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SALAM REDAKSI
Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah yang
mahakuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya edisi
keempat majalah ini dapat diterbitkan. Meski tengah
dirundung masa pandemi Covid-19, giat literasi tetap
berjalan sebagaimana mestinya. Lebih spesial, pada edisi
keempat ini Media Muhamka resmi mendapatkan nomor
ISSN (International Standard Serial Number) dari Pusat
Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI.
Media Muhamka edisi keempat mengusung tajuk
“Berani Kreatif!”. Dalam edisi ini, tim redaksi berupaya
untuk memunculkan sisi-sisi menarik dan inspiratif dari
para siswa, guru, dan alumni. Mulai dari inovasi dan
kreativitas dalam pembelajaran, kisah sukses alumni
berwirausaha, berkarya dalam industri seni kreatif, hingga
menjadi penggerak kegiatan sosial kemanusiaan.
Semangat revitalisasi SMK, kini tidak hanya dimaknai
sebatas penguatan kompetensi keahlian semata. Akan
tetapi, juga berkait erat dengan penguasaan teknologi
informasi, komunikasi, dan literasi digital. Maka tak heran,
singkatan “SMK” kini juga dimaknai sebagai sebuah
kesatuan berupa “Santun, Mandiri, Kreatif”. Sajian tulisan
dalam edisi kali ini kami harap mampu memberikan
gambaran dan motivasi bahwa generasi saat ini harus
bersiap menghadapi tantangan ke depan yang semakin
berat.
Akhirnya, kami atas nama tim redaksi Media Muhamka
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah berperan aktif dalam penyusunan majalah ini. Tak
lupa, tim redaksi juga menantikan kritik dan saran yang
korektif-konstruktif dari para pembaca sekalian.
Salam Literasi!
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Lab Preneur Siapkan Calon
Wirausahawan Muda
Pembelajaran disimulasikan seperti sebuah usaha bisnis yang riil.
Siswa membentuk kelompok untuk mengembangkan organisasi
usaha semacam PT, CV atau korporasi.

Mencetak Generasi “2T4C” yang Bener, Pinter,
dan Berkarakter
Di samping menyiapkan mereka dengan bekal kompetensi
kejuruan, penting bagi kita
antarkan generasi setelah kita
menjadi generasi 2T4C; Taat
Allah SWT, Taat Orang Tua,
Communicative, Creative, Collaborative, dan memiliki Critical Thinking.
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DITERBITKAN OLEH:
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Kerjasama dengan Telkom, SMK Muhamka Buka Kelas Industri
Laboratorium Fiber Optic kerjasama dengan PT Telkom ini
menjadikan SMK Muhamka menjadi pertama dan satu-satunya SMK
yang memiliki kelas industri Fiber optic di Kabupaten Pekalongan.
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Belajar Fisika Lebih Asyik dengan Pengintegrasian STEM
Melalui pembelajaran fisika
dengan
pegintegrasian
STEM ini, pembelajaran
menjadi lebih bermakna
dan kecakapan 4C dapat
terlatihkan.
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Muhamka Creatives’ Day, Ajang Siswa
Kreatif dan Inovatif
Setelah anak-anak belajar
tentang pendidikan karakter,
adab serta akhlaq yang
baik, langkah yang tidak
kalah
penting
adalah
membekali anak-anak dengan
kemampuan 4C, yaitu Critical
thinking,
Colaborative,
Creative dan Communicative.

ALUMNI >>
ATIKA NANDANI
Tekuni Bisnis Online Hingga Raup Omzet 1
Miliar Per Bulan

PUISI
Membaca Pesan Virus Corona
Sudah saatnya manusia
membunuh kesombongan
Egoisme
Kepongahan karena kekayaan,
karena warna kulit,
karena kecerdasan intelektual, karena
Semua itu lumpuh dan
Terkapar menghadapiku.
Masihkah kaujumawa?
Sibedug, 25 April 2020
Karya: Drs. Anasrullah

Kenangan Indah yang Berbalik Arah
Aku kira tahun ini akan menjadi tahun yang indah
Untukku dan juga teman seangkatanku
Tahun ini akan mencatat sejarah baru
Untukku dan teman-temanku
Akhir pendidikan yang akan mengubah mereka
Yang sudah mereka siapkan untuk menyambutnya
Belajar dan terus belajar
Mereka berlomba lomba untuk mendapatkan nilai
terbaiknya
Namun,semenjak dia datang di Indonesia
Dia merusak rencana mereka
Dia menghentikan mereka
Seolah olah membuat mereka tak berdaya
Mereka yang tak bisa berbuat apa apa
Selain patuh akan aturan pemerintah “dirumah aja”.
Tetap dirumah aja
Tetap berdoa
Tetap berjaga jarak
Bersama kita lawan corona
Pasti bisa
Karya: Ulfan Arif (XII TAV 2)

Hikmah Korona
Karya: Erna Rusmalina, S.S
Korona ingatkan kita bahwa
Hidup hanya sementara
Hidup untuk beribadah kepada-Nya
Korona ada di depan mata
Kau dan aku bisa terjerat
Tak boleh berucap sembarangan
Tak boleh keluar malam
Tak boleh kumpul tak ada guna
Beribadah tanpa mengumbar riya’
Tak boleh berjabat dengan bukan muhrim
Tutup aurat hentikan maksiat
Perbanyak waktu dengan keluarga
Bersyukur hidup seadanya
Korona ada karena
Kita lengah hidup serba mewah
Kita lupa untuk hidup sehat
Kita bercanda tiada batas
Korona batasi
Tingkah laku kita
Adat sosial kita
Kerja tak berujung
Semua hanya ciptaan-Nya
Kita kembali
Korona kembali
Ke pencipta-Nya
Suatu saat setelah kita sadar
Bahwa semua akan kembali ke hadapan-Nya

OPINI

Lab Preneur Siapkan Calon
Wirausahawan Muda
Oleh: Ir. Dulsukur
Guru Mapel Produktif Kimia dan PKK SMK Muhamka

M

ata pelajaran
kewirausahaan kini
tengah menjadi sorotan
dalam kurikulum SMK. Mapel
ini mendapatkan perhatian yang
sangat besar dari pemerintah
dengan durasi 7 jam pelajaran
di kelas XI dan 8 jam pelajaran
di kelas XII serta berganti nama
menjadi PKK (Produk Kreatif dan
Kewirausahaan). Sebuah tantangan
dan dukungan yang sangat tinggi
dari pemerintah untuk menciptakan
generasi yang kreatif dan kompetitif.
Generasi yang tidak hanya matang
bersaing di dunia kerja, tetapi
juga siap berjuang sukses menjadi
pengusaha.
Menjawab tantangan di atas,
cikal bakal para pengusaha SMK
Muhamka “digodok” dalam sebuah
proses KBM PKK yang dinamakan
Lab-preneur, laboratorium
entrepreneur. Pembelajaran
disimulasikan seperti sebuah usaha
bisnis yang riil. Siswa membentuk
kelompok untuk mengembangkan
organisasi usaha semacam PT, CV
atau korporasi. Dalam kelompok
tersebut ada yang menjadi
pimpinan, tenaga produksi, dan
tenaga pemasaran. Di sinilah awal
pembelajaran mengenai team work,
membentuk tim yang solid, dan
membuat job description yang jelas
pada setiap anggota tim.
Selanjutnya siswa belajar
mempraktikkan konsep Mix Market
atau Bauran Pemasaran yang
dikenal dengan istilah 4P yaitu

Product, Price, Place, Promotion.
Langkah pertama adalah menyusun
sebuah proposal usaha, dari
merencanakan produk, menghitung
harga produksi, menentukan harga
jual, sampai menyusun strategi
pemasaran. Setelah itu, mereka
mempresentasikan proposal
masing-masing sebagai simulasi
presentasi usaha di hadapan para
calon investor. Siswa berupaya
menampilkan presentasi terbaiknya,
sekaligus melatih keterampilan
berbicara di depan umum.
Langkah berikutnya adalah
memperkenalkan siswa pada
pembelajaran proses produksi.
Siswa harus mempersiapkan faktorfaktor produksi yang terdiri atas 6
M, yaitu Man (tenaga kerja), Method
(cara kerja), Material (bahan baku),
Machine (alat produksi), Money
(uang) dan Market (pasar atau
pelanggan). Artinya, dalam prinsip
produksi yang baik dan benar,
siswa harus mempersiapkan tenaga
kerja yang kompeten, mempunyai
sistem kerja yang efektif dan efisien,
memilih bahan baku berkualitas,
memiliki alat produksi yang lengkap
dan higienis untuk memperlancar
proses produksi, menyediakan
modal yang diperlukan, serta
melakukan riset untuk menentukan
segmentasi pasar.
Proses pembelajaran paling
lama ditekankan pada prinsip
Money dan Market sebagai titik
pusat roda produksi. Siswa belajar
tentang penghitungan modal, harga

produksi, harga jual, angka Break
Event Point (BEP) atau titik balik
modal, sampai mengurus ijin usaha
(SIUPP). Siswa juga mempelajari
berbagai strategi pemasaran yang
digunakan para pengusaha sukses.
Dari mulai merancang kemasan
produk, membuat iklan, sampai cara
menghadapi pelanggan.
Puncaknya, kegiatan Muhamka
Creative Day (MCD) diadakan
di akhir pembelajaran sebagai
sarana bagi siswa mensimulasikan
ide usaha mereka menjadi
nyata. MCD sebagai rangkaian
kegiatan pembelajaran PKK SMK
Muhammadiyah Kajen menjadi
ajang pembuktian para siswa atas
hasil belajarnya. Bahwa proses
pembelajaran tidak hanya terbatas
pada teori di ruang kelas, namun
juga praktik nyata di lapangan
dengan mengelola sebuah stand,
berjualan, menghadapi pelanggan
dan menghasilkan keuntungan.
Tak hanya berani bermimpi
menjadi pengusaha, kini para
siswa SMK Muhammadiyah Kajen
memiliki gambaran bagaimana
menjalankan sebuah bisnis. Praktik
kewirausahaan melalui Lab Preneur
telah memberikan kepercayaan
diri kepada mereka untuk memulai
menghasilkan uang dari hasil usaha
mereka sendiri, bukan lagi sekadar
menjadi karyawan bagi orang lain.
Tidak hanya bisa terserap sebagai
tenaga kerja di dunia industri
namun juga mampu menciptakan
lapangan kerja.
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Mencetak Generasi “2T4C” yang
Bener, Pinter, dan Berkarakter
Mengelola sebuah lembaga pendidikan pada dasarnya adalah menjalankan amanah para pendiri bangsa,
sekaligus wujud kekhusyukan menjalankan perintah Sang Kuasa. Sejarah panjang perjuangan para pahlawan sejatinya bukan semata untuk memerdekakan negeri dari ketertindasan, tetapi juga melepas belenggu
kebodohan. Oleh sebab itu, perihal menyiapkan generasi penerus bangsa melalui dunia pendidikan senantiasa
memerlukan pemahaman yang mendalam, inovasi tiada henti, serta tulusnya komitmen dan dedikasi.

M

enurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3

garah pada pengembangan potensi peserta didik.

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tu-

sehingga tercipta generasi yang tidak hanya pinter,
tetapi juga bener.

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk

han Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.
Adapun tujuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah adalah membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap,
percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggung
jawab, cinta tanah air, memajukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan
makmur yang diridhai Allah SWT serta menghasilkan Sumber Daya Manusia yang andal.
Berpijak pada dua tujuan pendidikan di atas, konsep mengelola lembaga pendidikan seyogianya men-
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Artinya, pendidikan seharusnya mampu menggali,
mengasah, dan mengarahkan potensi peserta didik
Dalam konteks pengelolaan SMK Muhamka, dewasa ini tantangan yang dihadapi semakin rumit dan
kompleks. Kita tidak lagi bicara sebatas bagaimana membekali peserta didik agar kompeten sesuai
bidang kejuruan, tetapi juga bagaimana mencetak
tamatan yang mampu berdaya saing di tengah gempuran revolusi industri.
Salah satu implementasi yang kami lakukan
dalam rangka menjawab tantangan di atas adalah
inovasi kurikulum. Selain melakukan sinkronisasi
kurikulum dengan dunia usaha dan industri (DUDI),
berbagai langkah taktis juga kami lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Pola kegiatan belajar mengajar
kini berjalan lebih fleksibel. Guru dan peserta didik

“

Di samping menyiapkan mereka
dengan bekal kompetensi kejuruan,

penting bagi kita antarkan generasi
setelah kita menjadi generasi 2T4C;
Taat Allah SWT, Taat Orang Tua, Communicative, Creative, Collaborative, dan
memiliki Critical Thinking. Generasi
yang tidak hanya unggul dan kompeten,
tetapi juga berkarakter spiritual dan
sosial yang mumpuni.

“

bebas menentukan tempat, cara, dan strategi belajar
sesuai kebutuhan dan kondisi. Pembelajaran tidak
lagi hanya menekankan pada hafalan semata, tetapi
juga bagaimana proses kegiatan pembelajaran mampu menjadi ajang penggalian dan pengembangan potensi peserta didik.
Sekat-sekat egoisme antarmapel kini juga mulai
perlahan terkikis. Pembelajaran kolaboratif, begitu kami menyebutnya, dirancang dan dilaksankan
sebagai salah satu wujud pengejawantahan kompetensi 4C (Communication, Collaborative, Creativity,
Critical Thinking). Pembelajaran kolaboratif dimaksudkan pula sebagai upaya memberi ruang pada
guru dan peserta didik agar bisa mengeksplorasi segala kemampuannya dan tidak kaku pada pencapaian kurikulum saja. Hal terpenting adalah membuat
guru dan peserta didik nyaman, bahagia, dan tidak
kaku terhadap capaian kurikulum, sehingga segala
potensi dapat berkembang bukan justru hilang begitu saja.
Guna mengoptimalkan segala inovasi pembelajaran di atas, tentu diperlukan sebuah support system yang kuat dan solid. Oleh sebab itu, keselarasan
pemahaman visi SMK Muhamka pada seluruh warga
sekolah serta komitmen menjaga arah pendidikan
menjadi hal paling urgen saat ini. Apabila visi yang
menjadi ruh pelaksanaan pendidikan di SMK Muhamka sudah bisa dipahami dengan baik, maka segala program pelayanan terbaik siap diberikan
kepada para peserta didik.
Kami sadari betul, tantangan yang akan
dihadapi peserta didik di masa depan mereka
tentu lebih berat. Di samping menyiapkan mereka dengan bekal kompetensi kejuruan, penting bagi kita antarkan generasi setelah kita
menjadi generasi 2T4C; Taat Allah SWT,
Taat Orang Tua, Communicative, Creative, Collaborative, dan memili-

ki Critical Thinking. Generasi yang tidak hanya unggul dan kompeten, tetapi juga berkarakter spiritual
dan sosial yang mumpuni. Bersikap luwes dengan
perubahan zaman, serta memiliki pola pikir yang
berkemajuan terhadap perkembangan IPTEKS.

Kami yakin, dengan tekad pelayanan tulus, inovasi berkelanjutan, serta support system yang baik,

segala tantangan dapat terjawab. Kami yakin, bahwa sekolah mampu menjawab tantangan untuk
menghasilkan tamatan yang berdaya saing, memiliki
ketaatan kepada penciptanya, kepada orang tuanya,

serta menguasai bekal kompetensi 4C. Kami percaya,
dengan visi Islami, Kompeten, dan Berprestasi yang
menjadi arah pendidikan kami, SMK Muhamka akan menjadi tempat investasi
pendidikan yang unggul.

Muhammad Rustam Aji, S.Pd
Kepala SMK Muhammadiyah Kajen
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Lebih Kreatif di Era Digital
Rudi Widianto

P

erkembangan teknologi akan
dibarengi dengan perubahan
wajah lapangan kerja global.
Forum Ekonomi Dunia atau World
Economic Forum (WEF) dalam
jurnal The Future of Jobs Report
(2018) menyebut, dampak dari
perkembangan ini adalah kurang
dari lima tahun lagi 54% pekerja
seluruh dunia akan membutuhkan
program-program pendidikan yang
mengajarkan keahlian baru.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam
banyak kesempatan menyampaikan
agar guru lebih kreatif dan selalu
berinovasi dalam praktik pembelajaran di sekolah, baik didalam ruang
kelas maupun diluar kelas (Outing
class). Berpikir analitis dan berinovasi, pembelajar aktif, kreatif dan
inisiatif, desain teknologi dan pemrograman, kepemimpinan, kecerdasan emosional, penalaran matematis merupakan keahlian penting
dalam menghadapi persaingan dimasa yang akan datang.
Salah satu dampak dari perubahan kebutuhan keahlian dimasa
depan adalah dominasi dunia digital. Kita bisa merasakan bersama
dimasa pandemi COVID-19 ini, saat
seruan stay at home, school from
home, dan work from home, dunia
digital dan desain grafis khususnya,
menjadi media paling atraktif dalam
menyampaikan informasi. Berikut
beberapa keterampilan penting
yang perlu dikuasai diera digital.
Desain grafis
Sejak kita bangun tidur dan
mengoperasikan telepon pintar saat
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mengakses internet, sosial media
dan game online, maka tidak bisa
dilepaskan dari unsur visual grafis.
Disamping belajar Microsoft Office,
keterampilan penting yang perlu
dikembangkan adalah keterampilan desain grafis, seperti mengoperasikan software Photoshop, Corel
Draw, Ilustrator, Adobe Premiere
dan lain sebagainya.
Fotografi dan Videografi
Fotografi dan videografi tidak sekadar menggunakan kamera
DSLR, tidak selalu menggunakan
piranti yang canggih dan mahal. Ide
kreatif seorang fotografer dan videografer sangat penting dibanding
alat itu sendiri. Kalian bisa menggunakan smartphone, kamera mirrorless, kamera polaroid dan kamera
lainnya
untuk
mengabadikan
momen spesial dan membagikannya di media sosial. Dalam perkembangan dunia digital keterampilan
fotografi dan videografi wajib dikuasai.

Menulis
Kemampuan menulis sudah
kita lakukan sejak berada di sekolah dasar. Mengarang cerita pendek,
menulis buku harian, menulis dan
berkirim surat, menulis di media sosial, dan blog adalah aktifitas menulis yang sering dilakukan. Semua
orang bisa melakukannya, tetapi
ide kreatif menyampaikan gagasan
dalam sebuah tulisan akan menjadi
lebih bernilai daripada sekadar curhat dimedia sosial.
Berwirausaha
Kemampuan

berwirausaha

menjadi sangat penting dewasa
ini, mempelajarinya dengan tekun
bagaimana proses jual beli baik jasa
maupun barang akan menjadi nilai
tambah yang dimiliki seseorang. Indonesia dengan potensi konsumen
E-commerce terbesar, strategi berwirausaha yang baik dan benar
melahirkan banyak jutawan muda
sukses.
Negosiasi
Selain memiliki kemampuan
menjual maka kamu juga harus
memiliki skill bernegoisasi. Bernegoisasi bukan hanya sekadar tentang harga, tetapi negosiasi merupakan kemampuan komunikasi untuk
mencapai sebuah kesepakatan penting. Dewasa ini kemampuan berkomunikasi kita mengalami degradasi
dan mengarah ke destruktif,kita bisa
melihatnya dilini masa sosial media.
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris sebagai bahasa
internasional menjadi alat komunikasi lintas batas diseluruh dunia. Banyak akses komunikasi dan
sumber referensi belajar berbahasa Inggris yang sangat menunjang
perkembangan kualitas kemampuan kalian.
Selain enam keahlian diatas,
kita juga mengembangkan keahlian-keahlian lain untuk menunjang
kesiapan kita hidup diera digital
ini. Sedikit kemauan untuk belajar
hal baru, semangat menjadi lebih
kreatif dan cepat beradaptasi terhadap hal baru akan membuat kita
mampu bertahan ditengah-tengah
laju perkembangan teknologi yang
begitu cepat. Salam kreatif.

Kantongi ISSN, Media Muhamka
Komitmen Giatkan Literasi Sekolah

S

ejak pertama kali terbit pada
2017 silam, Tim Redaksi
Media Muhamka terus berbenah dan berinovasi. Tidak hanya sebagai media informasi dan
publikasi sekolah, Media Muhamka kini juga memosikan diri sebagai wadah aktualisasi, aspirasi,
dan kreasi warga sekolah melalui
karya literasi.
Pada edisi keempat ini, Media Muhamka resmi mendapatkan International Standard Serial
Number (ISSN) dengan nomor
2721-7930 dari Pusat Data dan
Dokumentasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Tentunya, pengakuan legalitas keilmuan ini semakin mengobarkan semangat redaksi untuk
terus menggiatkan gerakan literasi sekolah.
Berbagai upaya giat literasi
konsisten dilakukan oleh redaksi
Media Muhamka. Pelatihan jurnalistik, misalnya. Melalui kegiatan ini, siswa yang memiliki minat

dalam dunia kepenulisan tidak
hanya dapat menggali ilmu, tetapi juga mempraktikkan langsung
kemampuan menulis mereka. Dari
sini, cikal bakal penulis andal terbentuk. Maka tak heran, kini berbagai hasil karya mereka mulai bisa
dinikmati tidak hanya di majalah
tetapi juga laman (website) resmi
sekolah.
Redaksi menyadari betul
bahwa upaya menggiatkan gerakan literasi bukanlah hal yang

dapat dilakukan melalui kerja individu. Oleh sebab itu, setiap tahunnya redaksi berusaha untuk
merangkul seluruh warga sekolah
baik siswa, guru, karyawan, dan
alumni untuk berkontribusi mengirimkan hasil karya masing-masing. Harapan ke depan, atmosfer
baca tulis tidak hanya bertumbuh
dan berkembang tetapi juga menjadi budaya yang lekat dengan aktivitas sehari-hari warga sekolah.
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Muhamka Creatives’ Day,
Ajang Siswa Kreatif dan Inovatif

DINAMIKASMK

S

etelah
anak-anak
belajar
tentang pendidikan karakter,
adab serta akhlaq yang baik,
langkah yang tidak kalah penting
adalah
membekali
anak-anak
dengan kemampuan 4C, yaitu
Critical thinking, Colaborative,
Creative dan Communicative. Hal
ini disampaikan oleh kepala SMK
Muhammadiyah Kajen (Muhamka)
M. Rustam Aji kepada Media
Muhamka.
Menurutnya, SMK Muhamka
telah berkomitmen untuk terus
menumbuhkembangkan
akhlak,
budi pekerti, kreatifitas dan inovasi
kepada peserta didik.
“Hal ini diwujudkan dalam
berbagai strategi pembelajaran
baik di dalam kelas maupun di
luar kelas. Evaluasi pembelajaran
telah berkembang bervariasi dan
tidak hanya berupa tes tertulis saja
tetapi juga berupa penampilan dan
portofolio.” tuturnya.
Menyambut era revolusi industri
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4.0 dan program revitalisasi SMK,
inovasi pembelajaran yang dilakukan
SMK Muhamka tidak hanya untuk
persiapan tenaga lulusan siap kerja,
namun juga mencetak lulusan yang
siap berwirausaha. SMK Muhamka
selenggarakan Muhamka Creatives’
Day.
Ketua
panitia
Muhamka
Creatives’ Day Sugiharto kepada
Media Muhamka menyampaikan
strategi
pembelajaran
yang
dilakukan saat ini tidak hanya
sebatas analisis teori semata,
namun juga ruang-ruang berkarya
dan bereksperimen bagi peserta
didik.
“Muhamka
Creatives’
Day
diselenggarakan
sebagai
laboratorium pembelajaran bagi
peserta didik. Kegiatan terdiri atas
Pentas Drama Kolaborasi Berbahasa
Jawa, juga Bazar Produk Kreatif
Kewirausahaan. Tujuannya jelas,
membentuk karakter peserta didik
yang kreatif, inovatif, kolaboratif,

dan berdaya saing.” Jelasnya.
Menurut
Sugiharto,
Hal
ini senada dengan pesan yang
disampaikan
oleh
Mendikbud
Nadiem Makarim dalam pidato
peringatan hari guru, bahwa di
dunia nyata kemampuan berkarya
dan berkolaborasi akan menentukan
kesuksesan peserta didik, bukan
kemampuan menghafal semata.
Sementara itu Linda salah
satu siswa yang juga ikut
memeriahkan
stand
bazaar
mengaku senang dengan kegiatan
yang diselenggarakan oleh SMK
Muhamka ini.
“Alhamdulillah, ini menjadi
pengalaman berharga khususnya
untuk pembelajaran kewirausahaan.
Kita berlatih promosi, dan diberikan
ruang-ruang
kreatif
untuk
mengeksplorasi kemampuan siswa.
Muhamka Creatives’ day keren.” kata
siswa kelas XII jurusan komputer
itu. (rwd)

DINAMIKASMK

Pentas Inaugurasi
Ajang Unjuk Bakat Minat Peserta Didik SMK Muhamka

M

emasuki tahun pelajaran
baru 2019/2020, SMK
Muhammadiyah Kajen
(Muhamka) sambut peserta didik
baru dengan kegiatan Pentas
Inaugurasi SMK Muhamka di
Gedung Dakwah Muhammadiyah
(GDM), Senin (15/7).
Sejumlah
kegiatan
ekstrakurikuler
ditampilkan
dalam kegiatan tersebut. Dibuka
dengan Sari tilawah dari pengurus
IPM SMK Muhamka, dilanjutkan
dengan aksi atlet-atlet Tae Kwo
Ndo, Mars dan Hymne SMK
Muhamka dibawakan dengan
apik oleh tim paduan suara,
tidak ketinggalan aksi drama
komtemporer tim PMR dan

English Club Muhamka turut
meriahkan pentas inaugurasi.
Wakil kepala sekolah bidang
kesiswaan Andriva menuturkan,
kegiatan
pentas
inaugurasi
menjadi agenda wajib yang
dilaksanakan setiap memasuki
tahun pelajaran baru. “Anakanak berbakat yang tergabung
dalam kegiatan ekstrakurikuler
SMK
Muhamka
menunjukan
kebolehannya dalam kegiatan
ini. Ini menjadi ajang ekspo
atau memperkenalkan kegiatan
ekstrakurikuler di SMK Muhamka
kepada peserta didik baru.” Jelas
Andriva kepada Media Muhamka.
Ega
dari
English
Club
Muhamka (ECM) menyampaikan

keantusiasannya dengan acara
ini, menurutnya pentas inaugurasi
Muhamka menjadi kesempatan
timnya untuk tampil dihadapan
peserta didik baru. “Kita bisa
saling berkenalan dengan peserta
didik baru dan berdiskusi tentang
minat dan bakat yang sama,
keren.” Ujarnya.
Pentas inaugurasi ditutup
dengan aksi menawan dari
Qobilah Buya Hamka Gerakan
Kepanduan Hizbul Wathan (HW)
dan aksi baris berbaris dari tim
Paskibra
Muhamka
berhasil
pukau seluruh peserta didik SMK
Muhamka. (rwd)
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SMK Muhamka Antarkan Anak-anak Menuju Kesuksesan

Dengan Salat Tahajud dan Khatam Qur’an

S

egala persiapan menghadapi
Ujian Nasional (UN) tahun
2020
tetah
dilakukan,
walaupun
pada
akhirnya
pelaksanaan Ujian Nasional tahun
2020 dibatalkan oleh menteri
pendidikan. Sudah menjadi kegiatan
rutin setiap tahunnya menjelang
pelaksanaan Ujian Nasional, siswa
kelas XII SMK Muhammadiyah Kajen
(Muhamka) mantapkan persiapan,
baik secara akademik maupun
mental spiritual.
Disamping penambahan jam
pelajaran untuk mata pelajaran
yang diujikan pada Ujian Nasional,
siswa kelas XII juga mendapatkan
kegiatan non-akademik yang juga
tidak kalah penting, bimbingan
Al- Islam. Tujuannya jelas untuk
memantapkan langkah siswa untuk
menghadapi Ujian Nasional maupun
setelah lulus nanti.
Pada bulan Januari 2020, siswa
kelas XII dapatkan materi Spiritual
Quantum Learning (SQL) dari
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motivator Ustaz Puji Hartono dari
Pesantren Masyarakat Jogja (PMJ).
Siswa diberikan kiat bagaimana
meningkatkan fokus belajar jelang
menghadapi Ujian Nasional dengan
penguatan mental spiritual dan
meraih masa depan yang gemilang.
Selain siswa, kegiatan SQL juga
mengundang orangtua siswa.
Kepala SMK Muhamka M. Rustam
Aji
menuturkan
mengundang
orangtua siswa dalam kegiatan SQL,
bertujuan untuk menyatukan visi
bersama demi mengantarkan anakanak hebat SMK Muhamka kepintu
gerbang kesuksesan.
“Dengan kegiatan ini kita
harapkan
anak-anak
semakin
semangat dan percaya diri dalam
menghadapi Ujian Nasional dan
gambaran untuk meraih kesuksesan.
Khusus SQL, kita undang orangtua
siswa,
Alhamdulillah
respon
orangtua juga positif dengan
kehadiran mencapai 100%.” ujar
Rustam Aji.

Selain SQL, mental spiritual
siswa
kelas
XII
semakin
dimantapkan dengan kegiatan salat
tahajud dan khatam qur’an pada
bulan Februari 2020.
Menurut Rustam Aji, kegiatan
salat tahajud dan khatam qur’an
adalah ikhtiar kita bersama dalam
mengantarkan anak-anak menuju
kesuksesan. Disebutkan dalam Al
Quran keutamaan salat tahajud
diantaranya adalah mengangkat
derajat bagi yang melakukannya,
memudahkan
setiap
aktifitas
yang dilakukan, membebaskan
setiap kesulitan, dan mendapatkan
pertolongan Allah SWT.
“Kita ingin persiapan-persiapan
ini sebagai sarana pembelajaran
anak-anak,
sehingga
harus
dilakukan dengan cara-cara yang
benar sarat nilai-nilai pendidikan,
dengan mendekatkan diri kepada
Allah SWT.” tandasnya.
Ketua panitia program Sukses
Ujian Nasional, Muhammad Zabidin
mengatakan,
SMK
Muhamka
menyiapkan program khusus bagi
kelas XII dalam menghadapi ujian
nasional. “Diawali dengan kegiatan
sosialisasi ujian nasional diawal
Januari, dilanjutkan dengan jam
tambahan belajar selama semester
6, Spiritual Quantum Learning
(SQL) diakhir bulan Januari
yang diselenggarakan di Gedung
Pertemuan Umum (GPU) Kajen,
serta Semangat Tahajud dan Khatam
Quran yang diselenggarakan pada
awal Februari, di lingkungan SMK
Muhamka.”jelasnya. (rwd)

Cegah Penularan Virus Corona,
Jurusan Kimia SMK Muhamka Buat Hand Sanitizer

DINAMIKASMK

P

enggunaan hand sanitizer
sebagai upaya pencegahan
penularan virus corona
terus dilakukan oleh sejumlah
pihak.
Penggunaan
dan
permintaan yang tinggi membuat
langkanya ketersediaan serta
melambungnya
harga
hand
sanitizer di pasaran.
Hal ini yang melatarbelakangi
jurusan
kimia
SMK
Muhammadiyah Kajen (Muhamka)
membuat hand sanitizer untuk
kalangan warga sekolah.
Kepala
SMK
Muhamka
M. Rustam Aji menuturkan,
pembuatan hand sanitizer oleh
jurusan Kimia SMK Muhamka
memiliki tujuan sebagai upaya
pencegahan penularan virus
corona dilingkungan sekolah.
“Kita semua tahu bagaimana
penyebaran virus corona yang
begitu cepat. Virus yang awalnya
berkembang di Tiongkok, Jepang

dan negara Eropa kini telah
mewabah di beberapa wilayah
Indonesia.” Jelas Rustam Aji.
Lanjutnya, pembuatan hand
sanitizer oleh jurusan Kimia SMK
Muhamka di samping bertujuan
untuk pencegahan penularan
virus corona, juga sebagai edukasi
kepada warga sekolah tentang
pentingnya menjaga kebersihan
dan kesehatan diri. “Setelah
dibimbing oleh guru di sekolah,
anak-anak bisa membuat hand
sanitizer sendiri dan berbagi
ilmu dengan warga sekitarnya.
Harapannya,
ketersediaan
hand sanitizer buatan sendiri
bisa memberikan solusi atas
kelangkaan
hand
sanitizer
sekarang ini.” Jelas Rustam Aji.
Kepala program studi Teknik
Kimia SMK Muhamka Dul Sukur
menyampaikan, pembuatan hand
sanitizer menggunakan bahan
aman dan halal serta dikemas

dalam botol spray yang mudah
untuk dibawa. “Bahan-bahan
yang digunakan untuk pembuatan
hand sanitizer antara lain alkohol,
gliserin dan aloe vera atau lidah
buaya. Dipilihnya lidah buaya
karena memang memiliki banyak
khasiat, diantaranya sebagai bahan
anti-iritasi dan secara medis aloe
vera bersifat disinfektan. Lidah
buaya juga mudah ditemukan
sehingga jika ingin membuat hand
sanitizer sendiri tidaklah sulit.”
Jelas Dul Sukur.
SMK Muhamka merespon
dengan cepat atas merebaknya
penularan virus corona (CoVid
19) dengan berbagai tindakan
preventif. Imbauan hidup bersih,
penyediaan hand sanitizer di setiap
ruang kelas dan menghentikan
sementara kegiatan wisata ke luar
kota. (rwd)
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SMK Muhamka Kenalkan Produk Inovasi Kreatif

Melalui Ekspo Muhamka

Berbagai macam
produk inovasi
dan kreatif siswa
SMK Muhamka
dipamerkan dalam
kegiatan Ekspo
Muhamka. Selain itu,
diadakan juga lombalomba siswa tingkat
SMP sederajat

S

ebagai bagian dari ajang
promosi
dan
sosialisasi
sekolah, SMK Muhammadiyah
Kajen (Muhamka) menggelar Ekspo
Muhamka 2019 (17/12). Berbagai
macam produk inovasi dan kreatif
siswa SMK Muhamka dipamerkan
dalam kegiatan tersebut.
Halaman
SMK
Muhamka
disulap menjadi stan ekspo kreatif
dengan dekorasi menarik. Sejumlah
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stan berjajar disepanjang area parkir
halaman sekolah. Ekstrakurikuler
PMR, Rumah Kreatif Muhamka,
IPM, Café Insta Muhamka, Ultras
Muhamka serta lima program
unggulan SMK Muhamka turut
pamerkan inovasi kreatifnya.
PMR
Muhamka
berikan
pelayanan check kesehatan gratis
bagi pengunjung yang memadati
Ekspo Muhamka, Rumah Kreatif
tampilkan sejumlah karya kreatif
dari limbah menjadi barang bernilai
seni, kudapan ringan dan minuman
khas anak muda kekinian disajikan
oleh Café Insta Muhamka, IPM
tampil dengan produk literasinya
yang baru saja diluncurkan,
Ultras
Muhamka
pamerkan
sejumlah
plakat
penghargaan
serta promosikan merchandise
Ultras Muhamka, tak ketinggalan
setiap program studi tampilkan
keunggulan masing-masing, mulai
dari inovasi pembelajaran, fasililtas
praktik modern hingga produk
inovasi rumah tangga.

Selain pameran inovasi kreatif,
Ekspo Muhamka juga mengadakan
lomba-lomba siswa tingkat SMP
sederajat. Mata lomba yang
diperlombakan diantaranya lomba
menyanyi solo vocal, lomba lukis,
serta lomba PMR. Panitia mencatat,
sebanyak 119 peserta dari 19 SMP
sederajat di wilayah Kabupaten
Pekalongan ikut lomba dalam Ekspo
Muhamka 2019.
Kepala SMK Muhamka M.
Rustam Aji menuturkan, melalui
Ekspo Muhamka ini menjadi
ajang
kreativitas
anak-anak
hebat SMK Muhamka untuk
tampilkan
inovasi
kreatifnya.
“Ekspo
Muhamka
menjadi
kesempatan bagi anak-anak untuk
tampil, dan sebagai bukti bahwa
SMK Muhamka secara konsisten
memberikan dukungan penuh
terhadap aksi inovatif kreatif yang
dilakukan oleh warga sekolah.
Kegiatan ini selain bernilai inspirasi,
juga menjadi ajang promosi sekolah”
ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut juga
diluncurkan laboratorium Fiber
Optic Muhamka kerja sama antara
program studi TKJ dengan PT
Telkom. Program studi TKJ SMK
Muhamka menjadi pertama dan
satu-satunya di Pekalongan yang
telah memiliki kelas industri Telkom
dengan fasilitas laboratorium fiber
optic.
Selain dipadati oleh siswa
SMP yang berkunjung disemua
stan, Ekspo Muhamka juga dihadiri
oleh sejumlah tamu undangan
dari Cabang Dinas Wilayah XII,
Dikdasmen Muhammadiyah, PCM
Kajen, Kepala Sekolah SMK dan
guru-guru SMP sederajat. (rwd)

K E R JA SA M A

Kerjasama dengan Telkom,
SMK Muhamka Buka Kelas Industri

“

Laboratorium Fiber Optic
kerjasama dengan PT Telkom
ini menjadikan SMK Muhamka
menjadi pertama dan satusatunya SMK yang memiliki
kelas industri Fiber optic di
Kabupaten Pekalongan.

“

D

ewasa ini, keberadaan kelas industri
dalam sebuah SMK dirasa sangat penting.
Tidak hanya dipandang sebagai fasilitas
pembelajaran, kelas industri dinilai paling tepat
untuk mendekatkan siswa kepada kondisi dunia
kerja dan industri yang akan mereka geluti kelak.
Tantangan ini mampu dijawab oleh Jurusan TKJ
(Teknik Komputer dan Jaringan) SMK Muhamka
melalui jalinan kerja sama dengan PT Tekom.
Dengan adanya sarana Laboratorium Fiber Optic,
dipastikan siswa-siswi SMK Muhammadiyah Kajen
Jurusan TKJ dalam proses pembelajaran jaringan
Akses Fiber Optic tentu akan lebih bersemangat,
karena tidak sekadar belajar teori namun siswa siswi
juga langsung praktik, dan tentu sangat membantu
dalam memahami tentang konsep Jaringan Fiber
Optic.
Hal ini disampaikan Sri Widiyanto Assistant
Manager PT Telkom Witel Pekalongan kepada Media
Muhamka beberapa waktu lalu.
Masih menurut Sri, dengan demikian ketika
siswa-siswi lulus, sudah barang tentu memiliki
kompetensi yang utuh baik teori maupun praktik
yang menjadi bekal kelak saat memasuki dunia kerja.
Sementara itu, Kepala SMK Muhamka
Muhammad Rustam Aji dalam keterangannya
kepada Media Muhamka menuturkan bahwa dengan
dibukanya kelas industri Telkom membuktikan SMK
Muhamka siap menjawab tantangan industri.

“Untuk menjawab tantangan industri tentang
lulusan yang sesuai kompetensi yang diharap dunia
industri (DUDI), maka SMK Muhamka membangun
laboratorium fiber optic untuk menjamin lulusannya
memiliki kompetensi yg dibutuhkan DUDI sehinga
setelah lulus siswa bisa bekerja dan ini dibangun
atas kerja sama Telkom dengan SMK Muhamka”
tuturnya.
Menurut Rustam Aji, kurikulum SMK Muhamka
sudah diselaraskan dengan DUDI dan guru telah
mengikuti training yang bersertifikasi sehingga
materi yg disampaikan akan lebih mantap dan
tepat sasaran sesuai kebutuhan kerja di industri,
kelas industri Telkom ini melengkapi kelas industri
Daihatsu SMK Muhamka yang telah dimulai sejak
tahun 2011, pungkasnya.
Senada dengan Rustam Aji, Kepala Program
Studi Teknik Komputer dan Jaringan Muhammad
Batubara menyampaikan dengan di launching-nya
laboratorium Fiber optic kerjasama dengan PT
Telkom ini menjadikan SMK Muhamka menjadi
pertama dan satu-satunya SMK yang memiliki kelas
industri Fiber optic di Kabupaten Pekalongan.
Peresmian peluncuran laboratorium fiber optik
SMK Muhamka dilakukan oleh Ketua Pimpinan
Cabang Muhammadiyah Kajen, H Ahmad Shaleh
serta disaksikan oleh Sadimin selaku kepala cabang
dinas wilayah XII Provinsi Jawa tengah di SMK
Muhamka, Selasa (17/12). (rwd)
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Belajar Perekonomian Islam,
Siswa SMK Muhamka Silaturahmi ke BTM Pekalongan

G

una belajar tentang pere-

“Anak-anak belajar langsung dari

tan, Nasution, mengungkapkan

secara langsung ke bank syari’ah
di Kebupaten Pekalongan, kebe-

paikan manfaat bak syariah untuk
kehidupan sehari-hari, dekat den-

partisipasi kegiatan ini. Bisa melihat langsung dunia perbankan

konomian Islam, kita ajak
anak-anak untuk belajar

tulan lokasinya dekat dengan sekolah yaitu Baitut Tamwil Muham-

madiyah (BTM) Pekalongan.
Demikian disampaikan oleh
guru pengampu mata pelajaran
ibadah, Khoirun Nisa kepada Media Muhamka.
Lanjut Nisa, dalam belajar
bank syariah anak-anak mendapat
paparan langsung dari praktisi perbankan, mulai dari apa itu
bank syari’ah, prospek kedepannya dalam rangka membangun perekonomian masyarakat islam, dan
produk-produk bank syari’ah.
Imam mewakili BTM Pekalongan menyambut baik apa yang
dilakukan oleh SMK Muhamka.
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ahlinya, melihat langsung praktik
perbankan syariah. Kita juga samgan kehidupan anak-anak.”ujarnya.

Hal senada juga disampaikan
oleh kepala SMK Muhamka, M.
Rustam Aji, belajar diluar kelas
dan belajar langsung dari ahlinya
sangat bermanfaat bagi anak-anak.
Mereka bisa menyaksikan praktik
perbankan syariah di BTM Pekalongan dan mendapatkan penjelasan dari praktisinya. “Harapannya
kegiatan semacam ini terus dilaksanakan, tentu dengan variasi
tempat dan narasumber sehingga
semakin memperkaya ilmu anakanak, khususnya dibidang pendidikan agama islam.”ujarnya.
Salah satu peserta kegia-

kegembiraanya saat mengikuti kegiatan ini. “Alhamdulillah bisa bersyariah. Dan mendapat penjelasan
langsung dari ahlinya. Harapann-

ya SMK Muhamka lebih sering lagi
mengadakan kegiatan outing class
seperti ini, belajar diluar kelas
juga menyenangkan. Terima kasih
dan selamat atas terselenggaranya
kegiatan ini, keren!.”katanya.
Kegiatan yang diikuti oleh
20 siswa perwakilan kelas XI itu
dilaksanakan di kantor BTM Pekalongan pada bulan Februari 2020.
Setelah melakukan kunjungan
ke BTM Pekalongan, siswa akan
melakukan presentasi dikelas
masing-masing dan penugasan
struktur mata pelajaran Ibadah
Pendidikan Agama Islam. (rwd)

K E R JA SA M A

SMK Muhamka Teken MoU
dengan PT Chemco Grup

Penandatanganan MoU dilakukan oleh kepala SMK Muhamka, M Rustam Aji dan direktur
PT Chemco Harapan Nusantara, Tata Herdjendra Widhisatmaka.

K

erja
sama
SMK
Muhammadiyah
Kajen
(Muhamka) dengan PT
Chemco
Harapan
Nusantara
Group memasuki tahun ketiganya.
Hal itu dibuktikan dengan
penandatanganan Memorandum
of Understanding (MoU) antara
SMK Muhamka dengan PT Chemco
Harapan Nusantara Group di
Hotel Namira Pekalongan, Sabtu
(16/10.)
Bursa Kerja Khusus (BKK)
Karya Mulia bertindak sebagai
Koordinator
Sekolah
Mitra
Chemco di Kabupaten Pekalongan.
Setidaknya ada 23 SMK di wilayah
Pekalongan dan sekitarnya turut
serta dalam penandatanganan
MoU ini.
Direktur PT Chemco Harapan
Nusantara,
Tata
Herdjendra
Widhisatmaka dihadapan SMK
mitra menuturkan bahwa PT

Chemco Harapan Nusantara akan
semakin membuka peluang kepada
SMK yang sudah melakukan MoU
untuk bekerjasama dalam banyak
hal.
“Selain
perekrutan,
pemagangan baik bagi siswa
maupun guru, pihak sekolah juga
bisa membuka bengkel motor
yang mana untuk spare part nya
akan langsung disuplai dari PT
Chemco. Dimana bengkel sekolah
tersebut bisa untuk dijadikan
tempat belajar bagi alumni yang
ingin berwiraswasta buka bengkel
secara
mandiri
dirumahnya.
“tutur Tata.
Kepala SMK Muhamka M.
Rustam Aji menyambut baik
kerja sama ini, menurutnya kerja
sama ini akan sangat bermanfaat
untuk lulusan SMK Muhamka,
peluang
kerjanya
semakin
terbuka bahkan ada modal untuk

berwirausaha. Hal ini semakin
melengkapi keunggulan lulusan
SMK Muhamka yang tidak hanya
siap bekerja dan kuliah tetapi juga
berwirausaha.
Penandatanganan
MoU
dilakukan oleh kepala SMK
Muhamka, M Rustam Aji dan
direktur PT Chemco Harapan
Nusantara,
Tata
Herdjendra
Widhisatmaka.
Dalam
kesempatan itu, SMK Muhamka
juga
menandatangani
MoU
dengan mitra PT Chemco. Turut
menandatangani Mou kerjasama,
direktur PT Putra Prima Abadi
Perkasa,
Rudy
Heryansah,
direktur PT Surya Prana Sesama,
Swastiargo
Tiratmojo,
dan
direktur PT Karya Kasih Persada,
Ramlan Sitompul, PT Kharisma
Adyatma
Arkananta,
Dyah
Ratnawati. (rwd)
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Pelatihan Asesor LSP SMK Muhamka

Diikuti oleh 48 Peserta Se-Jawa Tengah
Asesor kompetensi adalah unsur penting untuk terlaksananya asesmen dan
uji kompetensi. Karenanya pelatihan asesor kompetensi dan sertifikasi ulang bagi
asesor kompetensi merupakan kebutuhan yang mendasar.

P

elatihan Asesor Kompetensi
ini dalam rangka memenuhi
kebutuhan
asesor
kompetensi di Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) sebanyak 48 peserta
dari berbagai wilayah LSP SMK di
Jawa tengah.
Ketua LSP SMK Muhammadiyah
Kajen (Muhamka), Arif Rosyid
kepada
Media
Muhamka
menuturkan, setidaknya ada 48
peserta yang telah mendaftarkan
diri mengikuti pelatihan.
“Alhamdulillah,
LSP
SMK
Muhamka telah mendapat respon
sebagai
penyelenggara
yang
baik. Peserta tidak hanya berasal
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dari dalam kota saja, melainkan
juga dari luar kota. Dari Boyolali,
Jepara, Kendal, Klaten, Rembang,
Cepu, Cilacap Surakarta, dan Tegal.
“jelasnya.
Dalam infrastruktur sertifikasi
kompetensi, menurut Arif, asesor
kompetensi adalah unsur penting
untuk terlaksananya asesmen
dan uji kompetensi. Karenanya
pelatihan asesor kompetensi
dan
sertifikasi
ulang
bagi
asesor kompetensi merupakan
kebutuhan yang mendasar.
Pelatihan Asesor Kompetensi
dan Sertifikasi Ulang dilaksanakan
selama lima hari mulai tanggal

17-21 September 2019 di Hotel
Namira Kota Pekalongan. Kegiatan
ini dipandu oleh Master Asesor
dan Lead Asesor dari Badan
Nasional
Sertifikasi Profesi
(BNSP) dan diikuti oleh 48 peserta
dari 18 SMK di wilayah LSP Jawa
tengah.
Pelatihan ini ditetapkan BNSP
diselenggarakan oleh LSP SMK
Muhamka, organisasi BNSP di
sekolah. Dengan kegiatan ini,
SMK Muhamka menambah Asesor
Kompetensi pada LSP nya dan LSP
SMK lainnya. (rwd)

K E R JA SA M A

Sambut Tantangan Revitalisasi SMK,

Panasonic - SMK Muhamka Siap Berkolaborasi

S

ebagai salah satu wujud
jalinan kerja sama antara
SMK Muhammadiyah Kajen
(Muhamka) dengan dunia industri,
PT Panasonic Gobel Indonesia
selenggarakan seminar bertajuk
“AC Product Knowledge” di
Gedung Dakwah Muhammadiyah
Pekalongan pada Rabu (30/10).
Kegiatan tersebut diikuti oleh 114
siswa Teknik Elektronika Audio
Video (TEAV) beserta Bapak/Ibu
guru pendamping.
Kepala
SMK
MUHAMKA,
Muhammad
Rustam
Aji
menuturkan bahwa kegiatan ini
merupakan komitmen sekolah
untuk
menjawab
tantangan
revitalisasi SMK sebagaimana
yang dicita-citakan pemerintah.
“Ini adalah salah satu bentuk
keseriusan SMK Muhamka dalam
memberikan
bekal
kesiapan
wawasan industri kepada peserta
didik. Jadi, untuk anak-anak hebat
smk muhamka, silakan ikuti
kegiatan ini dengan serius dan
gembira”, ujarnya.
Salah satu peserta, Faiq Al
Faqih, menuturkan antusiasmenya
dalam
mengikuti
kegiatan
tersebut.
Baginya,
kegiatan
tersebut selain menyenangkan
juga sangat bermanfaat. “Senang
sekali. Saya jadi tau sejarah
perusahaan Panasonic, produk
produk yang dihasilkan, juga

Peserta antusias mengikuti acara seminar yang bertajuk “AC Product
Knowledge” yang diadakan SMK Muhammadiyah Kajen bekerjasama dengan
PT Panasonic Gobel Indonesia.

bagaimana budaya kerja di sana”,
ujarnya.
Donasi
Service
Tools,
dan Pembentukan Panasonic
Authorized Service
Dalam kesempatan seminar
tersebut, PT Panasonic juga
memberikan donasi seperangkat
service tools kepada SMK
Muhamka.
Kepala Cabang Panasonic
Service Center Semarang, Dany
Setyawan menyampaikan maksud
dan tujuan donasi sebagai bentuk
kepedulian Panasonic terhadap
dunia pendidikan, khususnya
kepada sekolah rekanan. “Donasi
ini mungkin tidak seberapa, tapi
saya berharap dapat bermanfaat

bagi para siswa dalam kegiatan
pembelajaran praktik”, ujarnya.
Seusai
menerima
donasi
secara simbolis, Kepala SMK
Muhamka
menyampaikan
ucapan terima kasih dan harapan
atas jalinan kerja sama dengan
Panasonic. “Terima kasih sekali
lagi kami ucapkan kepada
Panasonic. Insyaallah kami siap
menjalankan amanah kerja sama
ini. Kami berharap, pasca-kegiatan
seminar ini, Panasonic Authorized
Service dan Panasonic Class dapat
segera terealisasi dan dirasakan
manfaatnya baik oleh peserta
didik, sekolah, pihak industri,
maupun masyarakat,” tandasnya.
(ang)
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Job Matching SMK Muhamka
Salurkan Lulusan ke Dunia Kerja

L

ulusan SMK diprioritaskan
menjadi pekerja di sektor
industry. Namun faktanya
tidak banyak kesempatan untuk
berada di sana karena langkanya
lowongan pekerjaan.
Guna menjawab tantangan
tersebut dan sebagai tindak
lanjut dari program revitalisasi
SMK khususnya penyerapan
lulusan, SMK Muhammadiyah
Kajen (Muhamka) gelar kegiatan
Job Matching SMK, Sabtu (24/8).
Kepala
SMK
Muhamka
M. Rustam Aji menuturkan,
kegiatan Job Matching SMK
yang diselenggarakan oleh
SMK Muhamka ini menjadi
kesempatan
untuk
alumni
SMK dan pencari kerja lainnya
bertemu dengan dunia industri.
“Alhamdulillah,
SMK
Muhamka
dipercaya
oleh
Direktorat
untuk
menyelenggarakan
Kegiatan
Job Matching SMK di wilayah
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Kabupaten
Pekalongan
ini.
Kita
menjadi
SMK
pertama di Pekalongan yang
menyelenggarakan kegiatan Job
Matching SMK.” Jelas Rustam
Aji dihadapan perwakilan Dunia
Industri dan tamu undangan.
Sementara itu, ketua Bursa
Kerja Khusus (BKK) Sigit Dwijito
mengatakan
ada
sembilan
perusahaan yang bergabung di
kegiatan Job Matching SMK ada
sosialisasi kerjasama dengan
penyedia aplikasi Top Karir.
“Sembilan
perusahaan
diantaranya PT Liebra Permana,
PT Astra Honda Motor, PT
Columbus, PT United Tractor,
PT Sukses Mandiri Utama, PT
Chemco, PT Duta Albasy, PT
Nusantara Building Industri, dan

LPK Yasui Abadi Purbalingga.
Ini kesempatan alumni dan para
pencari kerja untuk bertemu
dengan Industri. Dalam proses
pelamarannya, pencari kerja
menggunakan aplikasi Top
Karir. Sehingga informasinya
semakin luas dan kesempatan
untuk mendapatkan pekerjaan
semakin terbuka.”jelasnya.
Pembukaan Job Matching
SMK ini dihadiri oleh DUDI,
pengawas
SMK,
pimpinan
Cabang
Muhammadiyah,
perwakilan penyedia aplikasi
Top Karir dan Dinas penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
(DINAS PM PTSP DAN NAKER)
Kabupaten Pekalongan. (rwd)
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SMK Muhamka Selenggarakan Seleksi
Tenaga Kerja PT Astra Daihatsu Motor

“Alhamdulillah, SMK Muhamka
kembali dipercaya sebagai tempat
penyelenggaraan dan harapannya
banyak lulusan SMK yang terserap
didunia kerja.”
Muhammad Rustam Aji, Kepala
SMK Muhammadiyah Kajen.

S

ebanyak
341
lulusan
SMK se Eks-Karesidenan
Pekalongan
ikuti
seleksi calon tenaga kerja
PT Astra Daihatsu Motor di
SMK
Muhammadiyah
Kajen
(Muhamka), Rabu (19/2).
Ketua Forum Komunikasi
Bursa Kerja Khusus (FK BKK)
Kabupaten Pekalongan Abdul Aziz
menuturkan, kegiatan seleksi ini
terselenggara berkat kerjasama
antara FK BKK Kabupaten
Pekalongan dengan PT Astra
Daihatsu Motor (ADM).
“Alhamdulillah, seleksi calon
tenaga kerja PT Astra Daihatsu
Motor (ADM) gelombang ketiga
dapat terlaksana. Diikuti oleh 341
lulusan SMK yang berasal dari
wilayah Kabupaten Pekalongan
dan sekitarnya. Ini bagian
dari kerja keras kita bersama
untuk mewujudkan rekrutmen
dalam skala besar di wilayah
Kabupaten Pekalongan, agar

angka keterserapan lulusan SMK
semakin baik.” Jelasnya.
Aziz melanjutkan, hari ini
dilaksanakan psikotes dan tes
wawancara
sekaligus.
Dari
341 peserta, sebanyak 147
dinyatakan lolos psikotes dan
berhak mengikuti tes wawancara.
“Interview akan dilaksanakan
selama tiga hari kedepan,
mengingat banyaknya jumlah
peserta yang lolos pada sesi
psikotes. Kita berdoa semoga
anak-anak dapat melewati fase
seleksi ini dengan baik dan dapat
diterima sebagai tenaga kerja PT.
ADM.” Tandasnya.
Senada
dengan
Abdul
Aziz, kepala SMK Muhamka
Muhammad Rustam Aji dalam
sambutannya menuturkan, dirinya
mengapresiasi setinggi-tingginya
atas kinerja FK BKK Kabupaten
Pekalongan yang telah kembali
menyelenggarakan seleksi tenaga
kerja dalam skala besar.

“Kami ucapkan terima kasih
setinggi-tingginya kepada FK BKK
Kabupaten Pekalongan sebagai
penyelenggara
kegiatan
ini.
Kami sampaikan selamat datang
dan terima kasih kepada tim
rekrutmen PT ADM dari Jakarta.
Alhamdulillah, SMK Muhamka
kembali dipercaya sebagai tempat
penyelenggaraan dan harapannya
banyak lulusan SMK yang terserap
didunia kerja.” Ujarnya.
Menurut
Rustam
Aji,
penyelenggaraan
kegiatan
rekrutmen ini sebagai bentuk
tanggung jawab kita semua dalam
penyaluran tamatan SMK.
“Pihak sekolah tidak hanya
menyiapkan anak-anak agar siap
menghadapi dunia kerja tetapi
juga memiliki tanggung jawab
untuk menyalurkannya agar anakanak bisa menggapai cita-citanya.”
Katanya. (rwd)
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Belajar Fisika Lebih Asyik dengan
Pengintegrasian STEM

A

pa yang muncul di benak
kita ketika mendengar kata
“fisika”? Tentu tidak jauh dari
deretan rumus-rumus yang kerap
dinilai merepotkan oleh sebagian
besar orang. Sering kali, otak kita
sudah tersugesti hal-hal rumit saat
mendengar “fisika”. Bayang-bayang
pelajaran yang membosankan penuh
simbol dan angka seolah ter-setting
alami dalam benak kita. Parahnya
lagi, banyak diantara kita belajar
fisika hanya sebatas menghafal
banyak rumus tanpa mengetahui
penggunaan/ penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Dewasa ini, perkembangan
teknologi
menuntut
sekolah
menyiapkan generasi yang memiliki
kecakapan abad 21. Seperti yang
sudah kita ketahui, ada 4C yang
harus dimiliki peserta didik di abad
21 yaitu critical thinking, creativity,
collaboration, dan communication.
Kecakapan abad 21 tersebut
diupayakan dapat tercapai melalui
pengintegrasian
dalam
mata
pelajaran.
Dalam konteks pedidikan di
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
fisika sebagai salah satu mata
pelajaran adaptif merupakan dasar
dalam mempelajari materi teknik.
Sayangnya, struktur kurikulum
terbaru hanya menempatkan mata
pelajaran fisika di kelas X saja. Oleh
sebab itu, guru harus memberikan
pembelajaran
yang
bermakna
kepada peserta didik sehingga fisika
dapat menjadi bekal mumpuni bagi
mereka dalam belajar teknik.
Kondisi di atas jelas menjadi
tantangan
bagi
guru
untuk
menciptakan pembelajaran fisika
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yang menyenangkan, bermakna, dan
dapat mengembangkan kecakapan
4C peserta didik. Salah satu
model pembelajaran yang dapat
diterapkan yaitu pembelajaran
berbasis proyek terintegrasi STEM
(Science, Technology, Engineering,
and Mathematics).
Pembelajaran berbasis proyek
terintegrasi STEM dapat diterapkan
pada materi fluida. Materi fluida
statis dipelajari di kelas X semester
2, dengan Kompetensi Dasar (KD)
pengetahuan menerapkan hukumhukum yang berkaitan dengan
fluida statis dan dinamis. Adapun
KD
keterampilannya
adalah

elakukan percobaan sederhana yang
berkaitan dengan hukum-hukum
fluida statis dan dinamis.
Pembelajaran diawali dengan
mereview materi fluida yang telah
didapatkan peserta didik saat
SMP. Berbekal materi fluida dasar
tersebut, peserta didik diminta
mengamati video terkait kasus
yang berkaitan dengan science,
technology,
and
engineering.
Dalam proses ini, sekaligus melatih
kepekaan berpikir kritis pada
peserta didik.
Selanjutnya,
peserta
didik
melakukan studi kasus secara
berkelompok dan mulai merancang
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proyek terkait aplikasi fluida
statis dalam kehidupan seharihari. Rancangan yang telah dibuat
dikonsultasikan kepada guru. Pada
saat konsultasi, guru memberikan
masukan dan arahan terkait
rancangan yang diajukan oleh tiap
kelompok. Tahap ini menuntun
peserta didik untuk memunculkan
daya kreatif karena setiap kelompok
harus membuat produk yang
inovatif dan berbeda satu sama lain.
Beberapa rancangan produk yang
muncul dari hasil diskusi kelompok
antara lain pembuatan eskavator,
dongkrak hidrolik, dan jembatan
hidrolik.
Kemudian,
mereka
diberi waktu satu minggu untuk
menyiapkan alat dan bahan yang
akan digunakan.
Pada pertemuan selanjutnya
peserta didik secara berkelompok
mulai membuat proyek. Dalam
kegiatan
ini
kemampuan
collaboration
mereka
akan
terlatih dan pembelajaran menjadi

bermakna
serta
mengasyikan.
Selain
menyelesaikan
proyek
peserta didik juga mulai menyusun
laporan dalam bentuk video. Alasan
laporan dibuat dalam bentuk video
untuk mengembangkan kreativitas
mereka dan untuk mengasah bakat
dalam membuat video.
Pada pertemuan terakhir, setiap
kelompok menayangkan video
karyanya dan mempresentasikan
produk yang telah dibuat. Pada
saat presentasi guru dan kelompok
lain diberi kesempatan untuk
memberikan saran dan masukan.
Tahap terakhir ini dapat melatih
kemampuan berkomunikasi lisan
peserta didik sehingga menjadi
bekal mereka untuk bersaing di
abad 21.
Melalui
tahapan-tahapan
pembelajaran di atas, pembelajaran
fisika menjadi lebih menyenangkan
karena peserta didik terlibat
langsung dalam setiap prosesnya.
Pembelajaran tidak lagi hanya

sebatas menghafal rumus, tetapi
langsung ke penerapan dalam
konteks
kehidupan
sehari-hari.
Melalui
pembelajaran
fisika
dengan
pegintegrasian
STEM
ini,
pembelajaran
menjadi lebih
bermakna dan
kecakapan
4C
dapat
terlatihkan.

Nihla Nurul Laili, S.Pd., M.Pd
(Guru Fisika SMK Muhamka)

Percaya Diri Berbicara Bahasa
Inggris Melalui Video
“Assalamu’alaikum,
Good
morning, everyone. How are you
today?
My respectable the teacher and
my beloved friends.
Okay Class, first of all let’s
say thank to Allah SWT who has
given mercies and blessing so we
can attend in this meeting without
any obstacle. Secondly, peace and
salutation also given to the prophet
Muhammad SAW who has guided us
from darkness to the lightness, from
jahiliyah era to islamiah namely
Islamic religion.
Class, let me introduce

myself my name is Ega, in this
occasion I would like to deliver my
presentation about Factual Report
Text.”
Sepenggal paragraf pembuka
sebuah sesi presentasi bahasa
Inggris berhasil dibawakan Ega
dengan baik. Kini dia seperti
Youtuber terkenal yang cas cis
cus didepan kamera. Kepercayaan
dirinya meningkat setelah praktik
berbicara bahasa Inggris direkam
melalui media video. Ega dan
peserta didik kelas XI Jurusan
Kimia Analisis lainnya mengalami
peningkatan kualitas berbicara

bahasa Inggris, baik dari teknik
pengucapan, intonasinya, gerak
tubuh maupun kepercayaan diri.
Presentasi praktik berbicara
menggunakan media rekam video
telah berhasil diterapkan tidak
hanya oleh kelas XI Kimia Analisis
saja tetapi juga kelas-kelas yang lain.
Metode ini memanfaatkan fasilitas
perangkat telepon pintar yang telah
dimiliki oleh semua peserta didik.
Dengan sentuhan penyuntingan
sederhana melalui aplikasi editing
video yang tersedia di Play Store,
peserta didik dapat menyunting dan
mencari penampilan terbaik dari
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presentasinya.
Proses
rekamannya
bisa
dimana saja, bisa disekolah,
dirumah, ditaman atau dimana saja.
Berbicara didepan kamera telepon
selular menjadi salah satu alternatif
solusi terbaik untuk mengatasi rasa
tidak percaya diri berbicara didepan
umum. Proses ini menjadi faktor
penting dalam pembelajaran bahasa
Inggris, terutama keterampilan
berbicara. Evaluasi bersama atas
hasil rekaman presentasi sangat
menarik, peserta didik dapat
melihat sendiri penampilannya di
layar lebar yang diputar dikelas dan
mendapat masukan, apresiasi serta
penilaian dari teman-teman dan
gurunya.
Semangat yang dilakukan Ega
dan peserta didik lainnya dalam
praktik berbicara bahasa Inggris
menggunakan media rekam video
menunjukkan kesiapan peserta
didik untuk menguasai kecakapan
peserta didik abad 21, yaitu 4C
yang meliputi Communication,
Collaboration, Critical Thinking and
Problem Solving, dan Creativity and
Innovation. Selain itu, kecakapan

lainya yang harus dipenuhi oleh
peserta didik yaitu PPK atau
Peningkatan Pendidikan Karakter
dan literasi.
Bagaimana
penerapannya
dalam pembelajaran bahasa Inggris?
Pembelajaran
bahasa
Inggris
diarahkan untuk meningkatkan
keterampilan peserta didik dalam
berkomunikasi, berpikir kritis,
berkolaborasi, berkreasi, berliterasi,
dan mampu bersikap sesuai dengan
nilai-nilai karakter secara tertulis
maupun lisan.
Kemampuan presentasi bahasa
Inggris
menitikberatkan
pada
konsentrasi keterampilan berbicara.
Keterampilan berbicara dipandang
sebagai keterampilan yang sangat
penting untuk dikuasai oleh
pembelajar suatu bahasa, ini terkait
dengan fungsi bahasa sebagai alat
komunikasi yang mensyaratkan
penggunanya mampu menggunakan
bahasa tersebut dalam komunikasi
yang nyata.
Kondisi ideal suasana belajar
yang aktif dan kreatif menjadi
stimulus agar peserta didik berani
mengeluarkan bakat terbaiknya.

Bagaimana menciptakan lingkungan
belajar yang aktif dan kreatif?
Implikasi dari hal ini adalah guru
seharusnya dapat menciptakan
lingkungan belajar yang mampu
memfasilitasi peserta didik untuk
mempraktikan
ungkapanungkapan
fungsional
secara aktif dan
komunikatif
serta
mampu
memanfaatkan
teknologi
terkini.

Rudi Widianto, S.Pd
(Guru Bahasa Inggris SMK Muhamka)

Teknik Pendingin dan Tata Udara,
Program Studi Baru SMK Muhamka

A

pa yang ada dalam benak
kita saat mendengar nama
program studi Teknik
Pendingin dan Tata Udara? Ya
benar, kulkas dan Air Conditioner
(AC). Secara umum dan sederhana
jurusan ini tidak jauh-jauh dari
dunia pendingin udara, dalam
bahasa teknik biasa disebut
dengan refrigerasi.
Sistem Refrigerasi tidak hanya
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digunakan di rumah tangga seperti
kulkas, namun juga pada kegiatan
komersial seperti di pasar
swalayan, restoran, gudang, hotel,
untuk pengawetan/pendinginan
makanan, pendinginan minuman
dan lain sebagainya. Disamping itu
juga untuk kegiatan transportasi
darat-laut dan udara, serta
digunakan di industri-industri,
misalnya: industri kimia industri

susu pabrik es industri gas industri
agro (pertanian, perkebunan,
peternakan) industri perikanan/
kelautan dan lain-lain.
Sedangkan Sistem Tata Udara
tidak hanya mencakup bidang
kenyamanan saja, baik di rumah
tangga seperti AC split dan AC
window, tapi juga digunakan
di
apartemen,
perkantoran,
perbankan, rumah makan/cafe,
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Laboratorium refrigerasi representatif dengan fasilitas industri. Untuk mendukung pengembangan kompetensi,
jurusan TPTU SMK Muhamka menggandeng Panasonic sebagai mitra dari dunia industri.

perhotelan, gedung pertemuan,
konvensi, mall, airport, rumahrumah sakit untuk ruang operasi,
dan lain sebagainya. Disamping itu,
sistem ini digunakan di industriindustri, misalnya untuk Proses
Kimia Steril, Clean Room, Produksi
Microchip, Gudang Penyimpanan,
serta untuk Transportasi DaratLaut dan Udara.
Bagaimana dengan peluang
kerjanya?
jurusan
Teknik
Pendingin dan Tata Udara
memiliki prospek kerja yang
sangat cerah. Selain dibutuhkan
disektor
industri
pembuat
mesin-mesin pendingin seperti
AC (Air Conditioner), Kulkas
(Refrigerator), Chiller, dan mesin
pendingin lainnya. Tenaga ahli
refrigerator juga dibutuhkan
oleh
perusahaan
umum,
hal ini dikarenakan hampir

semua perusahaan besar pasti
membutuhkan
pengkondisian
udara yang baik dalam ruang
kerjanya,
untuk
menjaga
suhu benda/barang tertentu,
serta perusahaan yang dalam
proses produksi barang yang
membutuhkan
pengkondisian
udara tertentu. Prospek kerja
yang juga sangat menjanjikan
bagi lulusan jurusan TPTU adalah
mampu untuk berwirausaha
atau bahkan membuka peluang
lapangan pekerjaan. Membuka
jasa servis AC, Kulkas dan lain
sebagainya. Dengan keahlian yang
mumpuni, seorang ahli refrigerasi
akan sangat dicari oleh pelanggan
masyarakat luas.
Berdasarkan
luasnya
kebutuhan akan sistem refrigerasi
dan tata udara yang secara
otomatis terbukanya kesempatan

lapangan
pekerjaan,
maka
dipilihnya program studi TPTU
sebagai program studi baru di
SMK Muhamka adalah pilihan
tepat. TPTU SMK Muhamka siap
ciptakan
tenaga-tenaga
ahli
refrigerasi dan tata udara yang
terampil, profesional, kompeten
dan berahlak mulia.
TPTU SMK Muhamka dibuka
mulai tahun pelajaran 2020/2021
dan
memiliki
laboratorium
refrigerasi
representatif
dengan fasilitas industri. Untuk
mendukung
pengembangan
kompetensi,
jurusan
TPTU
SMK Muhamka menggandeng
Panasonic sebagai mitra dari
dunia industri. Didukung oleh
tenaga pendidik yang profesional
siap menggenapi program studi
unggulan yang telah ada di SMK
Muhamka.(rwd)
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The Glossaries You Need To Know
About Coronavirus
By Aprilia Dwi Mulyandari, S.Pd

C

oronavirus situation around
the world are changing so
fast. The news and information about the disease can be overwhelming, because there are so
many new, confusing and technical terms being used. Even though
most terms or glossaries are difficult to understand, but this is
actually the best time for you to
learn English more. Once you understand the glossary related to
coronavirus, you can help people
stay informed and safe during this
pandemic. Now, let’s take a look
some of them.
COVID-19.This stands for
Coronavirus Disease of 2019,
when it was first identified. Originally called 2019 novel coronavirus. The virus is believed to be
spread primarily by respiratory
droplets from infected people.
Novel Coronavirus. Scientists
use the word “novel” to distinguish the new form of coronavirus
(SARS-CoV-2) which cause previous types of coronavirus disease
such as SARS and MERS. Because
it is a new virus that no one has
ever previously been infected to,
that means there is no vaccine
have made to cure the disease.
Pandemic.–meaning it has
spread across a large internation-

22 MEDIAMUHAMKA

al region or worldwide. Pandemic
is usually classified as Epidemic
first, which means that a disease
is spreading rapidly in a particular
area or region. On March 11, WHO
declare the situation has risen
from epidemic to the level of pandemic.
Physical Distancing or Social
Distancing. It is a situation when
people keep physical space from
other to keep them from spreading illness. Experts recommend
staying at least 1 metre away from
other people to reduce the risk of
catching the coronavirus. Mental
health experts recommend using
the term “physical distancing”
rather than “social distancing”
because it is critically affect the
social connectivity among people.
Self-Quarantine. If a person
has returned from travel to a highrisk area or has been exposed to
someone who has tested positive
for Covid-19, he is recommended to have self-quarantine for 14
days. It is to restrict the movement
of the person even though they
may not seem sick until the incubation period is over to see if they
become ill. Staying at home is the
first step of self-quarantine.
Incubation. The period between when a person is first ex-

posed to a virus and when they
develop symptoms.
Isolation. If a person is confirmed case of coronavirus, they
are instructed to practice isolation, which may be at home or in
the hospital, depending on how
sick the person is. It’s meant to
keep sick people from infecting
other people by keeping them
away from everyone.
Droplet. A very small drop
of a liquid produce when people
cough or sneeze. COVID-19 is primarily transmitted between people through respiratory droplet.
Therefore, People are suggested
to use face mask to prevent the
transmission of droplet from sick
people to everyone.
PPE (Personal Protective
Equipment). –consist ofgarment
place to protect the health care
workers or any other person that
shield people from injury or infection. PPE for standard precaution
consist of: gloves, mask, and gown.
PPE for high risk infections include: face protection or headgear,
goggles and masks or face shield,
gloves, gown, coverall, head cover,
rubber boots.
PCR Test. A testing protocol to
identify if you have been infected
by coronavirus. The sample of PCR

(Polymerase Chain Reaction) test
can be obtained through a throat
or nasal swab. That’s why is widely known as Swab Test.
Rapid Test. A testing protocol
using a sample of blood to identify
if a person is positive to Covid-19.
The test is meant to detect immunoglobulin. A person who is infected will build antibody which is

called immunoglobulin that can be
detected in blood. Rapid Test can
be done anywhere and the result
will show only in 15-20 minutes.
Well, those are samples of
glossaries related to coronavirus.
There are still many others. However, I hope those new vocabularies can help you to understand the
news about coronavirus so that

you can all keep yourselves and
people around you safe during this
pandemic. And I do really hope
it can trigger you to learn more
about English so that you can connect with global issues happened
around us every day.
Keep learning and improve
your English skills!
See you!

Tingkatkan Imunitas untuk
Penangkal Virus Corona
Susaniati - X Kimia Analisis

H

alo
teman-teman,
bagaimana kabar kalian
selama
menjalani
masa
karantina
#dirumahaja?
Mungkin diantara kalian ada
yang merasa bosan karena hal ini.
Kita dianjurkan oleh pemerintah
untuk
mengkarantina
diri
bukan tanpa alasan. Semakin
bertambahnya kasus penyebaran
virus corona membuat pemerintah
mengeluarkan aturan untuk tetap
di rumah jika tidak ada kebutuhan
yang terlalau mendesak. Ini
diberlakukan untuk memutus mata
ranatai penyebaran virus corona.
Nah,
teman-teman
juga
harus mengambil kesempatan
ini untuk quality time dengan
keluarga. Sebelumya teman-teman
tahu apa itu virus corona? Dari
mana asalnya? Dan bagaimana
penyebarannya?
Perlu
teman-

teman ketahui, virus corona adalah
virus yang menyerang sistem
pernapasan kita dan penyakitnya
disebut COVID-19. Virus ini sudah
ditetapkan
sebagai
pandemi
oleh WHO loh, guys. Memangnya
seberapa membahayakan sih sampai
ditetapkan sebagai pandemi?
Buktinya virus ini tidak
hanya mewabah di antardaerah/
antarkota tapi sudah mewabah
ke antarnegara, guys. Virus ini
pertama kali ditemukan di Wuhan,
China. Tidak hanya menyebabkan
gangguan ringan pada sistem
pernapasan, virus corona juga dapat
menyebabakan pneumonia akut
dan yang lebih parahnya lagi virus
ini dapat menyebabkan kematian.
Penyebaran virus ini melalui
berbagai cara, yaitu:
Menghirup droplet ( percikan
ludah) si penderita Covid-19 saat

batuk atau bersin.
Menyentuh mulut atau hidung
setelah tidak sengaja menyentuh
benda yang terkena percikan ludah
penderita Covid-19.
Kontak fisik dengan si
penderita.
Oleh karena itu mari kita
patuhi perintah pemerintah untuk
tetap di rumah (Stay at Home)
untuk memutus rantai penyebaran
virus corona dengan Study at home
& work from home.
Selain mengkarantina diri di
rumah kita juga harus rajin mencuci
tangan,
menjaga
kebersihan
lingkungan, dan mulai melakukan
kebiasaan hidup sehat untuk
meningkatkan imunitas tubuh kita.
Teman-teman, adakah diantara
kalian yang masih belum tahu apa itu
imunitas? Cara meningkatkannya?
Dan apa hubungannya dengan
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virus corona? Nah, disini saya akan
menjelaskan mengenai imunitas
tubuh. Seperti judul imunitas
merupakan salah satu cara kita
untuk mencegah tertular Covid-19.
Sistem imun atau sistem
kekebalan adalah sel-sel dan
banyak struktur biologis lainnya
yang bertanggung jawab atas
imunitas, yaitu pertahanan pada
organisme untuk melindungi tubuh
dari pengaruh biologis luar dengan
mengenali dan membunuh patogen.

Dengan imunitas yang tinggi dalam
tubuh kita, dapat mencegah terkena
penyakit atau virus. Lalu, bagaimana
cara
meningkatkan
imunitas
kita? Ada beberapa cara untuk
meningkatkan imun pada tubuh
kita, yaitu:
•
Menerapkan pola hidup
sehat dengan perbanyak makan
buah dan sayur,
•
istirahat yang cukup,
•
menghindari stress,
•
rutin berolahraga,

•
dan menghindari rokok
ataupun alkohol, dan
•
Mengonsumsi suplemen
bila perlu (seperti suplemen yang
mengandung vitamin B6, C, dan E).
Mari bersama melawan corona
untuk Indonesia. Bantu Garda
Terdepan dengan tetap di rumah
saja. Doa kita untuk mereka yang
berjuang dan sesama. Indonesia
aman akan Corona. Get well soon
untukmu Indonesia dan dunia.

Melawan Kuasa Jari di
Tengah Pandemi
Oleh: Angga Setiyawan, S.Pd

B

eberapa waktu lalu, war-

karena dampak wabah COVID-19.

ini belum benar-benar siap dan

karyawan tersebut bergaji 80 juta
rupiah per bulan, namun tak mampu survive setelah kena PHK. Dua

(Kemenaker) yang mencatat per
20 April 2020, ada total 2,08 juta
pekerja dirumahkan karena PHK.

pandemi ini?
Idealnya, menumpuk pundi-pundi tabungan adalah cara

ganet Twitter heboh membahas kisah Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh seorang karyawan swasta.
Kisah ini menjadi viral lantaran

bulan dirumahkan, kehidupan rumah tangganya berantakan. Penyebabnya tak lain karena selama ini
keluarganya hidup berbiaya tinggi,
termasuk cicilan mobil dan kredit

rumah mewah senilai 3 miliar.
Kisah tersebut hanyalah satu
dari sekian banyak cerita nelangsa
yang mendadak mudah kita jumpai
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Virus asal Tiongkok ini tak hanya menyerang daya tahan tubuh,
tapi juga daya tahan ekonomi.
CNN Indonesia melansir data dari
Kementerian
Ketenagakerjaan

Sajian data ini sudah lebih dari
cukup untuk membuat kita berka-

ca, serta merenungkan pertanyaan
ini; “siapkah jika kondisi tersebut
menimpa kita?”
Faktanya, pertanyaan tersebut terlampau ngeri kita jawab
bahkan untuk sekadar berandai-andai. Mayoritas dari kita saat

mempersiapkan diri jika kemungkinan terburuk itu melanda.
Lantas, apa yang seharusnya kita
lakukan untuk bertahan melawan
serangkaian ujian selama masa

paling ampuh karena tidak hanya
relevan untuk bertahan di masa

kini, tapi juga untuk hidup jangka
panjang. Sayangnya, bagi sebagian orang yang berpenghasilan
tetap bulanan dengan nominal
pas-pasan, menumpuk tabungan

hanyalah menumpuk asa yang
jauh panggang dari api. Jangankan

untuk menabung, untuk menambal sulam cicilan wajib tiap bulan

Merujuk pada sebuah penelitian karya Febrianto (2018) yang

terutama oleh orang-orang dengan
kemampuan finansial biasa-biasa

Alternatif yang dilakukan se-

Informasi), meningkatnya urban

secara ekonomi juga membantu

saja perlu menguras pikiran dan
tenaga.

jumlah orang saat ini adalah dengan berusaha mencari penghasilan
sampingan. Pilihan terbaik, tentu

saja bisnis e-commerce atau yang

secara sederhana dapat kita maknai sebagai bisnis jual beli secara
daring. Masa karantina yang memaksa orang untuk “mendekam
di rumah” saja, kini menjadi market yang sangat potensial. Maka
jangan heran ketika mendapati
teman-teman yang semula rajin
menulis status motivasi atau kritik
isu politik, kini justru rajin menawarkan barang dagangan. Lebih
menyebalkan lagi, mereka tidak
hanya mem-posting gambar yang
menarik dan lucu-lucu, tapi juga
tawaran harga promo yang membuat jiwa konsumtif kita meronta-ronta.
Tanpa disadari, naluri konsumtif kita menjadi lebih sulit

dikendalikan sejak muncul pandemi COVID-19 ini. Data yang
dilansir oleh Liputan6.com, perusahaan data dan kecerdasan
buatan, Analytic Data Advertising
(ADA) mencatat adanya kenaikan
drastis aktivitas belanja online
sepanjang Maret 2020. Tak tanggung-tanggung, kenaikan tersebut
tercatat hingga mencapai 300%.
Kondisi ini sebenarnya adalah
masa emas bagi para pelaku bisnis
e-commerce untuk mengembangkan sayap-sayap bisnis mereka.

dimuat dalam jurnal Manajerial

(Jurnal Manajemen dan Sistem

life style yang mengutamakan kenyamanan, kemudahan, dan kecepatan adalah peluang bagi pelaku

UMKM untuk merangsek masuk

ke dunia e-commerce di tengah
masa karantina. Terlebih, ketika
sebagian besar aktivitas hanya
bisa dilakukan di rumah –termasuk belanja–, layanan jual beli secara daring menjadi satu hal yang
paling diidam-idamkan dan paling
diburu.
Sayangnya, jika kita memosisikan diri sebagai konsumen,
menjamurnya postingan promo
dan diskon di layar ponsel kita
sejatinya adalah “serangan” terhadap “imunitas” keuangan kita.
Masa pandemi ini juga menguji
daya kendali kita untuk menekan
perilaku konsumtif yang berlebihan. Bagi golongan crazy rich yang
bergelimang harta, perilaku over
konsumtif ini mungkin tidak begitu mengkhawatirkan. Akan tetapi,
bagi kelas menengah ke bawah
dan para “sobat missqueen”, sudah sepatutnya mulai prihatin dan
wawas diri.
Dosen Fakultas Psikologi
Universitas Tarumanegara Meike
Kurniawati S.Psi, MM menuturkan
bahwa perilaku konsumtif merupakan salah satu bentuk ketidaknormalan perilaku konsumsi
yang tentunya harus dikurangi dan
bahkan sebisa mungkin dihindari,

saja. Meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa perilaku konsumtif

menggerakkan perekonomian, antara lain menambah pemasukan
pajak, membuka dan mempertahankan lapangan pekerjaan, men-

ciptakan pasar bagi para produsen
barang, dan memperbesar peluang
usaha baru (www.kompas.com).
Dua bulan menjalani masa
karantina, rasanya mustahil untuk
menjauh dari kejenuhan. Jadi sangat wajar jika kita sering tak sadar
telah menjebak diri dalam situasi
sulit; scrolling flash sale Shopee,
Tokopedia, Blibli.com, atau kepo-in status Whats App dagangan
teman di sela kesibukan Work
From Home dan Study From Home.
Dalam situasi ini, kita seolah pasrah dan dibuat tak berdaya untuk
menghentikan kuasa jemari kita
di atas layar ponsel. Dampaknya,
alih-alih menumpuk pundi-pundi
tabungan, kita justru kerepotan

mengontrol laju pengeluaran.
Melihat fenomena yang terjadi saat ini, pada akhirnya pilihan
untuk menentukan cara bertahan melawan krisis selama pandemi ini kembali kepada individu
masing-masing. Berusaha untuk
mendapat untung dan menabung
lebih banyak, atau berusaha untuk bisa hidup sehemat mungkin.
Paket kombo jika kita bisa menjalankan keduanya.
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ATIKA NANDANI
Tekuni Bisnis Online Hingga
Raup Omzet 1 Miliar Per Bulan

S

aya adalah pemilik bisnis
online dengan omzet ratarata 1 miliar per bulan.
Fantastis, kan? Sebuah pencapaian
yang tidak pernah saya bayangkan
sebelumnya di usia 24 tahun. Saya,
Atika Nandani. Pemilik brand Akita
Indonesia. Bisnis yang saya dirikan
sekitar 2 tahun silam.
Sebelum penjadi pemilik
bisnis terkenal seperti sekarang
ini, saya mengalami perjalanan
yang sangat panjang. Awalnya
berjualan
hanyalah
menjadi
pekerjaan
sampingan
buat
saya karena didorong oleh
kebutuan biaya sekolah. Seiring
berjalannya waktu, saya melihat
perkembangan yang menjanjikan.
Selain bisa menutup biaya sekolah,
saya juga berkesempatan bertemu
banyak orang selama berjualan
dan mengembangkan ketrampilan
berkomunikasi yang baik. Jadi
saya memutuskan mulai menekuni
bidang ini dengan serius.
Selepas
SMK,
untuk
menopang biaya kuliah saya
bekerja sebagai sales promotion
girl perusahaan obat herbal selama
hampir 4 tahun. Penghasilan
saya bisa dibilang cukup tinggi.
Namun, pada suatu titik saya
mengalami kebosanan bekerja
sebagai karyawan. Sehingga saya
beralih mencoba peruntungan
untuk
berbisnis.
Patungan
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dengan
seorang
teman, saya memulai
bisnis berjualan kaos.
Saat itu saya masih
menggunakan
direct
selling,
langsung
bertemu
pelanggan.
Sayangnya,
setelah
beberapa
waktu
bukan untung yang
saya dapatkan. Barang
habis uang pun ikut
habis. Saya mengalami
kegagalan dan kerugian
yang cukup besar.
Belajar
dari
p e n g a l a m a n
sebelumnya,
saya
mengubah sistem pemasaran
ke online. Sisa uang tabungan
saya saat itu hanya cukup untuk
membeli smartphone sebagai
modal. Jadilah saya harus memutar
otak untuk bisa berjualan tanpa
modal sepeserpun. Maka saya
melirik peluang menjadi reseller.
Setiap hari saya mengunggah fotofoto produk dari toko langganan
saya dan menunggu pembeli yang
tertarik. Kelihatannya mudah,
kan? Kenyataannya tidak!
Sebagai reseller saya tidak
berani mengambil untung banyak
demi menarik pembeli. Padahal
untuk
transport
mengambil
produk di toko langganan dan
untuk mengemasnya dengan baik,

saya mengeluarkan uang lebih
banyak dari untung yang diperoleh.
Jadi
kalau
dihitung-hitung
sebenarnya saya merugi. Namun,
saya berprinsip bahwa bisnis tidak
selalu tentang untung yang besar.
Ini adalah proses awal untuk
membangun jaringan pelanggan.
Saya yakin ketika pelanggan
merasa puas dengan produk kita,
maka dia akan repeat order dan
bahkan
merekomendasikannya
kepada orang lain. Dari sinilah
pelanggan kita bisa bertambah.
Berjalan satu tahun, saya
mulai melihat peluang baru dari
bisnis online yang saya jalani.
Dengan memiliki basis pelanggan
yang cukup besar di media sosial,
saya mulai memberanikan diri

merintis brand produk
fashion saya sendiri.
Brand ini saya namaki
Akita
Indonesia
yang berfokus pada
produksi
satu
set
kebaya dengan harga
terjangkau.
Seperti
kita semua ketahui,
kebaya adalah pakaian
resmi Indonesia yang
dikenakan di acaraacara khusus seperti
pernikahan,
wisuda,
dan upacara hari besar
nasional. Tentunya ini
merupakan
pangsa
pasar yang sangat
menjanjikan
untuk
ditekuni.
Langkah awal saya
mulai dari mencari
penjahit yang mau
bermitra di bidang
produksi.
Pekerjaan
lainnya saya lakukan
sendiri. Dari berburu
kain, mengunggah foto,
mengelola media sosial
untuk
pemasaran,
sampai
mengemas
dan mengirim paket. Melelahkan
pastinya. Tapi, saya jalani tanpa
mengeluh. Saya yakin suatu saat
saya akan berhasil.
Alhamdulillah,
dalam
jangka waktu 2 tahun bisnis ini
berkembang sangat pesat. Dari
awalnya
hanya
menerapkan
sistem pre-order, sekarang mampu
memproduksi 300 set kebaya dan
kemeja couple setiap hari. Kini ada
kurang lebih 50 orang penjahit
yang menjadi mitra produksi
saya. Kain yang digunakan pun
merupakan motif khusus yang
tidak dijual di toko kain umum
karena bekerja sama langsung
dengan produsen kain. Selain itu,
foto-foto produk yang diunggah

di media sosial dihasilkan dari
kerjasama dengan model dan
fotografer
profesional
untuk
menjaga kualitas mutunya.
Mengelola bisnis hingga
menjadi
sebesar
sekarang
tentunya tidak mudah. Terlebih
dalam pasar bisnis online yang
sangat
kompetitif.
Persoalan
paling mendasar adalah mengelola
laman media sosial. Di awal
merintis, saya ikuti akun-akun
instagram para influencer yang
sudah terkenal memiliki banyak
follower. Saya rajin like dan
comment di postingan mereka.
Harapannya para follower akun
tersebut akan penasaran, kunjungi
dan follow akun saya, syukursyukur menjadi customer. Strategi
ini terbukti sangat efektif. Kini,
akun instagram akita.id memiliki
lebih dari 300.000 follower
dan sudah bergabung dengan
e-commerce Shoppe dengan akun
AKT.shoop yang ditangani oleh 5
orang karyawan admin. Baru-baru
ini akita juga meluncurkan sideline
akita.hijab yang memproduksi
hijab dengan kualitas bahan
premium, dan akitadaily_ yang
memproduksi gamis batik untuk
pakaian harian.
Tugas berikutnya adalah
memberikan pelayanan yang
maksimal.
Menjaga
kualitas
produk menjadi hal yang wajib.
Produk yang berkualitas akan
meningkatkan
kepercayaan
pelanggan.
Namun, itu pun
tidak luput dari bermacam
permasalahan.
Mengalami
komplain
dan
permintaan
refund atas produk yang cacat,
keterlambatan pengiriman, kasus
hit and run dan cancel order
semua pernah saya alami. Itu
adalah bagian dari proses lika
liku berbisnis. Keyakinan saya,
melayani
pelanggan
sebaik-

baiknya adalah etika bisnis yang
utama. Karena pelanggan yang
puas akan merekomendasikan
produk saya kepada orang lain.
Hal terakhir yang saya pegang
sebagai prinsip berbisnis adalah
bahwa hanya Allah yang mampu
menjadikan saya berhasil atau
gagal. Allah lah yang menggerakkan
hati orang-orang untuk membeli
produk saya. Dan seperti yang
diajarkan guru-guru saya di SMK
Muhamka, semua yang kita miliki
di duna hanyalah titipan. Semua
keberhasilan saya, omzet bisnis
saya yang besar, rezeki saya yang
berlimpah hanyalah titipan dari
Allah. Dalam sekejap mata Allah
mampu mengambilnya kembali.
Maka dari itu saya tidak pernah
lupa untuk berbagi. Karena di
sebagian rezeki yang didapatkan,
ada hak orang lain yang dititipkan
Allah pada kita.
Sebagai seorang muslimah,
saya menyadari kefakiran dekat
dengan kekafiran. Karena itu
penting bagi generasi muda
muslim
untuk
berwirusaha.
Menjadi wirausaha memberi saya
keluasan waktu dan kebebasan
finansial untuk berbuat lebih pada
sesama. Serta dimudahkan untuk
berbagi rezeki dan membuka
lapangan pekerjaan.
Saat ini era digital, era
informasi, eranya kita generasi
muda untuk menguasai dunia.
Jangan takut mengambil langkah
menjadi
wirausaha.
Nikmati
jatuh bangunnya. Dan nantikan
kesukesanmu. Pesan saya, bisnis
tidak melulu tentang untung
yang besar. Bisnis adalah tentang
komitmen, ketekunan, kerja keras
dan doa. Doa dari kedua orang
tuamu, doa dari guru-guru dan doa
orang-orang yang kita bantu.
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Sekolah Seni,
Mau Jadi Apa?
Fuad Hilmi Hirnanda

“Man Jadda Wa Jada”
Barang siapa bersungguhsungguh akan berhasil.
Pepatah ini yang pada
akhirnya juga akan
menjawab pertanyaan
sekolah seni mau jadi apa?
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L

ulus SMK kok nggak langsung kerja? Lulus SMK
kok kuliah, untuk apa? Well, sepertinya pertanyaan
ini akan mengiringi teman-teman yang baru atau
akan lulus dari SMK. Santai, hidup akan penuh dengan
pertanyaan-pertanyaan lainnya seiring umur semakin
bertambah. Perlu saya disclaimer bahwa, setelah lulus dari
SMK Muhammadiyah Kajen jurusan Teknik Komputer dan
Jaringan pada tahun 2015 saya memutuskan untuk tidak
langsung bekerja, melainkan melanjutkan studi S1 Film dan
Televisi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
Pertama kali saya menyelami dunia film ketika
berumur 12 tahun dan menyewa VCD “Petualangan
Sherina” (Riri Riza/2000), “Laskar Pelangi” (Riri
Riza/2008), dan “Nagabonar” (M.T.Risyaf/1986) di
persewaan VCD dekat rumah. Saya ingat sekali menonton
berkali-kali ketiga judul film tersebut. Saya bercita-cita
ingin menjadi seorang cameraman pada saat itu.
Saat saya menginjak kelas XI di SMK Muhammadiyah
Kajen, saya sedang aktif-aktifnya menjalankan kanal
youtube saya dan mengunggah berbagai macam video

pendek yang bisa ditonton banyak
orang. Sebelum Atta Halilintar
menjadi youtuber nomor satu
di Asia, dengan bermodalkan
handycam milik teman, saya
bersama kawan saya merekam
kegiatan drag bike resmi yang
dilaksanakan di Alun-Alun
Kajen. Video yang saya unggah
cukup ramai ditonton dan dapat
menghasilkan pundi-pundi
rupiah. Akhirnya, saya semakin
giat untuk membuat videovideo pendek dan pada saat itu
saya membeli kamera digital
pertama kalinya dari uang hasil
pembuatan video-video pendek
tersebut yang saya unggah di
kanal youtube saya.
Mulai dari kebiasaan
saya membuat video-video
pendek tersebut, saya ingin
mengembangkan bakat saya
melalui jalur pendidikan formal.
Hal inilah yang menjadi alasan
utama, saya harus bersekolah
film.
Sekolah seni mau jadi apa?
Nah, pertanyaan ini muncul
kembali. Tidak masalah, saya
percaya bahwa hidup itu
penuh dengan pilihan. Tinggal
bagaimana kita bertanggung
jawab atas pilihan yang kita
tentukan. Saya sangat bersyukur
di saat dulu saya sibuk dengan
sekolah, saya masih bisa
menyempatkan untuk berkarya
melalui video-video pendek yang
saya buat. Mungkin jika saya tidak
mengenal dunia komputer, saya
tidak begitu paham editing dalam
sebuah video, saya tidak paham
bagaimana saya mendistribusikan
video ke sebuah platform digital.
Mulai dari tahap ini saya terus
menggali informasi-informasi
bagaimana saya bisa masuk

dalam industri film di Indonesia.
Menonton film-film yang telah
diproduksi dari sutradara
terkenal di Indonesia seperti,
Garin Nugroho, Riri Riza, Joko
Anwar, dan Mouly Surya.
“Man Jadda Wa Jada” Barang
siapa bersungguh-sungguh
akan berhasil. Pepatah ini
yang pada akhirnya juga akan
menjawab pertanyaan sekolah
seni mau jadi apa? Semua bidang
pekerjaan tidak ada salahnya
jika kita melakukannya dengan
landasan kebaikan. Saya juga
percaya bahwa proses tidak akan
mengkhianati hasil.
Mungkin jika saya tidak
bersekolah film saya tidak akan
merasakan bagaimana senangnya
saya memproduksi film-film
pendek dari cerita yang saya buat

sendiri. Merasakan luar biasanya
senang film saya masuk nominasi
atau mendapatkan penghargaan
di Festival Film baik Nasional
maupun Internasional. Bekerja
dengan pelaku profesional
industri film diIndonesia seperti
Sheila Timothy, Marsha Timothy,
Vino G Bastian, Sherina Munaf,
dan Angga Dwimas Sasongko.
Semua pencapaian ini
tercipta ketika kita terus berusaha
dalam setiap pilihan yang kita
tentukan. Proses masih panjang,
jadikan setiap langkah kita
menjadi karya yang berguna. Jika
saya pribadi menjawab sekolah
seni untuk jadi apa, saya akan
jawab dengan lantang saya akan
menjadi Sutradara dan Produser
film di Indonesia.

Alumni TKJ SMK Muhamka 2015
Mahasiswa S1 Film dan Televisi Institut Seni Indonesia, Yogyakarta
Nomenee Film Dokumeter Pendek Terbaik, Festival Film Indonesia 2017
Semi-Finalist The 6th GNG Green Earth Film Festival, California
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R

angga
Musik.
Dalam
perjalanan
hidup
saya,
tempat ini termasuk daftar
teratas tempat yang paling sulit
dilupa. Dari studio musik sederhana
inilah, segala mimpi, harapan, dan
langkah-langkah penting bermula.
Dari tempat ini, awal pertemuan
dengan Sang Inspirator. Dan tempat
ini, adalah titik temu perkenalan
saya dengan sekolah hebat, SMK
Muhammadiyah Kajen.
Bukan sebuah cerita “lebay”
jika saya katakan bahwa alasan
utama memilih SMK Muhamka kala
itu adalah musik dan band. Sejak
belajar musik dari kelas 2 SMP,
saya mulai menyadari bahwa musik
dan band adalah dunia saya. Saat
berkunjung ke rumah kakak tingkat
dan melihat foto tampilan grup band
di kalender SMK Muhamka, pilihan
saya semakin mantap. Mantap
daftar SMK Muhamka, jurusan
Mekanik Otomotif (MO), dan tentu
saja, ekskul musik dan band.
Mengawali langkah di SMK
Muhamka pada tahun 2007,
minat dan bakat saya di dunia
musik semakin berkembang. Di
tengah rutinitas sekolah dengan
segala tugas-tugas yang kerap
menyibukkan, ekskul band tetap
jalan. Bahkan semakin intensif.
Hampir setiap hari nongkrong di
Rangga Musik yang dulu menjadi
laboratorium
ekskul
musik
kami. Hampir setiap hari pula
menghabiskan waktu bersama
pembimbing dan inspirator kami,
Pak Asep.
Rangga Musik yang dulu seolah
menjadi rumah kedua, melahirkan
grup band yang kami beri nama
D’Stereo. Band beraliran Pop Rock
Alternative ini digawangi Lilik
Gunawan (vocal), Kapri (gitar),
Arief Yulie (keyboard), Budi Sotong
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Rinto Raharjo

Jelajahi Panggung Festival hingga
Jadi Guru Musik dan Content
Creator
(bass), dan Saya, Rinto (drummer).
Selain event-event pensi di sekolah,
kami
pun
sering
mengikuti
festival band tingkat kabupaten
dan tingkat provinsi. Sejumlah
prestasi sempat kami torehkan.
Di antaranya juara 1 festival band
tingkat Kabupaten Pekalongan
dan The Best Player Drum di acara
festival band pelajar di SMA N 1
Bojong dengan mengaransemen
ulang lagu “Bendera” (Coklat) dan
“Janji” (GIGI). Bangga sekali bisa
memboyong piala ke ruang kepala
sekolah waktu itu.
Lulus SMK, saya tidak berbeda
dengan siswa lain pada umumnya.
Mendaftar di berbagai perusahaan
dengan harapan bisa segera hidup
mandiri. Salah satu perusahaan
yang menjadi incaran saya waktu
itu, tentu saja PT Pama Persada

Nusantara. Sebuah perusahaan yang
saya yakin sampai sekarang masih
menjadi idaman lulusan SMK. Akan
tetapi, nasib tidak berpihak. Saya
gagal di tes wawancara.
Kegagalan
di
satu
tes
perusahaan tentu menjadi pukulan
buat saya. Mau jadi apa lulusan
SMK kalau tak segera kerja. Bayangbayang
menjadi
penganggur
luntang-lantung yang jadi bahan
cibiran tetangga mulai bermunculan
di benak saya.
Untungnya, kegelisahan
saya tak lama terjawab. Pak
Khomsa, Guru BK pada zaman itu
memberikan informasi tentang
Beasiswa Bidikmisi Perguruan
Tinggi Negeri. Iya, kesempatan
beasiswa untuk kuliah. Sebuah
opsi yang sama sekali tidak pernah
terpikirkan sebelumnya. Ekonomi

keluarga yang serba pas-pasan
cukup membuat saya sadar diri
untuk tidak memikirkan kuliah
setelah lulus SMK.
Dengan
berbagai
pertimbangan, konsultasi dengan
BK, dan mempelajari kriteria/
persyaratan, akhirnya saya putuskan
untuk mendaftar. Toh tidak ada
salahnya mencoba. Apalagi, ini
gratis. Berbagai berkas mulai saya
siapkan. Bukti surat keterangan
tidak mampu dari kepala desa,
bukti nilai rapor peringkat 10 besar
selama tiga tahun, dan tak lupa
piagam prestasi festival band yang
pernah saya raih untuk menguatkan
persaingan di jurusan yang saya
pilih; Pendidikan Seni Musik.

Sekitar satu bulan menunggu,
tiba
waktunya
pengumuman.
Siapa sangka, dari 10 siswa
yang mendaftar, hanya saya
yang diterima. Program Studi S1
Pendidikan Seni Musik, Universitas
Negeri Yogyakarta (UNY). Sebuah
hal yang tak pernah terbayang,
kini jadi kenyataan. Kuliah gratis
di kampus negeri favorit dan
mendapat uang biaya hidup 600
ribu per bulan selama empat tahun
melalui Beasiswa Bidikmisi.
Masuk kuliah tahun 2010,
Alhamdulillah bisa lulus tepat
waktu tahun 2014. Sekarang, nama
saya menjadi Rinto Raharjo, S.Pd.
Untuk saat ini saya masih tinggal
di Jogja. Menjadi guru musik,

drummer, vloger, dan pencipta lagu.
Masih berkesenian berkarya dengan
rekan musisi Jogja (Flavimusik,
Natu, SLAK, dll).
Project solo
saya yang baru rilis lagu single
pertama berjudul “Lintangku” bisa
disaksikan di Chanel Youtube RNT
Project .
Demikian kisah hidup yang
bisa saya share. Semoga bisa
menginspirasi. Intinya, jangan takut
bermimpi. Ikuti kata hati. Yakinlah
bahwa pikiran akan menjadi
kenyataan dan Tuhan pasti akan
memberikan jalan. SEMANGAT!
Salam Budaya! Ayo Kreatif!
IG : @rintoonk
YouTube : RNT Project

Kusaendi

Berbagi Tak Perlu Tunggu Kaya

D

alam sebuah pertemuan
reuni alumni, beberapa
pertanyaan kerap bermunculan. Mulai dari pertanyaan standar menanyakan kabar, sampai
beberapa pertanyaan yang mungkin tidak hanya sulit dijawab, tapi
juga tak enak didengar. Kerja di
mana sekarang? Masih karyawan
kontrak ya? Tiga tahun kerja kok
belum ganti motor juga, Bro? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini
memang sulit diidentifikasi. Entah
sekadar basa-basi, atau memang
demi adu gengsi.
Tidak bisa dimungkiri mayoritas dari kita masih mengukur
kesuksesan berdasarkan capain
jabatan dan nominal rupiah yang
diperoleh tiap bulan. Akan tetapi,
bagi saya dan teman-teman komunitas “Pesekoji_berbagi”, kami
mencoba untuk memaknai kesuk-

sesan dan kebahagian sejati bukan
hanya sebatas materi.
Berawal dari niat tulus
berbagi, saya bersama teman sekelas alumni TKJ1 2014 membentuk komunitas “Pesekoji_berbagi”. Sebuah komunitas sosial yang
bergerak dengan tujuan untuk
berbagi dengan sesama. Sasaran
awal kami adalah anak-anak yatim
dan dhuafa. Namun seiring berjalannya waktu, kami juga berbagi
ke orang-orang sekitar yang membutuhkan seperti korban bencana
alam, para pengungsi dari luar
(refugees), manula, penyandang
disabilitas, beasiswa pelajar, dan
lain sebagainya.
Menjalani kegiatan sosial
di tengah kesibukan sebagai
karyawan perusahaan tentu bukan perkara mudah. Sadar bahwa
kegiatan berbagi kebaikan tak bisa

berjalan sendiri, kami putuskan
untuk menjalin sinergi. Siapa sangka, di luar sana ternyata banyak
komunitas alumni SMK Muhamka yang juga bergerak di bidang
sosial. Salah satunya, komunitas
“rots.care”. Komunitas yang dibentuk oleh alumni TKR1 2014 ini kerap kali bergerak paling cepat merespons setiap isu sosial yang terjadi.
Mulai dari musibah yang dialami
saudara sealumni, adik kelas, hingga bantuan bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya.
Dengan jalinan sinergi komunitas ini, pada tahun 2019 kami
sukses mengadakan kegiatan outbond bersama anak yatim dan
dhuafa di Linggo Asri, Kajen. Dalam
kegiatan bertajuk “seSHAREngan”
ini, puluhan anak yatim dan dhuafa
kami ajak untuk bermain bersama,
tadarus bersama, motivasi belajar,
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dan ditutup dengan penyaluran donasi.
Tujuan kami sederhana, agar mereka, anak
yatim dan dhuafa ini merasakan kebahagiaan yang sama seperti anak-anak lain.
Seiring berjalan waktu, kini “Pesekoji_berbagi” tak bergerak sendiri. Melalui
platform Ikatan Alumni SMK Muhamka,
sinergi gerakan komunitas alumni berbagi
semakin solid dan responsif. Berbagai kegiatan galang donasi sukses kami lakukan
dengan menjaring donatur para alumni
dari lintas angkatan. Seperti baru-baru ini,
melihat kondisi pandemi Covid 19 yang
semakin mengkhawatirkan, Ikatan Alumni
SMK Muhamka bergerak cepat membentuk
tim Alumni SMK Muhamka Peduli. Melalui
komunikasi terbatas via media sosial, Alhamdulillah terkumpul dana sejumlah Rp.
8.942.000 yang kemudian langsung kami
salurkan ke posko peduli Covid MDMC
Lazizmu Kabupaten Pekalongan.
Kami menyadari, bahwa apa yang
kami lakukan dan kami berikan selama ini
mungkin belum cukup untuk mengubah
wajah Indonesia. Nilai dan nominal yang
kami salurkan mungkin tidak seberapa.
Akan tetapi, kami percaya satu hal, bahwa
untuk berbagi tak harus menuggu kaya.
Dahulu selama menjalani masa sekolah di
SMK Muhamka, kami tidak hanya digembleng dengan mental disiplin dan karakter
Islami, tetapi juga mental berbagi. Kegiatan infak pagi setiap masuk gerbang adalah peristiwa yang barangkali dinilai kecil
oleh sebagian orang. Namun bagi kami,
inilah yang turut mengasah kepekaan dan
kepedulian sosial kami untuk terus berbagi. Dalam kondisi lapang, atau sempit.
Alumni TKJ 2014

Karyawan PT Tujuh Utama, perusahaan swasta yang
bergerak di bidang IT, Jakarta.
Aktivis Komunitas Pecinta Anak yatim (PAY), Dompet
Dhuafa, dan Rumah zakat.

32 MEDIAMUHAMKA

