
Minggu-Rabu, 22-25 Desember 2019, 75 orang dari 
Yayasan, guru dan karyawan Tugasku 
trip ke Bangkok-Pattaya. Ini menjadi ghatering heboh 
buat kami. Pergi jauh bersama-sama. Banyak 
destinasi yang kami berhasil datangi. Seperti; Gems 
Gallery, Chatuchak, pasar malam, Nang Nooch 
Vilage, Pattaya, Herbal, Thep Prasit Honey, Mae 
Klang Rail Way Market, Damnoen Sanduak Floating 
Market,  Chao Phraya dan beberapa lokasi 
disekitarnya. 

Selamat  tahun baru 2020 .  Se lamat 
menempuh semester II. Dan pesan kami 
selalu, tetap berpuasa plastik. Seperti pesan 
dalam Even special; Berpuasa plastik, yang 
berlangsung pada hari Senin-Jumat, 23 -27 
September 2019. 
Siswa di Playgroup belajar bahwa pohon 
pisang bisa dipakai untuk menggantikan 
plastik. TK A belajar juga bahwa pohon kelapa 
bisa menggantikan plastik. TK B belajar bahwa 
bambu bisa menggantikan gelas plastik dan 
sedotan plastik.
Sementara di bangku SD dan SMP, anak-anak 

fokus kepada recycle dan reuse terhadap sampah plastik yang terlanjur menjadi sampah. Di SD Kelas 
IV melakukan kegiatan pemanfaatan plastik bekas sebagai salah satu kegiatan mereka pada Pekan 
Berpuasa Plastik. Mereka mengundang narasumber Reza Hilmi, yang adalah presenter tivi Trans 7, 
untuk menyampaikan tentang Sampah Plastik dan Bahayanya.
Sementara di SMP belajar tentang pengganti wadah makanan selainplastik atau wadah yang selama 
ini kita kenal. Yaitu Beeswax Foodwrap. Yang berasal dari kain perca yang di beri adonan malam dan 
kemudian disetrika. Bungkus makanan ini mejadi pilihan karena ramah lingkungan. Kegiatan ini 
dipandu oleh Kak Jez Halim dan Kak Fasha, penggiat lingkungan dari@ .  demibumi.id Insya Allah 
dengan special event ini ananda bisa menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Amin.

Agenda
Sekolah

Tanggal
Penting

&
Isi buletin dapat dilihat juga di: www.tugasku.sch.id/berita
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·   6 Januari– 4 April: Term III, 2019/2020.

·   Senin, 6 Januari 2020, PSB/PPDB  2020/2021

Selamat Tahun Baru dan Tetap Berpuasa PlastikSelamat Tahun Baru dan Tetap Berpuasa Plastik

Trip ke BangkokTrip ke Bangkok



1.  Kamis, 10 Oktober 2019, hadir  

Akademi Bolabasket Indonesia 

(ABI) .  ABI.  In i  dalam rangka 

Coaching Clinic Bola Basket untuk 

siswa SMP. ABI adalah organisasi 

olah raga basket di bawah naungan 

K e m e n p o r a ,  y a n g  l a n g s u n g 

dibawah Menteri Pemuda dan 

Olahraga.
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2.  Rabu, 27 November 2019, hadir untuk 
kunjungan di TK Islam Tugasku 
s e b a n y a k  2 5  p r a k t i s i  T K  d a r i 
Kecamatan Payung Sekaki, Kota 
Pekanbaru, Prov Riau. Dibawah 
bimbingan Ibu Ema selaku Kepala 
Dinas Pendidikan Kecamatan, Ibu Odi 
selaku Pengawas TK, dan sejumlah 
Kepala TK. Kunjungan dalam rangka 
rapat kerja tersebut berkunjung ke 
Jakarta dan Bandung. 

3.  Jumat, 29 November 2019, Tugasku kedatangan tamu Ibu Tami dan beberapa staf perguruan dari 

Sekolah Islam Al Izhar, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Tamu tersebut terdiri dari unit kerja TK, SD, 

SMP, dan SDM. Sebagai sekolah yang jauh lebih besar dari Tugasku, maka dalam kunjungan ini 

kami mendiskusikan hal-hal baik yang dapat saling disampaikan



Kamis, 17 Oktober 2019, dua siswa dan dua guru dari TK 

menjadi bagian dari kegiatan Zona Literasi, yang 

merupakan bagian dari Gerakan Literasi Nasional yang 

diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan 

Perbukuan, Kemendikbud. Kegiatan ini merupakan 

rangkaian dari kegiatan di Bulan Bahasa Indonesia. Selain 

membaca, anak-anak juga melakukan membaca buku 

dengan lantang. 
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- Kamis, 7 November 2019, Ibu Rumyani menyampaikan 

amanah, yaitu mendistribusikan alat-alat permainan TK. 

Alat-alat tersebut dikemas dalam tiga boks, yang 

diperuntukkan kepada dua Taman Kanak-kanak di bawah 

KSPA Rawamangun. Yaitu KSPA Rawamangun dan KSPA 

Kampung Bandan.
 Serah terima kepada KSPA Rawamangun, Jakarta, diterima 

oleh Ibu Afriyani Rahmawati, selaku Kepala Sekolah. 

Sementara kepada KSPA Kampung Bandan, diterima oleh 

Ibu Kepala Sekolahnya, yaitu Ibu Sheila Indri.

Berikut adalah ungkapan terimakasih dari KSPA Kampung 

Bandan; Terima kasih banyak, Bu. Semoga segala kebaikan 

ibu, pengajar, dan anak- anak TK Islam Tugasku mendapat 

balasan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Dan 

semoga menjadi berkah yang luar biasa. Amin.

Assalamu'alaikum, ibu. 

Kami sudah mendistribusikan 1 kontainer mainan ke TK 

KSPA Rawamangun. Terima kasih banyak, Bu. Anak-anak 

kami sangat senang memainkan mainannya. Untuk 1 

kardus mainan dan 1 set playground kami distribusikan ke 

Kp. Bandan, bu. Mengingat mereka tidak memiliki 

perosotan.

Ÿ Sementara itu, pada hari Kamis, 28 November 2019,  TK 

kembali mendonasikan lemari penyimpan mukena sebanyak 

5 buah kepada adik-adik Mahasiswa UNJ yang menjadi 

sukarelawan di UKM UNJ, yang mengelola PAUD KSPA, 

Kelompok Sukarela Peduli Anak, Rawamangun. 

Gerakan Literasi di TKGerakan Literasi di TK

Donasi Mainan dan Lemari TKDonasi Mainan dan Lemari TK



Selasa, 5 November 2019, KB dan TK Islam 
Tugasku melakukan kegiatan Bakti Sosial. 
Kegiatan istimewa karena 4 hal.Pertama, donasi 
untuk acara kegiatan ini selain dari.orangtua 
siswa juga adalah dari siswa sendiri. Dimana 
anak-anak sejak satu bulan sebelumnya 
melakukan kegiatan kemandirian di rumah 
masing-masing yang kemudian mendapat 
apresiasi ayah dan bunda berupa isi tabungan 
berupa celengan. Di akhir bulan, isi celengan ini 
menjadi modal utama bagi kegiatan berbagi di 
baksos.

Kedua, Yang menjadi sasaran bagi kegiatan baksos adalah 50 rekan sebaya anak-anak yang juga 
belajar di TK yang ada di sekitar Tugasku. Ada 6 TK yang diundang, yaitu TK KSPA Rawamangun, TK 
Al Istiqomah, TK Darussalam, TK Harapan, TK PKK, dan TK LPI.
Ketiga, Dalam Baksos 2019 ini, 50 anak dari TK penerima bantuan tersebut bermain bersama setelah 
serah terima bantuan dilakukan. Maka lapangan dan hall sekolah disulap layaknya arena bermain. 
Keren.
Keempat, 50 orangtua siswa penerima bantuan Sarikencana, Sp THT. KL, mendapat parenting 
kesehatan dari dr R Ena Sarikencana, Sp. THT. KL, yang juga adalah orangtua siswa.
Terimakasih untuk dukungan dan kerjasama POMG dan orangtua KB dan TK. Terimakasih atas 
kehadiran Ibu Widi, Pengawas Pendidikan TK Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Dan 
penghargaan kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berhasil menyulap lapangan sekolah sebagai 
tempat bermain yang menyenangkan.
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Baksos TK 2019; BerbagiBaksos TK 2019; Berbagi

Student-led ConferenceStudent-led Conference
SLC (Student-led Conference), di TK Islam 
Tugasku pada tengah semester 1 dilaksanakan 
pada Sabtu, 28 September 2019. Untuk 
pelaksanaannya, para siswa TK A dan TK B sudah 
berlatih di kelas untuk bisa presentasi di depan 
ayah dan bunda.presentasi TK A antara lain:
1. Macam-macam sampah
2. Cara memilah sampah
3. Menghafal surat pendek

Materi presentasi TK B antara lain:
1. Poster jenis-jenis sampah plastik
2. Life skill memakai dan melepas celana
3. Menghafal surat Ad Dhuha
Alhamdulillah, kegiatan ini berlangsung dengan 
bagus. Semoga dengan SLC, kita melihat 
kemampuan anak dari berbagai sudut pandang. 
Dengan begitu anak akan dapat tumbuh             
dan berkembang dengan maksimal, terutama 
m e n j a d i  a n a k  y a n g  p e r c a y a  d i r i .



Ayahku Imamku, menjadi tema untuk kegiatan Sehari Bersama Ayah. Kegiatan berlangsung pada 
Selasa, 17 Desember 2019.

Dengan busana baju putih, ayah-ayah siswa siswi TK Islam Tugasku datang ke sekolah tanpa 
sepengetahuan anak-anak mereka. Para ayah memberi kejutan ke anak-anak dengan mendatangi 
kelas dan menggendong anak-anak mereka menuju hall.

Setelah para ayah dan anak-anak sudah berkumpul di hall, ada persembahan special dari anak untuk 
para ayah yang sudah meluangkan waktunya datang ke sekolah. Pembacaan puisi anak untuk ayah 
oleh Lila, Aimee, Alika, Sheira serta pembacaan kalam illahi, surat Waqi'ah, ayat 1-20 oleh ananda 
Granada, Aleesha, Izan, Shanum, Razaan, Alteza, Atha, Nadiyya, Nada, Cakra, Rafka, dan Icha.

Tidak ketinggalan, ayah juga mendo'akan para anak dengan memangku dan mengelus kepala ananda 
yang dipimpin oleh Bapak Haris. Kegiatan masih berlangsung dengan ice breaking senam dan 
performance ayah untuk anak.

Yang spesial dari performance ayah adalah usaha para ayah untuk berkumpul dan berlatih bersama di 
tengah waktu bekerja mereka.

Performance ayah Playgrup: Joget Baby Shark
Performance ayah A1: Joget Penguin
Performance ayah A2: Chicken Dance

Performance ayah B1: 
Acapella
Performance ayah B2: 
Joget Penguin

Selesai ayah tampil, 
ananda memberikan 
medali untuk ayah 
karena sudah tampil 
bagus di acara ini.

Dilanjutkan dengan 
acara makan bersama 
sepiring berdua ayah 
d a n  a n a k  l a l u 
pengumuman lomba 
v i d e o  m e n g a j i 
b e r s a m a  a y a h  d i 
masjid dan foto di 
m a s j i d . S u a s a n a 
syahdu, haru, lucu 
dan bahagia di hari 
yang istimewa ini.

Insya Allah dengan 
acara ini menjadikan 
hubungan ayah anak 
dan ibu semakin kuat, 
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Sehari Bersama AyahSehari Bersama Ayah



Jumat, 29 November 2019, sebagai bagian 

dari kegiatan TK B menginap semalam di 

sekolah dalam bentuk Happy Camp. 

Program ini  bertujuan memberikan 

kesempatan kepada anak di TK B untuk 

berlatih keterampilandiri seperti; merapikan 

t e m p a t  t i d u r,  m e n g e l a p  j e n d e l a , 

mengenakan baju, mengikat tali sepatu, 

membuat teh manis, mengoles roti tawar, 

dan bermain musik.

Foto kiri; makan malam bersama. Kegiatan 

ini dilaksanakan di lapangan sekolah 

dengan suasana yang santai.

Anak-anak bebas memilih makanan yang 

disuka, yang disediakan oleh bunda-

bunda POMG dan WOK dari TK B.

Belajar bersama Kakak OSIS SMP. 

Program ini bertujuan memberikan 

kesempatan kepada anak di TK B untuk 

ber la t ih  ke te rampi land i r i  seper t i ; 

merapikan tempat tidur, mengelap jendela, 

mengenakan baju, mengikat tali sepatu, 

membuat teh manis, mengoles roti tawar, dan bermain musik.

Dan keterampilan tersebut diajarkan oleh kakak-kakak SMP yang tergabung dalam OSIS. oleh karena 

itu maka ini juga menjadi momentum bagi kakak-

kakak untuk belajar berkomunikasi dengan adik-adik 

kelasnya. Seru bukan?

Kakak SD Bercerita. Menjadi salah satu agenda 

kegiatan Happy Camp adik-adik dari Kelompok 

Bermain dan TK A, TK Islam Tugasku, Pulomas, pada 

Jumat, 29 November 2019. Terimakasih kakak;

1.  Alexa Aramynta, Kelas IV A,

2. Leia Shani, Kelas IV A, dan

3.  Chiara Callysta Rafifa, Kelas IV A. 
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Happy Camp 2019Happy Camp 2019



Sekolah Dasar Islam Tugasku menjadi 
juara I tingkat nasional, mewakili 
Provinsi DKI Jakarta dari 43 Sekolah 
Dasar Swasta se-Indonesia dalam 
lomba Budaya Mutu Sekolah (LBM) di 
Surabaya pada 15-18 Oktober 2019 
untuk tingkat Sekolah Dasar Swasta. 
Penyelenggara LBM adalah Direktorat 
Pembinaan Sekolah Dasar, Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan.

Ada 4 kategori dalam LBM, yaitu SD 
Negeri Rujukan, SD Negeri, SD Swasta, 
dan SD untuk wilayah 3 T. Juga terdapat 
5 (lima) komponen yang menjadi 
penilaian dalam LBM. Yaitu Manajemen 
Berbasis Sekolah, Pembelajaran, 
Ekstrakurikuler, Perpustakaan, dan 
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). SD 
Islam Tugasku mendapat anugerah 
dengan menjadi Juara I tingkat Nasional 
untuk komponen ekstrakurikuler.

Kita sampaikan selamat kepada SD 
Islam Tugasku atas raihan predikat juara ini. Dan kita berharap semoga prestasi ini menjadi pemicu 
semangat untuk terus berprestasi di waktu-waktu yang akan datang. Amin.
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Sabtu, 2 November 2019. 3 guru SD 
mengikuti Kelas Dongeng International 
dengan tema "Menggunakan Cerita 
Untuk Penanaman Nilai", disampaikan 
oleh Roger Jenkins, dari Singapura. 
Kegiatan ini berlangsung dalam bentuk 
workshop. Dengan cerita, nilai-nilai 
moral yang abstrak bagi anak-anak 
dapat disampaikan secara konkrit.

Workshop mengajarkan mengenai 
strategi bercerita, menemukan cerita 
yang tepat, serta pengembangan 
k e m a m p u a n  b e r c e r i t a  s e c a r a 
individu/kelompok ini,menjadi salah satu 
kegiatan dar i  Fest iva l  Dongeng 
International Indonesia 2019 yang 
berlangsung di Museum Nasional, 
Jakarta Pusat.
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SD Juara LBM 2019SD Juara LBM 2019

Belajar Karakter dari Cerita



Berlangsung pada hari Sabtu, 16 November 2019, di Keong Mas, Taman Mini Indonesia 
Indah,Alhamdulillah tim Situs Drumkids berhasil menjadi Juara Umum dalam Kompetisi Marching 
Band Sanggar Seni. Ini menjadi kompetisi kedua tim Marching band SD Islam Tugasku pada Semester 
pertama di tahun pelajaran 2019/2020.

Kita bersyukur atas prestasi ini. Yang merupakan hasil dari kerja keras dan kekompakan tim semenjak 
babak latihan di sekolah. Semoga terus berprestasi dan menginspirasi bagi semua warga Sekolah 
Islam Tugasku.
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Kompetisi DrumbandKompetisi Drumband

UKT Tae Kwon Do
Ujian Kenaikkan Tingkat, UKT, ekskul Tae Kwon Do pada semester I, tahun 2019/2020 berlangsung 
pada Minggu, 17 November 2019 di hall Sekolah Islam Tugasku. UKT diikuti oleh peserta Tae Kwon 
Do di bawah asuhan Pak Apit Priatnayang berlatih di beberapa sekolah. Diantaranya adalah mereka 
yang berlatih di Tugasku, At-Taubah, Salman Alfarisidan Kompleks Billy Moon. Kegiatan ini langsung 
dipimpin oleh Sab'im Apit Priyatna.

Selain UKT, untuk memeriahkan 
acara, jugadiadakan demontrasi 
kebolehan oleh ananda Zhafar, 
alumni Tugasku dan Zhahir dari kelas 
V A,dalam bentuk gerakan Tae Kwon 
Do.

Kegiatan antara lain dihadiri oleh 
pengurus KONI Jakarta, Bapak Gede 
Arya (foto tengah).



Selasa, 5 November 2019, SDI 
Tugasku berkesempatan untuk turut 
serta dalam kegiatan Ziarah Wisata 
dalam rangka memperingati Hari 
Pahlawan 2019, yang bertema "Aku 
P a h l a w a n  M a s a  K i n i "  y a n g 
diselenggarakan oleh Kementrian 
Sosial di Taman Makam Pahlawan 
Kalibata, Jakarta.

Selain upacara dan prosesi tabur 
bunga, terdapat pemaparan dan sesi 
tanya jawab dengan putera dan puteri 
pahlawan nasional. Tim SDI Tugasku 
juga berkesempatan mewawancarai 
beberapa narasumber :

1. Bapak Witjaksono Moewardi, putera dari Pahlawan Nasional Dr. Moewardi.

2. Bapak Asep Kambali, sejarawan dan aktifis sejarah.

Acara ini juga dihadiri Bapak Pepen Nazaruddin, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
Terimakasih kepada Bapak Saharto Sahardjo selaku Ketua Umum Hari Pahlawan 2019 yang telah 
memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi para siswa. Semoga seluruh peserta dapat terpacu 
untuk menjadi Pahlawan Masa Kini dengan meneladani perjuangan pendahulunya.

Ber langsung d i  Gedung Manggala 

Wanabakti, Jakarta, pada Jumat, 4 Oktober 

2019, diumumkan bahwa SD Islam Tugasku 

Juara II untuk lomba video Pengendalian 

Perubahan Iklim tingkat SD. Lomba ini 

di inisiasi  oleh Dir jen Pengendal ian 

Perubahan Iklim, Kementrian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. Lombanya dalam 

b e n t u k  k a m p a n y e  p e n g e n d a l i a n 

pemanasan global dalam bentuk Video

Video diperankan oleh ananda Zahra, 
Qanita, dan Kalila. Dengan pendampingan 
oleh Pak Danis, Pak Fikri, Bu Diva, dan Pak 
Mahdi

Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan memberi dukungan. Semoga Allah 
memberi kebaikan berlipat ganda
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Juara II Video Pemanasan Global Juara II Video Pemanasan Global 

Tabur Bunga di Makam Pahlawan
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Berikut adalah para juara di SD yang mengikuti perlombaan di hari 
Sabtu16 November 2019. Kepada mereka kita ucapkan selamat atas 
prestasi yang diraihnya. Dan semoga apa yang didapatnya menjadi 
motivasi untuk terus perjalanan kedepannya. Amin

Selamat kepada ananda Alvaro, kelas IV A yang bersama timnya 
berhasil menjadi Juara 2 KU 10 Mix Gender, Cougar Children 
Championship III, 2019. Semoga ananda Alvaro terus berprestasi. 
Amin.

Dalam kegiatan di lomba NAMO (Nizamia Andalusia Math 
Olimpiade), Tugasku 
diwakili oleh;
Talitha, Kelas V,

Ega, kelas V, dan
Zahra, Kelas V, serta
Aldiza, Kelas VI

Alhamdulillah ananda Diza berhasil meraih peringkat VII, 
dan ananda Talitha meraih peringkat VIII dalam ajang 
tersebut. Semoga terus berprestasi dan menginspirasi.

Pada cabang olah raga golf, ananda Jabbar berhasil 
meraih Juara 2 ( 1st runner up ) IJG PREMIER LEAGUE 
CLOSING TOURNAMENT 2019, Kelompok D -Boys, 
yang berlangsung di PangkalanJati GolfCourse, Jakarta 
Selatan. Semoga selalu berprestasi. Amin.

Dan pada hari Minggu, 17 November 2019. Alhamdulillah, 
ananda Malik juga berhasil menjadi pemain terbaik di Liga 
Raftel anak Jakarta kategori U-8. Semoga selalu berprestasi. Amin.

Berikut adalah foto-foto mereka;

Juara-Juara di SDJuara-Juara di SD



Pentas Seni SD Islam Tugasku tahun 2019 ini berlangsung di UBM Jakarta pada Minggu, 15 Desember 
2019. Diperankan oleh seluruh peserta didik dalam balutan cerita Kemilau Kala Senja di Surau Apak.

Acara diawali dengan alunan tuts piano dalam lagu Indonesia Pusaka yang dimainkan dengan apik 
oleh Mica, kelas VI. Dibuka dengan menyanyikan Indonesia Raya dipimpin oleh ananda Aleesya dan 
sambutan oleh Ibu Almitra, ketua Yayasan Bina Tugasku, Ibu Rita Novita, Kepala SD, Ibu Fitria ketua 
POMGdan Ibu Vina ketua Angkatan #31.

Pertunjukan drama dan seni dibuka dengan penampilan Kelas VI sebagai angkatan #31 dengan theme 
song Man Jadda wa Jadda

Kemilau Kala Senja di Surau Apak menceritakan tentang perjuangan seorang anak, Niar, yang menjadi 
putri dari Ustad Arifin di daerah Minang. Ia memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu mengangkat harkat 
keluarganya. Tekadnya yang kuat dan tidak mengenal lelah dan tidak berputus asa menghantarkannya 
untuk dapat melanjutkan ke bangku perguruan tinggi di Jakarta.

Juga cerita kehidupan di masyarakat yang gemar mengemas cerita dengan menebak-nebak, atau 
bergosip, yang diperankan sangat apik dan nyaris sempurna oleh Anaya, Salsa, Abel, dan Daya. Serta 
sang dalang pemandu hikmah yang diperankan Qanita.

Penonton tidak hanya mendapatkan suguhan 
cerita sehari-hari tentang keluarga sederhana yang 
menjunjung tinggi nilai kejujuran dengan landasan 
agama, tetapi juga 'harus' menikmati konflik batin 
yang menguras emosi. Seperti pada saat Ayah 
Arifin akhirnya merestui Niar untuk melanjutkan ke 
bangku kuliah, dan juga ketika diketahui bahwa 
Ayah Arifin begitu mencintai putrinya Niar, selain 
putranya Syamsul dan adiknya Muthi ketika 
ayahnya berpesan untuk tidak mengabarkan 
kematiannya kepada Niar hingga Niar selesai 
melaksanakan ujian.

Akhir kata, tidak ada kata yang pantas kita 
sampaikan selain SELAMAT untuk Pensi SD tahun 
2019. Terimakasih atas kualitas waktu yang 
diberikan kepada kami semua. Sukses!
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Pentas Seni SD 2019Pentas Seni SD 2019
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Diantara kegiatan Special Event 
dengan tema Plastic Fasting 
Week, peserta di SMP belajar 
t en tang  penggan t i  wadah 
makanan selainplastik atau 
wadah yang selama ini kita kenal. 
Yaitu Beeswax Foodwrap. Yang 
berasal dari kain perca yang di 
b e r i  a d o n a n  m a l a m  d a n 
kemudian disetrika. Bungkus 
makanan ini mejadi pi l ihan 
karena ramah l ingkungan. 
Kegiatan ini dipandu oleh Kak Jez 
Halim dan Kak Fasha, penggiat 

lingkungan dari@demibumi.id.

Kak Jez Halim dan Kak Fasha juga memberikan berbagai 
alternatif pembungkus yang tidak dari plastik. Diantaranya 
adalah pembungkus sampah yang berasal dari bahan dasar 
singkong, pebungkus makanan ketika beli di warung atau 
super market, penggunaan gambar kering sebagai 
pengganti sabut pencuci piring. Semua harus menjadi tekad 
dan bagian hidup kita dengan meminimalisir penggunaan 
plastik.

SMP Islam Tugasku mendeklarasikan diri sebagai Sekolah 
Bijak Plastik dengan ikrar sebagai berikut;
1. Kami segenap warga SMP Islam Tugasku berjanji 

mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di 
lingkungan sekolah

2. Kami segenap warga SMP Islam Tugasku berjanji akan selalu membawa kotak makan dan 
tumbler demi mengurangi plastik kemasan makanan dan minuman di lingkungan sekolah

3. Kami segenap warga SMP Islam Tugasku berjanji akan mengajak anggota keluarga kami untuk 
ikut bijak plastik di rumah.

Hadir pula komedian Deddy Gumilar atau yang 
akrab disapa Miing pada sore itu sembari 
memberikan sedikit wejangan kepada siswa-siswi 
kami untuk terus belajar dan berkarya.

Ini menjadi bagian dari kegiatan special event di 
SMP.  D ise lenggarakan pada har i  Sab tu 
(28/9/2019), sebagai acara puncak dari kegiatan 
Special Event Puasa Plastik Sekolah Islam 
Tugasku. Kegiatan Tugasku Expo & Exhibition kali 
ini agak sedikit berbeda dengan sebelumnya karena 
dilaksanakan di luar sekolah. Tepatnya di Mall Bella 
Terra, Kelapa Gading.

Stop Plastik di SMPStop Plastik di SMP
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Berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada tanggal 2-4 Oktober 2019, SMP Islam 

Tugasku menjadi salah satu partisipasinya. Mereka terdiri dari;
1. Ninda Irvany,
2. Poolie Izumi Puspanegara,
3. Syaluna Malika Yusuf,
4. Virginia Anaya A.

Lomba ini diselenggarakan oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementrian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, dengan tema Festival Iklim 2019.

Alhamdulillah, atas kegigihan dan kreativitas tim, mereka berhasil menjadi Juara II pada event tersebut.
Selamat dan semoga selalu sukses. Amin.

Lomba Simulasi Perubahan IklimLomba Simulasi Perubahan Iklim

Sabtu 28 September 2019 siswa siswi SMP 

I s l am Tugasku  me lakukan  keg ia tan 

penerimaan raport dalam bentuk SLC 

(Student-led Conference), dihadapan Ayah 

dan Bunda serta Bapak/Ibu guru di kelas 

masing - masing. SLC dilakukan setiap tengah 

semester atau end of Term 1 dan Term 3.

Siswa memberikan presentasi tentang apa 

yang telah dipelajarinya dalam bidang 

akademik selama 3 bulan pertama di semester 

ganjil. Siswa juga mempresentasikan kegiatan 

Special event kali ini yg bertema Puasa Plastik 

dimana seluruh komunitas sekolah diharapkan 

berperan akt i f  dalam meminimal isasi 

penggunaan plastik sekali pakai.

Student-led Conference
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Festival Film Tugasku 2019Festival Film Tugasku 2019

Berlangsung di CGV Green Pramuka Square, Jakarta, pada Kamis, 21 November 2019, berlangsung 
Festival Film Tugasku ke-4 yang digagas oleh SMP Islam Tugasku. Ajang ini benar-benar menjadi 
momen berharga dan dinanti-nantikan bagi para peserta, yang tergabung dalam kelompok, untuk 
membuat cerita dengan tema Anti Bullying, menarasikan dalam akting, dan menampilkan dalam 
karya film yang dilombakan.

Karya mereka, diputar di CGV dan disaksikan oleh seluruh peserta, serta dinilai oleh para dewan juri. 
Dan berharganya lagi, semua peserta juga mendapat edukasi tentang bahaya bullying dan cara serta 
strategi menghindarinya. Peserta lomba movie award-nya adalah SD Islam Tugasku, SD Islam At 
Taubah, SD Islam Al Ikhlas Cipete, dan SMP Islam Tugasku.

Berikut adalah yang terpilih menjaditerbaik dalam festival tersebut;
Kategori Film untuk SMP:
Best Actor -Faros-Hafiz Nala, VII B
Best Actress -Alikha, VIII B
Best Script -Kelas VII A

Best Scoring Music -Kelas IX B
Best Editing -Hafizh I, VIII A
Best Director -Syifa -IX A
Best Movie -Kelas VIII A
Best Poster -Kelas VIII B

Katagori Film SD:
Best Actor : Al Ikhlas 1
Best Actress : Al Ikhlas 2
Best Script : Tugasku 1
Best Cinema: At Taubah
Best Director : At taubah
Best Soundtrack: Tugasku 2
Best Editing : At Taubah

Demikian FFT ke-4 Tugasku, 
selamat kepada para peraih juara. 
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Live In SMP 2019Live In SMP 2019

SMP Islam Tugasku untuk yang 
keenam kalinya melaksanakan 
kegiatan Live In. Live in adalah 
program menginap di rumah 
warga yang menjadi tujuan live 
in. Yang menjadi wahana bagi 
peserta didik untuk melakukan 
pengamatan, pengumpulan 
informasi, untuk kemudian 
menjadi penelitian. Selain juga 
untuk menumbuhkan perilaku 
mandiri, bertanggungjawab, dan 
peduli.

Tahun 2019, live in berlangsung 
d i  D e s a  W i s a t a  B i s n i s 
Te g a l w a r u ,  K e c a m a t a n 

Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 22-24 Oktober 2019. Desa Tegalwaru merupakan Desa 
Wisata Bisnis, dimana banyak warga desanya menjadi bagian dari industri UKM. Diantaranya adalah 
industri herbal, beternak ikan, beternak domba,pertanian jambu kristal, kerupuk, kerajinan bambu, 
industri tas dan jaket, serta pembuatan kue.

Di lokasi UKM itulah anak-anak nantinya turut serta bekerja sebagai kegiatan inti dari Live In tahun 2019 
ini, sementara itu, sebagai tempat tinggal, mereka dalam kelompok tinggal di rumah rumah warga yang 
ada di satu RW. 

Melengkapi kegiatan Live In tahun ini, juga telah dilaksanakan kegiatan bakti sosial oleh POMG SMP 
dan perwakilan orangtua siswa dengan penyerahan bantuan berupa:
�
1. osUang tunai untuk pembangunan Masjid di desa Tegalwaru senilai Rp 18.500.000, yang � 

diterima langsung oleh Ketua DKM, Bapak Haji Maksum.
2. Alat-alat kebersihan berupa pel lantai, sapu, karpet kamar mandi, dll untuk masjid
3. Buku bacaan, mainan edukatif, buku dan alat tulis untuk PAUD setempat
4. Kipas angin 4 buah dan mukena untuk masjid dan majelis taklim
5. B a n t u a n  d a n a  s i a l 

masing-masing senilai 
Rp 500.000 untuk 25 
orang janda dan 5 orang 
anak yatim

6. Mukena untuk 25 orang 
janda dan tas sekolah 
untuk 5 orang anak 
yatim.

Semoga Allah membalas 
keba ikan  para  dona tu r 
dengan limpahan pahala dan 
m e n j a d i  m a n f a a t  b a g i 
penerimanya, Amin.
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Senin, 16 Desember 2019, SMP Islam Tugasku menyelenggarakan Career Day dan sharing alumni 
yang bertajuk "Tugasku in The Sky". Acara dimulai pukul jam 9 pagi di ruang MPR lantai 3 SMP Islam 
Tugasku. Acara ini dihadiri oleh orang tua siswa kelas IX dan siswa-siswi kelas IX.

Agenda pembahasan ialah mengenai sosialisasi kisi-kisi UN, pemaparan profil SMA swasta, dan 
sosialisasi PPDB online 2019. Acara ini selesai pukul 11.30 WIB. Lalu dilanjutkan pukul 13.00 dengan 
acara sharing bersama alumni di lantai 3 SMP Islam Tugasku. Acara sharing ini direncanakan dan 
dilaksanakan oleh panitia kecil yang terdiri atas siswa-siswi terpilih dan bapak ibu guru.

Sebuah usaha dan kreativitas yang luar biasa dilakukan oleh panitia SMP Islam Tugasku. 4 kelas yang 
digunakan yaitu kelas entrepreneur, kelas musik, olahraga, dan konten kreatif. Masing-masing kelas 
sudah dipersiapkan dengan hiasan yang sesuai dengan tema kelas. 18 alumni SMP Islam Tugasku 
dari berbagai angkatan, diantaranya sebagai berikut :
1. Aulion
2. Niko Al Hakim
3. Tara Adia
4. Danu Kurnia
5. Jagad
6. Shaquil
7. Abdullah
8. Randy
9. Makruf
10. Dafi
11. Rabin
12. Brahma
13. Radya
14. Izra
15. Ali
16. Andre
17. Mutia
18. Nadila

Peserta dalam acara ini terdiri atas siswa- siswi SMP Islam Tugasku dan beberapa undangan, antara 
lain:
1. SMP Kanisius
2. SMPN 1
3. SDN 12
4. SMP Al Azhar Rawamangun
5. SMP At-Taubah
6. SMPN 99
7. SMPN 139
8. SMP Mekarsari
9. SMP 44
10. SMP Labschool

Kedelapan belas alumni tersebut sudah 
menjadi orang-orang yang berhasil dibidang 
musik, entrepreneur, olahraga dan pembuat konten kreatif di usia muda. Mereka menceritakan 
pengalaman dan suka dukanya dalam meraih mimpinya. Hal ini sangat menginspirasi siswa-siswi dan 
membuat haru bapak ibu guru. selain mendapat inspirasi moment ini juga dijadikan sebagai ajang 
silaturahmi.

Tugasku In The Sky Tugasku In The Sky 
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