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Catatan Akhir Tahun Pelajaran

P

uji dan syukur kepada Allah Swt
yang telah memperjalankan kita
dalam kebaikan sebagaimana
yang kita rasakan bersama saat ini.
Setelah Idul Fitri 1443 H dak lagi
terdengar tambahan kasus baru yang
membuat kita harus berhen bergerak
dalam koridor sosial. Semua itu dak
lain karena karunia Allah Swt. Harapan
kita, semoga kondisi demikian terus
berlangsung membaik. Aamiin.
Pada akhir tahun pelajaran
2021/2022 ini, apa yang telah
menjadi program kegiatan sekolah terus kita laksanakan, seperti Pentas Seni (Pensi) yang menjadi
kegiatan penutup, yang pada saat merancangnya di awal tahun pelajaran masih dalam situasi dan
kondisi pandemi Covid-19.
Dan dengan tetap membuat rencana dengan prediksi pandemi yang membaik, dan juga selalu
mempertimbangakan prosedur kesehatan dalam kegiatan bersama ananda, maka sejak saat itu kami
menyusun pentas akhir tahunnya sebagaimana yang telah berlangsung di unit sekolah masingmasing.
Ananda di KB dan TK, pementasan operet dilakukan di gedung pertunjukkan dengan pola 4 scene
cerita. Ananda SD dengan jumlah siswa 3 kali lipat dari yang ada di TK dan SMP, maka pilihan
penampilan dramanya dalam bentuk layar lebar yang disaksikan bersama di gedung bioskop.
Sedang kakak SMP, pentas drama musiknya berlangsung di gedung. Alhamdulillah, semua
direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi dengan cermat. Terimakasih kepada
semua pihak yang telah berkontribusi bagi suksesnya kegiatan tersebut.
Bagaimana dengan tahun pelajaran 2022/2023 di Sekolah Islam Tugasku? InsyaAllah, kami akan
terus berupaya sepenuh hati, memberikan wahana bagi peserta didik dalam mengembangkan
potensi bagi perjalanan sukses dimasa depannya. Tentunya terus berpegang teguh kepada motto
sekolah; Ya Allah bimbing kami untuk menjadi orang yang jujur, dan terhormat.

Agenda Sekolah
dan
Tanggal Penting

·
·
·

Senin, 18 Juli: Awal Masuk Tahun 2022/2023
26-30 September: Pekan Tematik Tugasku
20 Desember 2022-2 Januari 2023: LIBUR Sekolah
Isi buletin dapat dilihat juga di: www.tugasku.sch.id/berita
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Peringatan Harkitnas 2022

Pada Jumat, 20 Mei 2022, ananda TK B, Kelas 6, dan Kakak SMP melaksanakan kegiatan peringatan
hari besar nasional. YaituKebangkitan Nasional atau Harkitnas. Alhamdulillah, setelah sekian lama
karena pandemi, maka kegiatan Upacara Bendera dapat berlangsung secara bersama-sama, TK,
SD, dan SMP. Kakak SMP menjadi petugasberlangsungdan baik.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasionaltahun2022 ini merupakan peringatan yang ke-114. Tema
peringatan Harkitnas tahun ini adalah “Ayo Bangkit Bersama”

Vaksinasi Anak, Dosis 2
Senin, tanggal 7 Februari
2022,berlangsung Vaksinasi Covid-19
bagi Anak usia 6-11 tahun, dosis 2 di SD
Islam Tugasku. Acara berlangsung di hall
sekolah dengan alur masuk melalui
gerbang TK dan berakhir di pintu masuk
utama sekolah.
Terimakasih kepada seluruh elemen
sekolah atas terselenggaranya vaksinasi
ini.
Kepada orangtua siswa peserta
vaksinasi, kepada ananda peserta
vaksinasi, kepada POMG SD yang
menjadi relawan nakes bahkan menjadi
vaksinatornya, kepada panitia yang telah
mempersiapkan kegiatan dengan prokes yang baik.
Semoga ini menjadi upaya kita dalam membangun masyarakat sehat. Aamiin.
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Trip Virtual

KB-Transportasi Laut; Jumat, 4 Maret 2022, Ananda Kelompok Bermainmengadakan
kegiatan puncak tema secara virtual dengan LiveZoom, yaitu tentangalat transportasi laut. Ibu
Guru KB mengambil lokasi live di Pantai Lagoon Ancol, Jakarta. Adapun kegiatan selama kurang
lebih durasi satu setengah jam adalah sebagai berikut: Ananda di
rumah masing-masing siap dengan spot zoom yang didekorasi ala
pantai.
Dalam kegiatan penutup, anak- anak diajak berlayar menggunakan
perahu untuk melihat keindahan laut dan guru
melakukanwawancara dengan nelayan. Anak-anak juga dapat
kesempatan untuk melakukan tanya jawab dengan nelayan wisata.

TK A-Museum Polri;

·

Pada hari Jumat, 4 Maret 2022, ananda dan guru TK A
berkesempatan untuk melakukan virtual trip ke Museum Polri dalam rangka puncak tema. Disana
ananda dapat melihat asal mula bagaimana lahir dan terbentuknya Polisi Republik Indonesia,
bagaimana pakaian seragam polisi pada masa lalu, dan juga berbagai macam kendaraan patroli
yang berbeda-beda di setiap masanya.
Dimulai dari patroli dengan kendaraan berkuda,
dimana Polisi berkeliling melakukan pengamanan
dengan manaiki kuda, sampai dengan sekarang
yang menggunakan mobil, kendaraan panser,
helikopter, serta kapal laut.Salah satunya adalah
kendaraan kapal laut POLRI
Terima kasih kami ucapan kepada Museum Polri
untuk pengetahuannya serta Kak Shasya yang
telah memberikan pengalamannya kepada AdikAdik di TK A.

·

TK B-Naik LRT;

Rabu, 2 Maret 2022,
AlhamdulillahAnanda TK B TK melaksanakan
kegiatanVirtual Trip Mengenal LRT. Kegiatan
berlangsung, dimana Ibu Guru berada di
LRT, dan ananda berada di rumah, dengan
dramatisasi naik LRT dengan menyiapkan
tikete-money, Tidak lupa mengenakan
kostum untuk jalan-jalan yaitu, topi, kaca
mata hitam, tempat minum, dan tidak lupa
masker.
Ibu Ziyah dan Ibu Yani selakuhost
zoommembuka acara dengan berolahraga
bersama. Sementara ditempat lain yaitu
Stasiun LRT Velodrome yang berlokasi di
Rawamangun, Jakarta Timur, Ibu Kiki, Ibu
Acit, dan Ibu Fera bersiap-siap untuk
memandu Virtual Trip Mengenal LRT. Dan perjalanan pun dimulai.
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KB dan TK

Pada 21-25 Maret 2022, dalam rangkaian acara
Special Event yang bertema “Pekan Kota Dunia”,
ananda KB dan TK Islam Tgasku mengeksplorasi
tema tersebut di dalam kelasnya masing-masing.
Acara pembukaan Special Event dilaksanakan
pada hari Jumat, 18 Maret 2022 secara virtal dari
halaman Velodrome Rawamangun, Ini sekaligus
sebagai pemahaman terhadap bangunan dengan
bentuk unik dan berfungsi untuk tempat olah raga.
·

Ananda KB, belajar tentang sub tema “Kota
Jakarta”. Pada bahasannya, anandabelajar
mengenal bangunan, bagian-bagian rumah,
tentang jenis-jenis bangunan dan juga
belajartentang ikon kota Jakarta yaitu
Monumen Nasional dan juga kebudayaan yang
terkenal di Jakarta yaitu Ondel-ondel.

·

Ananda TK A1 bersama dengan ibu guru serta teman-teman membahas tema mengenai “Pekan
Kota Dunia” dengan subtema bangunan di negara Dubai yakni, Burj Khalifa. Teman-teman di TK A1
belajar mengenal tentang bentuk, bagian-bagian, serta manfaat dari bangunan tersebut. Selain itu
teman-teman TK A1 jugaberkunjung kedalam Burj Khalifa secara virtual. Didalam Burj Khalifa
teman-teman TK A1 dapat melihat seluruh kota Dubai.

·

Ananda TK A 2 bersama dengan ibu dan bapak guru belajar mengeksplorasi “Pekan Kota Dunia”
dengan Tema bangunan di kota New York, Amerika Serikat, dengan patung khasnya yaitu Patung
Liberty. Ananda TK A 2 mengenal dimana letak patung liberty dan juga sejarah dibangunnya patung
tersebut. Tidak lupa juga membahas kota New York yang memiliki taman besar di tengah kotanya
yaitu Central Park. Tak kalah serunya, pada saat anandadiajak berkunjung ke Kota New York
secara virtual, serta berkunjung melalui kapal laut menuju Pulau Liberty.

·

Ananda TK B1 belajar tentang bangunan khas yang ada di kota Magelang, Jawa Tengah, yaitu
Candi Borobudur. Pada hari pertama, kami belajar tentang asal usul dibangunnya Candi
Borobudur. Kami belajar bahwa Candi Borobudur dibangun pada Masa Kerajaan Mataram.
Rajanya yang bernama Samaratungga ingin membangun tempat peribadatan untuk masyarakat
kala itu. Candi Borobudur dibangun oleh rakyat menggunakan bahan batu berwarna hitam yang
disusun punden berundak dan selesai dibangun setelah 100 tahun.

·

Ananda TK B2 belajar tentang bangunan ikonik di Italia. kenalkan mulai dari bentuk dan keunikan
dari bangunan-bangunan dan siapa yang menjadi arsitek bangunannya. Seru ya? Bahkan, siswa
juga membuat karya miniatur Menara Pisa Anak juga membuat maket dengan tema “Andai Aku
Jadi Arsitek”. Anak-anak diberikan kebebasan untuk berimajinasi dan berkreasi pada saat
merancang dan membuat bangunan-bangunan yang mereka inginkan jika kelak menjadi seorang
arsitek.
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Kota Lego di Tugasku
Berlangsung di halaman sekolah, pada Selasa-Kamis,
22-24 Maret 2022, ‘dibangunlah’ Kota Lego Tugasku
oleh kolaborasi para Ayah dan ananda KB/TK Islam
Tugasku, dengan dipandu oleh dokter Lanang, Alumni
TK, SD, dan SMPI Tugasku.
Konsep Kota Lego, adalah memberi wahana bagi para
Ayah dan anandanya untuk dapat berkreasi bersama.
Ini menjadi momentum bagi keluarga untuk dapat
berbagi bahagia dalam wvent yang sama di masa
pandemi.Alhamdulillah kegiatan berlangsung dengan
lancar dan membahagiakan.
Terimakasih untuk para Ayah dan ananda yang menjadi
bintang dalam gelaran event istimewa ini, keluarga
besar KB dan TK, WOK dan POMG KB/TK Islam
Tugasku.

SLC di TK
Pada hari Kamis, 31 Maret 2022, di hall sekolah,
ananda KB dan TK Islam Tugasku menyampaikan
presentasi atas hasil belajar mereka di hadapan
Ayah, Ibu dan Bapak Ibu Guru. Inilah kegiatan
Student led Conference atau SLC. Dan salah satu

hasil belajar ananda adalah hasil proyek
dalam kegiatan special event mereka.
Menggembirakan bahwa meski masih
dalam suasana pandemi Covid-19, kegiatan
yang menjadi tempat ananda untuk
mengembangkan diri sebagai pribadi yang
berani, percaya diri, dan komunikator yang
handal, dapat berlangsung dengan baik dan
lancar serta sesuai dengan kaidah protokol
kesehatan. Alhamdulillah.
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Baksos Ramadhan di TK
KB / TK Islam Tugasku pada hari Senin 25 April
2022 melaksanakan kegiatan Pesantren dan
Baksos Ramadhan 1443 H.
Untuk kegiatan pesantren, melibatkan ananda
yang ada di Kelompok Bermain dan TK. Khusus
ananda di TK B, maka kagiatan berlangsung
hingga menjelang berbuka puasa.
Rangkaian kegiatan antara lain adalah baksos
pembagian 170 paket sembako kepada warga
Tugasku, warga kelurahan Kayu Putih, serta
beberapa TK pilihan yg membutuhkan sembako.
Baksos berhasil dilakukan atas upaya ananda
dalam mendonasikan tabungannya, dan juga
donasi para donator.
Salah satu ikhtiar sekolah dalam membangun
sikap dermawan ananda yang lain adalah dengan memberikan kesempatan kepada ananda di TK B
untuk mendistribsikan 100 paket minyak goring 2 liter kepada tukang ojeg yang kebertulan melintas
di depan sekolah.

Baksos POMG SD
Jumat, 8 April 2022, bertepatan dengan 6 Ramadhan 1443 H, di Plasa TK, POMG SD memberikan
bingkisan paket sembako kepada penerima ATM beras. Donasi ini diterima oleh sebanyak 120
orang, yang adalah para penerima ATM beras, yang jadwal mengambil beras mereka pada setiap
hari Jumat.
Menjadi momen bahagia bahwa pada kehadiran para penerima ATM beras kali ini, pada saat
mengambil beras, mereka mendapat tambahan dari Ibu Tya, selaku Ketua POMG SD dan para
Pengurus lainnya, berupa paket sembako. Alhamdulillah.
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Pekan Spesial di SD
Kegiatan Special Event diadakan rutin
setiap semester. Pada semester genap
tahun ajaran 2021-2022 ini bertema
“Pekan Kota Dunia” pada tanggal 21-25
Maret 2022.Terinspirasi dari rencana
pemindahan Ibu Kota baru ke Pulau
Kalimantan, yang memiliki konsepEco
Living, yang membutuhkan masukan
dari beberapa negara sahabat. Pada
kegiatanOpening Special Eventsecara
virtual (live zoom dan youtube) dengan
mengangkat konsep konferensi para
petinggi dari perwakilan kota-kota di
dunia.

Sehingga Siswa/i kelas 1 sampai 6
mengeksplorasi beberapa kota maju di dunia
yang menerapkanEco LivingdalamUrban
Planning,:
Kelas 1: Amsterdam (Belanda);
Kelas 2: Melbourne (Australia);
Kelas 3: Kanada;
Kelas 4: Milan (Italia);
Kelas 5: Singapura;
Kelas 6: Jepang
Alhamdulillah seluruh siswa/I SDS Islam
Tugasku sangat antusias dan semakin semangat bereksplorasi.
Jazakumullah Khoir katsiraa atas support dan doa dari Ayah Bunda, atas terlaksanakan kegiatan ini.
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SLC di SD
Mengambil tempat di hall sekolah, SeninRabu, 28-30 Maret 2022, ananda yang
duduk di kelas 1 hingga kelas 5 SD Islam
Tugasku, melakukan kegiatan Studentled Conference atau SLC. Yaitu kegiatan
presentasi atas hasil belajar dan hasil
karya yang dicapainya sepanjang
triwulan 3, 2021/2022, yang dilakukan
oleh ananda sendiri di hadapan kedua
orang tuanya.
Kegiatan harus dilakukan selama 3 hari secara bergantian di setiap kelasnya dan ananda hadir ke
sekolah sesuai dengan jadwal waktu yang telah disepakati. Hal ini agar protokol kesehatan benarbenar dapat dijaga, dan juga untukagar situasi kondusif. Alhamdulillahberjalan dengan baik dan
lancar.

Ujian Sekolah
Ujian Sekolah ananda Kelas VI SD Islam Tugasku angkatan 33 tahun 2021/2022, berlangsung secara
luring, pada Senin, 11 April hingga Senin, 18 April 2022. Diikuti oleh 78 siswa, yang terbagi dalam 4
ruang ujian.
Harapan kita, semoga ikhtiar ananda dan support para orangtua dalam Ujian Sekolah ini,
mendapatkan hasil optimal dan membahagiakan kita. Aamiin.
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Perkemahan di SD
·

SSR; melalui kegiatan Kepramukaan, yaitu Persari-Peraka, 9-10 Februari 2022, Pramuka SDI
Tugasku melakukan penggalangan dana dan donasi untuk perbaikan berbagai fasilitas sekolah
dan toilet serta sarana belajar di Madrasah
Ibtidaiyah At Tauﬁq, yang berlokasi di Cipayung
Girang, Megamendung, Kabupaten Bogor.
Kontribusi ini sebagai wujud solidaritas dan
kepedulian dari ananda dan orangtua kepada
masyarakat yang berada di MI At Tauﬁq MI At Tauﬁq
dipilih karena lokasinya berada dalam satu wilayah
kegiatan Perkemahan Virtual ini berlangsung.
Terimakasih kepada ananda Pramuka, orangtua,
dan semua komponen yang aktif untuk suksesnya
kegiatan ini.

Peraka Kelas IV-V; Kegiatan Perkemahan Rabu Kamis, atau Peraka SD Islam Tugasku dengan
tema “Meningkatkan Kecakapan Hidup dan Kecerdasan Spiritual Melalui Virtual Camp Pramuka”
berlangsung pada tanggal 09-10 Februari 2022 di
Cipayung, Mega Mendung, Kabupaten Bogor.
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Seminar Literasi
Disdik DKI Jakarta
Sabtu, 15 Januari 2022,
berlokasi di Gedung Dinas
Pendidikan DKI Jakarta, SD
Islam Tugasku turut serta
memeriahkan gelaran seminar
literasi, Melenial Menulis.
Seminar “Milenial Menulis”
diselenggarakan oleh
@dispusipjakarta dan
@gliter.jak
Dalam kesempatan ini,
Alhamdulillah dapat
bersilaturahim dengan Ibu
Nahdiana , Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan Bapak Wahyu Haryadi Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Terimakasih Pak Mahdi, Ananda Ratu Tania, dan
ananda Khansa, selaku penulis dari SDI Tugasku, dapat menyerahkan kenang-kenangan buku
kompilasi cerita karya mereka dan teman-teman di SD Islam Tugasku, kepada Ibu Nahdiana.

Pesantren Ramadhan SD
Ramadhan 1443 H diisi dengan kegiatan Pesantren Ramadhan bekerja sama dengan tim ABABIL
selama sepekan, dengan tema “Menjadi Generasi Taat, Tangguh, Tawakal dan Dengan Meneladani
Para Sahabat Nabi”.
Pada acara Opening Pesantren Ramadhan 1443 H (kamis tanggal 21 April 2022) diisi oleh sambutan
dari Bapak Agus Listiyono, S.Pd. (Dir Pendidikan Sekolah Islam TUGASKU), Ibu Dra. Rita Novita,
M.I.Kom. (Kepala SD Islam TUGASKU), penampilan sholawat (perwakilan siswa kelas 1-6), drama
yang diperankan oleh Bapak Tabrani, ananda Bagas kelas 4B, ananda Yazid kelas 5C, ananda
Rayyan kelas 6C. Kegiatan drama pada Opening Pesantren Ramadhan terinspirasi dari kisah
pemuda kahﬁ yang terdapat di dalam QS. Al Kahﬁ.
Kegiatan Pesantren Ramadhan 1443 H resmi dibuka dengan penyematan name tag oleh Ibu Ibu Dra.
Rita Novita, M.I.Kom. (Kepala SD Islam TUGASKU) dan Kang Syam (perwakilan dari tim ABABIL)
kepada peserta (perwakilan siswa kelas 1-6). Kegiatan Pesantren Ramadhan 1443 H selama
sepekan diisi oleh materi sirah Khulafaur Rasydin (Abu Bakar as Sidiq, Umar bin Khattab, Ustman bin
Aﬀan, dan Ali bin Abu Thalib), games motivasi, dan pengumpulan donasi untuk berbagi dengan anakanak yatim dan kaum dhuafa.
Alhamdulillah seluruh siswa/I SDS Islam Tugasku sangat antusias dan semakin semangat dalam
mengikuti acara Opening Pesantren Ramadhan 1443 H.
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Pesantren Ramadhan di SD
Bersamaan dengan penutupan
Pesantren Ramadhan 1443 H, SD Islam
Tugasku juga menyalurkan donasi
sembako dan uang santunan kepada
anak yatim yang berada di lingkungan
sekitar sekolah.
Berikut ini adalah penerima santunan
Ramadhan 1443 H dari SD Islam Tugasku
yang diserahterimakan pada Rabu, 27
April 2022, adalah;
1. Anak yatim di wilayah Pedongkelan,
Pulo Gadung kepada 20 anak dan 2
Pembina.
2. Anak yatim di Pulonangka, Pulo
Gadung kepada 20 anak dan 2

Pembina.
3. Yayasan Al Hidayah, Kampung Baru, Kayu Putih, Pulo Gadung kepada 30 anak yatim dan 2
Pembina.
4. Yayasan Al Mujadid, Kayu Putih, Pulo Gadung kepada 20 anak Yatim dan 2 Pembina.
5. Lingkungan Jalan Pondasi, kepada 10 anak yatim dan 1 Pembina.
6. Muhammadiyah, kepada 20 anak yatim dan 2 Pembina.
7. Yayasan Himmatun Ayat, Rawasari, Pulo Gadung kepada 35 anak yatim dan 3 Pembina.
8. Masjid Al Watsyiah, Pulo Gadung kepada 15 anak yatim dan 2 Pembina.
9. Kepada 29 anak yatim yang berada di lokasi dekat sekolah.
Terimakasih kepada ananda dan Ayah Bunda yang telah berkontribusi dalam santunan tahun ini.
Semoga semua donasi membawa keberkahan. Aamiin.
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Pekan Spesial di SMP
A City Of Ours- SMP Islam Tugasku kembali
melaksanakan Special Event dengan tema
“Kota-Kota Dunia;A City of Ours.” Special
event ini dimulai dari Hari Senin, 21 Maret
2022 dan berakhir dengan SLC yang akan
dilaksanakan pada Hari Sabtu, 26 Maret 2022.
Tema besar ini dicacah kembali menjadi 5
fokus pembahasan setiap harinya. Dimulai
dari membahas mengenai tata kota yang ideal
(The Ideal Cities), menginvestigasi faktorfaktor kota yang berkembang pesat (The

Emerging Cities), lalu membandingkan fakta
sistem ketahanan kota di luar negeri dengan
kota di indonesia terhadap bencana (The
Resilient Cities), menggali informasi
mengenai kota-kota yang hilang (The Lost
Cities), dan pada hari terakhir berdiskusi
mengenai kota-kota pendidikan di luar negeri
(The Education Cities).
Hari pertama special event ini kami
membahas mengenaiThe Ideal CitiesBu
Adel, seorang planolog yang aktif bekerja
dan terlibat dalam perencanaan Ibu Kota Negara atau IKN. Pembahasan ini menarik sekali karena
ternyata untuk merencanakan kota yang ideal di masa depan kita justru harus mempelajari masa
lalu. Ada berbagai hal yang harus diperhatikan dan dikembangan untuk membuat sebuah kota yang
ideal. Keseruan mencuat ketika pembicara melontarkan pertanyaan, “Apakah Jakarta termasuk kota
yang ideal?” Beberapa siswa menyetujui kota Jakarta Ideal tetapi banyak juga yang menyilangkan
tangan atau melambaikan tangan.
Pada sesi terakhir hari ini siswa-siswi
bekerja secara kelompok untuk membuat
rancangan sebuah kota yang ideal dalam
bentukSite Planyang digambar langsung.
Memang ada banyak sekali hal yang
rumit dan harus dipahami untuk
mengupas materi ini tetapi siswa-siswi
setidaknya bisa menangkappointpenting
dan mencoba merealisasikan
pengetahuannya untuk sebuah kota yang
ideal. Siapa tahu jadi cikal bakal planolog
dan para pemimpin cerdas di masa
depan.

SMART

JUNI 2022 13

NO. 108

UJIANSEKOLAH
Senin, 28 Maret hingga Jumat, 1 April
2022 berlangsung Ujian Sekolah SMP.
Ujian dilaksanakan melalui Luring/Tatap
Muka dengan pengerjaan soal secara
Daring/online.
Sebelum US dimulai pada Senin, 28
Maret pagi, seluruh siswa melakukan test
Swab Antigen. Alhamdulillah, semuanya
sehat.
Selamat US untuk Kakak, ananda
angkatan #17. Semoga sukses.
Aamiin.

PESANTRENRAMADHAN
Pesantren Ramadhan 1443 H dilaksanakan pada tanggal 22, 25, dan 26 April 2022. Kami
berkolaborasi dengan dompet duafa untuk sharing dan diskusi membahas menganai hal-hal seputar
Ramadhan.
Acara selalu diawali dengan salat dhuha bersama, mendengar Taushiyah, lalu masuk ke kelas
masing-masing yang dipisah menjadi kelas perempuan dan laki-laki. Disana mereka akan berdiskusi
dengan kakak mentor membahas hal-hal seputar ramadhan. Kegiatan ini terus berulang selama 3
hari. Sampai pada hari terakhir 3 anak perwakilan setiap kelas mendapat kesempatan untuk
memberikan ceramah singkat.
Subhanallah ternyata siswa-siswi SMP
Islam Tugasku keren sekali. Kelas 7 B ada
Aidane dan Jabbar, kelas 7 B ada sarah dan
Queen Nabila. Kelas 8 A ada Natha, Xexe,
dan Vyanra. Kelas 8. Dan kelas 8b
diwakilkan oleh annada Ryu, Taqy, dan
Davino.
Pada hari terakhir juga terdapat agenda
penutupan Pesantren kilat dengan
memberikan santunan kepada anak yatim.
Anak-anak langsung membagikan
santunan, lalu bingkisan berisi makanan
dan snack kepada teman-teman yatim di
sekolah. Acara ini juga tentunya didukung
oleh POMG Hebat SMP Islam Tugasku
yang selalu sigap, kreatif, dan aktif dalam
kegiatan sekolah. Alhamdulillah kami
semua bahagia dan senang berbagi dalam
indahnya ramadhan. Sungguh
“Ramadhanku Berkualitas”.
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BaksosPOMGSMP
Salah satu kegiatan SMP Islam Tugasku diRamadhan 1443H ini adalah berbagi takjil bersama anak
yatim, yang insya Allah dilaksanakan pada hari senin-rabu, 18-20 April 2022.
Senin, 18 April 2022 ananda kelas 7 A, 7 B, wali
kelas dan pendamping, Ibu Yuni, Ibu Mizwiria,
Ibu Windy, Pak Mali, bersama Pak Imron dan
Perwakilan orangtua berkunjung ke Lembaga
PYI Yatim dan Zakat Rawamangun untuk
berbagi Ta’jil. Ada sebanyak 50 paket terdiri
makanan Takjil, Makan malam, Sajadah dan
talikasih berupa uang sebesar Rp 2.500.000.
Jazakumullah Kahirin Katsirah. Terima kasih
atas bantuandan dukungan dari para orangtua
kelas 7, POMG, WOTK, khususnya kepada
Mama Athari, Mama Rayi, Mama Kevan, Mama
Abhy, Mama Abrar, dan Papa Amanta.
Berbagi takjil anandakelas 8 berlangsung pada
hari Selasa, 19 April 2022, berlokasi di Graha
Yatim Dhuafa (GRAY) Rawamangun, Jl. Pulo
Asem Timur Raya No.45, RT.10/RW.2, Jati, Kec.
Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 13220. Guru yang
mendampingi ananda adalah Pak Haris, Pak
Munjid, Pak Hermawan, Bu Putri, dan perwakilan
dari orangtua kelas 8 A dan 8 B, antara lain
adalah Mama Taqy, Bu Retno, Mama Nadira,
Mama Runi, Mama Zizan, dan Mama Avina.
Alhamdulillah, donasi yang didistribusikan adalah 55 boks takjil dan makanan berbuka, serta 30
amplop santunan. Harapannya semoga Ramadhan tahun 1443 H ini menjadi waktu yang berkah
untuk kita semuanya. Aamiin.

UjianPraktekSMP
Hari Senin, 5 Mei 2022 dan Selasa, 6 Mei 2022,
Kelas 9 melaksanakan Praktik Bahasa Indonesia
dan IPA.
Ujian Mata Pelajaran Bahasa Indonesia melakukan
praktik mendongeng, membaca berita,
menyampaikan argumen, dan menceritakan cerpen.
Semua teks dibuat oleh mereka sendiri dengan
praktik menulis.
Sementara itu praktik IPA dilakukan dengan 5 tema
yakni, Pengukuran, Rangkaian Listrik, Uji Asam
Basa, Uji Bahan Makanan, dan Sistem Pernapasan.
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SLCdiSMP
Sabtu, 26 Maret 2022, di halaman sekolah, berlangsung
kegiatan student led conference (SLC) SMP untuk

triwulan 3, 2021/2022. SLC ini berlangsung di akhir
kegiatan pekan spesial, Pekan Kota Dunia.
Ananda menyampaikan presentasi atas capaian
pembelajaran yang telah dilaluinya kepada kedua
orangtuanya. Sementara Bapak dan Ibu Guru sebagai
pendamping ananda.
Semoga kegiatan ini memberikan kesempatan kepada
ananda untuk dapat berkomunikasi dengan tertib dan
baik. Juga dapat menyampaikan apa yang menjadi
target dan capaian dalam mempersiapkan diri menjadi
generasi jujur dan terhormat.

Tasyakuran&TarhibRamadhan

Tepat pada tanggal 1 April 2022, SMP Islam
Tugasku menyelenggarakan Tasyakuran untuk
kelas 9 sekaligus Tarhib Ramadhan. Acara
diselenggarakan di Hall Sekolah Tugasku dihadiri
oleh bapak ibu guru, siswa kelas 9, orang tua
kelas 9, pengurus POMG dan perwakilan siswa
kelas 8. Siswa yang di rumah menyaksikan
melalui siaran langsung di Youtube.
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Selasa, 24 Mei dan Rabu,
25 Mei 2022, Kelas 8 dan
K e l a s
7
S M P
melaksanakan kunjungan
ke Balai Kota DKI
Jakarta.Kunjungan ini
menjadi bagian
selanjutnya dari tema
eksplorasi Pekan Kota
Dunia, yang membahas
bangunan-bangunan
ikonik sebuah kota.
Di Balai Kota, para siswa
disuguhi informasi
tentang super app milik
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta, JAKI (Jakarta
Kini). Aplikasi digital yang
memungkinkan warga
untuk berkontribusi dalam
pengembangan Kota.
Keren!
Usai mendapatkan
informasi berbagai hal
tentang Jaki dan
reputasinya, rombongan
mendapat kesempatan
untuk melihat langsng
ruang kerja Gubernur DKI
Jakarta, Bapak Anies
Baswedan. Dan foto
bersama dengan Bapak
Marullah Matali, selaku
Sekretaris Daerah
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.
Selain ke Balai Kota, ananda juga mengunjungi bangunan prestisius baru di Jakarta, yaitu Jakarta
International Stadium (JIS) yang berlokasi di daerah Sunter, Jakarta.

