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Nama : Adrian Pradipta Ismarrahman 

Digitalabs adalah acara yang dilaksanakan yang pasti hampir setiap tahunnya oleh SMP 
LABSCHOOL Jakarta untuk menambah ilmu wawasan siswa-siswi. 

Materi pertama dibawakan oleh ibu Nini Musa, seorang produser film. Beliau merupakan 
salah satu produser film Riana. Dalam acara Digitalabs, beliau menjelaskan tentang 
memproduksi film dan sedikit dari kisah hidup beliau. Awalnya beliau mengalami beberapa 
halangan seperti pandangan sosial. Namun akhirnya beliau sukses menjadi seorang produser 
film. 

Beliau menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu film. 
Beliau juga menjelaskan tantangan ekstra yang dialami saat memproduksi film dalam masa 
pandemi. Kebanyakan shooting dipindahkan ke daerah dimana PSBB tidak berlaku, seperti 
Yogyakarta. Selain itu beliau menjelaskan tentang Computer Generated Imagery atau CGI. 

Materi kedua dibawakan oleh bapak Deswara Aulia, seorang pakar dan praktisi digital. Materi 
yang disampaikan beliau lebih mendalami CGI yang memang sudah sering digunakan. Beliau 
menjelaskan bahwa proses CGI lebih sulit dan memakan biaya dibandingkan dengan efek-
efek konvensional. Namun, hasilnya juga lebih realistis seperti yang ditunjukkan dalam film 
serial The Mandalorian. 

Secara keseluruhan, materi yang diberikan oleh kedua pembicara sangatlah berguna untuk 
kedepannya. Ilmu yang didapat bermanfaat bagi yang berminat untuk terjun ke bidang 
perfilman nantinya. Selain itu, dibuat lomba iklan layanan masyarakat untuk memakai masker 
dengan hadiah. Ini baik untuk meningkatkan semangat bagi yang berminat dan mengingatkan 
masyarakat akan pentingnya masker. 

 

Nama : Ahmad Rafi Ramadhan 

Assalamualaikum wr.wb. Saya Ahmad Rafi Ramadhan dari kelas 8G, dan pada blog kali ini saya 
akan menceritakan tentang pengalaman dialog interaktif dan Digital Labs. 

Pada hari Selasa, tanggal 29 Septemeber 2020, dari jam 7 wib pagi sampai jam 12 wib siang, 
SMP Labschool Jakarta mengadakan acara ceramah umum dan dialog interaktif, dan Digital 
Labs. Acara tersebut dilaksanakan secara online melalui zoom. Acara ini diikuti oleh semua 
siswa-siswi SMP Labschool Jakarta, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Tetapi, setiap siswa di 
letakkan di ruangan masing-masing sesuai dengan angkatannya. Sebagai siswa kelas 8, saya 
hanya akan menjelaskan mendalam tentang rangkaian acara dialog interaktif dan Digital Labs 
yang kelas 8. 

 

Virtual background Digital Labs 

Acara pertama yang dilakukan adalah acara ceramah umum dan dialog interaktif. Pembicara 
kelas 7 adalah Kak Zahrina Amelia, pembicara kelas 8 adalah Kak Firman Ramadhani, dan 
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pembicara kelas 9 Kak Farras Afiefah. Ceramah umum dilakukan oleh siswa kelas 7, sedangkan 
siswa kelas 8 dan kelas 9 melakukan acara dialog interaktif. Acara ceramah umum dan dialog 
interaktif dibuka oleh ketua BPS Prof. Sofyan Hanif dan kepala sekolah SMP Labschool Jakarta 
Drs. Asdi Wiharto. Setelah itu dibacakan doa oleh salah satu guru agama di SMP Labschool 
Jakarta, Pak Dedi. Setelah itu acara Ceramah Umum dan Dialog Interaktif pun dimulai. Kami 
pun di break out room sesuai dengan angkatan. Pembicara pada acara Dialog Interaktif untuk 
kelas 8, Kak Firman Ramdhani menyampaikan tentang pengaruh negative dari penggunaan 
gadget secara berlebihan bagi remaja. Kak Firman juga menggunakan website bernama 
Mentimeter untuk menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada kami tentang 
penggunaan gadget kami, seperti “Apa yang akan kamu rasakan jika satu minggu tanpa 
internet dan media sosial?”, “Jika orang tuamu mengetahui, medsos / search / browser 
history kamu, apa yang akan mereka katakan?”, “Mana yang kamu pernah rasakan ketika 
bermain internet atau medsos ??”, dan beberapa pertanyaan lainnya. 

 

Jawaban-jawaban dari salah satu pertanyaan Kak Firman 

Setelah melakukan acara dialog interaktif pada pukul 9.30 wib, kami istirahat mata sejenak. 
Setelah 30 menit, kami masuk zoom lagi pada pukul 10.00 wib untuk melakukan acara 
selanjutnya, Digital Labs. Narasumber untuk acara Digital Labs kelas 8 adalah Ibu Ninin Musa 
dan Pak Deswara Aulia dan untuk kelas 9 adalah Pak Faris Mufid dan Bu Helda Chandra, 
sedangkan kelas 7 belajar koding sederhana dan mengembangkan aplikasi sendiri bersama 
Clevio Coder Camp. Acara Digital Labs kelas 8 dibuka oleh ketua POMG SMP Labschool 
Jakarta. Setelah itu narasumber-narasumber pun menyampaikan materinya, yaitu 
“Kreativitas Digital”. Mereka membahas tentang pengalaman mereka dalam pembuatan film 
animasi, pembuatan film live, CGI, sfx, iklan dalam bentuk video, dan lain sebagainya. Setelah 
penyampaian materi Pak Deswara Aulia, Pak Deswara Aulia menyuruh kami untuk membuat 
video posting Instagram iklan singkat tentang memakai masker di luar rumah. Setelah itu, 
acara pun ditutup pada sekitar pukul 12.00 wib. 

Menurut saya, materi yang disampaikan pada saat acara dialog interaktif sangat bermanfaat 
dalam menginformasikan siswa tentang pentingnya mengatur waktu penggunaan gadget, 
dan negativenya kalau berlebihan. Kalau materi yang disampaikan pada saat Digital Labs 
sangat bermanfaat bagi siswa yang cita-citanya ingin menjadi film maker, animator, atau 
pekerjaan yang berhubungan sinematografi lainnya. 

Itu saja yang dapat saya ceritakan, maaf jika saya ada kesalahan dalam penulisan ataupun 
rangkaian acara. Terima kasih. 

 

Nama : Alunadaita Ilyas 

Kalau biasanya digitalabs terdapat pada sekolah offline, kali ini SMP Labchool Jakarta dapat 
menyelenggarakan DIGITALABS secara beda yaitu dengan daring atau online. Hari ini, saya 
akan menceritakan pengalaman saya mengikuti DIGITALABS. 

DIGITALABS merupakan acara penting labschool yang mengajarkan seputar teknologi dan 
animasi serta praktik da nada hadiah yang membuat tertarik. Ini sangat penting karena dunia 
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seamen modern dan harus cepat berevolusi. Dengan ini SMP Labchool Jakarta mengadakan 
acara pertemuan dengan narasumber. 

 

Pagi diawali dengan ceramah umum, yang mana ada pembicara yang datang ke zoom. 
Sebelumnya juga ada sambutan dari kepala sekolah SMP Labschool Jakarta, bapak Asdi 
Wiharto. Acara ini simulai pada waktu setelah istirahat yang  dimulai dengan POMG 
mengawasi anaknya. Semuanya berada di zoom dan mendengarkan MC Humas, salah satu 
POMG yaitu Ibunda dari Sylvia 8G, ibu Azizah. Acara terus berjalan dan dimulai acara utama 
dengan narasumber pertama, yaitu kak Ninin Musa. 

Kak Ninin Musa merupakan seorang producer film kelas atas, yang mana memproduksi film 
film local yang berkelas dan terkenal biasanya juga dapat ditemui di bioskop. Pelajaran dari 
kak ninin seru banget dan bakal bermanfatt bagi yang ingin melanjutkan pendidikannya ke 
sector produksi, teater, industri perfilman. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya produksi 
dan kualitas perfilman di Indonesia sangat bagus hanya tidak dikembangkan dengan baik. 
sangat disayangkan bahwapikiran orang Indonesia belum maju seperti negara negara maju 
lainnya yang dapat memproduksi dengan sangat baik atau justru menciptakan sesuatu yang 
baru atau menciptakan tren dalam globalisasi.  Adakalanya pelajaran ini dapat membantu 
melatih kreatifitas, berpikir lebih maju dan masuk dalam dunia kesenian. Ini juga dapat 
mengenalkan seni teater yang sangat beragam dan patut dicoba yang mana dapat menjadi 
inspirasi buat siswa SMP Labschool Jakarta. 

Selesai kak Ninin Musa, ada kakak Deswara Aulia yang merupakan produksi animasi atau 
digital. Banyak siswa SMP LAbschool Jakarta penggemar animasi Jepang, yang dapat 
dikembangkan yang dapat membuat pekerjaan utuh. Dalam pembicaraan ini kita diajarkan 
step-by-step yang juga kendala dan juga cara cara meng animasi dengan baik. Kak Deswara 
merupakan tokoh yang sangat inspirasioal bagi semua kalangan dan banyak orang karena 
sangat banyak orang di dunia ini yang menyukai kartun. Saya personal sangat menyukai 
menggambar, apalagi menggambar digital sangat seru untuk saya. Kami juga diajari efek efek 
, CGI, yang sangat sangat keren. Ini sangat membantu melatih otak, kreatifitas dan pastinya 
sangat seru menganimasi dan memprogram. Jujur saya sendiri sangat tertarik dalam 
pembahasan maupun program animasi. 

DIGITALABS tahun ini yang mungkin agak berbeda dari tahun sebelumnya sangat sangat 
bermanfaat yang mungkin dapat memberi inspirasi dan mambawa siswa siswi labschool ke 
dunia seni yang mana mereka juga menunjukkan seni tidak harus dalam bentuk nyata atau 
real. Sangat disayangkan tidak dapat bertemu dengan narasumber langsung yang saya yakin 
akan manfaat yang dapat dipetik dari mereka yang telah berpengalaman lebih. 

Pendapat dan pengalaman saya langsung sangat sangat seru karena mereka berbicara dengan 
santai dan jelas siswa siswi juga dapat menyimak dengan baik karena seoutar kegiatan sehari 
harinya yang berhunungan dengan teknologi. Saya sangat senang dan berterimakasih atas 
ilmu dan manfaatnya, saya dapat mengembangkan apa yang sekarang sudah ada untuk masa 
depan. Tentunya seru banget dan gaya bicaranya jg seru. 
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Nama : Amanda Aurellia Rizki Lubis 

Assalamualaikum wr.wb 

Hari ini saya ingin bercerita pengalaman ceramah umum dan digital labs. saya. Pada hari 
Selasa tanggal 29 Oktober 2020, diadakan acara digital labs, dialog interaktif dan ceramah 
umum di Labschool Jakarta. Ceramah umum adalah kegiatan ceramah yang diadakan POMG 
SMP Labschool Jakarta. Digital labs adalah acara yang membahas hal hal yang berkaitan 
dengan teknologi. Di tahun ini, digital labs bagi kelas 8 membahas tentang kreativitas digital. 
Ceramah umum dan digital labs diadakan setiap tahunnya di SMP Labshcool Jakarta. Pemberi 
materi ialah Firman Ramdhani yang memberi materi tentang sosial media, Deswara Aulia 
yang memberi materi tentang seni berserta sosial media dan Ninin Musa yang memberi 
materi tentang dunia perfilman. 

Poster digital labs tahun 2020 tentang Teen and Tech : NAVIGATING DIGITAL LANDSCAPE 
menggunakan platform zoom pada hari Selasa, 29 September 2020 

Acara ceramah umum dan digital labs diadakan di platform zoom. Zoom adalah aplikasi yang 
sangat penting di saat saat pandemi ini untuk belajar, bekerja dan bersosialisasi. Pembicara 
pembicara memberi materi di zoom dan saya berserta teman teman saya menyimak dengan 
tekun. Ketika pembicara sudah selesai memberikan materi dibukalah sesi tanya jawab. Bagi 7 
perserta yang bertanya terbaik akan diberi saldo Gopay atau OVO sebesar 100 ribu rupiah. 
Saldo Gopay atau OVO diberi setelah acara ceramah umum dan digital labs berakhir, lebih 
tepatnya di sore hari. 

Acara diawali dengan kegiatan ceramah umum yang pemberi materinya Kak Firman 
Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan digital labs yang pemberi materinya Bapak Deswara 
Aulia dan Ibu Ninin Musa. Materi yang diberikan mereka sangat bermanfaat dan berguna 
untuk kehidupan sehari hari karena membantu kita menggunakan teknologi. Teknologi di 
masa seperti ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari hari untuk menambah ilmu, belajar, 
bekerja maupun bersenang senang. 

Acara diadakan di hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2020. Acara dimulai dipagi hari dan diakhiri 
saat dzuhur. Yang berpatisipasi adalah siswa dan siswi SMP Labschool Jakarta. Mulai dari kelas 
7, kelas 8 dan kelas 9. Acara ceramah umum dan digital labs diadakan oleh POMG SMP 
Labschool Jakarta. Acara mulai pukul 7 pagi dan berakhir pukul 12 siang. 

Keseluruhan pembicara materi digital labs adalah Clevio untuk kelas 7 yang membahas 
tentang bagaimana cara koding, Ibu Ninin Musa untuk kelas 8 yang membahas tentang dunia 
perfilman, Bapak Deswara Aulia bagi kelas 8 yang membahas tentang seni dalam beriklan di 
sosial media, kak Riomanadona bagi kelas 9 tentang bersosial media, dan kak Farid Mufid bagi 
kelas 9 juga tentang sosial media. Keseluruhan pembicara materi ceramah umum adalah Kak 
Zahrina Amelia untuk kelas 7, Kak Firman Ramdhani untuk kelas 8 dan Kak Farraas Afiefah 
untuk kelas 9. 

Menurut saya, materi yang diberikan di acara digital labs dan ceramah umum sangat 
bermanfaat bagi saya karena berhubungan dengan teknologi dan dibutuhkan di saat saat 
seperti ini. Materi materi yang diberikan juga menarik untuk dibahas dan didiskusikan. Saya 
menyukai materi materi yang diberikan pembicara pembicara kemarin. Saya sangat 
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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 entri saya untuk hari ini, 

Wassalamualaikum wr.wb 

 

NAMA : Athikana Karina Hamid 

Assalamualaikum wr.wb. Hai Semua! 

Nama saya Athikana Karina Hamid, hari ini saya ingin bercerita pengalaman Ceramah Umum 

dan Digital Labs saya. Pada hari Selasa, 29 Oktober 2020, diadakan acara Digital Labs, Dialog 

Interaktif dan Ceramah Umum di SMP Labschool Jakarta. Ceramah umum adalah kegiatan 

ceramah yang diadakan POMG SMP Labschool Jakarta. Digital Labs adalah acara yang 

membahas hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Di tahun ini, Digital Labs bagi kelas 8 

membahas tentang kreativitas dengan menggunakan digital. Ceramah umum dan Digital Labs 

diadakan setiap tahunnya di SMP Labshcool Jakarta. Pemberi materi ialah Kak Firman 

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

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

dunia perfilman. 

 

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

Landscape" menggunakan platform Zoom Meetings pada hari Selasa, 29 September 2020. 
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Acara Ceramah Umum dan Digital Labs diadakan di platform Zoom Meetings. Zoom Meetings 

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

bersosialisasi. Pembicara-pembicara memberi materi menggunakan aplikasi Zoom Meetings 

dan saya berserta seluruh teman-teman saya menyimak dengan baik. Ketika pembicara sudah 

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

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

diberikan setelah acara Ceramah Umum dan Digital Labs berakhir, lebih tepatnya pada sore 

hari. 

Acara diawali dengan kegiatan Ceramah Umum yang pemberi materinya Kak Firman 

Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan Digital Labs yang pemberi materinya Bapak Deswara 

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

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

masa seperti ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari hari untuk menambah ilmu, belajar, 

bekerja maupun bersenang senang. 

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

dzuhur. Yang berpatisipasi adalah seluruh siswa dan siswi SMP Labschool Jakarta. Mulai dari 

kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Acara Ceramah Umum dan Digital Labs diadakan oleh POMG SMP 

Labschool Jakarta. Acara mulai pukul 07.00 Pagi dan berakhir pukul 12.00 Siang. 

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

bermanfaat bagi saya. Karena, materi-materinya berhubungan dengan teknologi dan 

teknologi pada masa saat ini sangat lagi dibutuhkan. Materi-materi yang diberikan juga 

menarik banget untuk dibahas dan didiskusikan secara bersama. Saya juga sangat menyukai 

materi-materi yang diberikan pembicara-pembicara kemarin. Saya sangat berterimakasih 

sekali kepada pihak-pihak yang mengadakan acara Ceramah Umum dan Digital Labs di SMP 

Labschool Jakarta. Semoga semua materi-materi yang diberikan oleh pembicara pembicara 

kemarin bisa bermanfaat bagi saya dan seluruh siswa siswi SMP Labschool Jakarta. 

Sekian cerita pengalaman saya untuk acara Ceramah Umum dan Digital Labs saya, 

Wassalamualaikum wr.wb 
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NAMA : Azka Rajendra Putra 

Digitalabs adalah acara yang diselenggarakan oleh SMP Labschool Jakarta. Acara ini 
diselenggarakan untuk meningkatkan wawasan siswa dan siswi SMP Labschool Jakarta dalam 
bidang teknologi. Acara ini diselenggarakan dengan bantuan POMG dan OSIS SMP Labschool 
Jakarta. 

Materi pertama dibawakan oleh ibu Nini Musa, seorang produser film. Beliau merupakan 
salah satu produser film Riana. Dalam acara Digitalabs, beliau menjelaskan tentang 
memproduksi film dan sedikit dari kisah hidup beliau. Awalnya beliau mengalami beberapa 
halangan seperti pandangan sosial. Namun akhirnya beliau sukses menjadi seorang produser 
film. 

 

Beliau menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu film. 
Beliau juga menjelaskan tantangan ekstra yang dialami saat memproduksi film dalam masa 
pandemi. Kebanyakan shooting dipindahkan ke daerah dimana PSBB tidak berlaku, seperti 
Yogyakarta. Selain itu beliau menjelaskan tentang Computer Generated Imagery atau CGI. CGI 
sangat berguna dalam produksi film dan dapat memberikan efek-efek yang sulit dilakukan 
dengan cara konvensional. Beliau juga menunjukkan beberapa video sebagai contoh 

Materi kedua dibawakan oleh bapak Deswara Aulia, seorang pakar dan praktisi digital. Materi 
yang disampaikan beliau lebih mendalami CGI yang memang sudah sering digunakan. Beliau 
menjelaskan bahwa proses CGI lebih sulit dan memakan biaya dibandingkan dengan efek-
efek konvensional. Namun, hasilnya juga lebih realistis seperti yang ditunjukkan dalam film 
serial The Mandalorian. 

Secara keseluruhan, materi yang diberikan oleh kedua pembicara sangatlah berguna untuk 
kedepannya. Ilmu yang didapat bermanfaat bagi yang berminat untuk terjun ke bidang 
perfilman nantinya. Selain itu, dibuat lomba iklan layanan masyarakat untuk memakai masker 
dengan hadiah. Ini baik untuk meningkatkan semangat bagi yang berminat dan mengingatkan 
masyarakat akan pentingnya masker. 

Terimakasih. 

 

NAMA : Biandra Rafazada Gibran 

Assalamualaikum saya Gibran hari ini saya akan menceritakan tentang kegiatan digital labs 
dan ceramah umum.Pada hari selasa tanggal 29 September 2020 pukul 07.00 hingga pukul 
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. 
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Acara Ceramah Umum di mulai terlebih dahulu,acara ini dimulai pada pukul 07.00 hingga 
pukul 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 me-nonaktifkan 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. 
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 acara-acara seperti ini lagi. 
Wassalamualaikum wr.wb 
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NAMA : Bryan Sultana Bagaspati 

Digitalabs dan ceramah umum SMP Labschool Jakarta 
 
Assalamualaikum wr. wb. Hari ini saya akan menceritakan tentang ceramah umum dan 
digitalabs pada Selasa, 29 September 2020. Acara ceramah umum yaitu acara yang diadakan 
setahun sekali oleh POMG SMP Labschool Jakarta. Dan acara digitalabs adalah acara yang 
membahas sesuatu yang berkaitan dengan teknologi yang diadakan setahun sekali oleh 
POMG SMP Labschool Jakarta. 
 
Acara ceramah umum diisi oleh kak Firman Ramdhani sebagai pembicara. Acara ceramah 
umum dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi zoom, yaitu aplikasi yang sangat penting 
pada saat pandemi yang biasa digunakan untuk belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Saya dan 
teman teman saya harus menyimak acara ceramah umum dengan tekun. Setelah itu, 
dibukalah sesi tanya jawab. 
 

 
 
Kak Firman Ramdhani  menyampaikan materi tentang sosial media dengan sangat 
menyenangkan sehingga kami sebagai pendengar tidak merasa bosan. Acara ceramah umum 
yang dibawakan oleh kak Firman Ramdhani dimulai dari pukul 7.00 dan selesai pada pukul 
9.30. Setelah acara ceramah umum yang dibawakan oleh kak Firman Ramdhani, Setelah acara 
ceramah umum selesai, kita diarahkan untuk meninggalkan zoom meeting. Kita semua diberi 
waktu untuk istirahat hingga pukul 10.15. 
 
Setelah kita semua beristirahat, kita diarahkan untuk memasuki zoom kembali untuk 
menyimak acara berikutnya, yaitu digitalabs. Acara digitalabs dibagi menjadi dua sesi. Sesi 
pertama diisi oleh bu Ninin Musa, dan sesi kedua diisi oleh pak Deswara Aulia. Sesi pertama 
dimulai sejak pukul 10.15 hingga pukul 11.00, dan sesi kedua dimulai sejak pukul 11.00 hingga 
pukul 11.45. Setelah sesi kedua berakhir, dimulai sesi tanya jawab pada pukul 11.45 hingga 
pukul 12.05. 
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Pada sesi pertama, kami semua wajib menyimak materi yang dibawakan oleh bu Ninin Musa 
tentang dunia perfilman. Pada sesi kedua, kami semua menyimak materi yang dibawakan 
oleh pak Deswara Aulia tentang seni dalam beriklan di media sosial. Setelah sesi kedua 
berakhir, dibukalah sesi tanya jawab. kita semua harus menyampaikan pertanyaan kepada 
pemateri. Karena setelah itu akan diumumkan tujuh penanya terbaik yang akan diberikan 
saldo GoPay atau OVO sebesar 100 ribu rupiah . 
Menurut saya, materi yang disampaikan oleh ketiga pemateri tersebut sangat bermanfaat 
bagi kehidpan sehari hari. Karena mereka semua menyampaikan materi mengenai teknologi 
teknologi yang pada saat ini sedang dibutuhkan. Karena pada masa pandemi ini, teknologi 
teknologi sangat dibutuhkan untuk melakukan kehidupan sehari hari yang hanya boleh 
dirumah saja. 
 
Sekian pengalaman saya mengikuti acar ceramah umum dan digitalabs 2020 SMP Labschool 
Jakarta. Semoga pengalaman sayapun dapat bermanfaat juga bagi kalian para pembaca. 
 
Wassalamualaikum wr. wb. 
 
Oleh Bryan Sultana Bagaspati 
 
 
NAMA : Fatimah Hasna Khairunnisa 
 
Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 SMP Labschool Jakarta mengadakan acara Labs 
Digital. Labs digital merupakan acara yang diselenggarakan oleh POMG Labschool sebagai 
ajang mencari ilmu seputar dunia digital yang di ikuti oleh kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Tema 
digital Labs tahun ini adalah "Teen & Tech : Navigating Digital Landscape". Acara di buka 
dengan sambutan dari kepala BPS Smp Labcshool Jakarta yaitu bapak Ahmad Sofyan Hanif, 
Bapak Asdi Wiharto dan juga perwakilan POMG Smp Labschool. 
 
Ada 3 pembicara yang membawakan acara labs digital. Acara di bawakan oleh tante Chini 
Rahmanto dan tante Azizah yang merupakan salah satu orang tua murid kelas 8. Pertama-
tama tante Azizah membacakan biodata-biodata para narasumber yang terdiri dari kak 
Firman Ramndhani, kak Ninin Musa dan kak Adez Aulia. Pada sesi pertama yaitu dialog 
interaktif ada kak Firman Ramdhani yang membawakan acara. Pada sesi ini kita membahas 
tentang pengaruh media sosial, cara menggunakannya dengan baik, hal buruk dari media 
sosial dan lainnya. 
 
Di sesi ini kita juga membahas hal-hal seputar kecanduan media sosial yang ternyata hal 
tersebut sama saja dengan kecanduan narkoba yang menyebabkan ketergantungan. 
Bagaimana pengaruh media sosial terhadap diri kita dan Pendidikan kita. Ada juga sesi 
pertanyaan, kita dapat bertanya tentang hal-hal yang masih ingin kita ketahui seputar media 
sosial. 
 
Lalu pada sesi selanjutnya yaitu digital creativity dibawakan oleh pembicara pertama yaitu 
ada kak Ninin Musa yang merupakan seorang produser film. Di sana kami membahas dunia 
seputar per-film an seperti apa tugas seorang produser, bagaimana cara kerja pembuatan 
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film. Kita juga membahas apa yang harus di ketahui seorang produser film dan banyak lagi. 
Kita juga di beritaku tips & trick tentang dunia perfilm-an. Kami di beritahui juga bagaimana 
sulitnya proses produksi film di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini. Namun 
tidak dengan produksi film di Yogyakarta di mana PSBB tidak berlaku di sana, proses produksi 
film di sana jauh lebih mudah di bandingkan Jaakarta. Oh ya, kak ninin adalah seorang 
produser film yang mempunyai pengalaman Produser TV dan Film di PT Kipas Kreasi Utama, 
pemilik dan produser di Luma Production, Executive producer Innommaleo Films, executive 
produser 700 pictures dan Freelance producer Producer Bert Pictures Asia. Mempunyai 
keahlian khusus yaitu producing TV Commercial, documentary, films.. Ada juga sesi 
pertanyaan, di sesi pertanyaan kita bisa bertanya hal-hal yang ingin kita ketahui lebih lanjut 
tentang profesi seorang produser atau cara kerja sebuah film. Banyak sekali yang memberikan 
pertanyaan-pertanyaan seputar dunia perfilm-an kepada kak Ninin. 
 
 pada sesi terakhir yaitu pmbicara kedua setelah kak Ninin, ada kak Adez Aulia yang 
merupakan orang tua murid dari salah satu murid SMP Labschool yang berprofesi sebagai 
Praktisi Online Media dan Marketing. Sebelumnya ia merupakan seorang animator yang 
bekerja di  luar negeri dan telah banyak bekerja sama dengan banyak animator-animator 
terkenal. Beliau memiliki karya yang sangat banyak dan menakjubkan. Kak Adez juga sering 
terlibat dalam proyek internasional. Salah satu karya dari kak Adez adalah Tripping the rift. 
Kak adez juga mempunyai pengalaman lainnya yaitu mempunyai pengalaman 
menjadi Executive Director, Power Academy, Head of Community and Training, OLX 
Indonesia, Senior Producer, Infinite Frameworks Studios, Department Head of Animation, 
Digital Studio College  dan Co – Founder & Executive Producer, Dementia Animation 3D Artist, 
Castle Production. 
 
NAMA : Ismoyo Candra Rekena 
 
Assalamualaikum wr.wb. Nama saya Ismoyo Candra Rekena dari kelas 8G. 
 
Saya ingin menceritakan pengalaman saya tentang kegiatan LOKETA-BULBA di SMP Labschool 
Jakarta. LOKETA dan BULBA adalah acara tahunan yang ada di SMP Labschool Jakarta. 
Kepanjangan LOKETA adalah lomba keterampilan agama sedangkan kepanjangan BULBA adalah 
bulan bahasa. Kegiatan loketa dan bulba diikuti semua siswa dan siswi SMP Labschool Jakarta. 
 
Kegiatan loketa dan bulba tahun ini diadakan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Di hari itu 
juga betepatan dengan acara maulid nabi. Sebelum kegiatan loketa dan bulba dimulai, diadakan 
acara maulid nabi. Di acara itu, disampaikan ceramah melalui plattform zoom pada pukul 07.00 
sampai 08.00. Ceramah yang diberikan oleh Ustad Usaid Fatahurrahman sangat bermanfaat 
untuk kita semua. Materinya disampaikan oleh Ustad Usaid Fatahurrahman disampaikan dengan 
baik. 
 
 Setelah acara maulid nabi selesai, kita diberi waktu istirahat sekitar 45 menit. Setelah istirahat, 
dimulailah acara loketa dan bulba. Acara loketa dan bulba dimulai sekitar pukul 09.00. Lomba 
lomba yang ada di bulba adalah debat, e-poster, puisi, pidato, cerpen dan fotu. Lomba lomba yang 
ada di loketa adalah kaligrafi indah, menulis komik strip dengan tema, adzan, da'i dan da'iyah, 
MTQ dan tahfidz. Lomba yang saya ikuti adalah lomba kaligrafi indah. Setiap lomba lombanya ada 
zoom meetingnya tersendiri. 

CERAMAH UMUM DAN DIGITALABS 



Ceramah umum dan digital labs 
 

 
Teknis lombanya adalah masuk ke zoom setelah selesai acara maulid nabi lalu melakukan kegiatan 
lomba.  Di lomba kaligrafi indah, kita diharuskan membuat kaligradi salah satu asmaul husna. 
Ketika itu, saya memilih untuk membuat kaligrafi ar-rahman. Ketika sudah masuk zoom meeting, 
kita diharuskan untuk menggubah nama sesuai format yang sudah ditentukan. Lalu, memosisikan 
kamera HP dari belakang samping laptop dan memastikan badan dan kertas yang digunakan 
dapat terlihat saat mengerjakan. Di zoom tersebut, kita akan menggambar kaligrafi asmaul husna 
dengan pengawasan oleh dewan juri dan PJ. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan asmaul 
husna tersebut adalah 90 menit. Kita bisa membuat kaligrafi yang sudah kita tentukan dengan 
media kertas, pensil, krayon, pensil warna, dan semacamnya. Setelah kaligrafi yang dibuat sudah 
selesai, kita diharuskan untuk mensubmitnya di google classroom dengan format nama yang 
sudah ditentukan. Kriteria penilaian adalah kaidah (ketepatan dan keselarasan huruf), keindahan 
atau design, kerapihan dan ketepatan waktu. Jika sudah mensubmit kaligrafi yang kita buat, kita 
sudah boleh leave zoom meeting lalu menonton kegiatan lomba lainnya. 
 
 
Setelah lomba kaligrafi selesai, saya masuk ke zoom meeting untuk menonton lomba debat. Topik 
debat yang sedang diperdebatkan saat saya baru memasuki zoom meeting tersebut berkisar 
tentang kehidupan di masa pandemi ini. Peserta peserta yang mengikuti lomba debat melakukan 
kegiatan lombanya dengan baik. Pada pukul 12.00, kegiatan acara maulid nabi, loketa dan bulba 
pun berakhir. Kegiatan kegiatan yang dilakukan seru seru sekali dan menyenangkan. 
 
Kegiatan acara maulid nabi, loketa dan bulba yang diadakan di SMP Labschool Jakarta sangat 
bermanfaat. Kegiatan kegiatan tersebut dapat membantu kita menunjukan kemampuan dan 
bakat  yang kita miliki di suatu mata lomba yang ada serta memberi kita ilmu baru yang dapat kita 
amalkan dikemudian hari. Semoga kegiatan acara maulid nabi, loketa dan bulba yang akan datang 
bisa berjalan dengan baik dan lancar. 
 
NAMA : Kayra Annisa Hariyanto 

Digital-Labs adalah acara rutin yang dilakukan setiap tahun di SMP Labschool Jakarta. Acara 

ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan wawasan siswa siswi SMP Labschool Jakarta 

dalam bidang teknologi. Acara ini diselenggarakan dengan bantuan POMG dan OSIS SMP 

Labschool Jakarta. 

Acara dibuka dengan sambutan dari kepala BPS SMP Labschool Jakarta yaitu bapak Ahmad 

Sofyan Hanif, sambutan dari kepala sekolah yaitu Bapak Asdi Wiharto dan juga perwakilan 

dari POMG SMP Labschool JKT. Selama acara berlangsung kami semua menggunakan virtual 

background yang seragam. Setelah sambutan selesai, dilanjut dengan acara dialog interaktif. 

Kami semua masih berada pada ruangan zoom yang sama kemudian di break ke 3 ruangan. 

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

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

30 menit sebelum acara selanjutnya mulai. 
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Tahun ini temanya adalah “Teen & Tech: NAVIGATING DIGITAL LANDSCAPE”. Berhubung di 

situasi sekarang kita sedang menjalankan segala sesuatu dari rumah, kita harus lebih bijak 

dalam menggunakan gadget. 

Biasanya acara ini dilaksanakan dengan bertatap muka, tetapi karena kondisi saat ini yang 

mengharuskan kita untuk tetap dirumah kita melaksanakannya secara online menggunakan 

Zoom. Walaupun acaranya dilaksanakan secara online, kami semua tetap semangat 

melaksanakan kegiatan ini. Ada hal yang Menarik dari kegiatan ini, dimana bagi 7 perserta 

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

atau OVO akan diberikan setelah acara Digital-Labs berakhir. 

Acara ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020. Untuk Digital-Labs nya 

sendiri dimulai pada kurang lebih pukul 10 pagi. 

Materi pertama dibawakan oleh ibu Nini Musa, seorang produser film. Beliau merupakan 

salah satu produser film Riana. Dalam acara Digitalabs, beliau menjelaskan tentang 

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

halangan seperti pandangan sosial. Namun akhirnya beliau sukses menjadi seorang produser 

film. 

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

Beliau juga menjelaskan tantangan ekstra yang dialami saat memproduksi film dalam masa 

pandemi. Kebanyakan shooting dipindahkan ke daerah dimana PSBB tidak berlaku, seperti 

Yogyakarta. Selain itu beliau menjelaskan tentang Computer Generated Imagery atau CGI. CGI 

sangat berguna dalam produksi film dan dapat memberikan efek-efek yang sulit dilakukan 

dengan cara konvensional. Beliau juga menunjukkan beberapa video sebagai contoh. 

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

online media dan marketing. Sebelumnya beliau adalah seorang animator yg bekerja di luar 

negeri. Beliau memiliki banyak karya yang sangat menakjubkan. Bapak Deswara juga sering 

terlibta dalam proyek internasional. Salah satunya adalah tripping the rift. Pada saat sesi 

pertanyaan, juga ada banyak pertanyaan salah satunya adalah pertanyaan tentang CGI 

(Computer Graphic Image). Masih ada banyk pertanyaan lain tapi tidak bisa terjawab 

dikarenakan waktu yang singkat. 
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Acara selesai pada pukul 12.00 Siang, acara ini sancta bermanfaat untuk 

saya kerena dapat menambah ilmu 

NAMA : Keiza Talitha Ahtadira 

Pada tanggal 29 September 2020, Sekolah Menengah Pertama Labschool Jakarta 

mengadakan acara yang dinamakan Lab Digital bersamaan dengan acara Kuliah Umum dan 

Dialog Interaktif. Acara ini diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Acara ini diikuti oleh 

siswa-siswi kelas 7 hingga kelas 9. 

Acara Digilabs dimulai pada pukul 07:00. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Ketua SMP 

Labschool Jakarta, Bapak Asdi Wiharto, SMP POMG Labschool Jakarta, dan Kepala BPS Bapak 

Ahmad Soyfan Hanif. Setelah itu, siswa kelas 7 hingga kelas 9 memasuki ruang breakout sesuai 

generasi masing-masing untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Umum dan Dialog Interaktif. 

Dalam kegiatan ini SMP Labschool Jakarta telah menghadirkan beberapa narasumber untuk 

kegiatan Kuliah Umum dan Dialog Interaktif. Untuk kelas 8 pematerinya adalah Firman 

Ramadhani, M.Psi dengan materi Wise Surfing the Internet saat Pandemi Covid-19. 

Kemudian pada pukul 09.30 siswa diberi waktu istirahat selama 30 menit. Setelah istirahat 

selesai, kegiatan selanjutnya adalah Lab Digital. Untuk kelas 8 ada 2 sesi. Pembicara pada sesi 

pertama adalah Ibu Ninin Musa yang berbagi pengalamannya di dunia film, dan pembicara 

pada sesi kedua adalah Ibu Deswara Aulia, seorang animator luar negeri dan pekerjaannya 

saat ini adalah sebagai praktisi media dan pemasaran online. 

Untuk kelas 8 di sesi pertama, kami menceritakan tentang pengalaman Ibu Ninin Musa di 

dunia perfilman Indonesia. Ia memberikan tips dan trik untuk berkiprah di dunia perfilman. 

Materi ini memotivasi pelajar dan mahasiswa untuk berkarya di dunia perfilman Indonesia 

yang sudah bagus namun kekurangan kreator. Untuk sesi kedua kami disuguhkan materi 

tentang animasi dalam periklanan di media sosial. Deswara Aulia juga memberikan cara agar 

saat kita membuat video hasilnya sangat bagus dan memuaskan, seperti cara penggunaan 

CGI, efek suara dan cara pembuatan film lainnya. 

Semua materi yang disampaikan pada acara Digital Labs ini bermanfaat bagi saya dan seluruh 

siswa SMP Labschool Jakarta. Karena meski harus menjalani kegiatan ini secara online, para 

guru mencari cara agar program tidak membosankan dan menarik. 

NAMA : Maliha Husniyyah Aqila Rifda 
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Kegiatan Dialog Interaktif dan Digital Labs 

Pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, SMP Labschool Jakarta mengadakan kegiatan 
dibidang non akademik yaitu Digital Labs. Digital Labs adalah kegiatan yang mengundang 
narasumber untuk memberikan materi seputar dunia digital. Kegiatan ini dimulai pada pukul 
07.00 dan semua angkatan dikumpulkan dalam zoom untuk mendengarkan sambutan 
terlebih dahulu dari Kepala SMP Labschool Jakarta Drs. Asdi Wiharto, BPS Labschool Prof. Dr. 
Ahmad Sofyan Hanif, dan perwakilan dari POMG. 

 

Setelah mendengarkan sambutan, dipecahlah kelas 7, 8, dan 9 kedalam breakout room 
masing-masing angkatan. Pada sesi pertama yaitu kegiatan dialog interaktif, kegiatan dialog 
interaktif mengundang pembicara yaitu Firman Ramdhani dan beliau adalah seorang 
psikolog. Beliau menyampaikan materi mengenai tentang kondisi psikologis di tengah 
pandemi. Beliau menampilkan power point dan juga sejumlah quiz. Beliau juga menjelaskan 
bagaimana agar kesehatan mental tetap baik dan bagaimana menanggapi teman yang 
mempunyai masalah mental, juga terdapat sesi tanya jawab mengenai materi yang 
disampaikan. Bagi yang memberikan pertanyaan dan pertanyaanya menarik, akan diberikan 
hadiah oleh POMG berupa saldo OVO atau Gopay. 

Dialog interaktif berlangsung sampai pukul 09.30, setelah itu dipersilahkan untuk istirahat dan 
mulia kembali pada pukul 10.15. Sesi kedua barulah kegiatan Digital Labs, pada kegiatan 
Digital Labs atau bisa disingkat Digilabs terdapat 2 narasumber atau pembicara yaitu Ninin 
Musa dan Deswara Aulia. Pembicara yang menyampaikan materi pertama adalah Ninin Musa. 
Beliau adalah seorang Produser Film yang profesional dan berpengalaman. Beliau 
menyampaikan materi seputar proses pembuatan film, hal yang diperlukan untuk membuat 
film, alasan beliau menjadi produser film, dan cara yang dilakukan dalam membuat film pada 
kondisi saat ini. Bagaimana menyiapkan properti, membuat alur cerita, mencocokkan pemain, 
dan juga biaya yang harus dikeluarkan. Karena ternyata memproduksi film membutuhkan 
biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Terdapat juga sesi tanya jawab. 

Setelah pembicara pertama selesai, dilanjutkan dengan pembicara kedua yaitu Deswara 
Aulia, beliau adalah Praktisi Social Media dan Social Marketing. Beliau menyampaikan materi 
seputar awal karier beliau yang dulu bekerja sama membuat projek dengan orang luar, lalu 
menampilkan hasil karya beliau yaitu berupa video animasi, menjelaskan seputar sosial 
media, menunjukkan aplikasi edit video yang mudah digunakan untuk pemula tetapi hasilnya 
berkualitas. Beliau juga menyampaikan bahwa pada zaman sekarang kita harus pintar dalam 
mengelola atau memakai sosial media, jangan menggunakan sosial media hanya untuk 
mencari yang tidak penting tetapi kita juga harus mencari informasi yang bemanfaat melalui 
sosial media. Beliau juga memberikan games yaitu membuat video singkat tentang 
pentingnya memakai masker, diedit sebagus mungkin dan di upload di instagram. 5 video 
terbaik akan diberikan hadiah misterius. 

Kegiatan selesai pada pukul 12.00 dan leave breakout room. Semua angkatan dikumpulkan 
dahulu pada main room untuk mendengarkan penutup kegiatan terlebih dahulu. Setelah 
penutupan berakhir maka dipersilahkan untuk meninggalkan zoom. Setelah itu  diharuskan 
untuk menonton live kultum 

CERAMAH UMUM DAN DIGITALABS 



Ceramah umum dan digital labs 
 

Itulah kegiatan pada hari Selasa 29 September, sangat mengasyikkan karena disamping 
pembelajaran akademik perlu juga untuk menyeimbangkan dengan kegiatan non akademik. 
Materi yang disampaikan juga sangat bermanfaat dan semoga bisa mengambil pembelajaran 
pada materi yang disampaikan. Meskipun secara virtual, kegiatan ini berjalan dengan sangat 
baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terimakasihh. 

 

NAMA : Muhammad Azzaro Syahmalik 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Nama Saya Muhammad Azzaro Syahmalik Kelas 8G 

 

Digitalabs Adalah acara yang diselenggarakan oleh SMP Labschool Jakarta untuk menambah 
ilmu di bidang teknologi acara ini dari jam 7 pagi sampai 12 siang dan acara ini dibawa oleh 
OSIS SMP Labcschool Jakarta Dan Ibu-ibu dari POMG SMP Labschool Jakarta 

Berikut video tentang Digital Labs yang diupload Omjay: 

Materi Pertama Dibawakan oleh ibu Ninin Musa yaitu seorang produser Film. Ibu Ninin Musa 
salah satu prosuder film riana. Di acara digital labs. Pertama-pertama ibu Ninin mengalami 
halangan-halangan contoh: Pandangan sosial. Tetapi beliau ini terus berusaha dan akhirnya 
sukses juga menjadi produser film. 

Ibu Ninin juga menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat film. Ibu Ninin juga 
menjelaskan tantangan-tantangan yang berat yang dialami saat membuat film dalam masa 
pandemi covid seperti ini Tapi kebanyakan mereka shooting atau take film di daerah yang 
tidak berlaku PSBB contohnya Yogyakarta. Ibu Ninin juga menjelaskan Computer generated 
imagery atau sering kita dengar CGI. 

Materi Kedua juga dibawakan oleh Bapak Deswara Aulia, Beliau ini seorang pakar juga dan 
praktisi digital. Materi yang disampaikan oleh Bapak Deswara lebih menjelaskan ke CGI yang 
memang sering juga digunakan. Bapak Deswara menjelaskan Proses CGI Lebih sulit dan 
memakan biaya yang mahal juga dibandingkan efek'' konvensional lainnya. Tetapi, Hasilnya 
realistis dan memuaskan juga seperti film serial "The Mandalorian". 

Jadi sampai sini aja ya 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

NAMA : Muhammad Farrel Aulia Hassan 

halo nama saya Muhammad Farrell Aulia Hassan, hari ini saya ingin bercerita tentang 
pengalaman Ceramah Umum dan Digital Labs saya. Pada hari Selasa, 29 Oktober 2020, 
diadakan acara Digital Labs, Dialog Interaktif dan Ceramah Umum di SMP Labschool Jakarta. 

Ceramah umum adalah kegiatan ceramah yang diadakan POMG SMP Labschool Jakarta.        
Digital Labs adalah acara yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan teknologi.                        
Di tahun ini, Digital Labs untuk kelas 8 membahas tentang kreativitas dengan menggunakan 
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digital. Ceramah umum dan Digital Labs diadakan setiap tahunnya oleh SMP Labshcool 
Jakarta.Pemberi materi adalah Kak Firman Ramdhani yang memberi materi tentang sosial 
media,Bapak Deswara Aulia yang memberi materi tentang seni berserta sosial media dan Ibu 
Ninin Musa yang memberi materi tentang dunia perfilman. 

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

Acara Ceramah Umum dan Digital Labs diadakan di platform Zoom Meetings.                             
Zoom Meetings adalah aplikasi yang sangat penting di saat saat pandemi ini untuk belajar 
maupun untuk hal lain seperti, bekerja dan bersosialisasi. Pembicara-pembicara memberi 
materi menggunakan aplikasi Zoom Meetings dan saya berserta seluruh teman-teman saya 
menyimak apa yang disampaikan pembicara. Ketika pembicara sudah selesai memberikan 
materi dibukalah sesi untuk tanya jawab. Bagi 7 perserta yang bertanya terbaik akan diberikan 
saldo Gopay atau OVO sebesar Rp.100.000,00. Saldo Gopay atau OVO akan diberikan setelah 
acara Ceramah Umum dan Digital Labs berakhir, lebih tepatnya pada sore hari. 

Acara diawali dengan kegiatan Ceramah Umum yang pemberi materinya Kak Firman 
Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan Digital Labs yang pemberi materinya Bapak Deswara 
Aulia dan Ibu Ninin Musa. Materi yang diberikan mereka sangat bermanfaat dan berguna 
untuk kehidupan sehari hari karena membantu kita menggunakan teknologi. Teknologi di 
masa seperti ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari hari untuk menambah ilmu, belajar, 
bekerja maupun bersenang senang. 

Acara diadakan di hari Selasa, 29 Oktober 2020. Acara dimulai dipagi hari dan diakhiri saat 
dzuhur. Yang berpatisipasi adalah seluruh siswa dan siswi SMP Labschool Jakarta. Mulai dari 
kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Acara Ceramah Umum dan Digital Labs diadakan oleh POMG SMP 
Labschool Jakarta. Acara mulai pukul 07.00 Pagi dan berakhir pukul 12.00 Siang. 

Menurut saya, materi yang diberikan di acara Digital Labs dan Ceramah Umum ini sangat 
bermanfaat bagi saya. Karena, materi-materinya berhubungan dengan teknologi dan 
teknologi pada masa saat ini sangat lagi dibutuhkan. Materi-materi yang diberikan juga 
menarik banget untuk dibahas dan didiskusikan secara bersama. Saya juga sangat menyukai 
materi-materi yang diberikan pembicara-pembicara kemarin. Saya sangat berterimakasih 
sekali kepada pihak-pihak yang mengadakan acara Ceramah Umum dan Digital Labs di SMP 
Labschool Jakarta. Semoga semua materi-materi yang diberikan oleh pembicara pembicara 
kemarin bisa bermanfaat bagi saya dan seluruh siswa siswi SMP Labschool Jakarta. 

NAMA : Muhammad Rafi Al-Ghazali Maulana 

Assalamualaikum wr.wb 

Hari ini saya ingin bercerita pengalaman ceramah umum dan digital labs. Pada hari Selasa 
tanggal 29 Oktober 2020, diadakan acara digital labs, dialog interaktif dan ceramah umum di 
Labschool Jakarta. Ceramah umum adalah kegiatan ceramah yang diadakan POMG SMP 
Labschool Jakarta. Digital labs adalah acara yang membahas hal hal yang berkaitan dengan 
teknologi. Di tahun ini, digital labs bagi kelas 8 membahas tentang kreativitas digital. Ceramah 
umum dan digital labs diadakan setiap tahunnya di SMP Labshcool Jakarta. Pemberi materi 
ialah Firman Ramdhani yang memberi materi tentang sosial media, Deswara Aulia yang 
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memberi materi tentang seni berserta sosial media dan Ninin Musa yang memberi materi 
tentang dunia perfilman. 

Poster digital labs tahun 2020 tentang Teen and Tech : NAVIGATING DIGITAL LANDSCAPE 
menggunakan platform zoom pada hari Selasa, 29 September 2020 

Acara ceramah umum dan digital labs diadakan di platform zoom. Ketika pembicara sudah 
selesai memberikan materi dibukalah sesi tanya jawab. Bagi 7 perserta yang bertanya terbaik 
akan diberi saldo Gopay atau OVO sebesar 100 ribu rupiah. Saldo Gopay atau OVO diberi 
setelah acara ceramah umum dan digital labs berakhir. 

Acara diawali dengan kegiatan ceramah umum yang pemberi materinya Kak Firman 
Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan digital labs yang pemberi materinya Ibu Ninin Musa 
dan Bapak Deswara Aulia. Materi yang diberikan mereka sangat bermanfaat dan berguna 
untuk kehidupan sehari hari karena membantu kita menggunakan teknologi. Teknologi di 
masa seperti ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari hari untuk menambah ilmu, belajar, 
bekerja maupun bersenang senang. 

Acara dimulai dipagi hari dan diakhiri saat dzuhur. Yang berpatisipasi adalah siswa dan siswi 
SMP Labschool Jakarta. Mulai dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Acara ceramah umum dan 
digital labs diadakan oleh POMG SMP Labschool Jakarta. Acara mulai pukul 7 pagi dan 
berakhir pukul 12 siang. 

Keseluruhan pembicara materi digital labs adalah Clevio untuk kelas 7 yang membahas 
tentang bagaimana cara koding, Ibu Ninin Musa untuk kelas 8 yang membahas tentang dunia 
perfilman, Bapak Deswara Aulia bagi kelas 8 yang membahas tentang seni dalam beriklan di 
sosial media, kak Riomanadona bagi kelas 9 tentang bersosial media, dan kak Farid Mufid bagi 
kelas 9 juga tentang sosial media. Keseluruhan pembicara materi ceramah umum adalah Kak 
Zahrina Amelia untuk kelas 7, Kak Firman Ramdhani untuk kelas 8 dan Kak Farraas Afiefah 
untuk kelas 9. 

Menurut saya, materi yang diberikan di acara digital labs dan ceramah umum sangat 
bermanfaat bagi saya karena berhubungan dengan teknologi dan dibutuhkan di saat saat 
seperti ini. Materi materi yang diberikan juga menarik untuk dibahas dan didiskusikan. Saya 
menyukai materi materi yang diberikan pembicara pembicara kemarin. Saya sangat 
berterimakasih pada pihak pihak yang mengadakan acara ceramah umum dan digital labs di 
SMP Labschool Jakarta.Semoga semua materi materi yang diberikan oleh pembicara 
pembicara kemarin bisa bermanfaat bagi saya dan semua teman teman saya. 

Wassalamualaikum wr.wb 

 

NAMA : Muhammad Rasya Riyadi 

Pada pagi hari jam 4:30 aku bangun, seperti biasanya aku langsung mengecek handphone aku 
apakah ada pemberitahuan atau tidak. Pada saat aku melihatnya cuma ada pemberitahuan 
kalau itu seharian(6:45-12:00). Kemudian aku pun lari pagi dan mandi setelahnya. Setelah itu 
aku sarapan dan langsung melihat komputerku, seperti biasa 
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setelah aku membuka komputerku aku pun langsung masuk ke zoom angkatan. Seperti biasa, 
cuma ada (+22 orang). Kemudian setelah itu kepala sekolahnya akhirmya berbicara tentang 
pembukaan dll dan kami menunggu lagi untuk uztad agar datang(jika aku tidak salah). 

setelah itu pak ustad datang dan mulai ceramah. Aku pun mendengarkannya (walau bosan). 
Setelah selesai akhirnya guru guru membuatkan breakout room setiap angkatan. Aku pun 
masuk dan menunggu yang lain untuk masuk. 

Setelah semua masuk kami menunggu untuk narasumber. Setelah beliau datang dia 
menjelaskan tentang menjadi produser film. Setelah menjelaskan waktunya untuk sesi 
pertanyaan. Akupun menanya, tapi guru tidak melihatnya. Setelah itu kami istirahat 45 menit. 

Aku pun masuk lagi pada 10:15 aku pun menunggu seperti biasa. Setelah narasumber ke-
datang beliau menjelaskan tentang animasi DLL. setelah mendengarkannya akhirnya selesai. 
aku pun menutup zoom ku dan menutup laptopku. 

 

NAMA : Naila Alifia Hermana 

Kegiatan Digilabs diadakan bersamaan dengan kegiatan ceramah umum dan dialog interaktif. 
Dilaksanakan pada Selasa, 29 September 2020 secara online, dimulai dari jam tujuh pagi 
hingga jam dua belas siang. Kegiatan Digilabs digagas oleh POMG. Kegiatan Digilabs juga 
diikuti siswa-siswi SMP Labschool Jakarta dari seluruh kelas. Sementara ceramah umum untuk 
kelas tujuh, dan dialog interaktif untuk kelas delapan dan sembilan. Diadakan lewat Zoom, 
dan guru-guru juga ikut berpartisipasi. Tiap angkatan dipisah melalui fitur breakout room. 

Pembicara dalam kegiatan dialog interaktif adalah seorang psikologi bernama Pak Firman. Pak 
Firman menyampaikan materi tentang dampak internet bagi remaja seumuran kami dan juga 
tentang kesehatan mental yang menurut saya sangat penting, karena masih banyak orang-
orang yang tidak peduli akan kesehatan mental. Terlebih lagi di situasi di tengah pandemi 
begini, yang bisa membuat kadar stress seseorang semakin meningkat. Pak Firman juga 
mengadakan survei berupa pertanyaan-pertanyaan seputar internet, media sosial, dan 
sebagainya lewat Menti. Setelah itu, Pak Firman melanjutkan membahas materi berdasarkan 
survei tersebut. Juga ada sesi tanya-jawab, dan sangat banyak siswa-siswi kelas delapan yang 
bertanya kepada beliau. Menurut saya, pembawaan materinya begitu menarik dan mudah 
dipahami, juga tidak membuat bosan. 

Selanjutnya setelah istirahat cukup panjang, selama tiga puluh menit, yang dipergunakan 
untuk rehat mata sejenak, diadakan kegiatan Digilabs. Pembicara pertama merupakan 
seseorang yang berkontribusi dalam pembuatan berbagai film. Kami diajarkan cara untuk 
memproduksi film yang baik dan benar. Banyak siswa-siswi yang aktif bertanya, dan mereka 
yang bertanya mendapatkan hadiah. Pembicara menampilkan video penggabungan efek tiga 
dimensi dalam sebuah film, dan sangat membantu bagi siswa-siswi yang tertarik dalam dunia 
perfilman. 

Berikutnya adalah sesi kedua dari kegiatan Digilabs, dengan pembicara yang merupakan 
seorang animator bernama Bapak Adez Aulia. Kami diajarkan cara membuat video yang baik 
dan benar. Juga ditampilkan beberapa video seputar materi yang Pak Adez Aulia sampaikan. 
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Pak Adez Aulia juga memberikan tugas kepada kami berupa video tentang pemakaian masker. 
Tahun lalu, saat masih kelas tujuh, saya juga mengikuti kegiatan Digilabs namun dengan tema 
yang berbeda. Tahun lalu, kami diajarkan penggunaan aplikasi Scratch dan diadakan 
perlombaan antarkelompok. 

Setelah kegiatan Digilabs dan dialog interaktif bagi kelas delapan (karena kelas delapan tidak 
mengikuti kegiatan ceramah umum) selesai, siswa-siswi semua diminta menyaksikan kultum 
yang diadakan lewat Live Instagram Rohis SMP Labschool Jakarta. Mulai minggu ini, hal 
tersebut menjadi kebiasaan baru yang sangat baik untuk diterapkan pada siswa-siswi 
semuanya, sehingga siswa-siswi juga bisa mempelajari lebih seputar ilmu agama dan 
sebagainya lewat kultum-kultum yang disiarkan tersebut. 

Di hari itu kami belajar banyak dari para pembicara. Siswa-siswi sangat antusias menyimak 
dan menganggap materi yang disampaikan begitu menarik. Walaupun kegiatan diadakan 
secara online, namun kegiatan tetap berjalan lancar. Hanya saja, menurut saya, durasi 
kegiatan terlalu lama dan fokus saya berkurang karena setau saya, kami hanya dapat fokus 
selama lima belas menit di hadapan layar, baik layar laptop maupun layar ponsel. Tetapi saya 
akan membiasakan diri untuk persiapan di kegiatan-kegiatan virtual berikutnya. Selain itu, 
mata saya juga sakit dan kepala saya gampang pusing karena terlalu lama menatap layar 
laptop. Secara keseluruhan, kegiatan terlaksana dengan baik dan menyenangkan. 

 

 

 

NAMA : Naila Dewi Utami 

halo! nama saya Naila Dewi kelas 8G absen 21 SMP Labschool Lakarta. di sini saya akan 
menceritakan tentang kegiatan digilabs dan dialog interaktif yang diselenggarakan hari 
Selasa, 29 September 2020. 

Digital Labs adalah acara yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Di tahun 
ini, Digital Labs untuk kelas 8 membahas tentang kreativitas dengan menggunakan digital. 
Dialog interaktif dan Digital Labs diadakan setiap tahunnya oleh SMP Labshcool Jakarta. 
Pemberi materi adalah Kak Firman Ramdhani yang memberi materi tentang sosial media, 
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Bapak Deswara Aulia yang memberi materi tentang seni berserta sosial media dan Ibu Ninin 
Musa yang memberi materi tentang dunia perfilman. 

Acara diawali dengan kegiatan dialog interaktif yang diisi oleh materi dari 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 dan untuk hiburan. 
Acara ini diadakan hari Selasa tanggal 29 September 2020 di platform zoom meeting.dimulai 
dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 12.00 
 
Menurut saya, materi-materi yang disampaikan pada dialog interaktif dan digitalabs 2020 ini 
sangat bermanfaat. karena materi yang diberikan berkaitan dengan teknologi yang sangat 
dekat dengan kehidupan sehari-hari kita di jaman modern saat ini. Apalagi dimasa pandemi 
ini, teknologi berperan sangat penting. 
Sekian pengalaman saya mengenai acara Digilabs dan Dialog Interaktif tahun ini. 
 
NAMA : Nataneila Farandini Noegroho 

Selasa tanggal 29 September 2020 SMP Labschool Jakarta mengadakan acara Labs Digital. 
Labs digital adalah acara yang diadakan oleh POMG Labschool sebagai. Tema digital Labs 
tahun ini adalah "Teen & Tech : Navigating Digital Landscape". Acara di buka dengan 
sambutan dari kepala BPS Smp Labcshool Jakarta yaitu bapak Ahmad Sofyan Hanif, Bapak Asdi 
Wiharto dan juga perwakilan POMG Smp Labschool. 

Ada 3 orang yang membawakan acara labs digital. Pertama-tama tante Azizah membacakan 
biodata-biodata para narasumber yaitu kak Firman Ramndhani, kak Ninin Musa dan kak Adez 
Aulia. Pada sesi pertama ada kak Firman Ramdhani yang membawakan acara. Pada sesi ini 
kita membicarakan pengaruh media sosial, cara menggunakannya serta hal buruk dari media 
sosial dan lainnya. 

Di sesi ini kita juga membahas kecanduan sosial. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap 
diri kita dan Pendidikan kita. Ada juga sesi pertanyaan, kita dapat bertanya tentang hal-hal 
yang masih ingin kita ketahui seputar media sosial. 

Setelah sesi ini kita diberi waktu istirahat. 

Lalu pada sesi selanjutnya yaitu kak Ninin yang merupakan seorang produser film. kami 
membahas tentang film contohnya tugas produser, cara kerja pembuatan film dan juga 
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membahas apa yang harus di ketahui seorang produser film dll. Kita juga di beritaku tips & 
trick tentang dunia perfilm-an. Kami di beritahui juga bagaimana sulitnya proses produksi film 
di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini. Namun tidak dengan produksi film di 
Yogyakarta di mana PSBB tidak berlaku di sana, proses produksi film di sana jauh lebih mudah 
di bandingkan Jaakarta. Oh ya, kak ninin adalah seorang produser film yang mempunyai 
pengalaman Produser TV dan Film di PT Kipas Kreasi Utama, pemilik dan produser di Luma 
Production, Executive producer Innommaleo Films, executive produser 700 pictures dan 
Freelance producer Producer Bert Pictures Asia. Mempunyai keahlian khusus yaitu producing 
TV Commercial, documentary, films.. Ada juga sesi pertanyaan, di sesi pertanyaan kita bisa 
bertanya hal-hal yang ingin kita ketahui lebih lanjut tentang profesi seorang produser atau 
cara kerja sebuah film. Banyak sekali yang memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar dunia 
perfilm-an kepada kak Ninin. 

Pada sesi terakhir  kak Adez Aulia yang merupakan orang tua murid dari salah satu murid SMP 
Labschool yang berkerja sebagai Praktisi Online Media dan Marketing. Sebelumnya ia 
merupakan seorang animator yang bekerja di  luar negeri dan telah banyak bekerja sama 
dengan banyak animator-animator terkenal. Beliau memiliki karya yang sangat banyak dan 
menakjubkan. Kak Adez juga sering terlibat dalam proyek internasional. Salah satu karya dari 
kak Adez adalah Tripping the rift. Kak adez juga mempunyai pengalaman lainnya yaitu 
mempunyai pengalaman menjadi Executive Director, Power Academy, Head of Community 
and Training, OLX Indonesia, Senior Producer, Infinite Frameworks Studios, Department Head 
of Animation, Digital Studio College  dan Co – Founder & Executive Producer, Dementia 
Animation 3D Artist, Castle Production. 

NAMA : Nindyaning Laras Janitra Maheswari 

 

Halo ! nama saya Laras kelas 8G absen 23 SMP Labschool Jakarta. Di blog ini, saya akan 
menceritakan tentang kegiatan Digitalabs dan Dialog Interaktif yang diselenggarakan pada 
hari selasa, 29 september 2020. 

Digital Labs adalah acara yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Di tahun 
ini, Digital Labs untuk kelas 8 membahas tentang kreativitas dengan menggunakan digital. 
Dialog interaktif dan Digital Labs diadakan setiap tahunnya oleh SMP Labshcool Jakarta. 
Pemberi materi adalah Kak Firman Ramdhani yang memberi materi tentang sosial media, 
Bapak Deswara Aulia yang memberi materi tentang seni berserta sosial media dan Ibu Ninin 
Musa yang memberi materi tentang dunia perfilman. 
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Poster pemberitahuan acara digitalabs yang bertema  "Teen & tech : Navigating Digital 
Landscape" 
 
Acara diawali dengan kegiatan dialog interaktif yang diisi oleh materi dari 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 dan untuk hiburan. 
 
Acara ini diadakan hari Selasa tanggan 29 September 2020 di platform zoom meeting. dimulai 
dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 12.00 
Menurut saya, materi-materi yang disampaikan pada dialog interaktif dan digitalabs 2020 ini 
sangat bermanfaat. karena materi yang diberikan berkaitan dengan teknologi yang sangat 
dekat dengan kehidupan sehari-hari kita di jaman modern saat ini. Apalagi dimasa pandemi 
ini, teknologi berperan sangat penting. 
Sekian pengalaman saya mengenai acara Digilabs dan Dialog Interaktif tahun ini. 
 
Terimakasih ! 
 

NAMA : Qiandra Ranya Nawawi 

Assalamualaikum wr.wb. Hai Semua! 

Nama saya Qiandra, hari ini saya ingin bercerita pengalaman Ceramah Umum dan Digital Labs 
saya. Pada hari Selasa, 29 Oktober 2020, diadakan acara Digital Labs, Dialog Interaktif dan 
Ceramah Umum di SMP Labschool Jakarta. Ceramah umum adalah kegiatan ceramah yang 
diadakan POMG SMP Labschool Jakarta. Digital Labs adalah acara yang membahas hal-hal 
yang berkaitan dengan teknologi. Di tahun ini, Digital Labs bagi kelas 8 membahas tentang 
kreativitas dengan menggunakan digital. Ceramah umum dan Digital Labs diadakan setiap 
tahunnya di SMP Labshcool Jakarta. Pemberi materi ialah Kak Firman Ramdhani yang 
memberi materi tentang sosial media, Bapak Deswara Aulia yang memberi materi tentang 
seni berserta sosial media dan Ibu Ninin Musa yang memberi materi tentang dunia perfilman. 

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

Acara Ceramah Umum dan Digital Labs diadakan di platform Zoom Meetings. Zoom Meetings 
adalah aplikasi yang sangat penting di saat saat pandemi ini untuk belajar, bekerja dan 
bersosialisasi. Pembicara-pembicara memberi materi menggunakan aplikasi Zoom Meetings 
dan saya berserta seluruh teman-teman saya menyimak dengan baik. Ketika pembicara sudah 
selesai memberikan materi dibukalah sesi untuk tanya jawab. Bagi 7 perserta yang bertanya 
terbaik akan diberi saldo Gopay atau OVO sebesar Rp.100.000,00. Saldo Gopay atau OVO akan 
diberikan setelah acara Ceramah Umum dan Digital Labs berakhir, lebih tepatnya pada sore 
hari. 
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Acara diawali dengan kegiatan Ceramah Umum yang pemberi materinya Kak Firman 
Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan Digital Labs yang pemberi materinya Bapak Deswara 
Aulia dan Ibu Ninin Musa. Materi yang diberikan mereka sangat bermanfaat dan berguna 
untuk kehidupan sehari hari karena membantu kita menggunakan teknologi. Teknologi di 
masa seperti ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari hari untuk menambah ilmu, belajar, 
bekerja maupun bersenang senang. 

Acara diadakan di hari Selasa, 29 Oktober 2020. Acara dimulai dipagi hari dan diakhiri saat 
dzuhur. Yang berpatisipasi adalah seluruh siswa dan siswi SMP Labschool Jakarta. Mulai dari 
kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Acara Ceramah Umum dan Digital Labs diadakan oleh POMG SMP 
Labschool Jakarta. Acara mulai pukul 07.00 Pagi dan berakhir pukul 12.00 Siang. 

Menurut saya, materi yang diberikan di acara Digital Labs dan Ceramah Umum ini sangat 
bermanfaat bagi saya. Karena, materi-materinya berhubungan dengan teknologi dan 
teknologi pada masa saat ini sangat lagi dibutuhkan. Materi-materi yang diberikan juga 
menarik banget untuk dibahas dan didiskusikan secara bersama. Saya juga sangat menyukai 
materi-materi yang diberikan pembicara-pembicara kemarin. Saya sangat berterimakasih 
sekali kepada pihak-pihak yang mengadakan acara Ceramah Umum dan Digital Labs di SMP 
Labschool Jakarta. Semoga semua materi-materi yang diberikan oleh pembicara pembicara 
kemarin bisa bermanfaat bagi saya dan seluruh siswa siswi SMP Labschool Jakarta. 

Sekian cerita pengalaman saya untuk acara Ceramah Umum dan Digital Labs saya, 

Wassalamualaikum wr.wb. 

 

NAMA : Razi Nararya Kiandra 

Assalammualaikum.. 

Saya Razi Nararya Kiandra kelas 8 G.. 

Pandemi virus corona sejak awal tahun 2020 ini, memberikan dampak kepada kegiatan 
belajar mengajar di sekolah. Begitupun dengan saya. Kegiatan belajar yang sebelum pandemi 
datang ke sekolah bertemu langsung dengan guru-guru dan teman-teman, sejak mulai 
pandemi diharuskan belajar dari rumah dengan sistem on line. Menggunakan google class 
room, zoom dan lain sebagainya. 

Bagi saya yang jarak rumah dengan sekolah tidak dekat, awal awalnya belajar dari rumah 
memberikan kelebihan tersendiri.. yaitu.. saya tidak perlu berangkat pagi-pagi dari rumah. 

Biasanya saya harus berangkat dari rumah jam 5.45 supaya tidak telat sampai di sekolah. 
Namun sejak pembelajaraan dari rumah, saya tidak perlu buru-buru. Apalagi ketika awal-awal 
pembelajaraan jarak jauh dimana kami belum menggunakan zoom setiap hari seperti 
sekarang. 

Sejak bulan Juli yaitu awal semester kelas 8 ini, setiap hari pembelajaran jarak jauh seperti 
ketika sedang datang ke sekolah. Menggunakan zoom setiap hari dari jam 6.50 pagi sampai 
jam 12,00 siang. Di antaranya terdapat break time juga. Guru-guru mengajar seperti sedang 
di dalam kelas. Siswa memakai baju seragam lengkap sesuai hari pemakaian seragam seperti 
ketika datang langsung ke sekolah. 
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Pembelajaran secara online ini cukup menyenangkan juga. Apalagi mulai semester pertama 
di kelas 8 ini tiap hari menggunakan zoom. Sehingga dapat melihat teman-teman, guru-guru 
dan guru-guru menerangkan seperti di dalam kelas. 

Tapi ada rasa lelah tersendiri dengan pembelajaran jarak jauh ini dibandingkan dengan datang 
langsung ke sekolah. Mata terasa lebih lelah karena harus lebih lama menatap labtop. Apalagi 
saya memakai kaca mata, khawatir juga minus saya bertambah. Hal lainnya yaitu selesai 
pelajaran hanya melalui hp jika ingin berkomunikasi dengan teman-teman. 

Oya, wali kelas saya sekarang namanya Pak Adi. Mengajar Bahasa Indonesia. Seperti wali kelas 
ketika kelas 7 yaitu Pak Bimo, juga mengajar Bahasa Indonesia. 

Walaupun belajar secara jarak jauh ini cukup menyenangkan dan memiliki pengalaman 
tersendiri, tetapi belajar di sekolah secara langsung terasa lebih menyenangkan.Bertemu dan 
bermain dengan teman-teman. Bertemu dengan guru-guru. Membeli makanan dan minuman 
di kantin. Serta masih ada lagi hal-hal menyenangkan lainnya. 

Sekian dulu ya pengalaman yang saya rasakan dengan pembelajaran jarak jauh. Lain waktu 
saya tulis lagi pengalaman pembelajaran jarak jauh saya. 

 

NAMA : Renoctoviana Ramadhani Said 

Untuk blog hari ini saya akan menceritakan tentang saaat acara kemarin acar Labs Digital.Pada 
hari Selasa 29 September kemarin kita semua melaksanakan acara Labs Digital,saat pagi kami 
dikumpulkan 3 angkatan di zoom sekolah dan di awali doa dari Pak Dedi,dan juga sambuatan 
Kepala BPS Labschool dan juga Kepala Sekolah SMP Labschool.Acaranya pun dimulai,acara 
pun dimulai dengan ceramah umum,pembicara kita saat ceramah umum adalah Kak Firman 
Ramadhani.Kak Firman merupakan seorang psikolog. 

Kak Firman menjenjang S1 di Universitas Indonesia.Kak Firman menjelaskan tentang 
penggunaan digital maupun sosial media dengan cara benar,dengan lebih jelas Kak Firman 
menjelaskan tentang kengunaan sosial media  dan hal yang berbau digital.Kak Friman juga 
menjelaskan hal negatif yang membuat hampir semua anak mersa males sekolah.Biasanya 
dikarenakan kurang pd atau percaya diri,dan juga mungkin cyberbullying.Kak Firman pun juga 
melakukan berberapa hal,Kak Firman menanyakan pertanyaan di salaha satu web yang 
bernama menti.com 

Disana kita disuruh untuk menjawab pertanyaan yang nanti jawabannya akan keluar dari layar 
laptop Kak Firman.Tulisan yang paling besar atau yang paling kelihatan di layar laptopnya 
biasanya yang menjawabnya paling banyak.Dan ceramah umum pun selesai di jam 9:00 dan 
untuk 30 menit selanjutnya berberapa orang bertanya tentang banyak hal.30 menit pun 
berlalu acara Ceramah umum pun selesai di jam 9:30,kita pun ber istirahat 30 menit sampai 
jam 10:00 untuk berjemur atau makan sarapan. 

Istirahat pun selesai kita lanjut untuk acara selanjutnya yaitu Labs Digital.Labs Digital ini lebih 
di pandu oleh ibu-ibu POMG.Acaranya pun dimulai dari moderator,pembicara pertama untuk 
Labs Digital adalah Ibu Ninin Musa.Ibu Ninin sendiri adalah seorang produser film Indonesia 
yang memproduser berberapa film- film keren salah satunya adalah Galih dan Ratna.Ibu Ninin 
juga menayangkan berberapa video tentang pembuatan film.Ibu Ninin juga bercerita tentang 
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pembuatan fil yang dia inginkan,beliau juga bercerita tentang susahnya pebuatan film di masa 
pandemi ini. 

Ibu Ninin juga memberitahu kita behind the scene salah satu film buatannya yang 
backgroundnnya lebih ke CGI atau green screen 

foto dari Instagram @pomgsmplabsjak 

Selanjutnya pembicara kedua yaitu Pak Deswara Aulia.Pak Deswara Aulia adalah seorang 
Praktisi Social Media dan E Commerce Marketing.Beliau bercerita tentang pengalamannya di 
Malaysia dll.Pak Deswara juga menujukkan hasil karyanya kepada kami tapi lebih banyak hasil 
karya Pak Deswara adalah sebuah animasi. 

foto dari instagram @pomgsmplabsjak 

Pak Deswara juga melihatkkan beberapa film luar negeri yg berbau CGI,salah satu adalah 
serial Star Wars Mandelion.Pak Deswara menunjukkan kecanggihan digital di jaman sekarang 
ini.Biasanya background memakai green screen sedangkkan serial ini memakai sebuah layar 
yang sangat besar. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-k-wsfWB6Tg0/X3PU0UWGggI/AAAAAAAAAZE/aDTh5NSnNXUTwIGy3pk2_ff-SpxLNVQ1ACLcBGAsYHQ/s1334/S__15613956.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-JNezRRSk2NQ/X3z8FcorLsI/AAAAAAAAAZs/OmxBfhDmlOgqiSoSfHEqOIu15hEmWmWugCLcBGAsYHQ/s1334/S__15613958.jpg
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Sekian dari blog saya hari ini terima kasih. 

 

NAMA : Revan Anggoro Putra 

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 bpk 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 remaja-remaja 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. 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 popular, post 

mereka akan mendapat likes yang banyak, jika merekan 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 
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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 tdk 

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. 

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. 

NAMA : Rizki Hamzah Putra Bantayan 

halo nama saya rizki hamzah putra bantayan, hari ini saya ingin bercerita tentang 

pengalaman Ceramah Umum dan Digital Labs saya. Pada hari Selasa, 29 Oktober 2020, 

diadakan acara Digital Labs, Dialog Interaktif dan Ceramah Umum di SMP Labschool Jakarta. 

Ceramah umum adalah kegiatan ceramah yang diadakan POMG SMP Labschool 

Jakarta.        Digital Labs adalah acara yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan 

teknologi.                        Di tahun ini, Digital Labs untuk kelas 8 membahas tentang kreativitas 
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dengan menggunakan digital. Ceramah umum dan Digital Labs diadakan setiap tahunnya 

oleh SMP Labshcool Jakarta.        Pemberi materi adalah Kak Firman Ramdhani yang 

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

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

perfilman. 

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

Landscape"dengan menggunakan platform Zoom Meetings pada hari Selasa, 29 September 

2020. 

Acara Ceramah Umum dan Digital Labs diadakan di platform Zoom 

Meetings.                             Zoom Meetings adalah aplikasi yang sangat penting di saat saat 

pandemi ini untuk belajar maupun untuk hal lain seperti, bekerja dan bersosialisasi. 

Pembicara-pembicara memberi materi menggunakan aplikasi Zoom Meetings dan saya 

berserta seluruh teman-teman saya menyimak apa yang disampaikan pembicara. 

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

7 perserta yang bertanya terbaik akan diberikan saldo Gopay atau OVO sebesar 

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

Digital Labs berakhir, lebih tepatnya pada sore hari. 

Acara diawali dengan kegiatan Ceramah Umum yang pemberi materinya Kak Firman 

Ramdhani lalu dilanjut dengan kegiatan Digital Labs yang pemberi materinya Bapak Deswara 

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

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

masa seperti ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari hari untuk menambah ilmu, belajar, 

bekerja maupun bersenang senang. 

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

dzuhur. Yang berpatisipasi adalah seluruh siswa dan siswi SMP Labschool Jakarta. Mulai dari 

kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Acara Ceramah Umum dan Digital Labs diadakan oleh POMG 

SMP Labschool Jakarta. Acara mulai pukul 07.00 Pagi dan berakhir pukul 12.00 Siang. 

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

bermanfaat bagi saya. Karena, materi-materinya berhubungan dengan teknologi dan 

teknologi pada masa saat ini sangat lagi dibutuhkan. Materi-materi yang diberikan juga 

menarik banget untuk dibahas dan didiskusikan secara bersama. Saya juga sangat menyukai 
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materi-materi yang diberikan pembicara-pembicara kemarin. Saya sangat berterimakasih 

sekali kepada pihak-pihak yang mengadakan acara Ceramah Umum dan Digital Labs di SMP 

Labschool Jakarta. Semoga semua materi-materi yang diberikan oleh pembicara pembicara 

kemarin bisa bermanfaat bagi saya dan seluruh siswa siswi SMP Labschool Jakarta. 

Sekian adalah cerita pengalaman saya untuk acara Ceramah Umum dan Digital Labs 2020 

saya, 

Wassalamualaikum wr.wb. 

NAMA : Shakira Raifa 

hai hai! nama saya shakira raifa dari kelas 8G nomer absen 30, hari ini saya menulis blog 

tentang kegiatan loketa dan bulba. 

setiap tahun di smp labschool jkt dilaksanakan kegiatan loketa dan bulba, namun karena 

adanya virus covid-19 kegiatan tersebut dilaksanakan secara online mengunakkan aplikasi 

zoom. Fungsi dari acara Maulid Nabi tentunya untuk mengingatkan nafas pertama Nabi 

Muhammad SAW disertai dengan Loketa untuk menyemangati ilmu-ilmu dalam Islam. Tidak 

lupa Bulan Bahasa, yang berfungsi untuk menyalurkan potensi siswa-siswi dalam bidang 

Bahasa. 

Acara dimulai pada pukul 7:00 WIB. Acara dibawakan oleh MC dari OSIS Gadhiwara serta 

sambutan dari Ketua POMG pada saat itu yaitu dr. Deny Aryasari, Kepala SMP Labschool, 

Drs. Asdi Wiharto, Kepala BPS, Prof. Dr. Sofyan Hanif, M.Pd., dan tilawah dari ROHIS Amin. 

Pembicara untuk Maulid Nabi tahun ini adalah Ustadz Usaid Fatahurrahman. Dia memberi 

materi tentang mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad SAW. 

Pembicara, Ustadz Fatahurrahman, menyebut dan menjelaskan sikap, tingkah, kebiasaan 

Nabi Muhammad SAW serta cara mengikuti sifat-sifatnya sebagai umat islam. Materinya 

sangatlah bermanfaat bagi kami semua. Dengan mendengarkan materi itu, kami belajar 

bagaimana memperbanyak amal ibadah walaupun dalam kondisi berat seperti ini. Siswa-

siswi serta guru dan orang tua sangat terharu mendengar materi dari pembicaranya. 

Ditambah lagi terpersona dengan bakat-bakat siswa-siswi SMP Labschool Jakarta dalam 

lomba Loketa-Bulba berikutnya. 

Lomba Loketa adalah Lomba Keterampilan Agama, diadakan dalam rangka memperingati 

Maulid Nabi. Lombanya terdiri dari penulisan kaligrafi indah, pembuatan komik, lomba 
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adzan, Da’I dan Da’iyah, MTQ, dan tahfidz dan dilakukan secara bersamaan dimasing-masing 

Zoom. Dalam lomba kaligrafi, peserta mendapat 90 menit untuk menulis Asmaul Husna 

dengan media kertas, pensil, dan krayon/pensil warna. Para juri  menilainya berdasarkan 

pada kaidah huruf, keindahan/design, kerapihan, dan ketepatan waktu. Pada lomba komik, 

para peserta harus membuat komik yang bertema menjadi remaja muslim di era millennial, 

atau gaya hidup islami dalam pandemic, kejujuran dan terdiri dari minimal 5 halaman atau 

maksimal 10 halaman. Proses menggambar tersebut di time-lapse dan diberikan kepada juri 

berserta hasil komiknya juga dan juri menilainya dari sisi design komik, ide cerita, kerapihan, 

dan kesesuaian dengan tema. 

Berikut di lomba Adzan, peserta mendapat giliran untuk mengumandangkan adzan dan 

dinilai dari ketepatan tawjid, irama suara dan suara, dan adab. Setelah itu, ada juga lomba 

Da’I/Da’Iyah, peserta membuat naskah berdasarkan tema yang diberi yaitu Rasulullah 

sebagai teladan umat islam/menjadi menjadi pribadi muslim yang berkualitas secara akhlak 

dan prestasi. Naskah disampaikan secara lisan dan dinilai dalam sistematika naskah, intonasi 

suara dan penyampaian, adab, dan ketepatan waktu. Lalu, dalam lomba MTQ, peserta diuji 

membaca QS. Al-Hasyr/59: 22-24 secara lisan dengan lagu, juri menilai pada tajwid, 

lagu/keindahan, suara, dan adab. Terakhir lomba Tahfidz, peserta melafalkan surah-surah 

Al-Qur’an sesuai dengan kelasnya. Kelas 7 melafalkan surah Ad-Dhuha s.d. At- Takasur, Kelas 

8 surah Al- Buruj dan Al- Muthaffifin, dan kelas 9 surah An- Naba. Juri menilaikannya 

berdasarkan tajwid, keindahan suara, kelancaran/kekuatan hafalan, dan adab. 

Sementara itu, ada juga lomba Bulba. Lomba yaitu bulan Bahasa adalah lomba yang 

diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober dan dapat 

menyalurkan bakat pelajar dalam bidang Bahasa. Lombanya terdiri dari debat, puisi, pidato, 

cerpen, fotu, dan e-poster. Pada lomba debat, peserta harus mempersiapkan diri untuk 

berargumentasi dari kedua sisi pro dan kontra dalam tema yang diberi, yaitu penggunaan 

Bahasa Indonesia yang tidak baku, penggunaan Bahasa asing dalam kehidupan, berlibur 

ditengah pandemic, ketidak efektifan PJJ, dan apakah Indonesia pantas disebut negara 

maju. Lomba akan dibagi menjadi 3 ronde, penyisihan, semi-final, dan final. Ronde ke-2 dan 

terakhir termasuk ronde impromptukarena temanya diberi tahu dalam tempat. Juri menilai 

peserta secara perseorangan. 

Berikut lomba puisi, peserta membaca puisi yang diberi, yaitu ‘Selamat Pagi Indonesia’ oleh 

Sapardi Djoko D., ‘Kembalikan Indonesia Padaku’ oleh Taufik Ismail, atau ‘Diponegoro’ oleh 

Chairil Anwar, dan diberikan waktu maksimal 4 menit. Juri menilai pada ekspresi, gestur, 
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intonasi, dan penghayatan. Lalu, lomba pidato, peserta menyiapkan naskah yang bertema 

semangat perjuangan, pentingnya kesehatan, membangun semangat dan kemampuan diri 

dan menyampaikannya secara lisan. Kriteria penilaiannya adalah kesesuaian tema, ekspresi, 

penghayatan, dan gestur. Setelah itu cerpen, peserta menyiapkan diri untuk menulis cerita 

secara spontan (tema diberi saat perlombaan) dan diberikan 90 menit untuk 

menyelesaikannya. Juri menilai kesesuaian tema, kausalitas, isi, dan ejaan. Berikutnya lomba 

Fotu, peserta menjadi model dalam photoshoot yang dilakukan dalam rumah (fotografer 

bisa siapa saja) dan hasil foto diunggah di Instagram dan diberi ke juri pada hari-h. Hasil 

dinilai dari konten, gaya berfoto, dan pencahayaan. Terakhir lomba E-poster, peserta 

membuat poster secara spontan (topik diberi pada perlombaan) dan diberi 40 menit untuk 

menyelesaikannya dalam media elektronik. Hasil akan dinilai dari konten, kesesuaian tema, 

tata letak, dan estetika. 

NAMA : Syaikha Faiza Arifin 

Hai, Aku Syaikha Faiza Arifin dari kelas 8G absen 31, Di blog kali ini aku mau 

menceritakan pengalaman aku dalam acara yang diselenggarakan oleh SMP Labschool Jakarta 

yaitu Dialog Interaktif dan Ceramah Umum serta Digital Labs. 

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

Interaktif dan Digital Labs untuk siswa kelas 7, 8 dan 9, dengan susunan acara : 6.45 hingga 

07.00 registrasi, 07.00 hingga 07.10 pengondisian para murid, lalu sambutan oleh bapak 

kepala sekolah yaitu bapak Asdi Wiharto, sambutan dari POMG Labschool dan sambutan dari 

ketua BPS yaitu bapak Ahmad Sofyan Hanif. Setelah itu, dimulailah acara Dialog Interaktif dan 

ceramah umum, serta disambung dengan acara Digital Labs di siangnya. 

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

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

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

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

bersama narasumber pertama yaitu kak Ninin musa yang juga merupakan seorang produser, 

kak Ninin memberikita materi tentang perfilman dan juga narasumber kedua, yaitu kak 

Deswara Aulia yang memberi materi mengenai mengembangkan kreativitas dalam bersocial 

media. 

CERAMAH UMUM DAN DIGITALABS 



Ceramah umum dan digital labs 
 

Kegiatan diawali dengan acara Dialog interaktif dan ceramah umum. Kelas 7 bersama 

narasumber kak Zahrina Amelia, kelas 8 dengan narasumber kak Firman Ramdhani, dan kelas 

9 dengan kak Faraas Afiefah. Acara tersebut sangat menarik karena kita mendapatkan ilmu 

baru mengenai media social yang saat masa pandemic kini pastinya sangat dibutuhkan, mulai 

dari apa yang dapat digunakan oleh para pengguna, hingga yang berdampak negative bagi 

para pengguna. Yang makin membuat acara ini menjadi menarik ialah, kak Firman juga 

memberikan sesi dimana para siswa bisa berpendapat mengenai media social, seperti : Apa 

jadinya jika kita tidak menggunakan media social selama seminggu, apa yang dirasakan ketika 

kita menggunakan media social, hingga apa yang akan orang tua katakan jika mereka 

membaca history media social kita. 

 

Setelah kegiatan Dialog Interaktif dan ceramah umum berakhir, siswa-siswi pun dipersilahkan 

untuk beristirahat selama 30 menit lalu disusul dengan kegiatan Digital Labs pada siang 

harinya. Yang menarik, pada kegiatan Digital Labs, 7 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiah 

berupa saldo OVO atau Gopay sebesar 100 ribu Rupiah!! 

Di Digital Labs kelas 7 oleh kak Cleivo yang membahas mengenai bagaimana cara koding, kelas 

8 dengan kak Ninin Musa yang membahas mengenai dunia perfilman dan juga kak Deswara 

Aulia yang memberi materi mengenai seni dalam beriklan di sosial media, dan untuk kelas 9 

oleh kak Farid Mufid mengenai social media. 

Di Digital Labs kelas 8, kak Ninin Musa memberi materi tentang perfilman, seperti apa saja 

film-film yang pernah beliau buat, pengalaman-pengalaman saat bekerja di dunia perfilman, 
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hingga Tips and Trick agar kita bisa berkarya di dunia perfilman. Materinya benar-benar 

sangat berguna bagi para siswa dan sangat memotivasi para siswa untuk berkarya dengan 

berupa membuat film. 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya di sesi kedua di acara Digital Labs, bersama kak Deswara Aulia, siswa kelas 8 diberi 

materi mengenai seni dalam beriklan di media social. Kak Adez memberikan materi yang tidak 

kalah serunya dari pemateri yang sebelumnya. Kak Adez juga memberi cara-cara agar saat 

kita membuat video hasilnya pun sangat bagus dan memuaskan, seperti cara penggunaan 

CGI, sound effect dan cara-cara perfilman lainnya. 

NAMA : Syarifah Khadijah Al-Maghraby 

Pada selasa 29 September 2020, SMP Labschool Jakarta melaksanakan ceramah umum dan 
dialog interaktif serta dilanjut dengan digital labs. 

Awalnya, semua siswa dan guru berkumpul di zoom angkatan pada jam 06 : 45 sedikit lebih 
pagi dari biasanya. Disana selagi menunggu para pembicara, guru guru dan siswa berbincang 
dan tertawa. Setelah itu para siswa dipindahkan ke breakout room yang berbeda setiap 
angkatannya. 

Di kelas delapan, pembicara pada kegiatan hari ini adalah kak firman, ia mengajarkan tentang 
dampak baik dan buruk dari bermain gadget. Ia menjelaskan bahwa data yang kita taruh di 
internet tidak akan hilang. Ia juga bercerita tentang pengalamannya yang dapat membuktikan 
mengapa data di internet tidak akan hilang. Selanjutnya, kita istirahat dan disambung dengan 
kegiatan digitalabs. 

 

Pada kegiatan digitalabs terdapat dua pembicara, ibu Ninin Musa dan bapak Deswara Aulia. 
Pembicara pertama adalah ibu Ninin Musa. Ibu ninin musa adalah seorang produser film. 
Beliau menceritakan bagaimana CGI berperan penting dan sering sekali digunakan pada 
pembuatan film. Beliau juga menjelaskan bagaimana sulitnya memproduksi film selama masa 
pandemi covid 19, dan apa yang harus diperhatikan pada saat casting selama pandemi. Salah 
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satu hal yang sangat berbeda dari sebelumnya adalah pada saat pemilihan cast. Sebelumnya, 
dilaksanakan secara open house dimana aktor dan aktris bertemu disatu tempat dan pada 
saat itu juga tim produksi film memilih siapa yang akan ikut dalam film yang akan mereka 
buat. Sekarang, semua dilaksanakan via zoom. 

Sekarang sesi kedua oleh bapak deswara aulia. Bapak Deswara aulia adalah seorang ahli 
dibidangnya yaitu animasi. Bapak Deswara bercerita mengenai pekerjaannya yang sampai 
pergi ke malaysia karena di indonesia animasi belum begitu diminati. Beliau memiliki banyak 
sekali client yang merupakan perusahaan perusahaan besar. Pak Deswara juga memiliki 
banyak sekali pengalaman bekerja di luar negeri seperti Kanada, Amerika, Inggris, India dan 
Cina. 

NAMA : Sylvia Riezha Tiara Riqqhie 

Tanggal 29 September 2020 dibapagi hari pukkel 7 diadakan Digilabs oleh POMG SMP 
Labschool Diawali dengan Berdoa 
yang dibawa oleh Pak Dedi lalu mendengar sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Asdi. 

Setelah itu kita diberi materi yang diberi dari kakak Firman tentang 

 
 

Bijaksana Berselancar Internet Dimasa Pandemi Covid-19 Yang dibawa oleh kak Firman 
Ramdhan, M. Psi. 

Kak Firman Ramdhani adalah seorang clinical psychologist di Personality Development Center 
dan RSIA Brawijaya Duren Tiga, Penceramah di Univ. Alzhar Indonesiaa dan Univ. Pancasila, 
Manager khusus di Panti Rehab Kemensos Galih Pakuan and neuropsychology enthusiast dan 
pendiri Mind dan Brain Indonesia. 

Kak Firman berkata bahwa digital sangat adiktif karena  bisa membuat kesenangan yang 
instan dan dimasa pademi ini, penggunaan digital bertambah. 

Kak Firman juga mengatakan bahwa digital Mempengaruhi Kesehatan Mental karena bisa 
membawa hal hal yang tidak diinginkan seperti pembulian, tidak kenyamanan, merasa cemas 
dan depresi, dan juga bisa mempengaruhi Pola Tidur dan Kemampuan Konstrasi karena efek 
blue light dari gadget dapat membuat otak kita memikirkan bahwa waktu itu haanyalah pagi 
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karena efek Chaya tersebut otomatis otak kita memikirkan bahwa itu masih siang.

   

Selanjutnya, ada Digital Creativit yang ada dua narasumber y aitu Kak Ninin Musa dan  Kak 
Dewara Aulia. 

Kak Nini adalah seorang produser film yang mempunyai pengalaman menjad Produser TV and 
Film di PT Kipas Kreasi Utama, Pemilik dan Produser di Luma Production, Executive Producer 
Innomaleo Films, Executive Producer 700 Picturesdan Freelance Producer Bert Pictures Asia. 
Mempunyai keahlian khsusus yaitu Producing TV Commercial, Documentary, Films. 

Narasumber yang kedua ada Kak Dewara Aulia, yang mempunyai pengalaman 
menjadi Executive Director, Power Academy, Head of Community and Training, OLX 
Indonesia, Senior Producer, Infinite Frameworks Studios, Department Head of Animation, 
Digital Studio College      dan Co – Founder & Executive Producer, Dementia Animation 3D 
Artist, Castle Production.  

NAMA : Zuha Azzahra Maisuri Nugraha 

Pada tanggal  29 September 2020, sekolah kami SMP Labschool Jakarta mengadakan dua 
kegiatan sekaligus. Yaitu Ceramah Umum, dialog interaktif dan juga Digilabs. Ceramah umum 
diperuntukan kelas 7, sedangkan ceramah umum untuk kelas 8 dan 9. Kali ini saya akan 
membahas tentang Digilabs. Digilabs adalah singkatan dari Digital Labs. Acara ini biasanya 
diadakan setahun sekali untuk kelas 7,8, dan 9. 
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Tahun ini temanya adalah “Teen & Tech: NAVIGATING DIGITAL LANDSCAPE”. Berhubung di 
situasi sekarang kita sedang menjalankan segala sesuatu dari rumah, kita harus lebih bijak 
dalam menggunakan gadget. 

 

(foto dari IG story OSIS SMP Labschool Jakarta) 

Acara dibuka dengan sambutan dari kepala BPS SMP Labschool Jakarta yaitu bapak Ahmad 
Sofyan Hanif, sambutan dari kepala sekolah yaitu Bapak Asdi Wiharto dan juga perwakilan 
dari POMG SMP Labschool JKT. Selama acara berlangsung kami semua menggunakan virtual 
background yang seragam. Setelah sambutan selesai, dilanjut dengan acara dialog interaktif. 
Kami semua masih berada pada ruangan zoom yang sama kemudian di break ke 3 ruangan. 
Pembawa materi kelas 8 untuk dialog interaktif tahun ini adalah kak Firman. Materi yang 
dibawakan sangat seru dan juga mudah untuk dicerna. Setelah itu kami diberi istirahat selama 
30 menit sebelum acara selanjutnya mulai. Acara selanjutnya adalah digilabs (Digital Labs). 

Pembawa materi kelas 7 adalah kak cleivo yang mengarjakan tentang coding dan juga tentang 
mengembangkan apliaksi sendiri. Pembawa materi kelas 9 adalah Faris Mufid dan juga Helda 
Chandra yang mendiskusikan tentang media sosial. Materi kelas 8 dibawakan oleh Ibu Ninin 
Musa dan juga Bapak Deswara Aulia. 

Materi pertama disampaikan oleh Ibu Ninin Musa. Beliau adalah seorang produser film. Salah 
satu karya bu Ninin adalah film Riana. Pada awalnya saya belum pernah melihat film yang bu 
ninin buat, tapi kemudian beliau menunjukan proses pembuatan film dari awal hingga akhir. 
Bu ninin memberikan tips &trick tentang dunia perfilm-an. Saat sedang Pemabatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) proses untuk produksi menjadi semakin sulit. Salah satunya saat ingin 
men-casting pemain. Biasanya casting dilakukan secara tatap muka dan dilakukan secara 
terbuka di mana semua orang bisa berkumpul dan mendisukusikan siapa yang akan dipilih. 
Tetapi dikarenakan PSBB proses casting terhambat atau membutuhkan waktu yang sangat 
lama. Lain cerita di Yogyakarta dimana PSBB tidak berlaku, proses produksi film menjadi jauh 
lebih mudah daripada proses produksi film di Jakarta. Selain itu beliau juga memberikan 
sedikit cerita tentang perjalanan hidupnya. Setelah itu sesi tanya jawab dibuka. Ternyata di 
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SMP Labschool Jakarta ada banyak anak yang tertarik dengan dunia perfilman sehingga 
banyak pertanyaan yang masuk. Tetapi tidak semua pertanyaan bisa terjawab karena waktu 
yang terbatas. 

Materi kedua juga yang terkahir dibawakan oleh Bapak Deswara Aulia. Beliau adalah praktisi 
online media dan marketing. Sebelumnya beliau adalah seorang animator yg bekerja di luar 
negeri. Beliau memiliki banyak karya yang sangat menakjubkan. Bapak Deswara juga sering 
terlibta dalam proyek internasional. Salah satunya adalah tripping the rift. Pada saat sesi 
pertanyaan, juga ada banyak pertanyaan salah satunya adalah pertanyaan tentang CGI 
(Computer Graphic Image). Masih ada banyk pertanyaan lain tapi tidak bisa terjawab 
dikarenakan waktu yang singkat. 

Acara selesai pada sekitar pukul 12.00. bagi saya acara ini sangat bermanfaat dan juga 
berkesan 
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