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Blended Learning

S

emua kita, harus ikhlas menerima apa yang menjadi ketentuan Allah SWT, dalam menjalani
pembelajaran jarak jauh yang di lakukan secara virtual sejak Senin, 16 Maret 2020 hingga hari ini.

Dan seluruh ketahanan dan keterampilan yang Bapak/Ibu guru punyai, dalam melakukan PJJ atau
pembalajaran virtual, dak lain karena mo vasi untuk dapat maksimal memberikan layanan terbaik kepada
ananda sebagai generasi yang jujur dan terhormat di kelasnya masing-masing.
Dengan support paradigma ini, menjadikan se ap kami mandiri, dan bersegera untuk terampil dan
menggunakan berbagai alat teknologi dan strategi belajar virtual secara op mal, baik ke ka masa awal
pandemi, dimana seluruh ananda berada di rumah, dan pada saat masa dimana ananda sudah diberikan
kesempatan untuk hadir di sekolah dalam pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT), yang mengharuskan
guru tampil di kelas dan juga di Zoom bagi ananda yang ada di rumah. Inilah blended learning.
Banyak hikmah yang dapat dipe k dari momen pembelajaran virtual dan tatap muka terbatas selama ini.
Semoga inilah antara lain yang menjadi daya dorong para peserta didik dan juga orangtua siswa yang ada di
bangku Kelompok Bermain, TK, SD, dan SMP tetap sabar dan bersyukur. Juga menikma interaksi virtual di
kelasnya masing-masing. Alhamdulillah
Dengan telah berlangsungnya vaksinasi anak usia 6-11 tahun dosis 1 pada Senin-Selasa, 27-28 Desember 2021
di sekolah, harapannya semoga pembelajaran tatap muka terbatas nan lebih memantapkan ha kita.
Aamiin!

Agenda Sekolah
dan
Tanggal Penting

· Senin,

10 Januari: Awal PTMT Semester II, 2021/2022.
· Kamis, 27 Januari: Vaksinasi anak usia 6-11 tahun dosis 2
· 21-25 Maret: Pekan Spesial-Pekan Kota Dunia
· 20-23 Juni: Penerimaan Raport Kenaikan Kelas.
Isi buletin dapat dilihat juga di: www.tugasku.sch.id/berita
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VAKSINASI MANDIRI

Untuk mendukung program pemerintah dalam
percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid 19 bagi usia
12 tahun ke atas, Sekolah Islam Tugasku turut
berkontribusi dengan melaksanakan Program
Vaksinasi Mandiri yang dilaksanakan;
- Dosis 1 pada Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, dan
- Dosis 2 pada Sabtu, 4 September 2021 di hall
sekolah.
Kegiatan ini menargetkan 150 peserta vaksin yang
berasal dari kalangan siswa – siswi SD dan SMP Islam

Tugasku, keluargaTugasku, serta dari masyarakat
umum. Semua ketentuan dalam pelaksanaan
kegiatan ini sepenuhnya mengacu kepada ketentuan
pemerintah dalam melakukan vaksinasi.
Kegiatan berlangsung bekerjasama dengan Rumah
Sakit Kar ka, Pulomas, Puskesmas Kecamatan
Pulogadung. Jugadidukung oleh Dompet Dhuafa,
Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG) TK –
SD – SMP Islam Tugasku, PT. Tunggal Idaman Abdi,
dan Yayasan Bina Tugasku.
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Pentas Seni KB-TK 2021

Kamis, 24 Juni 2021, KB dan TK Islam Tugasku
menyelenggarakan kegiatan akhir tahun yang paling
seru, yaitu Pentas Seni dalam format operet secara
Virtual.
Dan acara keduanya adalah pelepasan ananda TK B
yang dibuat dalam bentuk drive thru, sekaligus
pembagian raport untuk seluruh ananda di KB dan TK
Islam Tugasku.
Operet pentas kesenian ini menjadi persembahan
dari seluruh ananda yang ada di KB, TK A, dan TK B di
akhir tahun 2020/2021.
Cerita yang suguhkan dalam bentuk ﬁlm berjudul
Summar Breeze. Yang berkisah tentang bagaimana
berempa kepada sesama. Secara singkat,
operet virtual ini menceritakan tentang
kehidupan anak-anak dari keluarga yang
kurang mampu, dan menceritakan juga
tentang keluarga yang mampu dan memiliki
mainan yang bagus.
Anak-anak yang mampu bersama-sama
bermain dengan mainan-mainan mereka
yang bagus, lalu ada salah satu anak yang
m e m p u ny a i i d e u n t u k m e m b e r i ka n
mainannya kepada anak yang kurang
mampu.
Konﬂik terjadi ke ka ada beberapa anak yang
dak mau memberikan
mainannya.Namun semangat bersyukur atas
karunia Allah Swt, anak-anak tersebut

akhirnya bersukarela memilihkan
mainan yang bagusnya untuk
didonasikan. Alhamdulillah.
Untuk acara pelepasan siswa TK B
angkatan 35, berlangsung di
halaman parkir sekolah yang telah
di sulap sebagaimana layaknya
perayaan. Tenda besar terpasang
megah dengan dekorasi keren.
Ananda dan keluarga hanya
melintas di dalam area drive thru
tersebut dan dak diperkenankan
untuk turun dari kendaraan. Dan
pada saat pengambilan gambar,
maka ananda hanya memperlihatkan wajah dengan
maskernya di ‘panggung’ yang telah tersedia,
sebagaimana yang tampak pada foto dokumentasi
berikut ini.
Selamat untuk seluruh ananda KB dan TK Islam
Tugasku 2020/2021, yang telah menuntaskan
pembelajaran virtualnya dengan penuh semangat
dan tanggung jawab. Terimakasih dan penghargaan
kepada ayah dan bunda yang dengan sabar dan tekun
berada di samping ananda pada saat pelaksanaan
kegiatan belajar. Semoga Allah SWT selalu
memberikan sehat wal aﬁat kepada kita semua.
Aamiin.
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Pekan Spesial di KB dan TK
TK B
Ini kegiatan drive in ala KB dan TK Islam Tugasku
Pulomas, Jakarta Timur. Belajar tentang gerabah.
Kegiatan ini menjadi bagian dari Pekan Spesial yang
bertema Pekan Seni dan Teknologi pada Selasa, 21
September 2021. Dimana menjadi bagian dari jadwal
TK B.
Anak-anak bersama ayah atau bersama Ibu akan
melukis di gerabah berupa pot bunga.Semoga
kegiatan ini menjadi kesan yang baik bagi ananda
semua.
Terimakasih atas kehadiran Ibu dan Bapak dalam
kegiatan ini. Yaitu;
·
PakDwi selaku Kabag Kesra Kota Jakarta
Timur.
·
Ibu Iin Supar , selaku Pengawas Pendidikan PAUD, Kecamatan Pulo Gadung,
·
Ibu Elly dan pengurus POMG,
·
Pak Parno selaku Sekretaris Lurah Kayu Pu h, dan
·
Pak Ahmad Azwar Anas selaku Pol PP Kayu Pu h,

TKA
Ananda TKA yang memenuhi persyaratan
kesehatan agar bisa hadir di saung desa gerabah
yang ada di halaman sekolah pada hari Rabu, 22
September 2021.
Sampai di sekolah, ananda akan berada di
saungnya, di bawah terik sinar matahari siang.
Mereka masing-masing menerima paket
kegiatan. Antara lain adalah cat dan gerabah yang
berupa pot yang harus mereka lukis bersama
ayah atau ibu.
·

KB
Pada hari Kamis, 23 September 2021, jadwal drive in
untuk ananda di Kelompok Bermain. Ini bukan
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas atau PTMT. Tetapi
merupakan kegiatan drive in ala Tugasku.Ananda berada
di saung yang menjadi tempat belajar mereka untuk
melakukan kerjasama dengan ayah atau ibu dalam
menggambar gerabah yang berupa pot bunga.
Dan inilah kegiatan drive in kami. Semua senang dan
bahagia melakukan kegiatan ini dengan masing-masing
ananda membawa pulang pot dan bingkisan bunga
untuk ditanam setelah sampai di rumah.
Salam sehat untuk semuanya…
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Cerdas Mengulas Buku
Pada Bulan September 2021, Badan Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, Kemdikbud,
menyelenggarakan kegiatan Lomba Cerdas
Mengulas Buku(LCMB 2021) dengan skala Nasional.
hal ini dalam rangka memperinga Bulan Bahasa
2021. Beberapa ananda di TK Islam Tugasku turut
serta dalam perlombaan ini. Para peserta lomba,
diminta untuk mengulas buku cerita pilihannya
dengan menarik, memainkan karakter yang ada di
cerita dalam bentuk video, dan mengunggahnya
dalam kanal Youtube nya.

Dari kegiatan lomba ini, ananda berprestasi dan
mendapatkan trophy, adalah:
1. Terbaik 1:Alika Rayya Saqeenarava dari Kelompok
TK B
2. Terfavorit: Annisa Kalyani Farzana dari Kelompok
TK B
3. Terbaik 5: Altan ShidqieKelompok TK B
Selamat kepada ananda yang mendapatkan trophy,
terima kasih kepada anak-anak yang sudah
mengikù LCMB dan mewakili TK Islam Tugasku,
insya Allah menjadi bekal kalian untuk meraih
prestasi yang lebih baik lagi dimasa yang akan
datang. Aamiin.

Dialog dengan Mas Menteri
Dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021,
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
menyelenggarakan kegiatan Lomba Cerdas
Mengulas Buku
Siswa/siswi TK Islam Tugasku mengiku Lomba
Cerdas Mengulas Buku Jenjang PAUD, siswa/Siswi
tersebut adalah:
1. Alika Rayya Saqeenarava – TK B1
2. Muhammad Kaindra Al Fa h – TK B1
3. Kamya Ghau ah Anthoni – TK B1

4. Altan Shidqie Hafezy Ardian – TK B2
5. Aleta Belva Wiraguna – TK B2
6. Annisa Kalyani Farzana – TK B2
7. Fa h Arrasyid Arfa Rahman – TK B2
8. Kimmy Fathiah Anthoni – TK B2
9. Fathan Ahmad Alfa h – PG
Alhamdulillah hari Rabu, 13 Oktober 2021, seluruh
peserta lomba di undang untuk dialog langsung
dengan Menteri Mendikbudristek yaitu Bapak
Nadiem Anwar Makarim melalui Zoom Cloud
Webinar. Alika Rayya Saqeenarava dari TK
Islam Tugasku selaku perwakilan dari
jenjang PAUD mempunyai kesempatan
untuk berdialog langsung dengan Pak
Nadiem.
Bapak Nadiem berpesan pen ngnya
bahasa Indonesia dalam menyatukan
bangsa ini, sebagaimana telah diikrarkan
dalam momen Sumpah Pemuda pada
tanggal 28 Oktober 1928
Mari junjung bahasa persatuan, bahasa
Indonesia!

SMART

6 JANUARI 2022

NO. 107

Puncak Tema Menanam
Pada hari Jumat, 26 November 2021, seluruh
ananda KB, TK A, dan TK B hadir di ruang terbuka
untuk mengadakan event Puncak Tema Bulan
November 2021.Ini menjadi perayaan puncakyang
berbeda di masa pandemi ini. dimana seluruh
ananda bersama orangtua hadir. Tema belajarnya
adalah “Jaga dan Lestarikan Bumi Kita”.
Event ini dilaksanakan dan didukung
olehInterna onal Equestrian Park (JIEP),, Jakarta
Timur,maka acara ini diadakan di halaman Jakarta
Equestrian Park Pulomas. Acarapun dak lupa
dilakukan dengan memperha kan protokol
kesehatan, seper memakai masker, menjaga jarak,

dan mencuci tangan. Sebagai penanda donasi
penghijauan di lingkungan sekolah. Hadir selain Pak
Agus adalah;
· Bapak Adnani Tauﬁq,Anggota DPRD DKI Jakarta
· Bapak Achmad Salahuddin, Asisten Administrasi
dan Kesra Kota Jakarta Timur,
· Bapak Bambang Pangestu, Camat Pulo Gadung,
Jakarta Timur,
· Ibu Lin Supar Pengawas Pendidikan Kecamatan
Pulo Gadung
· Ibu Pon , Wakil Ketua PKKKota Jakarta Timur, dan
· Ibu Tu Sugihastu Lurah Kayu Pu h,

Family Day
Kegiatan Family Day KB dan TK Islam Tugasku tahun
ini, bertemaBahagiaku bersama Ayah
Ibu.secaravirtual live, pada Sabtu, 30 Oktober 2021.
Ibu dan Bapak guru memandu kegiatan kemudian
ditayangkan secara live dari Te a Kopi, yang ada di

Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara seluruh
keluarga, Ayah Bunda dan ananda berada di jaringan
Zoom dengan dekorasi taman. untuk
membuatnyamenarik dan menyenangkan serta
mengesankan, dibuatak vitas untuk dilakukan
bersama di dalam kegiatan Family Day
kali ini.
Salah satunya adalah kegiatan “Mistery
Box” yang dipandu oleh Bu Ovi dan Bu
Z i ya h . O ra n g t u a b e rs a m a a n a k
membuat krea vitas dengan bahanbahan yang ada di dalam box tertutup
dan belum diketahui apa isinya. Karena
menjadi misteri, maka ini menjadi
momentum yang luar biasa.
Alhamdulillah
lancar.

kegiatan berlangsng
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Pelepasan Kelas VI, 2021

Alhamdulillah, Sabtu, 26 Juni 2021, bertempat di lapangan parkirJakarta Interna onal Equestrian Park,JIEP,
Pulomas, Jakarta Timur, telah berlangsung kagiatan pelepasan kelas VI, angkatan 32, SD Islam Tugasku, tahun
pelajaran 2020/2021. Acara diselenggarakan dengan drive in dan drive thru, di lapangan terbuka dan di bawah
terik sinar matahari pagi menjelang siang.
Tahapan acara berlangsung melalui Zoom yang diiku oleh seluruh lulusan dari dalam kendaraannya masingmasing. Sebagai acara puncak, ananda dipanggil satu persatu untuk berfoto di panggung dan dilanjutkan foto
bersama keluarga di panggung terpisah. Selamat kepada angkatan 32, SD Islam Tugasku tahun 2021.

Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun
Alhamdulillah. Vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun dosis 1, di SDIslam Tugasku telah berlangsng
pada Senin-Selasa, 27-28 Desember 2021, .Vaksinasi dilakukan oleh vaksinator dari Puskesmas Kelurahan Kayu
Pu h, Pulo Gadung, Jakarta Timur dan sukarelawa dari orangtua siswa melalui POMG SD.
Pada vaksinasi dosis 1 ini, berhasil melakukan vaksinasi 357 ananda. Terimakasih dan penghargaan atas
sumbangsih Bapak dan Ibu, pani a, POMG, dan ananda semua. Terimakasih juga kepada Puskesmas
Kelurahan Kayu Puih, , Ibu dokter Tita dari Puskesmas Pulogadung, Bapak H Ujang dan Bapak Sabardi selaku
Pengawas Pendidikan Kecamatan Pulogadung atas kehadirannya di Tugasku. Salam sehat kami, dan tetap
semangat.

8

SMART

JANUARI 2022

NO. 107

Pensi the Movie, 2021
Minggu, 20 Juni 2021, berlangsung pentas seni
SD Islam Tugasku secara virtual. Pensi di masa
Pandemi. Hingga lahirlah Pensii the Movie SD
Islam Tugasku tahun 2021. Dengan tema
cerita kehidupan pedesaan Bojong Soang yang
harus menghadapi modernisasi
pembangunan. Cerita itu berjudul; Cinta dan
Kata Ha .
Dikisahkan bahwa, Iyan, suami Euis, nggal
bersama abah dan ambu, kedua orangtua Euis.
Mereka hidup bahagia di sebuah desa
bernama Bojong Soang yang indah, asri, dan
kaya akan hasil alamnya.
Suatu ke ka hadirlah sosok Beni, seorang yang
datang dan berniat membeli tanah serta bukit
yang indah milik abah dan Iyan untuk
pembangunan mega proyek di Desa Bojong
Soang. Abah setuju untuk menjual tanahnya,
tetapi Iyan menolak. Demikianlah gambaran
cerita yang diusung pada Pensi the Movie,
Cinta dan Kata Ha . Dan alhamdulillah, nonton
bersama pada Pensi the Movie dapat berjalan
dengan lancar dan penuh kesan.
Terimakasih kepada seluruh ananda yang terlibat dalam Pensi the Movie SDI Tugasku tahun 2021. Kepada
orangtua siswa yang meski berat ha tetap memberikan izin anandanya untuk pengambilan gambar, dan juga
yang telah direpotkan dengan pengambilan video di rumah.

Gerakan Senang Membaca
Hari Rabu, 4 Agustus 2021, ada kegiatan seru di SD Islam Tugasku.
Yaitu;Pertama,dan pengukuhan Ketua Kelas dan Wakil Ketua Kelas, untuk kelas 1-3 yang telah terpilih, dari
kelas masing-masing tahun pelajaran 2021/2022, di saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS di
bulan Juli.
Kedua,untuk gemar membaca buku. Pada kali iniNoviamanat dan berdialog langsung dengan anandaTania
@ratu_classicayang memberikan
ps agar bersemangat membaca,
yaitu dengan selalu merasa bahagia
kapanpun dan dimanapun dan
selalu antusias untuk bercerita .
Tania bercerita pengalamannya
dapat bertatap muka melalui zoom
denganBapak Anies Baswedanatas
undanganSudin Perpustakaan
Jakarta TimurDKI Jakartaterpilih
sebagai pemenang tantangan baca
@bacajakarta.
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Pekan Spesial di SD

Senin-Jumat, 27 September-1 Oktober 2021,
berlangsung Pekan Spesial di SD. Pekan Spesial ,
adalah program kegiatan yang dibuat dalam durasi
satu pekan dengan memilih satu tema sebagai pusat
eksplorasi ak vitas kegiatan belajar.ini tema
besarnya adalah Arts and Technologies, sedangkan
tema kecilnya, yang menjadi topik belajar di kelaskelas adalah sebagai berikut;
·
Kelas 1; Fashion Shoes; Selasa, 28
September 2021, yang merupakan rangkaian
Special Event berkunjung secara virtual ke
daerah Tajur, Bogor, untuk melihat langsung
bagaimana sepatu di produksi dan dipasarkan
kepada masyarakat.
Tajur, yang merupakan sentra sepatu bagus
tersebut, siswa bertemu dengan Pak Wawan,
yang menjadi Area Manager House Of
Donatello. Beliau menjelaskan mengenai
macam-macam sepatu yang dijual di House Of
Donatello, dari bahan-bahan baku, jenis-jenis
sepatu sesuai peruntukannya, bagaimana seni
berperan dalam desain sepatu, hingga teknologi
yang digunakan dalam pembuatan sepatu.
·
Kelas 2; Buildings; Pada tema ini, topic
ke l a s n y a a d a l a h A r s i t e k t u r. B e r s a m a
n a r a s u m b e r, t o p i k d i s k u s i n y a a d a l a h

·

pengalaman seorang arsitek. Yaitu Bapak Nur
Hardianto, yang adalah Dosen Arsitektur di
Universitas Indonesia.
Bapak Hadi menjelaskan dengan sangat detail
mengenai pengalamannya membangun sebuah
bangunan, menjelaskan cara kerja arsitek dalam
membangun dan merancang sebuahbangunan.
Kelas 3; Public Transporta on; Selasa, 28
September 2021, dilakukan laporan langsung
secara virtual tentang LRT Palembang, Sumatera
Selatan. Dipandu oleh Kak Ika petugas dari LRT
Palembang. Yang menjelaskan dan mengajak
kelas 3 melihatruang kontrol LRT,Ruang kemudi
LRT,Fasilitas dan peraturan di LRT,Tempat dur
dan pembersihan LRT, dan kamidiajak pula
melakukan proses perjalanan dari mulai tapping
kartu masuk stasiun LRT,lalu mengiku
perjalanan LRT dari stasiun, Dimana rutenya
harus melalui sungai Musi.
Te r i m a k a s i h ke p a d a B a p a k . A m a n n a
Gappa,ST.SHI.MH, selaku Kepala Balai Pengelola
LRT Sumatera Selatan dan para petugas LRT
Sumatera Barat yang telah bersediaberbagi Ilmu
dan Informasi bersama siswa siswi kelas 3 SD
Islam Tugasku.
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Pekan Spesial di SD
Kelas 4; Infrastructure; Rabu, 29 September 2021
adalah membuat “Maket Jembatan”.Kegiatan ini
merupakan rangkaian Pekan Spesial, setelah kunjngan
virtual ke jalan toll Becakayu bersama Waskita
Project.ini, memperlihatkan bahwa toll Becakayu
memiliki jalanan toll yang melayang dan juga
jembatan yang menjadi akses penghubung beberapa
tempat, khususnya yang ada di daerah Cawang,
Bekasi, dan Kampung Melayu.
Proyek berikutnya, anak-anak harus merancang dan
membuat maket jembatan. Alhamdulillah, anak-anak
berhasil membangn jembatannya dari s k es krim
dengan kokoh, kemudian memberinya warna pada
maket jalannya masing-masing. Semua senang dan
berkeinginan untuk membuat jembatan yang lebih
indah lagi.
·
Kelas 6; Automo ve; kegiatan kelas 6 diisi
dengan diskusi virtual bersama DR. Verania Andria. Beliau adalah Senior Advisor for Sustainable
Energy,Indonesia. Kegiatanini sebagai rangkaian dari kegiatan Pekan Spesial kelas 6.
Diskusi membahas tentang “Dampak Perkembangan Teknologi Otomo f Terhadap Lingkungan”.
Pembahasan ini berkaitdengan apa yang menjadi topik pembelajaran sepanjang sepekan. UNDP(United
Na on Development Programme) merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah koordinasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan misi memberikan bantuan terutama dalam bentuk tenaga ahli,
penasihat, pela han, dukungan perlengkapan pembangunan, dan upaya perbaikan kualitas lingkungan,
untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang.
Ka Rara, memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan menarik, selain mendapat ilmu anak-anak
semakin bersemangat untuk selalu memberikan yang terbaik dalam segala hal.
Dalam satu pekan belajar tersebut, sesuai dengan tema kelasnya, siswa akan membuat karya sebagai produk
belajarnya. Proses pembelajaran ini nan nya akan menjadi bagian dari apa yang ananda harus presentasikan
pada forum konferensi siswa bersama orangtua dan guru.
·

Ke Masjid Istiqlal
Kelas 2, masih dalam Pekan Spesial, pada hari Selasa, 28 September 2021, berkunjung ke Masjid
Istiqlal untuk melihat arsitekturmasjid dan penggunaan teknologi modern yang diterapkan di masjid
tersebut. dalam bentuk adanya Arsinum, yaitu
air siap minum, yang diperuntukkan untuk
para jamaah , yang merupakan hasil
pengolahan dari air sisa wudhu jemaah.
Juga pendeteksi suhu tubuh , sensor, CCTV
yang dapat merekam pergerakanmanusia,
penggunaan teknologi smart lighting yang ada
di kubah masjid agar kaum muda mau datang
dan meramaikan masjid, serta lift untuk
disabilitas yang sekarang dapat mengunjungi
Masjid istiqlal.
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Bedah Buku Siswa SD

Kamis, 21 Oktober 2021, berlangsung kegiatan launching dan bedah buku karya anak-anak SD. Ada 3 buku yang
launching pada hari itu. 2 buku merupakan kumpulan cerita pendek hasil karya anak-anak yang mengiku
ekstra kurikuler one day to write (ODTW) dibawah bimbingan Kak Lala Elmira dan Pak Dadi Dzaim Muhtadi. Dua
buku itu adalah The Magical Mountain yang berisi 19 cerita pendek, dan Karnaval Misterius yang berisi 16
cerita pendek. Sementara buku yang satu lagi merupakan novel karya Pak Ri i Mahdi yang berjudul Morning
Melodies.
Terimakasih atas kehadiran Ibu Linda Romauli Siregar, Kasudin Pendidikan Jakarta Timur 1, Ibu Yossi Dewan ,
S.Si., M.Pd. Analis Mutu PendidikanProvinsi DKI Jakarta,Pak Rudi, Su Din Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta
Timur, Pak Drs Salamun MM pengawas Pulo Gadung, Ibu Dra Hj Trianasari , MM, Pengawas Pendidikan Kec
Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Pameran Karya SD 2021
Kamis, 23 Desember 2021, berlangsung secara virtual, di
hall sekolah, SD Islam Tugasku, Pameran karya Siswa ini
menjadi kegiatan tahunannya.
Pameran Karya ini merupakan kegiatan eksibisi karya seni
bagi seluruh ananda di SD.
Semua karya dipajang di galeri dadakan yang berlokasi di
hall sekolah. Alhamdulillah, kegiatan telah berlangsung
dengan baik dengan konsep berlatar Budaya Betawi.
Acara pertama dengan berbalas pantun dan Gambang
Kromong, kemudian pembukaan oleh Pak Sabardi dari Pengawas Pendidikan Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta
Timur, didampingi oleh Ibu Rita Novita selaku Kepala SD.
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5 Lagu Pandemi
di Pensi Drive in 2021

Berlokasi di ruang terbuka, lapangan parkir JIEP,
Jakarta Interna onal Equestrian Park, Pulomas,
Jakarta Timur, Minggu, 27 Juni 2021, berlangsung
Pentas Seni dan Pelepasan Kelas IX, angkatan 16,
2020/2021 SMP Islam Tugasku. Pensi SMP 2021,
berupa penampilan seluruh siswa, dalam lima (5)
dan koreograﬁ. Lagu yang bercerita tentang
kaleidoskop belajar virtual selama 2020/2021
karena pandemi Covid-19.
Lagu pertama berjudul; Na... Na... Na yang
dinyanyikan oleh Alexa dan Shasya, yang
koreograﬁnya dimainkan oleh kelas 7 A. Lagu
bercerita tentang kesibukan berangkat ke sekolah.
Lagu kedua berjudul; Kepak Sayap
Tugasku. Lagu dinyanyikan oleh
Shasya dan Alesha dengan koreograﬁ
dimainkan oleh kelas 8 B.
Saat pandemi melanda dunia, sekolah
harus dari rumah, kantor juga harus
ada pembatasan kehadiran, dunia
bisnis runtuh. Digambarkan dalam
lagu ke ga berjudul; Ganas. Lagu
dinyanyikan oleh Felisa dan koreograﬁ
dimainkan oleh kelas 7 B.
Ke ka new normal diberlakukan, dan
dunia perlahan bangkit dengan
kebiasaan bermasker dan berjarak,
Tugasku juga mengalami ledakan ide

dan krea vitas. Bahwa bersama kesulitan ada
kemudahan. Lagu keempat berjudul; Rayakanlah.
Yaitu lagu yang memberikan harapan kebangkitan
kita semua. Lagu ini dinyanyikan oleh Alesha dan
Wynna dengan koreograﬁ oleh kelas 8A.
Lagu kelima, sebagai lagu penutup, berjudul; Di
Puncak Dunia. Dinyanyikan oleh Mikail, Kesava, dan
Bisma. Yang koreograﬁnya dimainkan oleh kelas 9.0
Terimakasih kepada semua pihak atas kelancaran
pelaksanaan pentas swni dan pelepasan kelas 9, di
bawah terik matahari di pelataran parkir ini, yang
berlangsung kurang dari 120 menit.
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Pekan Spesial
di SMP
Senin-Jumat, 27 September-1 Oktober
2021, berlangsung Pekan Spesial yang
bertema; Arts and Technologies. Apa saja
kegiatannya? Berikut ini antara lain
kegiatannya;
·
Pada Selasa, 28 September 2021
berlangsung talk show yang dipandu
oleh ananda Laksamana dan Zahra
Laksita.
Pembahasan kali ini adalah mengenai
teknik-teknik fotograﬁ bersama Kak
Suk Alwi. Beliau adalah fotografer
yang sangat konsen dan produk f
dalam bidang toys photography.
Siswa-siswi SMP Islam Tugasku prak k
memfoto ac on ﬁgure yang sudah
disediakan sekolah berdasarkan
teknik-teknik yang sudah diajarkan Kak Suk Alwi. Tentunya ini sebagai pembuk an bagi siswa setelah sesi
paparan dan diskusi berlangsung.
·
Pada Rabu, 29 September 2021, Bu Mega, Alya, dan Sarah, melukis bersama menggunakan teknik Acrylic
Poring. Bu Mega, Alya, dan Sarah melukis langsung di Mopaint. Mopaint adalah ruang melukis yang ada di
dalam komplek GBK khususnya di dalamMuseum MoJa.
Teknik yang akan diprak kan adalah Acrylic Poring. Mulanya cat ditambahkan air dengan perbandingan 1:1
agar tekstur cat lebih mudah ke ka dituangkan. Untuk menghasilkan efek gelembung pada hasil lukisan.
Selanjutnya cat ditambah dengantetes dimethicone. Kemudian setelah dituang cat di swab atau diusap
dengan su yang sudah disemprotkan air.
·
Pada Kamis, 30 September 2021, ananda belajar tentang pemanfaatan teknologi dan seni suara dalam
bentuk voice over. Acara dibuka dengan penampilan gitar akus k oleh Alya (Kelas 7B) yang dilanjutkan
dengan pembukaan oleh MC hari ini, Kinzie dan Nicholas (Kelas 9). Kegiatan berlanjut dengan materi dengan
p e m b i ca ra ta m u ya i t u Ka k
Maggie Morris.
Pada sesi ini, ananda mengenal
tentang voice over, penggunaan,
teknik, dan bahkan ikut mencoba
melakukan voice over. Terlihat
ananda sangat tertarik dengan
voice over karena banyaknya
yang ingin ikut mencoba
melakukannya.
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Ekspo dan SLC di SMP

SMP Islam Tugasku, SLC-Sabtu, 9 Okt 2021
Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021, berlokasi di lapangan
sekolah, ‘dibangun’ tenda-tenda dengan pernakpernik hasil karya seluruh siswa SMP. Diantaranya
adalah hasil karya fotograﬁ, yang merupakan hasil
kegiatan belajar tentang Toys Photography dengan
narasumber belajarnya adalah Kak Suk Awi
atau@peking25, juga animasi yang tersimpan di
komputer yang berada di se ap ‘panggung’ serta
video yang isi suaranya adalah suara anak-anak.
Inilah pameran karya siswa yang bertajuk!
Sementara, ananda hadir di lapangan sekolah ini
dak secara bersamaan, namun bergelombang per
enam orang dalam durasi lebih kurang 10 menit.
tentunya bersama kedua orangtua atau bersama

walinya. Enam orang berikutnya akan memasuki
lapangan sekolah kalau enam orang sebelumnya
telah usai melakukan presentasi. Demikian
seterusnya, sejak mulai pukul 07.30 hingga selesai
pukul 15.30.
Pengaturan kedatangan ini dilakukan karena sedang
dalam masa pandemi sehingga tetap dapat menjaga
protokol kesehatan, tetapi juga karena selain ekspo
karya siswa, ini juga menjadi bagian dari Student-led
Conference/SLC di SMP Islam Tugasku. Dimana
semua ananda harus menyampaikan progres
kegiatan belajar yang telah dilaluinya kepada kedua
orangtuanya atau kepada yang mewakilinya.
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Live in - di Cirebon

Merangkai Asa, Merengkuh Bahagiatema besar dari
kegiatanLive In8 SMP Islam Tugasku yang
berlangsung pada hari Rabu-Jumat tanggal 24- 26
November 2021. Pada kali ini, live indi Desa Putat
dan Desa Panambangan, Kecamatan Sedong,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
·
Di hari pertama, Rabu, 24 November 2021,
pembukaan kegiatan yang berlangsung di Balai
Desa Panambangan yang megah. Acara dibuka
dengan sambutan dari Pak Mijoyo sebagai
perwakilanDesa Panambangan, Ibu Nia selaku
Ketua POMG SMP Islam Tugasku, dan Pak Agus
Lis yono sebagai Direktur Pendidikan Sekolah
Islam Tugasku.
Selain perangkat desa, dalam pembukaan ini juga
dihadiri oleh beberapa warga dari desa
Panambangan yang dipilih sebagai orangtua
asuh, yang nan nya akan menjadi sumber
inspirasi dan sumber belajar bagi Ananda SMP.
Mereka dibagi dalam beberapa kelompok.
Sehingga ada beberapa orangtua asuh dengan
latar belakang profesinya.
Sesi kedua kegiatan hari ini, ananda diajak untuk
mengenal dan membuat salah satu kuliner khas
dari Cirebon, yaitu tahu gejrot, disesi ke ga,
ananda diajak untuk mengama budidaya ikan
lele bersama Bu Mega dan Pak Sarim, dilokasi
kerjanya yang berada di tengah sawah yang
berada di Desa Panambangan yang asri. Dan di
sesi terakhir di hari pertama pelaksanaanLive
in,usai waktu Isyak hingga selesai, ananda diajak
untuk melakukanpesantren tourPesantren
Mi ahuththolibinberlokasi di Desa Timbang,
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bersamaan
dengan kunjungan ini, diberikan juga donasi
berupa 25 kasur untuk para santri.
·
Hari kedua kegiatanLive in, Kamis, 25
November 2021, anak-anak diajak mengama
dan menggali informasi tentang bagaimana
pekerjaan orang tua asuh mereka. Ada orang tua
asuh yang bekerja sebagai pembuat sujen, yaitu
tusuk sate yang terbuat dari bambu. Ada yang
pedagang kembang tahu, yaitu makanan khas
daerah setempat. Ada yang menjadi penambang
pasir, peternak , petani naga, pembuat opak
singkong, petani padi, petani mangga gincu,
pandai besi dan peternak ikan gabus.
Sesi kedua hari ini, ananda diajak untuk berbagi

mo vasi belajar bersama siswa – siswi MTs Al
Munthohir, Desa Putat. Padasharing session,
ananda berinteraksi untuk mengenal bagaimana
kondisi belajar di MTs dan mengajak mereka
untuk bersama-sama belajar giat, meraih
pendidikan hingga perguruan nggi dan meraih
cita-cita yang mereka dambakan.
Pada saat yang bersamaan, diadakan pula sharing
session bersama 30 guru-guru MTs, Madrasah dan
TK dari Desa Putat dan Panambangan yang
dipandu oleh Pak Agus Lis yono.
Masuk ke sesi ke ga pada hari ini, ananda diajak
untuk mengenal mo f ba k khas Cirebon, yaitu
mo f mega mendung. Ananda juga membuat
sendiri ba k mereka menggunakan peralatan yang
sudah diberikan sekolah yang dipandu oleh Pak
Nanang, seorang ar san ba k.
Di sesi terakhir pada hari kedua, ananda diajak untuk
mengiku kegiatan pengajian ru n warga desa Putat
yang dipimpin oleh ketua DKM Masjid Al Karomah,
Ustadz Irwan dan dihadiri juga oleh Kepala Desa
Putat dan Ketua MUI Kecamatan Sedong.
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Live in - di Cirebon

Pada hari terakhir, Jumat, 26
November 2021, kegiatan di
sesi pertama diisi dengan
mengunju ngi sebuah tempat
bersejarah yang sangat
penting untuk perjuangan
m e m p e r t a h a n k a n
kemerdekaan Indonesia, yaitu
Gedung Perundingan
Linggarjati.
Dan pada sesi puncak
kegiatan Live In, yaitu bakti
sosial untuk warga Desa Putat
dan Panambangan yang
berasal dari sumbangan dari
ananda dan orang tua murid
SMP Islam Tugasku,
ditunaikan.
Maka berakhirnya
kegiatanLive In Chapterini,
semoga semua sumbangan
dan donasi yang diberikan
dapat meringankan sedikit beban dan menjadi berkah bagi semua warga, serta menjadi ajang untuk
mengasah kepekaan sosial bagi ananda siswa – siswi SMP Islam Tugasku.

Penerimaan Siswa Baru 2022/2023
Tidak terasa bahwa waktu berjalan terasa
cepat. Bahwa penerimaan peserta didik
baru, PPDB untuk tahun pelajaran
2022/2023 di Sekolah Islam Tugasku
telah berlangsung. Dan alhamdulillah,
bahwa pandemi yang terjadi di hampir
dalam dua tahun pelajaran, yang semua
kegiatan belajar mengajar, interaksi
edukasi tetap dan terus berlangsung.
termasuk diantaranya adalah
penerimaan peserta didik baru yang
untuk jenjang SMP, tahap seleksi bagi
siswa dari SD Islam Tugasku telah
berlangsung dengan baik dan lancar.
Kegiatan seleksi untuk psikotes dan
s e ka l i g u s p a p a ra n s e ko l a h y a n g
disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru
dan interviuorangtuaberlangsung di kelas dan di hall sekolah pada hari Sabtu, 4 Desember 2021. Sebagaimana
tampakdokumentasi yang kami lampirkan berikut ini, memberikan gambaran bagaimana protokol kesehatan
menjadi per mbangan dalam kegiatan ini.

