaitu Digital Labs, Ceramah
Umum, dan Dialog Interaktif. Seluruhnya sangat bermanfaat untuk
siswa-siswi SMP Labschool Jakarta karena kami jadi memiliki
wawasan dan pengetahuan yang luas tentang teknologi dan juga
bijak dalam menggunakannya. Terutama saat pandemi covid-19
ini tentu saja kita semua selalu membutuhkan teknologi dan acara
ini sangat berhubungan dengan situasi saat ini. Semoga kita semua
tetap bersemangat menghadapi covid-19 ini bersama-sama.
Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr.Wb.
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Arrayyan Rahmah Irsyahma
Assalamualaikum wr wb, saya Arrayyan Rahmah siswi kelas
8D. Saya akan menyampaikan mengenai kegiatan kami saat
Digital Labs.

Dalam kegiatan Digital Labs, kami siswa-siswi SMP Labschool
Jakarta melaksanakan pembelajaran yang berbeda dari biasanya.
Jika biasanya kami melakukan kegiatan pembelajaran didampingi
materi dari guru, maka pada kegiatan ini kami mendapat asupan
materi dari narasumber di luar sekolah melalui salah satu kegiatan
rutin SMP Labschool Jakarta.
Digital Labs. Namanya saja sudah terdengar keren, apalagi
acaranya sendiri. Biasa disingkat oleh warga SMP Labschool
Jakarta sebagai DigiLabs, Digital Labs merupakan kegiatan rutin
yang
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dilaksanakan setiap tahun oleh SMP Labschool Jakarta. Kegiatan ini
bertujuan mendidik siswa-siswi tentang teknologi dan informasi
serta dampak-dampaknya kepada kehidupan sehari-hari.
Digital Labs 2020 jatuh pada hari Selasa tanggal 29 September
2020. Siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 diminta memasuki zoom
meeting gabungan tepat pukul jam tujuh pagi. Kami mendengar
sambutan dari perwakilan dari POMG, Pak Asdi Wisharto selaku
kepala sekolah dan Dr. Sofyan Hanif selaku Ketua BPS Labschool.
Sambutan dari ketiganya membantu menyemangati mereka yang
mengikuti kegiatan tersebut, baik siswa maupun para guru.
Setelah itu acara dilanjutkan dengan Ceramah Umum dan
Dialog Interaktif. Siswa-siswi dipindah ke breakout room sesuai
angkatan. Jadi antara kelas 7, 8, dan 9 menerima materi yang
berbeda. Di breakout room kelas 8, kami mendapatkan materi
bertema ‘Bijaksana Berselancar Internet di Masa Pandemi Covid-19’
yang dibawakan oleh Pak Firman Ramadhani selaku narasumber
pertama kami pada acara hari itu. Beliau menjelaskan tentang
penggunaan internet yang berlebihan tanpa di-filter serta
dampaknya terhadap kesehatan mental orang, terutama remaja dan
seumuran. Penyampaian materi ini memang sangat interaktif,
bahkan ada quiz yang dapat dijawab siswa serta sesi tanya jawab.
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Diantara kegiatan Dialog Interaktif - Ceramah Umum serta
Digital Labs dipotong oleh istirahat. Kami tidak leave zoom,
hanya mematikan kamera saja. Istirahat berlangsung selama
kurang lebih 45 menit dari jam sembilan tiga puluh sampai jam
sepuluh lima belas pagi, yang dapat dihabiskan dengan istirahat
mata, makan, ataupun kegiatan lain.
Begitu istirahat selesai, murid-murid diminta menghidupkan
kamera kembali. Kami disapa oleh narasumber kedua, yaitu Ibu
Ninin Musa. Ibu Ninin Musa merupakan seorang produser film
yangberhasil memproduksi berbagai judul besar di luar sana,
seperti film ‘Galih dan Ratna’ serta film ’Riana’. Beliau tidak
membawakan materi, tetapi menceritakan tentang
pengalamannya sebagai produser film di dunia perfilman. Kami
menyimak tayangan pembuatan film ‘Riana’. Di akhir sesi ini juga
terdapat sesi tanya jawab lagi.
Sesi pertama telah berakhir dan dilanjuti oleh sesi kedua
yang diisi oleh Pak Deswara Aulia, seseorang yang jago dalam hal
online marketing. Beliau membawakan materi seni dan sosial
media. Salah satu hal yang kami daptakan adalah tips agar suatu
situs online menjadi menarik dan enak dipandang. Juga ada
challenge membuat postingan himbauan memakai masker yang
diposting di Instagram. Pengumpulan dilakukan dengan bentuk
yang beragam, mulai dari video percobaan efektifitas masker
hingga komik menggunakan
powerpoint.
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Dari kegiatan ini kami belajar banyak hal yang
berhubungan dengan sosial media dan penggunaan internet.
Hal ini tentunya dapat membantu dalam kehidupan seharihari.
Menurut saya segitu saja yang dapat diceritakan, terima
kasih sudah membaca.
Wassalamualaikum wr wb
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Ashiila Zarkasya Salsabila
Assalamualaikum wr. wb.
Perkenalkan nama saya Ashiila Salsabila dari kelas 8D absen 05.
Pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman saya
mengikuti kegiatan Ceramah Umum dan Dialog Interaktif serta
Digital Labs.

Materi pertama, materi tentang menggunakan teknologi dengan
bijaksana dibawakan oleh Kak Firman. Kak Firman membawakan
materinya dengan baik dan mudah dimengerti sehingga saya tidak
bosan saat mendengerkannya.
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Setelah materi pertama selesai, kita diperbolehkan untuk
istirahat. Kita tetap berada dalam Zoom, tapi kita diperbolehkan
untuk mematikan kamera. Kita diinstruksikan untuk
mengistirahatkan mata kita karena disaat kondisi seperti ini
kesehatan mata mudah rusak jika terlalu lama di depan komputer
atau handphone. Kita juga harus mengatur waktu dengan baik dan
tidak boleh melupakan kewajiban kita karena terlalu asik main
gadget.
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Setelah istirahat, acara dilanjutkan oleh Kak Ninin Musa. Kak
Ninin menyampaikan materi mengenai dunia perfilman; proses
membuat film, properti yang diperlukan, serta hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam membuat film. Kak Ninin juga berbagi
pengalamannya di dunia perfilman. Karena dari kecil saya sangat
tertarik dengan film, saya sangat senang dapat mendengarkan
pengalamannya Kak Ninin. Ditambah dengan cara Kak Ninin
menyampaikan materi yang seru dan asik membuat saya tetap
mendengarkannnya tanpa bosan.
Lalu, acara dilanjutkan dengan materi terakhir yang dibawakan
oleh Bapak Deswara Aulia. Materinya mirip dengan Kak Ninin,
tetapi materi ini tentang editing film, juga tentang social marketing
dalam film. Bapak Deswara Aulia menyampaikannya dengan asik,
sehingga saya sama sekali tidak bosan mendengarkannya.
Berikut video tentang Digital Labs secara lebih detail:
Sekian terimakasih, Wassalamualaikum wr. wb.
Ashiila Salsabila (05) 8D
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Athar Muhammad Kafii P.
DigiLabs/Digital Labs adalah acara dimana murid labschool
belajar tentang teknologi seperti CGI, coding, dan lain-lain.
Acara DigiLabs tahun ini berbeda dengan tahun lainnya, pada
tahun ini DigiLabs dilakukan secara online lewat zoom
meeting, acara ini diselenggarakan pada Selasa, 29 September
2020.

Acara Digilabs ini kedatangan tamu spesial, dari angkatan 28/
kelas 8 ada bapak Deswara Aulia, Pakar & Praktisi digital dan
bu Ninin Musa, Produser Film. berikut adalah hal-hal yang
dipelajari saat acara DigiLabs:

16

1. Kegunaan teknologi bagi kaum remaja
a. Mencari informasi
b. Berjejaring
c. Bermain games
d. Berbagi
e. Berkreasi
f. Belajar
2. Kenapa remaja harus menguasai teknologi
a. Teknologi informasi adalah bagian dari hidup kita
b. Teknologi berkembang sangat cepat
c. Lebih baik menjadi trendsetter daripada follower
d. Karir di bidang teknologi
e. Remaja juga harus kritis
3. Kegiatan Digilabs 2020
a. Workshop untuk belajar coding (kelas 7)
b. Diskusi tentang kreativitas digital (kelas 8)
c. Diskusi tentang media sosial (kelas 9)
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Damara Astutiningtyas
Halo, hari ini saya akan menceritakan tentang Digital Labs,
Ceramah Umum dan Dialog Interaktif.

Pertama, dimulai dari jam 7 lewat 10, dilakukan pembukaan
oleh sang MC yaitu salah satu osis yang terpilih. Selanjutnya,
setelah di laksanakan pembukaan, dilakukan sambutan-sambutan
oleh Ketua POMG yaitu ibu dr. Deny Aryasari, M.Kes, juga
dilakukan sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Labschool Jakarta
yaitu bpk Drs. Asdi Wiharto dan terakhir dilakukan sambutan oleh
Kepala BPS Laboratorium UNJ yaitu bpk Prof. Dr. Achmad Sofyan
Hanif, M.Pd. Terakhir, sebelum kegiatan ceramah umum dan dialog
interaktif dilaksanakan, dilakukan doa yang dipimpin oleh bapak
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Drs. Dedi Hadi Rizki. Semua itu dilaksana kan selama 30 menit, tdk
terlalu lama dan tdk terlalu cepat, yaitu dari jam 07:10 sampai
dengan jam 07:30.
Setelah itu, pada saat jam 07:30, siswa-siswi dipindahkan dari
main room di zoom tersebut ke zoom breakout. Siswa-siswi kelas 7
tetap pada main room tersebut namun kelas 8 dan 9 dipindah kan
ke breakout room masing-masing. Ini berjalan selama 10 menit, jadi
perpindahan ini selesai pada jam 07:40, dan sebelum pembicara
untuk ceramah umum dating, panitia melakukan conditioning
selama 5 menit, dan baru acara tersebut dilaksanakan. Ceramah
umum dimulai pada jam 07:45, untuk kelas 8, narasumber kita
untuk kegiatan ceramah umum ini adalah Firman Ramdhani, M.Psi,
Psikolog. Tema untuk kegiatan ceramah umum ini adalah Bijaksana
Berselancar internet di Masa Pandemi Pandemi Covid-19.
Di ceramah ini, kita belajar mengapa internet dapat menjadi
tempat yang sangat berbahaya untuk kita atau untuk para remajaremaja di seluruh dunia. Salah satu dari banyak poin yang
disampaikan oleh sang narasumber, adalah sosial media. Walaupun
sosial media merupakan tempat atau platform yang luar biasa dan
digunakan oleh kita semua apakah kau sudah tua atau masih muda,
kita pernah sesekali mengakses sosial media ini. Walaupun sosial
media tempat yang luar biasa, sosial media juga merupakan sumber
yang sangat besar untuk hal seperti cyberbullying. Banyak sekali
orang yang terkena efek oleh ini dan mengakhiri hidupnya.
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Dan juga banyak sekali remaja pada masa ini yang mikir, orang akan
hanya peduli ke mereka karena status sosial mereka. Jika follower
mereka sedikit, dan mereka akan mencoba untuk mendapat
following yang lebih besar, dengan following besar itu mereka akan
menjadi populer, post mereka akan mendapat likes yang banyak, jika
mereka punya twitter, mereka akan mendapat banyak retweet, dari
retweet tersebut lebih banyak orang dapat melihat post atau tweet
mereka. Jika orang ini tidak mempunyai following yang besar maka
tidak mendapat, maupun retweet, dan dapat dispekulasi orang
tersebut akan menjadi sedih. Selain tentang status sosial seseorang,
sosial media ini merupakan tempat yang dapat “meng-influence”
banyak sekali orang untuk melakukan hal yang tidak baik atau yang
tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia, banyak sekali contoh
contoh yang saya dapat tulis, namun terlalu banyak dan saya tidak
dapat menaruhkan contoh-contoh tersebut.
Itu sebagian untuk ceramah umum tersebut, selain itu kita juga
mengisi “mentimeter” yang dibuat oleh narasumber ttg hal-hal yang
terkait dengan tema tersebut. Setelah ceramah umum ini selesai,
yaitu pada jam 09:30, dilakukan istirahat selama 30 menit, istirahat
berlangsung dari jam 09:30 sampai dengan jam 10:00. Setelah
istirahat, baru kegiatan digital labs berlangsung dari jam 10:00
sampai dengan jam 12:00.
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Untuk kelas delapan, narasumbernya ada ibu Ninin Musa, yang
membicarakan tentang menjadi produser film, dan menunjukkan
beberapa clip-clip dari film yang ia telah memproduksi, ini sangat
berguna bagi yang masa depan ingin berkerja berkaitan dengan
perfilman. Dan ke narasumber kedua, yaitu Deswara Aulia, yang
membicara kan tentang berbagai hal berkaitan dengan animasi,
lebih spesifik kepada 3D animasi, kita diberikan tugas untuk
membuat video tentang mengapa kita harus memakai masker, dan
pemenang tersebut akan mendapatkan prize atau hadiah yang akan
di bawa ke rumah mereka.
Itu saja dari saya, terima kasih sudah membaca.
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Danish Digdaya Diningrat
Assalamualaikum wr wb. pada kesempatan hari ini saya akan
bercerita tentang pengalaman Digilabs saya, yang diadakan pada hari
Selasa 29 September. Acara pada hari Selasa itu diawali dengan
Ceramah Umum, acara tersebut berjalan sampai dengan jam 09.30.
Acara tersebut diisi oleh Kak Firman Ramdhani yang menyampaikan
materi tentang sosial media. Pada saat acara berjalan peserta Ceramah
Umum diperbolehkan memberikan pendapat tentang sosial media.
Menurut saya, Ceramah Umum tahun 2020 in sangat berguna dan
informatif bagi kita yang berpartisipasi.
Setelah itu, siswa-siswi diberi istirahat selama 30 menit dari 9.30
s/d 10.00. Siswa-siswi bertetap di zoom dan mengganti Virtual
Background.
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Setelah istirahat, acara Digilabs baru dimulai. Seingat saya, acara
Digilabs bertujuan untuk mengajarkan kita cara menggunakan
teknologi dengan baik dan bijaksana. Acara Digilabs ini akan diisi dengan
2 materi, tiap materi disampaikan oleh orang yang berbeda yang
memiliki keahlian dibidang tersebut. Salah satu pemateri tersebut adalah
Kak Ninin Musa, Kak Ninin membawa materi tentang dunia perfilman.
Sejujurnya menurut saya proses-proses pembuatan film kurang menarik,
saya merasa lebih tertarik dengan
hasilnya. Jadi, menurut saya materi ini kurang menarik, tetapi cara Kak
Ninin menyampaikan materi tersebut sangat interaktif dan menarik, saya
pun yang kurang menyukai materi tersebut tetap memperhatikan setiap
kata. Kesimpulan saya untuk materi pertama adalah materi nya kurang
menarik cara penyampain nya menambah
daya tarik.
Untuk materi yang kedua, yang menyampaikan materi adalah Bapak
Deswara Aulia. Pak Deswara menyampaikan materi tentang seni dalam
beriklan di media sosial dan ia menambahkan materi tentang pengunaan
CGI, sound effect, dan teknik perfilman yang lain. Menurut saya materi
lebih menarik dari yang sebelumnya, tetapi agak membosankan karena
apa cara penyampaian materi tersebut. Menurut saya, Pak Deswara
kurang terdengar antusias, atau bisa juga karena materi ini sudah
mendekat dengan akhir acara maka banyak peserta nya sudah mersa
bosan.
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Di acara Digilabs ini, 7 pertanyaan terbaik untuk 2 materi yang
sudah disampaikan akan diberi hadiah yaitu, saldo OVO/GoPay
100rb rupiah. Dan khusus materi kedua, kami ditantang membuat
poster himbauan memakai masker dan 5 poster terbaik akan diberi
hadiah rahasia. Acara ini berakhir pada jam 12.
Sekian dari cerita saya, jika ingin tahu lebih banyak tentang
Digilabs silahkan tonton video dibawah ini.
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Gheysar Fazila Saqif

Assalamu'alaikum wr. wb. nama saya Gheysar Fazila Saqif kelas
8D, absen 09, dan hari ini saya akan membahas tentang
pengalaman yang terjadi pada minggu ini, yaitu Digital Labs. Pada
hari Selasa 29 September 2020 merupakan hari dimana SMP
Labschool Jakarta mengadakan acara dialog interaktif dan digital
labs yg berlangsung dari pukul 07.00 - 12.00 . Sebelumnya, apa itu
Digital Labs?
Digital Labs adalah acara yang diadakan di sekolah SMP
Labschool Jakarta dalam rangka mengadakan aktivitas keseharian
untuk kami para siswa kelas 8 untuk mengahadapi era digital
sekarang atau era modern. Digital Labs juga merupakan acara
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berbicara dan pembahasan tentang teknologi atau informasiinformasi tentang daring yang dibawa oleh Pak Firman Ramdhani,
Ibu Ninin Musa dan Pak Deswara Aulia
Kegiatan dimulai pada pukul 07:00 dimana, kita mengadakan
conditioning dan waktu absen bagi seluruh siswa untuk mengetahui
kehadiran siswa siswi SMP Labschool Jakarta. Acara baru dimulai
pada pukul 07:10 dan dimulai dengan pembukaan oleh para MC
yaitu juga merupakan guru-guru kita. Selanjutnya, setelah
pembukaan kitra mengadakan sambutan singkat untuk ketua
POMG, kepala sekolah SMP Labschool Jakarta, dan kepala BPS
Laboratorium UNJ yaitu, ibu dr. Deny Aryasari M.Kes, bapak Drs.
Asdi WIharto, dan bapak Prof. Dr. Achmad Sofyan Hanif, M.Pd.
Setelah itu, kita mengadakan doa pembuka yang dipimpin oleh guru
agama yaitu oleh bapak Drs. Dedi Hadi Rizki.
Materi pertama dibawakan oleh Kak Firman. Materi tersebut
tentang menggunakan teknologi dengan bijaksana. Kak Firman
membawakan materinya dengan sangat baik dan mudah dimengerti
sehingga saya tidak bosan saat mendengerkannya. materi yang
dibawakan Kak Firman sangat penting yang membuat saya tambah
enjoy mendengarnya. kak Firman memberikan sesi tanya jawab
kepada murid kelas 8 pada sesi terakhir, 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
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berbicara secara langsung. Pukul 9.30 tiba kak Firman harus
mengakhiri kegiatan Dialog Interaktif karena siswa harus istirahat
sampai pukul 10.15
Pada sesi kedua, materi dibawakan oleh Bpk. Deswara Aulia
yang bertemakan tentang dunia perfilman dan animasi dalam
beriklan pada sosial media. Bapak Deswara Aulia yaitu seorang
praktisi online dan orang yang jago dalam perihal social marketing,
dimana kita dapat membahas tentang film editing dan penjelasan
dibelakangnya. Dan juga dengan Ibu Ninin Musa, seorang produser
film yang memberi kita penjelasan dalam dari sebuah proses untuk
membuat film, dari properti, dan juga casting para aktor. Beliau
adalah praktisi online media dan marketing. Sebelumnya beliau
adalah seorang animator yg bekerja di luar negeri. Beliau memiliki
banyak karya yang sangat amat menakjubkan. Pada saat akhir
materi pertama, Bpk deswara juga meminta kita untuk membuat
iklan tentang mengapa harus menggunakan masker? yang nantinya
harus kita post di instagram. Untuk iklan yang paling bagus, nanti
akan diberi hadiah olehnya, langsung dikirim ke alamat rumah yang
membuat iklan paling bagus, sesi kegiatan tersebut sangat
menyenangkan karena kita jadi termotivasi untuk belajar membuat
iklan yang menarik.
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Semua materi yang disampaikan pada acara Digital Labs
membawa manfaat bagi seluruh siswa-siswi SMP Labschool
Jakarta. Karena meskipun harus menjalani kegiatan ini secara
online namun para guru menemukan cara agar acaranya tidak
membosankan dan menarik.
Sekian dari saya, Terimakasih Wassalamualaikum wr. wb
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Hazel Khairunnisa Ardiana P.
Halo! Aku Hazel dan selamat datang lagi di blogku! Kali ini, aku
akan menceritakan pengalamanku kemarin pada hari Selasa, tanggal
29, September 2020. Jadi, pada hari itu Sekolahku mengadakan
kegiatan "Digital Labs" untuk kelas 7, 8 dan 9. Pastinya, kegiatan itu
juga akan sangat bermanfaat untuk kedepannya.

Tapi, sebelum kita ke ceritanya ayo kita kenali dulu apa sih
acara ini. Jadi, Digital Labs adalah Acara dari Sekolah yang
membahas tentang cara penggunaan dan manfaat dari Teknologi,
nah yang akan diajarkan setiap kelas pun juga berbeda-beda, Kelas
7 akan mempelajari Koding, Kelas 8 tentang Perfilman dan Cara
membuat video di Social Media oleh Kak Ninin Aulia dan Kak
Deswara Aulia, dan Kelas 9 tentang Social Media. Digital Labs ini
diadakan di Zoom Meeting karena kita belum bisa ke sekolah.
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Nah, sebelum Digital Labs kita akan melakukan kegiatan Dialog
Interaktif dan Ceramah Umum, manfaat dari acara ini kita akan
belajar bahwa selama pandemi kita pasti akan menggunakan Social
Media, tetapi dengan Social Pandemi ini pasti akan ada dampak
negatif dan positifnya, Kak Firman Rahmadani, sebagai narasumber
Dialog Interaktif kelas 8 menjelaskan bahwa kita juga bisa menjadi
senang tanpa Social Media dan dengan Social Media kita juga
mendapatkan manfaat karena kita bisa belajar di situ.
Nah, susunan acara tersebut adalah pertama-tama kita masuk
zoom meeting yang sesuai, lalu ada pembukaan oleh MC, yaitu Osis
Humas. Dan ada sambutan dari Kepala Sekolah SMP Labschool
Jakarta, Bapak Drs. Asdi Wiharto, Kepala BPS Laboratorium UNJ,
Ibu dr. Deny Aryasari M.Kes dan Bapak Prof. Dr. Achmad Sofyan
Hanif, M.Pd. Lalu kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Drs. Dedi
Hadi Rizki. Lalu, Kelas 7, 8 dan 9 akan di breakout ke room yang
sesuai lalu kita memulai acaranya.
Yang pertama, kita semua melakukan acara Dialog Interaktif
dan Ceramah Umum (yang saya sudah jelaskan di paragraf kedua),
yang menjelaskan tentang manfaat dan dampak negatif Social
Media. Acara ini dimulai dari jam 07.45- 09.30, yaitu Waktu
Istirahat. Nah, saat istirahat kita bisa memakan dan minum tetapi
kita masih di zoom agar kita tidak perlu ribet untuk masuk zoom
dan masuk ke breakout roomnya lagi, dan kita semua mematikan
kamera.
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Nah, setelah itu kita akan melakukan kegiatan utamanya, Digital
Labs yang akan dinarasumberkan oleh Kak Ninin Aulia dan Kak
Deswara Aulia. Serunya, kita bisa mempelajari teknik-teknik dalam
dunia perfilman dan cara membuat short video di Social Media.
Pada saat itu, Kak Deswara Aulia menugaskan kita dengan
membuat 1 short video tentang penggunaan masker dan di-upload
ke Instagram dengan tag @adezaulia (IG Kak Deswara Aulia) dan
#digilabs2020.
Alhamdullilahnya, aku menang dan dinominasi ke 5 short video
terbaik dan mendapatkan hadiah, saya awalnya kaget karena saya
tidak memprediksinya, tetapi itu juga akan bermanfaat jika saya
akan membuat short video lagi. Lalu, acara ini selesai pada jam 12
dan ditutup oleh POMG SMP Labschool Jakarta dan kita semua
dibolehkan untuk leave zoom meeting tersebut.
Yang bisa saya ambil dari acara ini adalah, bahwa dengan Social
Media kita bisa mendapatkan manfaat juga, tetapi jika kita tidak
menggunakannya dengan tidak benar, maka Social Media menjadi
negatif. Dengan Social Media, kita juga bisa mempelajari cara
membuat Short Video dengan gampang, karena medianya sudah
banyak dan gampang dicari. Kita juga bisa mempelajari, bagaimana
cara menjadi seorang sutradara yang baik dan cara membuat film
yang baik.
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Hilmi Abyan Aziz
Assalamualaikum. Wr. Wb. Kali ini saya akan menceritakan
tentang Digital Labs di tahun 2020 ini. Digital Labs adalah acara
yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Digital
Labs juga sering disingkat menjadi Digilabs. Digital labs ini
dilaksanakan pada hari Selasa, 29 September 2020. Digital labs
tahun 2020 ini berjudul Teen and Tech: Navigating Digital Landscape.

Pada Digital labs kali ini SMP Labschool Jakarta mengudang 3
tamu yaitu Firman Ramdhani, Deswara Aulia, dan yang terakhir
Ninin Musa. Firman Ramdhani membawa materi yang berjudul
sosmed (sosial media), Deswara Aulia membawa materi yang
berjudul seni beserta sosial media, dan Ninin Musa yang membawa
materi yang berjudul dunia perfilman.
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Saat acara mulai pada pukul 07.00 dilakukan sambutansambutan. Sambutan-sambutan dilakukan oleh bapak kepala
sekolah yaitu bapak Asdi Wiharto lalu sambutan dari POMG
Labschool dan sambutan dari ketua BPS yaitu bapak Ahmad Sofyan
Hanif. Setelah pembukaan mulailah ceramah umum dan dialog
interaktif pada pukul 7 pagi. Para murid diwajibkan menggunakan
virtual background yang sudah dibagikan. Ceramah umum diisi oleh
Kak Firman Ramdhani. Saat Ceramah umum kami tidak hanya
mendengarkan, kak Firman memberikan sesi dimana para siswa bisa
berpendapat mengenai media sosial, seperti: Apa jadinya jika kita
tidak menggunakan media social selama seminggu, apa yang
dirasakan ketika kita menggunakan media sosial, media sosial apa
yang digunakan untuk belajar, dan apa yang akan orang tua katakan
jika mereka membaca history media sosial kita hal ini yang
membuat ceramah umum tidak begitu membosankan. Ceramah
umum selesai pada pukul 9.30. Para murid diberi waktu istirahat 30
menit yang berarti acara Digital Labs akan dimulai pada pukul
10.00. Selama istirahat para murid diminta untuk tetap berada di
dalam zoom meeting agar tidak perlu di breakout lagi dan tentunya
para murid mematikan kamera.
Digital Labs dimulai pada pukul 10.00 dengan materi yang
dibawakan oleh Kak Ninin Musa di sesi pertama. Kak Ninin
menceritakan tentang pengalaman dirinya di dunia perfilman.
Bahkan ia memberikan tips and trick untuk berkarya di dunia
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perfilman. Materi ini bisa memotivasi para murid untuk berkarya di
dunia perfilman Indonesia yang sudah bagus namun masih kurang
creatornya. Pada saat sesi kedua ada materi yang dibawakan oleh
Bapak Deswara Aulia. Kami diberi materi mengenai seni dalam
beriklan di media sosial. Tidak hanya itu, 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. Saat Digital Labs 7 pertanyaan
terbaik akan diberikan hadiah berupa saldo OVO atau Gopay
sebesar 100 ribu Rupiah. Kami juga mendapat kompetisi untuk
membuat himbauan untuk menggunakan masker dan 5 pemenang
terbaik mendapat hadiah rahasia, namun hanya 6 orang yang
membuatnya. Acara Digital Labs ini akhirnya selesai pada pukul
12.00.
Acara Digital Labs ini tidak begitu membosankan dan memiliki
banyak materi yang bermanfaat bagi saya yang tertarik dalam dunia
pereditan video. Materi-materi ini juga bisa menarik para murid
untuk terjun dalam dunia perfilman yang dapat dipelajari disaat
pandemi seperti ini. Materi yang dibawakan Kak Firman Ramdhani
juga mengajarkan kita agar bijak di media sosial yang sangat penting
bagi masa depan para murid.
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Karina Rianti Putri S.
Assalamualaikum Wr. Wb. Nama saya Karina Rianti Putri Sulaksono,
saya dari kelas 8D absen 12 dan kali ini saya akan membahas
tentang Acara Digital Labs yang diadakan pada tanggal 29
September 2020 secara Virtual di Zoom.

Kegiatan ini tentunya dimulai pada pukul 07.10 pagi dan
kegiatan tersebut diawali dengan sambutan guru-guru Labschool
Rawamangun. Setelah pembukaan nya kita pun mengadakan
sambutan untuk Ketua POMG, Kepala Sekolah SMP Labschool
Jakarta dan Kepala BPS Laboratorium UNJ. Sehabis sambutan
mereka, kami melaksanakan doa pembuka acara tersebut, doa
pembuka ini dipimpin oleh Bapak Dedi Hadi Rizki. Selesai doa kami
pun mengadakan jeda 10 menit karena disaat itu sedang dibagi
Breakout Room berdasarkan angkatan masing-masing.
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07.45, kami pun memulai acara dengan berbicara dengan para
panel speaker. Materi yang diberikan pada setiap tingkat kelas itu
berbeda-beda, tidak pula sama. untuk adik-adik kelas 7 materinya
tentang "Menjadi Pribadi dan Teman yang Baik selama PJJ" dan
untuk kakak-kakak kelas 9 nya itu adalah tentang "Kecemasan
Remaja di Masa Pandemi Covid 19" dan materi untuk kelas 8 nya
adalah "Bijaksana Berselancar Internet di Masa di Masa Pandemi
Covid 19" yang dibawa oleh Narasumber Bapak Firman Ramadhani,
M.Psi, Psikolog. Kami menyimak materi yang disampaikannya
hingga pukul 09.30 yang tentunya waktu kita mulai beristirahat dan
juga sambil mengistirahatkan kedua mata kita. Tentunya sambil
kami semua istirahat kami tetap harus berada di zoom nya, tidak
boleh keluar dari zoom tersebut, harus tetap ter-connect. 10.00
kami pun kembali mengadakan acara tersebut.
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Pukul 10.00 ini, temanya diganti dengan tema "Teen & Tech:
Navigating Digital Landscape", tema yang kami semua dalami itu
bertentangan ide-ide kreatif yang berhubungan dengan teknologi.
Kami memulai tema Digital Labs yang baru dengan Bapak Deswara
Aulia. Beliau merupakan seorang praktisi online dan orang yang
jago dalam perihal social marketing. Disaat itu kita membahas
tentang editing dan penjelasan dibalik layarnya. Dan juga dengan
Ibu Ninin, yang juga merupakan seorang produser film yang
memberi kita penjelasan tentang semua proses dalam membuat
film.
Sepertinya itulah yang bisa saya ceritakan. Terima kasih untuk
kalian yang sudah Blog saya kali ini, Wassalamualaikum Wr. Wb.
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Kayana Damita Hanafy
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Nama saya Kayana Damita Hanafy
dari kelas 8D, SMP Labschool Jakarta. Hari ini saya akan
menjelaskan pengalaman saya dan apa yang saya pelajari saat
Digital Labs 2020 yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29
September 2020.
Sebelum saya jelaskan apa yang dilakukan dalam acara Digital
Labs, kita perlu tahu dulu apa itu Digital Labs. Digital Labs adalah
acara yang diadakan di SMP Labschool Jakarta dan di acara itu, kita
diajarkan tentang beberapa macam pelajaran yang berhubungan
dengan teknologi dan informasi yang terkait dengan teknologi.
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Digital Labs diadakan setiap tahun dan karena kondisi tahun ini
ada pandemi COVID-19, kita harus melaksanakan Digital Labs
lewat zoom. Di tahun sebelumnya, kita dapat bermain game yang
berhubungan dengan teknologi seperti Scratch yaitu adalah aplikasi
untuk koding. Siswa-siswi dikelompokkan menjadi beberapa
kelompok dan setiap kelompok harus bermain scratch sesuai
dengan yang diperintahkan. Yang paling cepat mengerjakannya
akan menang dan bisa mendapatkan hadiah. Tetapi, tahun ini kita
hanya diberitahukan tentang materi. Walaupun hanya dijelaskan
tentang materi, Digital Labs ini tetap seru karena kita dapat belajar
hal-hal baru dan tetap bisa memenangkan hadiah dari pembawa
materinya.
Digital Labs dimulai pada pukul 07.00. Di waktu itu siswa-siswi
dan guru-guru masuk ke zoom meetingnya sampai jam 07.10.
Setelah itu ada pembukaan oleh MC acara tersebut dan sambutan
dari kepala sekolah SMP Labschool Jakarta yaitu bapak Drs. Asdi
Wiharto, ketua POMG yaitu ibu dr. Deny Aryasari M.Kes dan
kepala BPS Laboratorium UNJ yaitu bapak Prof. Dr. Achmad Sofyan
Hanif, M.Pd. Setelah itu, ada doa untuk membuka acara Digital Labs
ini yang dipimpin oleh bapak Drs. Dedi Hadi Rizki yang merupakan
guru agama di SMP Labschool Jakarta.
Setelah doa, siswa-siswi di dalam zoom meeting tersebut dibagi
ke breakout room yaitu adalah room di dalam zoom meetingnya
yang ditentukan dan dibuat oleh host dari meeting tersebut. Siswa
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kelas 7, gurunya dan pembicara untuk kelas 7 di zoom yang utama,
kelas 8, gurunya dan pembicara untuk kelas 8 di dalam breakout
room yang satu dan kelas 9, gurunya dan pembicara untuk kelas 9
di breakout room yang lain.
Setelah dibagikan ke breakout room, pada pukul 07.45, materi
dari acara Digital Labs dimulai dengan “Bijaksana Berselancar
Internet di Masa Pandemi Covid-19” yang dibawa oleh bapak
Firman Ramadhani, M.Psi, Psikolog untuk kelas 8. Kelas 7
mendapatkan materi “Menjadi Pribadi dan Teman yang Baik selama
PJJ” dan kelas 9 mendapatkan materi “Kecemasan Remaja di Masa
Pandemi Covid-19”.
Materi pertama berlangsung sampai pukul 09.30. Setelah
materi pertama selesai, kita diperbolehkan mematikan kamera tapi
tidak diperbolehkan keluar dari zoom meetingnya. Kita disuruh
untuk mengistirahatkan mata karena mata kita sudah bertatapan
dengan layar selama berjam-jam dan itu tidak bagus untuk
kesehatan mata. Kita juga disuruh untuk berjemur supaya tubuh
kita bisa mendapatkan vitamin D karena selama pandemi ini, kita
lebih sering di dalam rumah jadi tidak terlalu banyak mendapatkan
vitamin D dari matahari.
Pada pukul 10.00, yaitu waktu istirahat selesai, kita melanjutkan
acaranya dengan materi berikutnya. Materi yang kedua
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dibawakan oleh Ibu Ninin Musa, seorang produser film yang
memberitahukan kita tentang proses membuat film.
Setelah materi yang kedua, ada materi yang terakhir yang
dibawakan oleh Bapak Deswara Aulia yang menjelaskan tentang
film editing seperti CGI sampai pukul 12.00. Setelah itu Digital Labs
sudah selesai dan siswa boleh meniggalkan zoom dan istirahat.
Seperti itulah Digital Labs 2020 di masa pandemi ini.
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Kayyisa Khalila Harryson
Assalamualaikum Wr. Wb
Nama saya Kayyisa Khalila Harryson, hari ini saya ingin
menceritakan tentang pengalaman saya terhadap acara Digital Labs.
Digital Labs adalah acara yang sering diselenggarakan oleh SMP
Labschool Jakarta, digital labs ini membahas tentang teknologi agar
menambah wawasan siswa dan siswi dalam teknologi. Acara ini
dibantu juga oleh POMG dan OSIS SMP Labschool Jakarta.
Acara yang pertama yaitu Ceramah Umum dan Dialog
Interaktif, acara ini dimulai dari pukul 07.00 hingga 09.30. Acara ini
disampaikan oleh Kak Firmah Ramdhani, materi yang disampaikan
berupa sosial media. Di akhir acara Ceramah Umum dan Dialog
Interaktif diberikan sesi tanya jawab.
Setelah acara Ceramah Umum dan Dialog Interaktif, siswa dan
siswi beristirahat (off camera) hingga pukul 10.15. Sehabis istirahat,
siswa dan siswi lanjut ke acara selanjutnya yaitu Digital Labs.

42

Poster acara Digital Labs tahun 2020 ini tentang Teen and Tech : "Navigating
Digital Landscape" menggunakan platform Zoom Meetings pada hari Selasa,
29 September 2020.

Acara Digital Labs ini dimulai pada pukul 10.15 hingga pukul
12.00 dan Digital Labs ini disampaikan oleh Bapak Deswara Aulia
yang memberi materi tentang seni beserta sosial media dan Ibu
Ninin Musa yang memberi materi tentang dunia perfilman. Di akhir
acara terdapat hadiah untuk 7 peserta yang sudah memberikan
pertanyaan yang paling penting kepada pembicaranya dan
hadiahnya untuk 7 peseta yang memberikan pertanyaan yang paling
bagus adalah OVO atau Gopay sebesar RP. 100.000,00.
Menurut saya, materi yang diberikan oleh Kak Firman
Ramdhani, Bapak Deswara Aulia dan Ibu Nini Musa sangat
bermanfaat bagi siswi dan siswa SMP Labschool Jakarta. Karena
materi-materinya berhubungan dengan teknologi sehingga siswi
dan siswa bisa mengetahui secara luas tentang teknologi.
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Manfaat-manfaat yang didapatkan dari materi yang
disampaikan oleh Kak Firman Ramdhani, Bapak Deswara Aulisa dan
Ibu Ninin Musa yaitu apa saja yang harus digunakan remaja dalam
menggunakan teknologi dalam bidang informasi dan apa saja yang
harus remaja kuasai dalam menggunakan teknologi.
Saya juga sangat menyukai materi-materi yang diberikan
pembicara-pembicara kemarin. Saya sangat berterimakasih 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.
Semoga semua peserta, tamu tamu, guru guru dan orang tua
murid yang ada pada kegiatan Digital Labs ini dapat dilindungi oleh
Allah dari virus corona. Semoga virus corona ini cepat selesai dan
kita semua bisa bertemu lagi, Amin.
Sekian dari cerita pengalaman saya
Wassalamualaikum Wr. Wb
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Keira Nasyifa Azzuhra M.
Halo nama saya Keira Nasyifa, saya akan menceritakan
keseruan dan ringkasan dari Digital Labs dan Dialog Interaktif yang
dilaksanakan oleh SMP Labschool Jakarta di tahun 2020.
Pada tahun lalu Digital Labs diadakan di sekolah. Tapi
dikarenakan pandemi ini acara harus dilaksanakan secara online.
Digital labs dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020,
acara tersebut dilakukan melalui Zoom yang diisi oleh kak Firman,
bu Ninin, dan Bapak Deswara Aulia. Dihadiri juga oleh guru-guru
dan siswa kelas 7,8,9.
Sebelum Digital Labs dimulai diadakan Ceramah Umum dan
Dialog Interaktif. Dimulai jam 07.45 – 09.30. Diawali oleh
sambutan kepala sekolah , kepala BPS, dan ketua POMG.
Dilanjutkan dengan materi ceramah umum dan dialog interaktif.
Zoom dibagi menjadi 3 breakout room untuk 3 angkatan. Kita
juga menggunakan virtual background khusus untuk ceramah dan
digital labs .Narasumber pertama adalah kak Firman Ramdhani yang
merupakan seorang psikolog.
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Materi yang dibawakan oleh kak Firman adalah penggunaan
internet di massa pandemi ini. Kita harus tau cara yang benar dalam
menggunakan internet, kita tidak bisa seenaknya dalam
menggunakan internet. Dan kita tdk boleh terlalu sering
menggunakan hp, komputer dan lain-lain karena jika kita
menguunakan terlalu lama dapat membuat mata kita kering dan
sakit.

Setelah itu ada bu Ninin yang merupakan seorang produser
film. Seorang yang sudah ahli membuat realistis dalam film. Beliau
memberitau prosesnya membuat film dan ternyata itu lebih sulit
dari yang bayangkan. Bu ninin juga pernah memproduksi film
sendiri dan hasilnya sangat bagus .
Dilanjutkan oleh bapak Deswara Aulia sebagai pakar dan
praktisi digital. Beliau mengajarkan tentng animasi 3D. 3D sendiri
adalah animasi yang mendekati wujud sempurna. Seperti yang kita
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tau bahwa membuat sebuah animasi sangat susah dan perlu
beberapa waktu yang bisa dibilang cukup lama untuk
menyelesaikannya.
Dari setiap pembicara di sini mempunyai topik-topik yang
berbeda dan dapat memberi tahu hal hal baru kepada kita. Dari
yang membahas cara menggunakan internet yang baik dan benar di
masa pandemic ini, membahas cara seorang produser film
membuat realitas dalam film tersebut, dan yang mengejarkan
tentang animasi 3 dimensi.
Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita para murid SMP
Labschool Jakarta untuk mendambah pengetahuan kita. Itu saja
yang dapat saya sampaikan terima kasih.
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Keisha Aulia Ramadhani
Assalamualaikum Wr.Wb. Nama saya Keisha Aulia Ramadhani
dari kelas 8D, hari ini saya akan menceritakan secara singkat
pengalaman saya dalam mengikuti acara Digital Labs dan Ceramah
Umum yang diadakan oleh SMP Labchool Jakarta.
Acara Digital Labs, Ceramah Umum, dan Dialog Interaktif
diadakan pada tanggal 29 September 2020 .Acara ini adalah acara
yang biasanya diadakan setahun sekali di SMP Labschool Jakarta .
Pada pukul 07.00 pagi ,saat itu kami dikumpulkan dalam zoom
meeting dan dibagi dari kelas 7,8 dan 9. Saat jam 07.00 pagi , guruguru mengabsen kami lewat zoom meeting. Setelah diabsen acara
dimulai dengan pembukaan oleh ketua POMG dan para guru. Saat
acara dimulai , kami semua memakai virtual background ceramah
umum yang sudah diberikan wali kelas, menyalakan video di zoom,
dan memakai seragam lengkap. Acara Ceramah umum dan Dialog
interaktif ini disampaikan oleh Kak Firman Ramdahni dengan cara
penyampaian yang sangat seru ,Kak Firman menjelaskan tentang
Social Media kepada kami. Selain itu kami juga diberi kesampatan
untuk bertanya di akhir sesi acara ,acara ini selesai pukul 09.30.
Dari pukul 09.30 sampai 10.15 siswa siswi istirahat dan dapat
menonaktifkan kamera masing masing .Jam 10.15 para siswa join
kembali ke zoom meeting dan memulai acara Digital Labs dengan
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juga memakai virtual backround digital labs, memakai seragam
lengkap, dan juga menyalakan kamera.
Digital Labs adalah acara atau kegiatan yang membahas
tentang teknologi. Acara ini terbagi menjadi dua sesi, sesi pertama
akan disampaikan oleh Ibu Ninin Musa dan sesi kedua disampaikan
oleh Bapak Deswara Aulia. Sesi pertama , materi yang disampaikan
oleh Ibu Ninin Musa adalah tentang film dan cara-cara
pembuatannya karena Ibu Nisa sendiri adalah seorang produser
film. Materi ini sangat menarik bagi saya karena kita dapat
mengetahui lebih dalam tentang dunia perfilman. Selain itu ada sesi
bertanya juga sehingga saya bisa lebih mengerti apa yang dijelaskan
oleh Ibu Ninin Musa. Lalu sesi ke dua ,materi kedua yang
disampaikan oleh Bapak Deswara Aulia ,yang merupakan orang
yang handal dalam bidang social marketing dan merupakan seorang
praktisi online. Kami dijelaskan tentang animasi dalam beriklan, dan
lain lain.Bagi saya, materi ini juga sangat menyenangkan. Di sesi ini
murid juga diberikan kesempatan bertanya agar lebih paham terkait
apa yang disampaikan oleh Bapak Deswara Aulia. Selain itu, akan
ada pemenang yang akan diberi hadiah karena menanyakan
pertanyaan terbaik. Hadiahnya berupa saldo GoPay atau OVO.
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Menurut saya acara-acara Digital Labs, Ceramah Umum, dan
Dialog Interaktif ini sangat bermanfaat bagi kehidupan saya sehari
hari. Saya jadi lebih tau banyak tentang teknologi dan tau bahwa
harus bijak dalam menggunakan teknologi. Saya yakin bahwa
dengan adanya acara acara ini dapat menambah pengetahuan dan
ilmu para siswa siswi SMP Labschool Jakarta terutama disaat
pandemi corona ini. Saya juga sangat berterima kasih dengan
adanya acara ini kami dapat menggunakan teknologi dan
memanfaatkannya dengan baik.Semoga pandemi covid 19 ini
segera selesai sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama
sama di sekolah mengikuti acara acara yang akan datang dengan
meriah, dan tetap jaga kesehatan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Wasslamualaikum Wr. Wb.
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Mielevo Anezka Fendra
Digital Labs 2020 Digital Labs atau yang biasa disebut
dengan Digilabs adalah acara workshop yang
diselenggarakan oleh SMP Labschool Jakarta yang focus
pada tema teknologi digital. Pada tahun ini, tema yang
diangkat adalah “Navigating Digital Landscape”. Acara ini
diselenggarakan di Zoom Meetings. Acara ini
diselenggarakan pada Selasa, 29 September 2020
Kegiatan acara Digilabs kali ini ada Workshop Coding
untuk kelas 7 bersama dengan Clevio Coding Camp dengan
kegiatan Belajar coding sederhana dan Mengembangkan
aplikasi sendiri. Untuk kelas 8, kegiatannya adalah Diskusi
Kreativitas Digital dengan pemateri Deswara Aulia seorang
Pakar dan Praktisi Digital serta Ninin Musa yaitu seorang
Produser Film. Untuk kelas 9, kegiatannya adalah Diskusi
Media Sosial dengan pemateri Faris Mufid dari TikTok
Indonesia dan Helda Chandra yang merupakan seorang
Praktisi Komunikasi. Pada acara ini juga, dibahas beberapa
topic menarik antara remaja dan teknologi serta bagaimana
menyikapi perkembangan teknologi yang kian pesat pada
era ini. Pada masa-masa seperti ini, remaja memakai
berbagai teknologi yang ada seperti handphone, tablet,
computer, dan berbagai macanya itu untuk hal yang
bermanfaat, misalnya untuk mencari informasi tentang
berbagai hal misalnya pelajaran, informasi berita terkini
seperti info
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perkembangan penanganan COVID. Selain itu, remaja juga
memakai berbagai teknologi yang ada untuk belajar jarak jauk saat
pembatasan seperti ini, sehingga proses belajar mengajar tetap
bisa berjalan.
Tidak mungkin di rumah aja tanpa interaksi dengan sesame
teman, misalnya bermain game online bersama sehingga bisa
tetap ngobrol di luar jam pelajaran, kemudian dengan interaksi di
media social dengan chatting sesame teman. Interaksi sangat
dibutuhkan di masa-masa seperti ini karena tanpa interaksi pasti
seseorang akan jenuh yang akan berujung pada stress
berkepanjangan yang tentunya berbahaya bagi kesehatan. Sharing
is caring. Walaupun terhalang jarak dan kondisi yang susah sepeti
ini maka kita harus tetap berbagi terhadap sesame sehingga masih
bisa looting pahala tanpa masalah. Kita bisa berbagi berbagai
kreasi. Ngomong-ngomong tentang kreasi, kita masih tetap bisa
berkreasi di tengah pandemic seperti ini karena mudah akses ke
berbagai resource yang di butuhkan.
Walaupun banyak manfaat yang bisa di peroleh dari topic yang
dibahas, buat apa bila tidak menguasainya. Remaja harus
menguasai berbagai teknologi yang tersedian sehingga bisa
dimanfaatkan secara maksimal tanpa kesusahan. Teknologi yang
berkembang secara cepat pun memaksa berbagai kalangan
masyarakat untuk paham teknologi. Harus karena jika masih
memakai cara lama maka akan memudahkan penyebaran penyakit
di pandemic seperti ini. Akan lebih baik jika kita yang menjadi
contoh atau tokoh yang bisa dicontoh dalam sisi positifnya. Lebih
baik menjadi trendsetter daripada menjadi follower yang hanya
mengikuti tanpa mencernanya. Menjadi contoh bisa
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membuat kita menemukan berbagai hal baru yang tidak ada
sebelumnya. Saatnya memulai berbagai hal baru seperti karir di
bidang teknologi karena jika kita hanya memakai tanpa
melestarikan maka akan terbuang banyak, maksudnya jika kita
pakai terus teknologi tanpa menemukan hal
atau inovasi baru maka lama kelamaan akan mati juga.
Terakhir kita harus tetap berpikir kritis dengan
mengesampingkan emosi sehingga hasil piker bisa rasional dan
bisa di pertanggung jawabkan. Jika kita berpikir dengan
mendahulukan emosi maka tetap bisa namun tidak bisa
diandalkan.
Sekian dulu dari bahasan saya tentang tema dan topic acara
DigiLabs kali ini. Semoga bermanfaat walau menurut saya ya
gimana gitu,
Terima kasih
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
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M. Alvan Haleef
Assalamualaikum saya M. Alvan Haleef hari ini saya
akan menceritakan tentang kegiatan digital labs dan
ceramah umum. Pada hari selasa tanggal 29 September
2020 pukul 07.00 - 12.00 telah dilaksanakan kegiatan
Labs Digital dan Ceramah Umum. Acara Ceramah
Umum diisi oleh Kak Firman Ramdhani sebagai
pembicara. Acara Labs Digital diadakan oleh POMG
SMP Labschool Jakarta. Acara tersebut diisi oleh dua
pembicara yaitu Bu Ninin Musa sebagai produser film
dan Pak Deswara sebagai pakar dan praktisi digital.

Acara Ceramah Umum di mulai terlebih dahulu, acara
ini dimulai pada pukul 07.00 - 09.30. Pada Ceramah
Umum Kak Firman.
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Acara Ceramah Umum di mulai terlebih dahulu, acara
ini dimulai pada pukul 07.00 - 09.30.Pada Ceramah
Umum Kak Firman Ramdahni menyampaikan materi
dengan penyampaian yang menyenangkan, pada saat
terakhir kak Firman memberikan sesi tanya jawab
kepada murid kelas 8, di sesi ini banyak siswa siswi
kelas 8 yang aktif memberikan pertanyaan kepada kak
firman, ada yang melalu private chat zoom dan ada juga
yang berbicara secara langsung. Pukul 9.30 tiba kak
Firman harus menyudahi kegiatan Dialog Interaktif
karena siswa harus istirahat sampai pukul 10.15 dengan
tidak meninggalkan meeting tapi boleh menonaktifkan
kamera.
Setelah istirahat dilanjutkan dengan acara Digital
Labs. Acara Labs Digital ini dibagi menjadi dua sesi, sesi
pertama diisi oleh Bu Ninin Musa dan sesi kedua diisi
oleh Pak Deswara. Ibu Ninin Musa tidak Menyampaikan
materi, dia bercerita tentang pengalaman dia tentang
dunia perfilm-an dan menjawab pertanyaan dari siswa
siswi. Sesi satu
telah selesai dan dilanjutkan ke sesi selanjutnya yang
diisi oleh Bapak Deswara Aulia. Saya tidak terlalu
banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh
Bapak Deswara karena materi yang diberikan lumayan
rumit jadinya agak membosankan.
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Menurut saya, materi yang diberikan di acara digital
labs dan ceramah umum sangat bermanfaat bagi saya
karena berhubungan dengan teknologi-teknologi dan
dibutuhkan di saat pandemi 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 pengalaman saya mengikuti acara Ceramah
Umum dan Labs Digital.Semoga kedepannya ada acaraacara seperti ini lagi.
Wassalamualaikum wr.wb.
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M. Parsa Abyan Fauzan
Saat sudah masuk zoom,kita dimulai dengan
pembukaan dan sambutan dari kepala
sekolah. Setelah pembukaan kita di pindahkan ke
breakout room agar acara bisa di mulai, pembicara
kelas 8 adalah ka firman ramadhani yang
membicarakan tentang dialog interaktif. Setelah
pembahasan itu,sebelum istirahat,ada sesi tanya
jawab,pertanyaannya di ketik di PC (private chat) ka
firman,setelah sesi tanya jaawab selesai,kita dikasih
waktu untuk istirahat sekitar setengah jam/30
menit(09.30-10.00)
Saat pukul 10.00 acara dilanjut dengan ka deswara
aulia dan ka ninin dengan materi film dan aktor.ka aulia
menjelaskan materi tentang editor/editing, film
cartoon/animasi, dan apa saja yang dibutuhkan untuk
menjadi editor. setelah itu ka ninin menjelaskan apa
yang harus dilakukan jika ada crew yang salah atau ada
kendala. setelah ka ninin dan ka aulia menjelaskan hal
itu, dibuka sesi tanya jawab seperti tadi.
Itu saja dari saya jika ada kesalahan mohon maaf.
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M. Rafi Hilmy Permana
Pengalaman saya saat Digital Labs dan Dialog Interaktif
Digital Labs dan Dialog Interaktif dilaksanakan pada tanggal
Selasa 29 september 2020 secara daring (online)
Saya bangun seperti biasa, jam 5.30 pagi melakukan ruit yang
sama; bangun, mandi shalat subuh, sarapan. Setelah itu saya
absen seperti biasa. Kita diberikan dua virtual background
untuk acara dialog interaktif dan acara digital labs.
Acara pertama ada dialog interaktif, dialog interaktif dimulai
sebelum digital labs yaitu puku 7.15-9.30. kak Firman
Ramdhani adalah pembicara yang mengisi acara dialog
interaktif tersebut kepada kelas delapan. Kak firman ramdhani
memiliki cara penyampaian materi yang sangat menyenangkan
dan dia juga bagus dengan anak anak dan mengertinya dengan
baik. Setelah kak firman ramdhani menyampaikan materinya,
kak firman ramdhani menjawab pertanyaan-pertanyaan dari
anak
labschool jakarta yang mereka sudah siapkan untuk kak firman
ramdhani yang siap untuk menjawab pertanyan anak labschool
jakarta. Anak labschool jakarta menanyakan pertanyaan yang
mereka siapkan kepada kak firman ramdhani ketika kak firman
ramdhani sedang menyampaikan materinya melalui private chat
zoom.
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Sesudah kak firman ramdhani menjawab pertanyaan yang
sudah disiapkan anak smp labschool jakarta kelas 8 ketika
kak firman ramdhani menyampaikan materinya, anak smp
labschool jakarta kelas 8 diistirahatkan pada pukul 9.30.
ketika anak smp labschool jakarta kelas 8 diistirahatkan,
anak anak sekolah menengah pertama labschool jakarta
kelas 8 tidak diperbolehkan untuk meninggalkan meeting,
tapi mereka 8 diperbolehkan untuk mematikan kamera
mereka oleh guru dan panitia sekolah menengah pertama
labschool jakarta.
Kita beristirahat dari pukul 9,30 sampai 10.15 seperti
biasa, dan kita juga disuruh untuk keluar rumah dan tidak
memakai gadget apapun. Setelah istirahat anak smp
labschool jakarta mengikuti acara kedua yaitu acara digital
labs, di acara digital labs anak smp labschool jakarta
mendengar materia yang disampaikan oleh ibu ninin musa
dan bapak deswara aulia. Di acara yang kedua ini ada dua
sesi: sesi yang pertama di isi oleh ibu ninin musa, ibu ninin
musa tidak menyampaikan materi, ibu ninin musa bercerita
tentang pengalaman ibu ninin musa tentang dunia film. Dan
dia juga menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh
anak smp labschool jakarta yang menyiapkan
pertanyaannya ketika ibu ninin musa menyampaikan
pengalaman ibu ninin musa dengan dunia film.
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Ketika sesi ibu ninin musa selesai, siswa siswi smp
labschool jakarta mengikuti sesi ke dua. Yaitu sesi yang di
isi oleh bapak deswara aulia yang saya tadi sudah sebut,
sesi bapak deswara aulia ini di isi oleh apa saja yang kamu
perlu tahu untuk memulai karier sinematografi kamu.
Di sesi bapak deswara aulia, bapak deswara aulia
menyampaikan pengalamannya juga dengan dunia film
dan dia juga bilangan mengapa sinematografi dulu itu
lebih susah dibanding yang sekarang. Kata dia dulu untuk
menggunakan program harus membayar hingga ratusan
juta hanya untuk programnya. Sekarang kita sudah ada
yang gratis namanya blender. Meskipun program
sekarang gratis, masih lebih canggih dari program yang
dulu yang harganya ratusan juta. Mengagumkan tidak?
Evolusi teknologi manusia.
Itu saja dari saya untuk pengalaman saya dan teman
teman smp labschool jakarta saya pada saat acara dialog
interktif dan acara digital labs maaf kalau ada kesalahan
tapi kayaknya ga ada soalnya kalo ada akan di highlight
jadi iya, gak ada kesalah tulisan tapi maaf kalau ada lagian.
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M. Rafi Ramadana
Assalamualaikum Wr. Wb
Perkenalkan,Nama saya Muhammad Rafi Ramadana,
Siswa Dari Labshcool Jakarta Kelas 8D, ingin
menceritakan tentang pengalaman acara Digital Labs.
Digital Labs adalah acara yang diselenggarakan oleh
SMP Labschool Jakarta, digital labs ini membahas
tentang teknologi agar menambah wawasan siswa
siswi dalam teknologi.
Acara pertama yaitu Ceramah Umum dan Dialog
Interaktif, acara ini dimulai pada pukul 07.00 sampai
09.30. Acara ini disampaikan oleh Kak Firmah
Ramdhani, materi yang disampaikan berupa sosial
media dan fungsi fungsinya. Di akhir acara Ceramah
Umum dan Dialog Interaktif diberikan sesi tanya
jawab.
Sehabis Acara itu, siswa dan siswi beristirahat
hingga pukul 10.15. Setelah istirahat, siswa dan siswi
berlanjut ke acara berikutnya yaitu Digital Labs.
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Acara Digital Labs dimulai pada pukul 10.15
sampai pukul 12.00 Siang, dan Digital Labs ini
dinarasumberkan oleh Bapak Deswara Aulisa yang
memberikan materi tentang seni dan sosial media dan Ibu
Ninin Musa yang memberi materi tentang dunia perfilman.
Di Penghujung acara terdapat hadiah untuk 7 siswa dan
siswi SMP Labschool Jakarta yang sudah memberikan
pertanyaan ke
narasumbernya. Hadiahnya Merupakan 100.000 Rp
Rupiah.
Menurut pendapat dari saya sendiri, materi yang
diberikan oleh Ka Firman Ramdhani, Bapak Deswara Aulisa
dan Ibu Ninin Musa sangat bermanfaat untuk bagi seluruh
siswa dan siswi SMP Labschool Jakarta dan termasuk guru
gurunya dan juga Ibu Ibu POMG. Karena materi-materinya
berhubungan dengan teknologi, sehingga siswa dan siswi
bisa mengetahui manfaat tentang teknologi , dan lain lain.
Manfaat-manfaat yang saya dapatkan dari materi materi
yang sudah disampaikan oleh Ka Firman
Ramdhani, Bapak Deswara Aulisa dan Ibu Ninin Musa yaitu
apa saja yang harus digunakan remaja dalam menggunakan
teknologi dalam bidang informasi dan apa saja yang harus
remaja kuasai dalam menggunakan teknologi.
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Saya sendiri sangat menyukai materi-materi
yang diberikan pembicara-pembicara kemarin.
Semoga Materi materinya bisa saya cerminkan di
kehidupan sehari - hari Saya sangat banyak banyak
berterimakasih kepada pihak-pihak yang
mengadakan acara tersebut dan untuk pembicara pembicara yang sudah datang di acara ini.
Semoga semua materi materi yang diberikan oleh
pembicara pembicara kemarin bisa bermanfaat bagi
saya dan seluruh siswa siswi SMP Labschool Jakarta
dan guru-guru serta Ibu Ibu POMG.
Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT
dan bisa cepat bertemu di acara digital labs lagi
tahun depan dengan menatap muka langsung
Aamiin
Sekian dari Saya, Maaf apabila ada kata kata yg
kurang berkenan
Wassalamualaikum Wr. Wb
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M. Rasyad Abdullah
Acara dibuka oleh mc yaitu OSIS Humas (hubungan
masyarakat) dengan sambutan dari kepala BPS SMP
Labschool Jakarta,bapak Ahmad Sofyan Hanif,
sambutan dari kepala sekolah,Bapak Asdi Wiharto dan
juga perwakilan dari POMG SMP Labschool JKT.
Selama acara kami menggunakan seragam hari selasa
dan menggunakan VB yang sama Setelah sambutan
selesai, dilanjut dengan acara dialog interaktif sebelum
itu kami di breakout room menjadi 3 kelompok
yaitu angkatan 27 28 dan 29, Pembawa materi kelas 8
untuk dialog interaktif tahun ini adalah kak Firman.
Saat Ceramah umum kami tidak hanya
mendengarkan, kak Firman memberikan sesi dimana
para siswa bisa berpendapat mengenai media sosial,
seperti: Apa jadinya jika kita tidak menggunakan media
social selama seminggu, apa yang dirasakan ketika kita
menggunakan media sosial, media sosial apa yang
digunakan untuk belajar, dan apa yang akan orang tua
katakan jika mereka membaca history media sosial kita
hal ini yang membuat ceramah umum tidak begitu
membosankan.
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Ceramah umum selesai pada pukul 9.30setelah itu kami
diberi waktu istirahat selama 30 untuk acara digilabs saat
digilabs kami juga memakai VB yang sama dan breakout
roomnya juga dibagi 3 Materi pertama disampaikan oleh Ibu
Ninin Musa. Beliau adalah seorang produser film. Beliau
merupakan produser film riana.
Beliau menjelaskan tips and triks dengan memproduksi
film dan memberitahu kita dengan cgi dan sebagainya beliau
juga memberitahu kekurangan dalam memproduksi film
dalam masa PSBB ini
Materi kedua juga yang dibawakan oleh Bapak Deswara
Aulia. beliau merupakan seorang animator profesional
beliau menjelaskan platform buat editing yang cocok untuk
windows os atau hp dan yg beliau gunakan
yaitu https://filmora.wondershare.net/ untuk materi yg
kedua ada perlombaan membuat video tentang pentingnya
menggunakan masker dari 200 lebih murid dari kelas 8
angkatan 28 hanya 6 orang yang mengerjakan
tugas/lomba dan saya merupakan salah satu yg
melakukannya dan alhamdullilah dan hadiah yang di
rahasiakan itu adalah eskrim one sevemteen rasa cookies
and cream flavor IX
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M. Risyad Fadilla
Pada hari Selasa, 29 September 2020 SMP Labschool
Jakarta mengadakan kegiatan Digital Labs atau Digilabs
dan dialog intteraktif bagi para siswa - siswi.Saya
bangun jam 06.00 pagi dan langsung sholat subuh.Lalu
aku makan pagi dan mandi setelah itu aku masuk ke
zoom meeting.
Acara dimulai pada pukul 7.00 pagi tapi sasya sudah
masuk zoom dari jam 06.55 pagi.Acara ini dibuka
dengan pembukaan dan sambutan dari kepala sekolah
dan dilanjutkan dengan pengondisian room untuk
masing - masing angkatan. Acara pertama adalah dialog
interaktif. Acara dimulai pada pukul 7.15 setelah semua
angkatan berada di room masing - masing. Untuk kami
siswa - siswi kelas 8 dialog dibawakan oleh kak Firman
Ramdhani. Kak Firman membawakan materi tentang
dunia psikologis. Setelah kak firman membawakan
materi, kan Firman membuka sesi tanya jawab bagi para
siswa - siswi dengan melalui private chat di room.
Setelah itu kita diberi waktu istirahat dari jam 9.30
hinggga jam 10.00.
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Setelah istirahat, acara dilanjutkan dengan digital labs
yang dibawakan oleh Kak Ninin Musa dan Kak Deswara
Aulia. Kak Ninin membawakan materi tentang dunia
perfilm-an dan dunia aktor. Kak Ninin juga menjelaskan
apa saja yang harus bisa dilakukan bagi crew saat ada
kendala. Lalu Kak Ninin juga membuka sesi tanya jawab.
Setelah kak Ninin, dilanjut oleh kak Deswara Aulia.Kak
Deswara Aulia membawakan materi tentang dunia
editing dan dunia film cartoon.Kak Deswara Aulia juga
menjelas kan apa saja yang perlu dimiliki dan
dipersiapkan untuk menjadi editor.
itulah pengalaman saya tentang Digital Labs dan
Dialog Interaktif. Semoga bermanfaat jika ada kata yang
salah mohon dimaafkan. Terima kasih telah membaca.
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M. Satria Vyasha Mevlana
Waktu itu Selasa 29 Oktober 2020, pada hari tersebut
diadakan sebuah acara yang bernama Digilabs, acara tersebut
terdiri dari dua bagian dan akan berlangsung selama jam
pelajaran, aku bangun pada jam 6.00 seperti biasa, setelah itu
mengerjakan rutinitas. Setelah masuk zoom yang disediakan
sekolah, siswa tiap tiap angkatan dipisah dan disuruh masuk
breakout room. Setelah itu, aku masuk kegiatan pertama, yaitu
dialog interaktif bersama pembicara pembicara yang bernama Kak
Zahrina Amelia, Kak Firman Ramdhani dan Kak Faraas Afiefah
mulai pukul 7.15 sampai pukul 9.30. Mereka membicarakan
tentang sosial media.
Pada pukul 9.30 kami disuruh istirahat sampai pukul 10.15
dengan tidak meninggalkan meeting tapi boleh me-nonaktifkan
kamera. Kalau aku sendiri ke ruang makan dan makan siang
dahulu. Setelah istirahat, materi selanjutnya dipimpin oleh Kak
Ninin Musa, beliau merupakan produser film, beliau sampai
terlibat di pembuatan film internasional lho. Kak ninin juga
membagikan tips
agar hasil film bisa menjadi lebih bagus. Selain itu, Kak ninin juga
membagikan pengalamanya dalam dunia perfilman dan tantangan
dalam membuat film dimasa pandemi sekarang ini. Aku harus
jujur, materi online dan workshop seperti ini tidak cocok untuk
aku, jadi aku tidak banyak mendengarkan materi dan tidak
menunjukkan seluruh muka pada kamera, maaf ya ;(.
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Setelah itu, kami masuklah kami ke materi kedua sekaligus
terakhir dibawa oleh Kak Deswara Aulia, beliau adalah ahli
sosial media dan marketing. Kami diberi materi tentang dunia
perfilman dan animasi dalam beriklan pada sosial media. Aku
paling suka Kak Deswara karena beliau terkesan kalem dan
punya banyak pengalaman. Selanjutnya Kak Adez memberi
cara-cara agar saat kita membuat video sehingga hasilnya
bagus dan memuaskan, seperti cara penggunaan CGI, sound
effect dan cara-cara perfilman lainnya karena kak Adez sering
terlibat dalam proyek internasional.
Setelah sesi tersebut selesai, dibuka sesi tanya jawab,
dimana 7 orang pertama mendapatkan 100 ribu rupiah, salah
satu temaku, Hilmi Abyan kebetulan mendapatkan hadiah
tersebut. Selain sesi tersebut, kami diberikan tugas membuat
video merekap materi digilabs tersebut dengan unsur grafis.
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Nadhifa Reyhani Ayesha

Halo semua, namaku Nadhifa R. A. & di blog ini, aku akan
menceritakan pengalamanku di Digilabs SMP Labschool Jakarta.
Pada hari Selasa, 28 September 2020 diadakan Digilabs.
Sebelum lebih lanjut, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu
Digilabs. Apa itu Digilabs? Digilabs atau Digital Labs adalah acara
yang diadakan di SMP Labschool jakarta dalam rangka mengadakan
aktivitas untuk para remaja menghadapi era digital atau yang biasa
disebut era modern. Di acara Digilabs kita membahas tentang
manfaat dan juga efek teknologi bagi kita para remaja yang
dibawakan oleh Pak Firan Ramdhani, Ibu Ninin Musa, & Pak
Deswara Aulia.
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Acara Digilabs dimulai sekitar pukul 7 pagi. Di waktu itu para
siswa absen. Lalu, pembukaan yang dibawa oleh guru-guru kita.
Setelah pembukaan, ada sambutan singkat dari kepala SMP
Labschool Jakarta, ketua POMG, & Ibu dr. Deny Aryasari yang
merupakan kepala BPS laboratorium UNJ. Setelah itu kita
mengadakan doa pembuka yang dipimpin oleh Bapak Dedi yang
merupakan guru agama Islam.
Lalu, ada jeda sebentar untuk membagi para siswa/siswi untuk
masuk ke breakout rooms masing-masing tergantung kelasnya.
Setelah membagi ke breakout rooms, para siswa/siswi menunggu
untuk para pembicaranya datang.
Lalu, judul materi yang dibawakan kepada para siswa/siswi juga
berbeda tergantung kelasnya. Untuk kelas 8, aku mendapat materi
yang berjudul "Bijaksana berselancar Internet di Masa Pandemi
Covid-19" yang dibawakan oleh Bapak Firman Ramdhani.
Sesi pertama sudah selesai. akupun dapat beristirahat sebentar
untuk mencuci mata, makan dan minum, & juga Sholat Dhuha.
Materi selanjutnya dibawakan oleh Ibu Ninin Musa. Beliau
merupakan produser film. Beliau merupakan salah satu produser di
film "Sacred Riana". beliau menceritakan tantangan-tantangan
menjadi direktur itu, cara menemukan aktor/aktris yang tepat untuk
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suatu karakter, & sebagainya. Kak Ninin juga menceritakan berbagai
pengalaman yang telah beliau alami di dalam dunia perfilman.
Sesi kedua dan juga terakhir dibawakan oleh Bapak Deswara
Aulia yang merupakan praktisi online media & marketing. Kamipun
diberikan materi tentang dunia perfilman dan animasi. Beliau juga
memberi beberapa cara agar gambar animasi terlihat realistis &
cukup meyakinkan. beliau juga memberikan cara-cara menggunakan
CGI, efek suara, & sebagainya. Kak Ades juga sudah terlibat di
berbagai proyek internasional.
Itu saja dari saya, sekian & terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

72

Nadisha Alya Faturohman
Assalamualaikum Wr. Wb, saya Nadisha Alya F dari kls 8D SMP
Labschool Jakarta akan membahas tentang pengalaman digilabs
yang dilaksanakan pada tanggal Selasa 29 September.

Jadi kami pertama itu masuk kedalam zoom pada pukul 07:00
untuk cek kehadiran. lalu, jam 07:10 pembukaan oleh MC. Ada
pula sambutan dari ketua POMG terlebih dahulu, itu kita berdoa
dan dimasukan kedalam breakout room karna setiap angkatan
mempunyai pembahasan yang berbeda beda.
Ngomong-ngomong apasih digilabs? Digilabs itu acara dari
Labschool untuk membahas keseharian buat kita para remaja
menghadapi era digital sekarang atau era modern. Digital Labs
juga membahas yang lain seperti dari dunia perfilman yang
dibawakan oleh kak Ninin.
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Materi pertama dibawakan oleh kak Firman. Kak Firman
membawakan materi tentang "menggunakan teknologi dengan bijak
sana". Materinya sangat bermanfaat untuk kita semua, terlebih lagi
dimasa sekarang karna kita sering menggunakan internet untuk
belajar, mencari inspirasi, dan lain lain. Setelah mendengarkan
materi ka Firman, kita mendapat waktu istirahat selama 30 menit.
Selama 30 menit itu, kita dipersilahkan off camera, kami tdak
perlu keluar dari zoom supaya tidak terlalu ribet. Sebelum istirahat
kami di beritahu untuk keluar sebentar supaya menghirup udara
segar dan tersinari oleh sinar matahari. kita juga diminta untuk
diusahakan tidak bermain gadget supaya tidak lelah matanya.
Setelah 30 menit berlalu, kitapun melanjutkan mendengar
materi dari kak Ninin Musa. Kak Ninin memberikan materi tentang
pengalamannya dunia perfilman. walau saya tidak terlalu tertarik ke
dunia perfilman, tapi materi nya cukup bermanfaat. Materinya seru
dan asik, kami diberitahu apa saja yang ada di dunia perfilman.
Setelah materi kak Ninin, kami lanjut ke materi terakhir dari
bapak Deswara Aulia tentang CGI. Sebenarnya materinya agak
mirip dengan materi kak Ninin, tetapi lebih mendalami efek CGInya. Kami diberitahu mana yang bagus mana yang kurang, kami juga
diberitahu aplikasi yang cocok untuk mengedit yang bagus.
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setelah selesai semua materi, kami semua tidak lupa menyanyikan lagu
trimakasih kakak. setelah itu kami dipersilahkan leave zoom karna
acara sudah selesai. Mungkin segitu saja pengalaman digilabs dari
saya, jika ingin menonton atau mengetahui digilabs lebih dalam bisa di
lihat dari video digilabs berikut ini:

Sekian dari saya, Wassalamualaikum Wr Wb.
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Naura Kamalian Jannatin A.
Assalamu’alaikum Wr. Wb, Nama saya Naura Kamalian J. A.
dari kelas 8D, SMP Labschool Jakarta, hari ini saya akan
membahas tentang pengalaman yang terjadi pada minggu ini, yaitu
Digital Labs.
Sebelum dimulai, kita harus tahu dulu apa itu Digital Labs,
Digital Labs yaitu acara yang diadakan di sekolahku dalam rangka
mengadakan aktivitas keseharian buat kita para remaja untuk
mengahadapi era digital sekarang atau era modern. Digital Labs
juga, merupakan panel berbicara dan pembahasan tentang
teknologi atau informasi-informasi tentang daring yang dibawa
oleh Pak Firman Ramdhani, Ibu Ninin Musa dan Pak Deswara Aulia
(untuk kita para siswa kelas 8).
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Kegiatan dimulai pada pukul 07:00 dimana, kita mengadakan
conditioning dan waktu absen bagi seluruh siswa agar tidak lost
track. Acara baru dimulai pada pukul 07:10 dan dimulai dengan
pembukaan oleh para MC yaitu juga merupakan guru-guru kita.
Selanjutnya, setelah pembukaan kitra mengadakan sambutan
singkat untuk ketua POMG, kepala sekolah SMP Labschool
Jakarta, dan kepala BPS Laboratorium UNJ yaitu, ibu dr. Deny
Aryasari M.Kes, bapak Drs. Asdi WIharto, dan bapak Prof. Dr.
Achmad Sofyan Hanif, M.Pd. Setelah itu, kita mengadakan doa
pembuka yang dipimpin oleh guru agama yaitu oleh bapak Drs.
Dedi Hadi Rizki.
Setelah doa, kita mengadakan jeda 10 menit karena di waktu
itu, kita akan dibagi ke breakout room berdasarkan kelas kita
masing-masing. Dimana, kelas 7 berada di zoom utama dan kami
para siswa kelas 8 dan 9 berada di breakout room berbeda. Pada
jeda 07:40-07:45 kita mengadakan conditioning sambal
menunggu para panel speaker yang akan nanti muncul pada
acara Digital Labs ini.
Pada pukul 07:45, kita memulai acara dengan berbicara
dengan para panel speaker atau jika lebih spesifik lagi, dengan
kegiatan ceramah umum dan mengadakan dialog interaktif dengan
para narasumber. Materi yang diberi pada setiap tingkat kelas
yaitu
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berbeda, yaitu dari kelas 7 dengan materi “Menjadi Pribadi dan
Teman yang Baik selama PJJ” ataupun untuk kakak kelas 9 dengan
“Kecemasan Remaja di Masa Pandemi Covid-19” dan kita (para
siswa kelas 8) dengan mendapatkan materi “Bijaksana Berselancar
Internet di Masa Pandemi Covid-19” yang dibawa oleh narasumber
bapak Firman Ramdhani, M.Psi, Psikolog.
Kita mengadakan materi tersebut hingga pukul 09:30 yaitu
juga merupakan waktu istirahat, kita mengadakan istirahat namun
tetap harus ter-connect dengan zoom (kita masih dapat makan
makanan ataupun istirahat dulu dari layar komputer). Kita
mengadakan istirahat dari pukul 09:30 hingga pukul 10:00. Lalu,
kita bermulai lagi.
Waktu sekarang yaitu pukul 10:00, kita memulai dengan
Digital Labs yang bertema utama “Teen & Tech: Navigating Digital
Landscape” dimana, tema yang kita dalami yaitu “Digital Creativity”
atau ide-ide kreatif yang berbau teknologi. Kita mulai Digital Labs
ini dengan Bapak Deswara Aulia yaitu seorang praktisi online dan
orang yang jago dalam perihal social marketing, dimana kita dapat
membahas tentang film editing dan penjelasan dibelakangnya. Dan
juga dengan Ibu Ninin Musa, seorang produser film yang memberi
kita penjelasan dalam dari sebuah proses untuk membuat film, dari
prop, dan juga casting para actor.
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Sepertinya, itulah yang dapat saya ingat dari acara Digital
Labs tersebut. Menurutmu yang mana yang paling menarik? Itu
saja dulu dari saya, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Nazhif Hilmi Kistijantoro
Assalamu'alaikum wr. wb. Pada kesempatan ini saya ingin
berbagi tentang pengalaman dan apa yang saya pelajari saat
Digilabs yang diadakan pada hari Selasa tanggal 29 September.
Acara ini diadakan di sekolah saya yaitu SMP Labschool Jakarta.
Di acara ini kita diajarkan cara menggunakan teknologi dengan
baik dan bijaksana.
Materi pertama dibawakan oleh Kak Firman. Materi
tersebut tentang menggunakan teknologi dengan bijaksana. Kak
Firman
membawakan materinya dengan sangat baik dan mudah
dimengerti sehingga saya tidak bosan saat mendengerkannya.
Tidak hanya seru, materi yang dibawakan Kak Firman juga
penting yang membuat saya tambah semangat mendengarnya.
Setelah materi pertama kita diperbolehkan untuk istirahat.
Kita tidak boleh keluar Zoom tapi kita diperbolehkan untuk
mematikan kamera. Kita disuruh untuk mengistirahatkan mata
kita karena disaat seperti ini kesehatan mata mudah rusak jika
terlalu lama di depan layar. Jadi, kita tidak boleh terlalu lama
didepan komputer atau handphone. Kita juga harus mengatur
waktu dan jangan sampai kita melupakan kewajiban kita karena
keasikan main gadget.
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Setelah istirahat, acara dilanjutkan dengan materi kedua
yang dibawakan oleh Kak Ninin Musa. Acara tersebut tentang
dunia perfilman. Disana Kak Ninin berbagi pengalamannya di
dunia perfilman. Walaupun saya tidak tertarik tentang film, saya
tetap mendengarkan tanpa bosan karena Kak Ninin membawa
materinya dengan seru dan asik
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan materi terakhir yang
dibawakan oleh Bapak Deswara Aulia, Materinya lumayan mirip
dengan Kak Ninin tapi materi ini lebih mendalami tentang CGI.
Saya sama sekali tidak bosan mendengarkannya karena tidak
hanya materinya yang seru dan menarik, Bapak Deswara Aulia
juga menyampaikannya dengan asik.
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Padma Kinanti Aryadewi
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Perkenalkan, saya Padma
Kinanti dari kelas 8D absen 29. Hari ini saya akan
menceritakan pengalaman saya mengikuti kegiatan
Ceramah Umum dan Dialog Interaktif serta Digital Labs.

Acara ini diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 29
September 2020. Jam 07.00 pagi, seluruh siswa mulai dari
kelas 7, 8, dan 9, sudah berkumpul di zoom angkatan. Siswa
diabsen terlebih dahulu, barulah jam 07.10 acara dibuka oleh
MC dan sambutan-sambutan oleh Ketua POMG, Kepala
Sekolah SMP Labschool Jakarta, Bapak Drs. H. Asdi Wiharto,
serta Kepala BPS Laboratorium UNJ, Bapak Prof. Dr. Achmad
Sofyan Hanif, M.Pd. Setelahnya, kami berdoa bersama
dipimpin oleh guru AIS yaitu Bapak Drs. Dedi Hadi Rizki.
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Setelah acara pembuka, kami dipindahkan ke breakout
room sesuai Angkatan masing-masing untuk mengikuti kegiatan
Ceramah Umum dan Dialog Interaktif. Di dalam breakout room,
kami menunggu para pembicara masuk ke breakout room.
Pada pukul 07.45, dimulailah kegiatan Ceramah Umum dan
Dialog Interaktif. Materi yang disampaikan pembicara berbedabeda, dan tentunya dengan pembicara yang berbeda-beda pula.
Kali ini, kelas 8 mendapat materi tentang “Bijaksana Berselancar
Internet di Masa Pandemi Covid-19 yang dibawakan oleh
seorang psikolog, bapak Firman Ramadhani, M.Psi. Pak Firman
mengajak kami berdiskusi tentang Peran Internet, Pengaruh
Internet dilihat dari sisi psikologis, serta menceritakan
pengalaman pribadinya dalam menghadapi pasien degan
gangguan mental saat menjadi psikolog.
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Kegiatan ceramah umum dan dialog interaktif ini
diselenggarakan sampai waktu Istirahat sekitar pukul 09.30. Seluruh
siswa dan guru dikumpulkan kembali ke zoom angkatan lalu
beristirahat dengan keadaan zoom masih berjalan, hanya saja
kamera zoom dimatikan.
Setelah istirahat selama 30 menit, kami memulai acara Digital
Labs. Sama seperti kegiatan sebelumnya, kami dipindahkan kembali
ke breakout room sesuai angkatan masing-masing, lalu menunggu
pembicara Digital Labs masuk ke breakout room yang telah
ditentukan. Sama seperti kegiatan Ceramah Umum dan Dialog
Interaktif, materi yang disampaikan pembicara berbeda-beda, dan
tentunya dengan pembicara yang berbeda-beda pula. Kali ini, kelas
8 mendapat tema “Teen and Tech: Navigating Digital Landscape,”
dengan pembicara seorang pakar dan praktisi digital, bapak
Deswara Aulia, serta seorang produser film, ibu Ninin Musa.

84

Ibu Ninin Musa menyampaikan materi mengenai dunia perfilman;
proses membuat film, property yang diperlukan, serta hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam membuat film. Ibu Ninin Musa juga menjawab
pertanyaan siswa-siswi yang bertanya lewat fitur chat di zoom.
Setelah ibu Ninin Musa selesai membawakan materi, giliran bapak
Deswara Aulia yang memberikan materi. Pak Deswara yang biasa
dipanggil Pak Adez, memberikan materi seputar dunia editing
film, juga tentang social marketing dalam film. Dalam sesi materi Pak
Adez, ada yang menarik! Ada hadiah senilai Rp. 100.000 dalam bentuk
saldo OVO atau GoPay untuk 7 siswa / siswi yang memberikan
pertanyaan terbaik. Setelah Pak Adez memberikan materi, Pak Adez
memberi tugas kepada para siswa siswi untuk membuat video berdurasi
1 menit mengenai “Menggunakan Masker di Saat Pandemi,” yang akan
di post di Instagram masing-masing murid. Pak Adez lalu memilih
beberapa murid dengan video terbaik yang akan dikirimi hadiah yang
dirahasiakan Pak Adez.
Setelah Bu Ninin dan Pak Adez selesai menyampaikan materi, kami
semua dikumpulkan kembali untuk menutup acara Ceramah Umum dan
Dialog Interaktif serta Digital Labs 2020.
Sekian pengalaman saya mengikuti kegiatan Ceramah Umum dan
Dialog Interaktif serta Digital Labs 2020, Mohon maaf apabila ada salah
kata. Wassalamualaikum Wr. Wb.
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Rafi Pradipta Andira S.
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.
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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.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
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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,
pak firman dan pak
deswara aulia). dan materi ini bisa membantu kita untuk
mengembangkan ilmu teknologi dan sosmed serta cara
melakukanya dengan benar.
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Rakryan Airlangga Nugroho

Hai, namaku Rakryan Airlangga Nugroho kelas 8D jadi kali ini
aku bakal membicarakan pengalaman digitalabs tahun 2020 secara
daring atau yang biasa disebut PJJ (pembelajaran jarak jauh) ya
walau kedengarannya membosankan tapi ini tetap check this out
wkwk.
Ok yang pertama materi pertama dibawakan oleh Kak Firman.
Materi tersebut tentang menggunakan teknologi dengan
bijaksana. Kak Firman membawakan materinya dengan sangat baik
dan mudah dimengerti sehingga saya tidak bosan saat
mendengerkannya. Tidak hanya seru, materi yang dibawakan Kak
Firman juga penting yang membuat saya tambah semangat
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mendengarnya. Dan juga kak firman pernah menyuruh untuk
mengisi menti.com lalu teman teman saya jawabannya kocak kocak
Selanjutnya kita istirahat pada saat itu saya tidur hanya rebahan
sih,lalu saya makan camilan dan saya sangat bersemangat untuk
materi seelanjutnya uwwaaaw, materi selanjutnya itu tentang
perfilman gitu tapi saya berharap ada pelajaran coding karena itu
favorit.
Pada sesi kedua, materi dibawakan oleh Bpk. Deswara Aulia
yang bertemakan tentang dunia perfilman dan animasi dalam
beriklan pada sosial media. Bapak Deswara Aulia yaitu seorang
praktisi online dan orang yang jago dalam perihal social marketing,
dimana kita dapat membahas tentang film editing dan penjelasan
dibelakangnya. Dan juga dengan Ibu Ninin Musa, seorang produser
film yang memberi kita penjelasan dalam dari sebuah proses untuk
membuat film, dari prop, dan juga casting para actor. Beliau adalah
praktisi online media dan marketing. Sebelumnya beliau adalah
seorang animator yg bekerja di luar negeri. Beliau memiliki banyak
karya yang sangat amat menakjubkan. Pada saat akhir materi
pertama, Bpk deswara juga meminta kitauntuk membuat iklan
tentang mengapa harus menggunakan masker? yang nantinya
harus kita post di instagram. Untuk iklan yang paling bagus, nanti
akan diberi hadiah olehnya, langsung dikirim ke alamat rumah yang
membuat iklan paling bagus, sesi kegiatan tersebut sangat
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menyenangkan karena kita jadi termotivasi untuk belajar membuat
iklan yang menarik.
Materinya seru banget membuat saya termotivasi gituloh
uwaaw btw sory pak front jadi beda gk tau knp tiba tiba,oke lanjut
ketopik saya sedikit bingung gituloh kok nggak ada codingan yak
padahal codingan lebih penting tapi gpp filmmaker saya juga suka
karena saya suka ngedit video walau masih ngedit pake windows
maker wkkw saya tetep semangat.
Dah itu aja dari aku wassalamualaikum bye bye
Oyah btw klo kalian mau lebih lanjut tentang digilabs Bisa kok
tonton video dibawa trims.
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Ramadhintha Trinasabitha Y.
Assalamualaikum wr wb, saya Ramadinta akan membahas
tentang acara Digilabs tahun ini.

Digilabs merupakan sebuah acara yang memiliki tujuan
untuk mendorong siswa-siswi SMP Labschool Rawamangun
dalam memanfaatkan teknologi digital.
Acara ini diadakan setiap tahun nya. Namun jika tahun
lalu Digilabs diselenggarakan di Labschool langsung, tahun ini
karena pandemi, Labschool membuat acara via zoom sehingga
kita tidak melewatkan acara Digilabs tahun ini.
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Acara Digilabs tahun ini dimulai oleh sambutan-sambutan
POMG, Kepala BPS Labschool, Kepala Sekolah SMP
Labschool, dan orang orang yang bersangkutan lainnya, lalu
dilanjut dengan Ceramah Umum dan Dialog Interaktif.
Setelahnya kami di masukan ke breakout room masingmasing angkatan lalu belajar tentang dampak sosial media
untuk psikologis anak, lalu terdapat sesi tanya-jawab dan
istirahat, dilanjut di materi kedua tentang cara pembuatan film
yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab juga yang
berhadiahkan OVO/GoPay.
Acara Digilabs tahun ini materi-materi nya tidak kalah
menarik dari tahun lalu, materi Digilabs tahun ini seperti materi
1 tadi sangat menarik untuk dibahas apalagi saat sedang
pandemi seperti ini yang membuat kita terus menerus
menggunakan sosmed untuk berkomunikasi, lalu materi ke 2
yang sangat menarik untuk menambah ilmu pengetahuan kita
tentang apa yang ada di balik layar, seperti apa pembuatanya,
apa saja hal hal yang penting untuk membuat karya seperti
film.
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Ratna Lyvia Putri T.
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Nama saya Ratna Lyvia Putri Taufik, kelas 8D, absen 33. Kali
ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengikuti
acara Digital Labs yang diadakan pada Selasa, 29 September
2020 yang lalu.
Digital Labs, atau seringkali disebut dengan sebutan
Digilabs, adalah sebuah acara yang diselenggarakan oleh SMP
Labschool Jakarta untuk membahas hal-hal yang berkaitan
dengan teknologi untuk remaja. Tahun ini, Digilabs
diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020
dengan tema "Teen & Tech: Navigating Digital Landscape."
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Sebelum Digilabs, diadakan Ceramah Umum dan Dialog Interaktif.
Acara dimulai pada pukul 07.00, seperti biasa. Dilanjutkan dengan
sambutan-sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Labschool Bapak Asdi
Wiharto, Ketua BPS Bapak Ahmad Sofyan Hanif, serta perwakilan dari
POMG. Setelah itu, diadakan do'a yang dipimpin oleh Bapak Dedi Hadi
Rizki.
Acara dilanjutkan dengan acara inti Ceramah Umum dan Dialog
Interaktif. Dilaksanakan melalui zoom meeting. Kami pun dibagi ke
dalam beberapa breakout room berdasarkan angkatan. Pengisi acara
untuk setiap secara berurutan adalah, Kak Zahrina Amelia untuk kelas
7, Kak Firman Ramdhani untuk kelas 8, dan Kak Faraas Afiefah untuk
kelas 9.
Kak Firman membawakan materi tentang Bijaksana Berselancar
Internet di masa pandemi COVID-19. Materi yang sangat bermanfaat
bagi kami para remaja. Kami belajar tentang bagaimana internet telah
mempengaruhi hidup kami. Kami juga mendapat kesempatan untuk
bertanya seputar teknologi internet dan pekerjaan sebagai psikolog,
berhubung kak Firman adalah seorang Psikolog.
Acara berakhir pada pukul 09.30. Lalu, kami diberi waktu istirahat
selama 30 menit, sampai pukul 10.00. Walau istirahat, kami tidak
boleh meninggalkan zoom meeting. Alasannya, agar nanti guru-guru
tidak perlu repot-repot memasukkan kami ke breakout room lagi.
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Dimulai pada jam 10.00, acara Digital labs dengan Ibu Ninin
Musa, seorang produser film ternama. Beberapa karyanya yang
terkenal adalah Galih dan Ratna serta The Sacred Riana. Materi yang
beliau sampaikan sedikit lebih berat pada tema penggunaan CGI
dalam film. Beliau menceritakan karirnya dalam dunia perfilman,
menunjukkan proses pembuatan CGI film The Sacred Riana dan
beberapa film lain, berbincang-bincang mengenai CGI dalam film,
dan menjelaskan Tips & Tricks dalam membuat film. Kami juga
mendapat kesempatan untuk bertanya.
Dilanjutkan dengan pembicara selanjutnya, Bapak Deswara Aulia.
Seorang praktisi online media dan marketing. Beliau juga punya
riwayat bekerja sebagai animator di luar negeri. Beliau
menyampaikan materi tentang beriklan di internet. Kami juga
dijelaskan mengenai CGI, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu
Ninin Musa sebelumnya, walau tidak kalah seru. Pak Deswara juga
dihujani banyak pertanyaan yang sayangnya tidak dapat dijawab
seluruhnya karena waktu yang terbatas.
Sekian yang dapat saya ceritakan. Semoga dapat menghibur &
bermanfaat. Terima kasih sudah membaca.
Wassalamualaikum Warohmatulahi Wabarokatuh.
Ratna Lyvia Putri Taufik
8D/33
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Vinnisa Rahma Putri

Pengalaman digitalabs 2020 ku lumayan, sih. Aku bisa
belajar banyak bersama kak Deswara Aulia dan kak Ninin Musa.
Mereka mengajarkan kita banyak hal-hal yang bermanfaat
tentang media digital di era modern. Secara singkat, Digitalabs
adalah sebuah acara yang diselenggarakan tiap tahun oleh
Labschool Rawamangun. Acara tersebut mengundang beberapa
narasumber yang akan memberikan materi yang bermanfaat
bagi murid-murid Labschool.
Jam pertama diisi oleh dialog interaktif bersama pembicara
yang bernama Kak Firman Ramdhani, kak Zahrina Amelia, dan
kak Farah afifah. Mereka berbicara tentang pro dan kontra
media
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sosial di era digital. Mereka juga membahas hal lain-lain juga.
Mulai dari kebijaksanaan berselancar di internet sampai dampak
negatif sinar biru atau blu ray kepada kita.
Jam kedua diisi oleh Kak Ninin Musa. Ia adalah seorang
produser film. Ia terkenal dengan karyanya “The Sacred Riana:
Beginning” dan “Galih dan Ratna”. Ia memberikan penjelasan
seputar dunia perfilman. Ia juga memberikan rekomendasi agar
dapat membuat film yang bagus. Ia juga menceritakan perjalanan
karirnya dalam membuat film.
Setelah itu, kita mendapatkan materi dari Kak Deswara Aulia.
Ia adalah seorang pakar dan praktisi digital. Ia menjelaskan
tentang peran digital dalam periklanan dan juga dunia animasi. Ia
juga menjelaskan breakdown dalam menggunakan SFX, CGI, dan
lain-lainnya dalam dunia perfilman. Dia juga menjelaskan bahwa
proses pembuatan animasi itu tidak semudah yang terlihat. Ia juga
membuat kontes membuat iklan bertema gunakan masker bagi
murid-murid kelas 8.
Sepertinya itu saja yang bisa diceritakan. Terimakasih
Wassalamualaikum Wr. Wb
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