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7  VALUES 
 

 
 
 

• Integrity Attitude 

• First in Islamic Moral and Academi    

Achievement 

• Build and Maintain the Friendships 

• Creative and Innovative 

• Respect and Trusted 

• Discipline of Self Development 

• Care and Positive Contribution to Society 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Bismillahirrahmanirrahim, 
 
             Sejak memasuki sekolah di kelas VII, seluruh peserta didik baru sudah 
dibekali dengan kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD), sebagai langkah 
awal mengenal lingkungan sekolah, karakter dan budayanya sekaligus. Karena 
dengan karakter dan budaya sekolah yang kelak sudah tertanam di hati para 
peserta didik di SMP Islam PB. Soedirman ini, hampir bisa dikatakan bahwa 
sembilan puluh sembilan persen (99%) sekolah ini akan terhindar dari narkoba, 
minuman keras, tawuran antar pelajar, dan ’penyakit’ kenakalan pelajar lainnya. 
  
             Alumni SMP lslam PB. Soedirman, Cijantung Jakarta Timur, telah menyebar di 
sekolah-sekolah SMA favorit Negeri/Swasta, baik di dalam maupun di luar DKI 
Jakarta, bahkan sampai di luar negeri. Karena hal tersebut telah menjadi salah satu 
misi sekolah ini. Dengan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, 
menantang, dan bermutu, diharapkan setiap peserta didik dapat mengoptimalkan 
potensi yang dimilikinya, sehingga mereka dapat berprestasi akademik dan non-
akademik sesuai dengan potensinya yang optimal tadi.  
 
               Buku yang ada di tangan para pembaca ini adalah edisi revisi (Juli 2015) dari 
buku sebelumnya, yang mengupas tentang Ke-Soedirman-an, yang isinya 
menjelaskan berbagai karakter dan budaya yang dikembangkan di sekolah ini. 
Diharapkan dengan hadirnya buku ini, dapat membantu peserta didik, orang tua, 
masyarakat, dan pemerintah (stakeholders) untuk mengenal lebih dekat tentang 
SMP Islam PB. Soedirman, Cijantung Jakarta Timur. Sehingga, setelah mengenal 
lebih dalam, diharapkan akan memberikan dukungannya untuk perbaikan dan 
kemajuan sekolah ini di masa-masa mendatang.  
 
Walhamdulillahi Rabbil ’Alamin.                                                                                                       
                                                                                                   
                                                                                                 Jakarta,  6 Juli  2015 
                                                                                                   Kepala Sekolah, 
                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                   Hj. Mardiana, M.Pd. 
                                                                                                   Nrp. / Nrk.  850142/055 
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SAMBUTAN 
KETUA MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

YAYASAN MASJID PB. SOEDIRMAN  
 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 
 
              Sebagai Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Yayasan Masjid PB. 
Soedirman, Cijantung Jakarta Timur, yang membawahi semua satuan pendidikan 
dasar dan menengah di yayasan ini, saya menyambut baik dan memberikan 
apresiasi yang setinggi-tingginya atas usaha SMP Islam PB. Soedirman,  menyusun 
dan menghadirkan buku tentang Ke-Soedirman-an, yang menjadi ciri khas sekolah ini 
dalam setiap kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD) pada tahun pelajaran 
baru. 
 
              Saya sangat yakin, apa yang terkandung dan ditulis di dalam buku ini akan 
memberikan manfaat yang besar, baik bagi guru, karyawan, peserta didik, orang 
tua, dan masyarakat. Sehingga, harapan dan kepercayaan orang tua terhadap 
sekolah ini akan semakin bertambah kuat, yang pada gilirannya akan terjadi sinergi 
yang postif antara sekolah, orang tua dan masyarakat dalam dunia pendidikan.  
 
              Juga harapan saya kepada pimpinan, guru, dan karyawan SMP Islam PB. 
Soedirman, untuk tidak henti-hentinya memberikan layanan yang terbaik kepada 
peserta didik dan orang tua mereka. Karena hanya layanan yang baik, sekolah ini 
akan terus diminati dan dpercaya oleh para orang tua dan masyarakat. Akhirnya, 
saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas usaha-usaha yang telah dilakukan 
oleh sekolah ini, semoga senantisa berjalan sesuai dengan rencana. Amin.  
 
                                                                                                 Jakarta,  6  Juli  2015 
                                                                                                   Ketua Majelis Dikdasmen, 
                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                   Drs. H. Nur Alam, MA. 
                                                                                                     Nrp/Nrk.  890.264/093 
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KARAKTER DAN BUDAYA SEKOLAH 
 YANG AMAN, NYAMAN, MENYENANGKAN, MENANTANG, DAN BERMUTU  

DI SMP ISLAM PB. SOEDIRMAN *) 
 
          

A.  Pendahuluan 

             SMP Islam PB. Soedirman adalah salah satu sekolah umum swasta Islam (SUSI), 
yang bernaung di bawah Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman, dan berada di 
provinsi DKI Jakarta bagian Timur, tepatnya di Jalan Raya Bogor Km. 24 Cijantung Jakarta 
Timur. Berdiri di atas tanah milik TNI AD. seluas 3,9 hektar, yang memiliki karakter dan 
budaya sekolah yang unik, yaitu karakter dan budaya sekolah yang aman, nyaman, 
menyenangkan, menantang, dan bermutu. Mengapa disebut demikian? Selengkapnyha 
akan dijelaskan sebagai berikut:  
 

1.    Aman, karena lingkungan sekolah ini berada di antara sekolah-sekolah seperti TK, SD, 

SMA, STM, SMEA, STIE-KN, dan STKIP-KN, yang bernaung di bawah Yayasan Masjid 

PB. Soedirman, dengan memiliki batas pagar tersendiri, di mana sejak  belajar mulai 

pukul 06.30 – 15.30, seluruh peserta didik berada di dalam kampus, sehingga 

terpelihara dari pengaruh pergaulan luar sekolah yang sering berdampak negatif. 

Mereka belajar sehari penuh (Islamic full day school) selama 5 hari dalam sepekan, 

dengan bimbingan dan arahan yang sarat dengan nilai-nilai keislaman dari guru-guru 

dan karyawan selama mereka berada di sekolah.   

2.   Nyaman, karena suasana hubungan inter-personal dan intra-personal seluruh warga 

sekolah (peserta didik, guru, karyawan, yayasan dan orangtua) penuh dengan 

semangat kekeluargaan, persaudaraan, dan ukhuwwah Islamiyyah yang dinamis, 

sehingga setiap warga sekolah merasa nyaman dalam satu kesatuan kelurga besar 

yang dihimpun dalam satu komunitas sekolah. Kedekatan suasana hubungan 

emosional dan dan bathiniyah ini akan terus berlanjut, meskipun mereka sudah 

menjadi Alumni kelak. 

_________________________ 
*)    Disusun dan disampaikan oleh Nur Alam, dalam Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB), SMP 
Islam PB. Soedirman, Tahun Pelajaran 2013/2014 Selasa, 17 Juli 2013, di Masjid Panglima Besar Jenderal 
Soedirman, Cijantung, Jakarta Timur 
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 3.  Menyenangkan, karena suasan pembelajaran di sekolah ini dilengkapi dengan 

fasilitas yang cukup lengkap sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP). 

Dengan fasilitas sekolah yang demikian, setiap peserta didik diharapakan 

mampu belajar ’mengalami’ bukan ’menghayalkan’ rumus-rumus, teori-teori, 

atau dalil-dalil saja. Mereka mampu mempraktikkan setiap teori yang mereka 

peroleh dari guru-gurunya. Dengan demikian mereka terkondisi dalam suasana 

pembelajaran yang ’menyenangkan’, yang berdampak pada penguatan dan 

peningkatan potensi, bakat, motivasi, dan prestasi dalam belajar.         

4.  Menantang, karena suasana pembelajaran yang kompetitif di kelas. Setiap guru 

membelajarkan peserta didiknya dengan model student center, dan dengan 

pendekatan pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning), di 

mana setiap peserta didik merasa ’tertantang’ untuk melakukan sesuatu yang 

kontekstual dengan kehidupan nyata mereka. Peran guru sebagai fasilitator, 

dan peran peserta didik sebagai a learner (pembelajar) yang senang melakukan 

eksplorasi dan eksprimentasi yang menantang.     

5.   Bermutu, karena suasana lingkungan sekolah yang aman, suasana hubungan 

antar warga sekolah yang nyaman, suasa pembelajaran di sekolah yang 

menyenangkan dengan fasilitas yang standar, dan suasana pembelajaran di 

kelas yang menantang, maka diharapkan akan berdampak pada peningkatan 

mutu lulusannya. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa dimulai dari 

intake yang mendukung, input yang standar, di-proses dengan kinerja yang 

profesional, dan Insya Allah akan melahirkan suatu lulusan (output) pendidikan 

yang bermutu. Ke depan, diharapkan outcomes-nya nya akan lebih produktif.     

 

             Istilah sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, menantang, dan 

bermutu tersebut, kadang juga disebut dengan istilah Greean School, oleh pak 

Letjen TNI AD. (Purn) Soerjo Wirjohadipoetro (Ketua Pembina Yayasan ini). Karena 
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dengan suasana lingkungan sekolah yang hijau tersebut diharapkan akan tercipta 

suasana pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, menantang, dan 

bermutu di sekolah tersebut. Istilah pembelajaran dalam suatu definisi dipandang 

sebagai upaya mempengaruhi peserta didik agar belajar. Atau secara singkat dapat 

dikatakan bahwa proses pembelajaran sebagai upaya membelajarkan peserta didik. 

Akibat yang dominan tampak dari tindakan pembelajaran adalah peserta didik akan 

(1) belajar sesuatu yang mereka tidak akan pelajari tanpa tindakan pembelajar, atau 

(2) mempelajari sesuatu dengan cara yang lebih efektif dan efisien. 

            Sebagian guru sering menyamakan istilah pengajaran dan pembelajaran. 

Padahal pengajaran (instructional) lebih mengarah pada pemberian pengetahuan 

(transfer of knowledge) dari guru kepada peserta didik, yang kadang kala 

berlangsung secara sepihak. Sedangkan pembelajaran (learning) adalah suatu 

kegiatan yang berupaya membelajarkan peserta didik secara terintegrasi dengan 

memperhatikan faktor lingkungan belajar, karakteristik peserta didik, karakteristik 

mata pelajaran, serta strategi pembelajaran, baik penyampaian, pengelolaan, 

maupun pengorganisasian pembelajaran (Hamzah B. Uno, 2007). 

 

B.   Sejarah Yayasan Masjid PB. Soedirman 

            Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman adalah sebuah yayasan Islam, 

yang bergerak di bidang da’wah, pendidikan, dan sosial. Berlokasi di Jl. Raya Bogor 

Km. 24, Cijantung Jakarta Timur. Berdiri sejak tahun 1966, sesuai dengan Akte 

Notaris Nomor: 127-II-1966 tanggal 21 Februari 1966. Cita-cita awal berdirinya 

yayasan ini adalah untuk mewujudkan sebuah bangunan masjid sebagai sarana 

ibadah umat Islam Cijantung dan sekitarnya. Mengingat masih belum tersedianya 

sekolah sebagai sarana pendidikan di Cijantung, maka tahun 1969 mulailah dirintis 

berdirinya sekolah-sekolah dari TK, SD, SMEP, SMP, SMA, STM, SMEA, PGA 4 Tahun. 

             Adapun Badan Pendiri Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman adalah : 
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1. Kolonel TNI AD. (Purn) H. A. Hadidjaja (Alm.) 

2. H. Haza Sarmili (Alm.) 

3. H. Chandra Hassan (Alm.) 

4. Mayor TNI AD. (Purn) H. Ridwan Cholil (Alm.) 

5. Mayor TNI AD. (Purn) H. Hoesni Moecoffa (Alm.) 

6. H. Muhammad Natsir (Alm.) 

7. Kapten TNI AD. (Purn) H. A. Basjir (Alm.) 

             Dalam perjalanannya, Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman mengalami 

beberapa perubahan. Di antaranya, berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus 

Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman Cijantung, tanggal  4 Desember 1992, No. 

92 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pendiri, yaitu KRMH. Soerjo 

Wirjohadipoetro dan H. Burhani Tjokrohandoko, serta Keputusan Rapat Pengurus 

Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman No. 7, tanggal 12 Maret 1999 tentang 

Pengangkatan Penambahan Anggota Badan Pendiri,  dengan susunan sebagai 

berikut: 

1. Mayor TNI AD (Purn) H. Hoesni Moecoffa    (Alm.) 

2. Letjen TNI AD. (Purn) H. KRMH. Soerjo Wirjohadipoetro 

3. H. Haza Samali (Alm.) 

4. Drs. H. Achmad Suyuti 

5. H. Achmad Budiman Hadidjaja (Alm.) 

6. H. Soenadi (Alm.) 

7. H. Soedarman Sastrohartono (Alm.) 

             Terakhir dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan, maka Kepengurusan Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman 

dibagi menjadi: (1) Badan Pembina Yayasan, (2) Badan Pengurus, dan (3) Pengawas. 
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            Selanjutnya, berdasarkan hasil rapat Badan Pembina Yayasan tanggal 21 Juni 

2007, telah ditetapkan  susunan Badan Pembina Yayasan (BPY) dan Pengurus 

Harian (BPH) Yayasan Masjid PB. Soedirman, disusun sebagai berikut: 

 

1.    Ketua Pembina           : Letjen TNI AD. (Purn) H. KRMH. Soerjo Wirjohadipoetro 

2.   Sekretaris Pembina         : Prof. Dr. Muhtosim Arief, MBA, CPM. 

3.   Ketua Pengurus Harian : Mayjen TNI AD. (Purn)  Dr. H. Chalid Karim Leo, SH.  

   M.Sc., M.Pd., MM. 

4.   Wakil Ketua                      : Hj. Dr. dr. Endang Titiek Surjandari, MARS. 

5.   Sekretaris                          : H. Suhardi, S.Pd.I. 

6.   Bendahara : Hj. Suratmi, S.Pd. 

7.   Pengawas                          : Dr. H. Sugiharto, MM. 

 

             Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengurus Harian Yayasan 

Masjid PB. Soedirman dibantu oleh 5 Ketua Majelis, mereka adalah sebagai berikut: 

 

1. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah 

Ketua : Drs. H.  Nur Alam, MA. 

2. Majelis Pendidikan Tinggi  

Ketua : ........................................................ 

3. Majelis Masjid 

Ketua : Drs. H.M. Haryono Hadidjaja, MM. 

4. Majelis Umum 

Ketua : Ir. H. Budiyono, MM. 

5. Majelis Da’wah   

Ketua: Dr. HM. Hazairin, MM. 
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             Sedangkan para Kepala Sekolah dan Sekolah Tinggi yang saat ini memimpin 

satuan pendidikan mulai dari TK Islam, SD Islam, SMP Islam Jakarta, SMP Islam 

Bekasi, SMA Islam Pusat, SMA Islam Galaxy, SMA Islam Pd. Ungu-Bekasi, SMK 1 

(STM), SMK 2 (SMEA), STKIE-KN, dan STKIP-KN,  adalah sebagaimana berikut ini: 

 

1.   TK Islam Pembina PB. Soedirman                 : Rowiyatul Bina’ah, S.Pd.I. 

2.   SD Islam Teladan PB. Soedirman                       : Romdhoni, M. Pd. 

3.   SMP Islam PB. Soedirman, Jakarta                   : Drs. H. Nur Alam, MA. 

4.  SMP Islam PB. Soedirman, Bekasi                     : Drs. H. Agus Riyanto 

5.   SMA Islam PB. Soedirman (Pusat)                  : Drs. H. Syamsuddin Hasibuan, MM. 

6.   SMA Islam PB. Soedirman (Galaxy-Bekasi)    : Ir. H. Kusnaedi, MM. 

7.   SMA Islam PB. Soedirman (Pd. Ungu-Bekasi)   : Drs. H. Ade Heryadi, M. Pd. 

8.   SMK Islam PB. Soedirman 1 (STM)                    : Sukardi, M.Pd. 

9.   SMK Islam PB. Soedirman 2 (SMEA)               : Dra. Hj. Ikah Atikah, MM. 

10. STIE Kusuma Negara, Jakarta                        : Prof . Dr. Muhtosim Arief, MBA, CPM. 

11.  STKIP Kusuma Negara, Jakarta                        : Dr. H. Sugiharto, MM. 

 

             Beberapa amal usaha Yayasan Masjid PB. Soedirman dalam bidang 

pendidikan adalah TK Islam Pembina, SD Islam Koalisi SEAMEO, SMP Islam sebagai 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Berasosiasi dengan ASP-net UNESCO, 

SMA Islam Pusat Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (RSKM), SMK Islam 1 Sekolah 

Kategori Mandiri (Jakarta), SMK Islam 2 Sekolah Kategori Mandiri (Jakarta), SMA 

Islam Galaxy Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (RSKM), dan SMA Islam Pondok 

Ungu Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (RSKM). Semua satuan pendidikan 

tersebut sudah terakreditasi “A” Plus. 

 



SMP Islam PB. Soedirman ……………………………………………………………………..  11 

             Seiring dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat di kawasan Cijantung 

khususnya, dan di kawasan Jakarta Timu pada umumnya, lembaga pendidikan di 

lingkungan Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman juga semakin bertambah, 

maka sejak tahun 1976 telah diresmikan Universitas Kusuma Negara dengan tiga 

Fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Keguruan. Dalam 

perkembangannya, Universitas ini oleh Kopertis Wilayah III diturunkan statusnya 

menjadi dua Sekolah Tinggi, yaitu (1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara, 

dan (2) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan Alhamdulillah pada 

tahun 1999, STIE Kusuma Negara mendapat status akreditasi ”A” dari Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Begitu pula untuk STKIP Kusuma 

Negara. 

 

             Dengan bantuan Gubernur DKI Jakarta Letjen. (Purn.) Tjokropranolo (waktu 

itu), maka dibangunlah sebuah bangunan masjid, yang kemudian diberi 

nama ”Masjid Panglima Besar Jenderal Soedirman”. Peletakan batu pertama 

dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Tjokropranolo, pada 30 Nopember 1979, dan 

diresmikan penggunaannya oleh Presiden RI Jenderal TNI AD. (Purn) H. Soeharto, 

pada hari Kamis, 12 Nopember 1981. 

 

C.  Sejarah Perjalanan SMP Islam PB. Soedirman 

Dalam perjalanannya sejak didirikan tahun 1969 sampai sekarang, SMP 

Islam PB. Soedirman telah melakukan berbagai inovasi kreatif, terutama dalam 

memberikan layanan pendidikan kepada seluruh peserta didik, yaitu dengan 

memberikan layanan pendidikan yang berkeadilan bagi peserta didiknya. 

Berkeadilan berarti mereka dilayani sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa  (PKBI)-nya masing-masing, di mana mereka dikelompokkan ke dalam: 

kelas plus, kelas cerdas istimewa (akselerasi), kelas bernuansa agama, dan kelas RSBI. 
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Untuk memasuki kelas kelas tersebut, dilakukan seleksi yang ketat oleh Tim yang 

dibentuk sekolah. Berikut ini sejarah perjalannya sampai saat ini:   

• Menjadi salah satu sekolah penyelenggara pendidikan reguler sejak tahun 
1969 – sekarang, dengan SK. Pengukuhannya tahun 1971, dengan Nomor: 
190/Kbin-PUMP/H/1971; 

 

• Menjadi salah satu sekolah penyelenggara Pendamping Unggulan (Plus) 
DKI Jakarta sejak tahun 1995 - sekarang dari 48 SMP Negeri/Swasta; 

 

• Menjadi salah satu dari 11 sekolah rintisan Program Percepatan Belajar 
(Akselerasi) se-Indonesia, sesuai dengan SK. Dirjen Dikdasmen Nomor: 
217/C/Kep./MN/2000, tanggal 17 Juli 2000. Sampai saat ini sudah ditetapkan 
dengan SK. Dirjen Dikdasmen Depdiknas sebanyak 56 sekolah untuk  
satuan pendidikan SD, SMP, SMA pada 26 propinsi se Indonesia; 
 

• Menjadi salah satu sekolah dalam Jaringan Proyek Sekolah-Sekolah 
Berasosiasi dengan UNESCO (ASP-Net), tanggal 7 Oktober 2003, bersama 
160.000 lebih sekolah di seluruh dunia; 

 

• Menjadi salah satu sekolah dalam kategori Green School (sekolah yang 
aman, nyaman, menyenangkan, menantang, dan bermutu) dari 3 SMP 
Swasta Islam di DKI Jakarta, dari LSM Persaels, 20 Mei 2006; 

 

• Menjadi salah satu Sekolah Standar Nasional (SSN) tahun 2006 bersama 
124 SMP Negeri/Swasta se-Indonesia dengan Surat Keputusan (SK) 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ditjen 
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan 
Nasional  Nomor: 758a/C3/KEP/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang 
Penetapan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Standar Nasional (SSN) Tahun 
Anggaran 2006 (Angkatan ke-3); 

 

• Menjadi salah satu anggota The APEC e-Learning Community Builders 
(ALCoB), Korea Selatan, 20 September 2007 (Angkatan ke-7 dari 7 negara 
peserta: China, Viet Nam, Russia, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, 
dan Philippines). 

 

• Menjadi salah satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Angkatan 
ke III se-Indonesia sesuai dengan SK. Direktur Direktorat Pembinaan 
Sekolah Menengah Pertama (PSMP) Ditjen Mandikdasmen, Departemen 
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Pendidikan Nasional RI, Nomor: 1880/C3/DS/2008, tanggal 19 Nopember 
2008; 
 

• Menjadi salah satu sekolah Penyelenggara Kurikulum 2013, khusus Kelas VII 
mulai tahun pelajaran 2013/2014, dari 29 SMP Negeri/Swasta di provinsi DKI 
Jakarta, yang ditetapkan oleh Direktorat PSMP, Kemendikbud RI, tanggal 
15 Juli 2013. 

 
 

Dalam usianya yang sudah 45 tahun lebih, SMP Islam PB. Soedirman sudah 
mengalami 6 generasi pimpinan, yaitu: (1) H. Soerjo Moeljono (1969-1988), Drs. H. 
Ahmad Suyuti (1988-1989), H. Sofan Dimjati, S.Pd. (1989-1995), Drs. H. Munawir 
(1995-1998), Drs. H. Nur Alam, M.A. (selama 4 periode:1998-2003, 2003-2007,  2007-
2011, dan 2011-2015) dan Hj. Mardiana, M.Pd. (2015-2019).  

 
             Adapun sarana dan prasaran yang tersedia sebagai berikut: Masjid yang luas, 
Kelas berbasis IT, Lab. Komputer dan Internet  (free of charge), Hotspot Area, Lab. 
IPA (Fisika, Biologi, Kimia), Lab. Seni, Green House, Pesona Fisika dan Matematika, 
Lab. Bahasa Asing dengan Native Speaker-nya, Lab. Tata Boga, Perpustakaan Digital, 
LCD/VCD dari Pustekkom, Infocus & Screen setiap kelas, Poliklinik, Lapangan 
Olahraga dan Parkir, Musik Quantum, Kantin dalam Kampus, Taman Sekolah yang 
Asri, Bank Muammalat Indonesia (BMI), Ruang Kepala Sekolah, Ruang Wakil 
Kurikulum, Ruang Wakil Kesiswaan, Ruang Wakil Sarprashum, Ruang Pembina, 
Ruang Bimbingan dan Konseling, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang OSIS, 
Ruang UKS, dan Ruang Produksi (Semua ruang kantor dan kelas tersebut ber-AC). 
 
 
 
D.  Karakter dan Budaya Sekolah (School Character and Culture). 

           Selain beberapa sarana dan prasarana yang lengkap disebutkan di atas, SMP 

Islam PB. Soedirman juga memiliki banyak keunikan lain yang jarang dimiliki oleh 

sekolah-sekolah lainnya. Keunikan tersebut telah menjadi komitmen karakter dan 

budaya sekolah (school character and culture) yang kuat, konsisten, dinamis, dan 

kontinyu. Karakter dan budaya sekolah tersebut tertanam kuat ke dalam semua 

warga sekolah, dilaksanakan dengan penuh konsistensi tinggi dalam suasana yang 
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dinamis, dan terus berlangsung secara kontinue dengan tidak mengenal kata 

berhenti. 

           Dengan berbekal pada karakter dan budaya sekolah tersebut, menjadikan 

sekolah ini unggul dan favorit di masyarakat. Keberadaannya sudah menjadi buah 

bibir dan pilihan para orangtua. Mereka akan berusaha berlomba untuk  

menyekolahkan putera puterinya ke sekolah ini, walaupun dalam seleksi masuk 

peserta didik baru setiap tahunnya, sekolah kami hanya memiliki tempat yang 

terbatas atau tidak mampu menampung semua peserta pendaftar.  

           Banyak pertanyaan, mengapa SMP Islam PB. Soedirman menjadi salah satu 

pilihan orangtua dalam menyekolahkan putera puterinya (mulai kakak sampai adik-

adiknya)? Padahal masih banyak sekolah lain (Negeri/Swasta) yang lebih baik? Apa 

nilai unik dan unggulnya? Dan mengapa mereka begitu antusias, padahal untuk bisa 

bersekolah di sekolah ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan sampai 

puluhan juta rupiah? Sekali lagi, keunikan dan keunggulan apa yang dimiliki sekolah 

ini? Fasilitaskah? Jelas tidak, karena sekolah-sekolah setingkat yang ada di sekitar 

memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap dan canggih. Prestasi dalam Ujian Nasional 

kah? Tidak juga, karena sekolah ini hanya menempati posisi rata-rata saja di provinsi 

DKI Jakarta. Lalu apa sih yang unik dan unggul?. Ataukah proses pembelajarannya 

yang berbeda dengan sekolah lain? 

           Dari hasil temuan dengan cara mewawancarai para orangtua dan juga para 

peserta didik SMP Islam PB. Soedirman, ternyata jawabannya adalah, selain 

memiliki komitmen organisasi dan motivasi kerja, SMP lslam PB. Soedirman juga 

memiliki karakter dan budaya sekolah yang kuat, konsisten, dinamis, dan continue. 

Memiliki visi dan misi yang kuat dan jelas, dengan indikator, sasaran, tujuan, 

program, dan kegiatan  yang jelas pula. 
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E.  Menciptakan Karakter dan Budaya Sekolah yang Khas  

           Menurut Deal dan Peterson (1999), budaya sekolah adalah sekumpulan nilai 

yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang 

dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan 

masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau 

watak, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas.  

           SMP Islam PB. Soedirman memiliki misi menciptakan budaya sekolah yang 

aman, nyaman, menyenangkan, menantang, bermutu, dan menghasilkan lulusan 

yang berkualitas tinggi dalam perkembangan intelektualnya. Juga memiliki karakter 

taqwa, jujur, kreatif, mampu menjadi teladan, bekerja keras, toleran dan cakap 

dalam memimpin, serta mampu menjawab tantangan akan kebutuhan 

pengembangan sumber daya manusia yang dapat berperan dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks).  

           Karakter dan budaya sekolah SMP Islam PB. Soedirman yang telah diciptakan 

sejak berdirinya tahun 1969 dan secara terus menerus dikembangkan serta 

disempurnakan sampai saat ini, telah berusia 45 tahun lebih, telah meluluskan 44 

angkatan (program plus, aksel, dan FLC/RSBI). Selengkapnya karakter dan budaya 

sekolah ini dijelaskan berikut ini:  

 

BIDANG KURIKULUM 

 

1. Empat Layanan Pendidikan 

                a.  Program Plus (Pendamping Unggulan) Program ini telah berlangsung 

sejak tahun pelajaran 1995/1996, yaitu ketika Kanwil Depdiknas DKI 

Jakarta (ketika itu) membuka program Unggulan dan Pendamping 
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Unggulan tingkat SMP dan SMA. Dari 48 SMP Negeri dan Swasta 

Unggul dan Pendamping di DKI Jakarta, SMP Islam PB. Soedirman 

ditetapkan menjadi salah satu dari 16 SMP Swasta Pendamping 

Unggulan (Plus). Program ini dikhususkan bagi peserta didik yang 

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa  sedikit di atas rata-rata, 

dengan masa belajar 3 tahun. 

 

               b.  Program Percepatan Belajar/Akselerasi (Cerdas Istimewa). Program ini 

dibuka mulai tahun pelajaran 2000/2001, setelah memperoleh ijin 

sebagai penyelenggara dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah Depdiknas, Nomor: 217/C/Kep./MN/2000. Dalam 

operasionalnya, program ini di bawah Direktorat Pembinaan Sekolah 

Luar Biasa (PSLB), Dirjen Mandikdasmen, Depdiknas RI., dan SMP Islam 

PB. Soedirman menjadi salah satu sekolah rintisan program 

percepatan belajar (akselerasi) dari 11 sekolah penyelenggara di DKI 

Jakarta dan Jawa Barat, juga  menjadi salah satu sekolah 

penyelenggara uji coba Program Percepatan Belajar dari 56 sekolah 

penyelenggara pada 25 provinsi se-Indonesia. Program ini diberikan 

khusus untuk melayani pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa di atas rata-rata, dengan masa 

belajar lebih cepat dari program reguler dan plus, yaitu cukup 2 tahun.   

 

 c.  Program Kelas Bernuansa Agama (KBA). Program layanan Kelas Agama 

ini baru digulirkan pada tahun pelajaran 2005/2006. Hal ini dilakukan 

mengingat besarnya potensi peserta didik dan sumber daya yang 

dapat mendukung program ini, baik in-put peserta didik maupun 

potensi sumber daya tenaga pendidik. Program ini dimaksudkan untuk 
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memberikan layanan kepada peserta didik yang mempunyai potensi 

dan bakat di bidang Agama Islam tetapi juga mempunyai prestasi 

akademik yang cukup baik (kurikulum nasional).  

 

d.  Program Kelas RSBI/FLC. Program layanan ini dimulai pada tahun 

pelajaran 2009/2010, dengan mempertimbangkan potensi peserta 

didik baru yang ternyata dapat dikembangkan menjadi model kelas 

RSBI dan Aksel RSBI. Program ini dikhususkan untuk memberikan 

layanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai prestasi 

akademik baik (kurikulum nasional) dan memenuhi persyaratan kelas 

RSBI (Kelengkapan berkas, English Conversation, TIK, IQ minimal 120). 

Layanan kelas RSBI ini telah meluluskan angkatan pertama 2011/2012 

sebanyak 2 kelas. Dengan hasil yang memuaskan.  

 

Dalam memberikan semua layanan tersebut, tentu saja diperlukan 

penyaringan (seleksi) yang ketat dengan maksud agar akurasi atau 

ketepatan dalam penempatan (placement) peserta didik dapat terjamin. 

Untuk itulah dalam setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dibentuk 

Tim Seleksi yang kompeten di bidangnya termasuk jasa Psikolog. 

 

2. Budaya Jujur, Kerja Keras, Belajar Cerdas, Ikhlash, Tuntas, dan berkualitas,  

adalah budaya yang melekat pada setiap guru, karyawan, dan peserta didik 

di sekolah ini. Peserta didik  dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugasnya 

(terutama dalam latihan-latihan, ulangan, dan ujian) dengan cepat, akurat, 

tepat waktu, berkualitas, dan tuntas, serta hanya berharap semata mata 

mendapatkan pahala dan ridha dari Allah, bukan pujian dari orang lain. 
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3. Budaya Salam, di mana setiap kali bertemu antara guru, karyawan, peserta 

didik,  dan orang tua, mereka saling mengucapkan salam dan berjabat 

tangan. Ada salam yang khas yang dimiliki sekolah ini, yaitu apabila seorang 

peserta didik mengucapkan “Assalamu’alaikum….”, maka dijawab dengan 

“Wa’alaikumussalam ……”, kemudian peserta didik tersebut ditanya lagi, 

“Bagaimana kabarnya kamu hari ini?”, maka dijawab kembali oleh peserta 

didik tersebut, “Alhamdulillah, saya sangat berbahagia hari ini”. Jawaban 

yang terakhir ini yang menjadi khas salam-nya sekolah ini. 

 

4. Budaya OTP (On Time Performance), atau budaya tepat waktu. Semua 

warga sekolah dibudayakan dan dikondisikan dengan semangat, “Lebih 

baik menunggu 30 menit daripada terlambat 1 menit.” Setiap 

Muslim/Muslimah berkewajiban shalat shubuh dan harus bangun lebih 

awal. Hal ini juga dimaksudkan agar kita tidak terlambat masuk sekolah 

atau kantor. 

 

5. Budaya 5 (lima) S, adalah karakter khas sekolah ini, yaitu S ke-1 = Senyum, S 

ke-2 = Salam, S ke-3 = Sapa, S ke-4 = Sabar, dan S ke-5 = Syukur.  Diharapkan 

dengan 5 S tersebut akan tercipta suasana pembelajaran yang aman, 

nyaman, menyenangkan, menantang, dan bermutu. 

 

6. Tadarus Al-Qur’an, setiap Senin – Jum’at pagi selama 15 menit (06.30 – 

06.45) sebelum pelajaran dimulai dan dipimpin oleh Bapak/Ibu guru yang 

mengajar jam pertama. Diharapkan dengan membaca ayat-ayat suci Al-

Qur’an tersebut, seluruh jiwa, hati, pikiran, dan konsentrasi peserta didik 

dan guru-guru menjadi terbimbing dalam bingkai kesucian dan ridha Allah. 

Sehingga ilmu-ilmu yang dituntut menjadi mudah masuk ke dalam relung 
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hati dan pikiran anak-anak, akhirnya mereka menjadi anak yang cerdas, 

shaleh, dan tercerahkan.     

 

7. Lima Hari Belajar Effektif (LHBE), belajar  mulai Senin –  Jum’at,  pukul 

06.30 – 15 .30 WIB. Setiap hari 10 jampelajaran @ 40 menit. Shalat Dhuha, 

Dzuhur, dan ‘Ashar di Kampus. Hari Sabtu kegiatan khusus kelas IX, 

mengikuti pendalaman materi untuk persiapan Ujian Nasional. 

 

8. Quantum Music, adalah musik mozzart yang dibunyikan selama proses 

pembelajaran berlangsung, yang digerakkan dari kantor kepala sekolah 

dan disalurkan ke seluruh kelas-kelas yang ada dengan suara yang sangat 

lembut dan tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas. Tujuannya 

adalah untuk membangkitkan otak kanan peserta didik ketika otak kirinya 

sedang bekerja (belajar), agar terjadi keseimbangan (balancing). Menurut 

para ahli, musik quantum dapat memacu belahan otak kiri dalam bekerja.   

 

9. Pekan Ulangan Harian Bersama (PUHB), dilaksanakan sebulan sekali 

setelah selesai 4 pekan belajar, minimal terlaksana tiga kali dalam satu 

semester. Selama sepekan PUHB, kegiatan pembelajaran ditiadakan. Hasil 

PUHB diserahkan ke orangtua untuk diketahui dan ditanda tangani, 

kemudian ditampilkan di Website sekolah, agar setiap saat dapat dilihat 

oleh pihak yang berkepentingan. 

 

10. Remedial & Klinik Mata Pelajaran, adalah media perbaikan nilai dari mata 

pelajaran yang belum mencapai nilai KKM. Untuk Remedial diberikan 

kepada peserta didik yang belum mencapai nilai kriteria ketuntasan 
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minimal (KKM) terhadap suatu mata pelajaran. Sedangkan Klinik Mata 

Pelajaran diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) terhadap suatu mata pelajaran setelah 

dilakukan beberapa kali remedial.  

 

11. Konsultasi Akademik, dilakukan oleh para wali kelas kepada peserta didik 

yang menjadi perwaliannya, atau oleh para guru mata pelajaran kepada 

peserta didik bianaannya. Selain itu juga dilakukan oleh para wali kelas 

kepada para orangtua peserta didik, untuk diinformasikan tentang 

kemajuan / kemunduran prestasi belajar anak-anaknya, kemudian dicarikan 

solusinya yang terbaik. 

 

12. Apresiasi bagi Juara Kelas, dalam hal ini pihak sekolah memberikan 

penghargaan (reward)  kepada peserta didik yang menjadi juara pertama 

dengan dibebaskan uang sekolah satu bulan untuk memotivasi kepada 

yang bersangkutan dan peserta didik yang lainnya. Apresiasi ini diberikan 

setiap selesai Pekan Ulangan Harian Bersama (PUHB) setiap bulannya.   

 

13. Manasik Haji. Kegiatan ini diberikan khusus bagi kelas IX, yang menjadi 

salah satu persyaratan Uji Praktik Ibadah Syari’ah sebelum Ujian Nasional. 

Dilaksanakan setelah Hari Tasyriq, di Asrama Haji Pondok Gede separuh 

hari. Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi bekal bagi peserta didik ketika 

mereka hendak melakukan ibadah Umrah maupun Haji setelah mereka 

tamat. 
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14. Bimbingan Baca Tulis Al-Qur’an, diberikan khusus bagi peserta didik yang 

belum mampu membaca Al-Qur’an, dilakukan setelah jam belajar berakhir 

selama semester ganjil saja. Diharapkan hasilnya dapat memberantas buta 

aksara Al-Qur’an bagi peserta didik setelah mereka belajar selama 3 tahun 

di bangku SMP Islam PB. Soedirman. 

 

15. Trip Observasi (TO Kelas SKS 2 tahun/pengganti Akselerasi), dilaksanakan 

oleh para peserta didik program akseleran di pedesaan selama 4 hari 3 

malam (home stay). Beberapa materinya adalah Peduli Kehidupan Desa 

(PKD), Penelitian Imiah, Presentasi Hasil Penelitian, Bakti Sosial dan Bazar 

Gratis, Santunan/Khitanan Massal, Shalat Berjamaah, Muhasabah, dan 

Hiburan. Kegiatan ini dipandu langsung Koordinator Aksel bekerja sama 

dengan PT. ILNA Training Center, Bogor, yang sudah lama menjadi mitra 

kami. 

 

16. City Tour (Observasi) adalah Kunjungan ke museum-museum yaitu 

mengenalkan kepada peserta didik Kelas VII tentang warisan budaya 

bangsa yang harus diketahui dan dilestarikan. Kegiatan ini biasanya 

diberikan khusus untuk kelas VII, dengan mengambil lokasi di dalam 

Jakarta.  

 

17. Kunjungan Industri yaitu mengenalkan peserta didik tentang kegiatan-

kegiatan yang ada di dunia usaha / industri atau pabrik yang relevan 

dengan mata pelajaran sains, bahasa, sejarah, ekonomi, dan teknologi 

terkini (biasanya dilakukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah).  
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18. Scientific Research atau Penelitian llmiah, dilakukan oleh peserta didik 

kelas Aksel dan RSBI kelas IX terhadap beberapa obyek yang relevan antara 

pengetahuan ilmiah dengan bahasa Asing. Hasil penelitian tersebut ditulis 

secara ilmiah dalam bentuk laporan berbahasa inggris, kemudian diujikan 

dan dipertahankan di hadapan tim penguji dalam bahasa Inggris pula dari 

luar sekolah untuk menjaga objektivitas dan orsinilitas hasilnya.   

 

19. Observasi dan Repling, adalah kegiatan ilmiah sehari penuh, yang 

dilakukan oleh peserta didik kelas IX di awal semester genap. Kegiatan 

observasi ini dilakukan di Peternakan Tapos, di Ciawi, sedangkan Rute 

Pendidikan Lingkungan (Repling) dilakukan di dalam Kebun Raya Bogor, 

yang dipandu oleh para Rimbawan Muda Indonesia (RMI) yang masih 

kuliah di IPB, untuk mempelajari berbagai jenis tanaman yang ada di sana.  

 

20. Homestay Program untu Kelas Aksel dan Kelas RSBI dan Aksel Kelas VIII , 

adalah kegiatan penelitian lapangan khusus Bahasa Inggris, di Desa Pare 

Kediri (Kampung Inggris). Tujuannya adalah mengenal lebih dekat dengan 

kehidupan komunitas yang sehari-harinya berbahasa Asing (Inggris). Hasil 

pengamatan tersebut tersebut ditulis dalam bentuk laporan berbahasa 

inggris, kemudian diujikan dan dipertahankan di hadapan tim penguji 

dalam bahasa Inggris pula.  

 

21. Making Friends with Foreigners,  kegiatan interaktif dan proaktif peserta 

didik kelas Aksel dan RSBI kelas VII, dengan cara meng-hunting dan 

mewawancarai turis Asing (bule) sebanyak mungkin di Yogyakarta dan 

sekitarnya.  Hasil wawancara tersebut ditulis dalam bentuk laporan 
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berbahasa Inggris, kemudian diujikan dalam bahasa Inggris pula untuk 

memperoleh sertifikasi dari sekolah. 

 

22. Native Speaker adalah penutur asli bahasa Asing dari Inggris, yaitu Mr. 

Kenneth Edward Goudie, kelahiran Liverpool England,  yang akrab 

dipanggil dengan Mr. Kenny. Beliau adalah orang bule asli, yang sudah 

bekerja di sekolah ini selama 4 tahun. Diharapkan dengan kehadirannya, 

guru, karyawan, dan peserta didik dapat termotivasi dan berani 

mengucapkan dan berbicara dalam bahasa Inggirs yang baik dan benar, 

baik ucapannya dan  benar intonasinya.   

 

23. Diklat bagi Guru dan Karyawan, adalah kegiatan edukatif dan administratif 

untuk menambah wawasan dan pengalaman sebagai seorang guru dan 

karyawan. Biasanya materi ini diberikan dalam setiap rapat kerja guru dan 

karyawan (Rakergukar) dua kali dalam setahun dengan mengundang para 

pakar pendidikan, teknologi, dan trainer atau motivator. Motto kami 

adalah: ”Makin banyak yang kami ketahui, makin banyak pula kekurangan 

kami sebagai manusia biasa.” 

 

24. Tim Perekayasa dan Pengembang Kurikulum (Rekbangkur). Tim ini 

dibentuk sejak tahun pelajaran 2002/2003, ketika pertama kali sekolah 

menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Mereka terdiri dari 

guru-guru mata pelajaran. Tugas utama mereka menjadi perekayasan dan 

pengembang kurikulum, khususnya untuk kelompok mata pelajaran 

masing-masing, misalnya Ketua Rekbangkur Mapel IPA, IPS, dst. Sampai 

dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

keberadaan mereka menjadi mitra kerja dengan Wakil Bidang Kurikulum.  
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25. Subsidi Studi Lanjut bagi Guru (S2, S3), adalah upaya yayasan dan komite 

sekolah dalam membantu para guru, khususnya dalam menyelesaikan 

pendidikannya ke jenjang S2. Sampai saat sudah lebih dari 15 guru yang 

dibantu ke jenjang S2 dan 1 guru sedang ke jenjang S3. 

 

26. Desa Binaan, adalah desa-desa yang pernah dijadikan obyek penelitian dan 

observasi oleh para peserta didik program percepatan belajar (Akselerasi) 

di Kecamatan Parakan Salak, Sukabumi Jawa Barat (terdapat 6 desa), 

tepatnya berdekatan dengan kaki gunung Salak. Shillaturrahmi dan 

komunikasi tetap berjalan akrab dan harmonis antara sekolah dengan 

masyarakat desa tersebut.   

 

27. Pumping Students and Achievement Motivation Training, adalah kegiatan 

pemompaan semangat dan motivasi bagi peserta didik kelas IX beberapa 

pekan sebelum Ujian Nasional dilaksanakan. Dilaksankan sehari penuh di 

Bhumi Perkemahan Cibubur, baik kegiatan outbond maupun kontemplasi 

sebagai acara puncaknya. Acara ini sangat efektif dan cerdas dalam 

memompa semangat mereka, agar siap mengahadapi UN dengan penuh 

jujur, percaya diri, optimistik, totalitas, dan penuh perhitungan.   

 

28. Tasyakuran Kenaikan Kelas Akselerasi, biasanya dilakukan setiap acara 

kenaikan kelas (setiap 8 bulan sekali). Hal ini dirayakan sebagai bentuk 

apresiasi terhadap prestasi mereka yang mampu belajar cepat dengan 

prestasi yang membanggakan.  
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29. Homestay Program di Pesantren-Pesantren. Kegiatan ini dikhususkan untuk 

kelas bernuansa agama, agara mereka merasakan hidup dalam dunia 

pesantren yang sesungguhnya. Untuk angkatan pertama, mereka sudah 

melakukannya di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan 

Mantingan, serta Pondok Peasantren Modern Islam Assalam, Sukoharjo 

Solo.  

 

30. Wisata Ruhani dari Masjid ke Masjid. Kegiatan ini juga dikhususkan untuk 

kelas bernuasa agama, agar mereka merasakan bagaimana napak tilasnya 

Rasulullah SAW. beserta shahabatnya dari masjid ke masjid, yang 

menjadikan masjid sebagai benteng kekuatan ummat Islam. Untuk napak 

tilas perdana, mereka telah melakukannya pada 4 masjid bersejarah di 

Jakarta, yaitu Masjid Alam (Si Pitung), Masjid Sunan (Jakarta Utara), Masjid 

Islamic Center (Jakarta Utara), dan Masjid Cut Meuthia (Menteng).  

 

BIDANG KESISWAAN 

 

31. Budaya Disiplin, di mana seluruh peserta didik dalam keberadaannya di 

sekolah mereka  diatur sesuai dengan TATA TERTIB SEKOLAH yang berlaku, 

dan sudah disosialisasikan dan disepakati bersama pada setiap awal tahun 

pelajaran. Tujuan akhir dari Tata Tertib tersebut agara semua warga 

sekolah merasa aman, nyaman, menyenangkan dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. 

 

32. Latihan Dasar Kepemimpinan Islam (LDKI) bagi OSIS, adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk mendidik peserta didik menjadi calon pengurus OSIS, dan 
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untuk melatih  mereka untuk menjalankan roda organisasi yang sesuai 

dengan aturan pemerintah dan yayasan. 

 

33. Upacara Bendera, dilaksankan setiap hari Senin pagi oleh sekolah dengan 

petugas yang dijadwalkan secara bergantian setiap pekannya, dan yang 

bertindak sebagai pembina upacara adalah wali kelas masing-masing. 

Kemudian dalam 1 bulan sekali dilaksanakan upacara bendera secara 

bersama-sama dengan SMA, SMK1, dan SMK2, di lapangan parkir yayasan 

yang cukup luas, dengan pembina upacara ketua Majelis Pendidikan Dasar 

dan Menengah dan para kepala sekolah secara bergantian. 

 

34. Seragam Sekolah, sejak Senin–Jum’at, seluruh peserta didik wajib 

berseragam/berbusana Muslim/Muslimah, yaitu putih biru, khusus hari 

Rabu, memakai Pramuka, dan Kamis memakai atas batik, dengan 

bersepatu dominan berwarna hitam, berikat pinggang hitam, dan berkaos 

kaki putih tanpa dasi. 

 

35. Budaya Lomba Kebersihan Kelas (LKK), adalah kegiatan kebersihan kelas 

dan sekitarnya yang dilombakan. Penilaiannya dilakukan oleh para pembina 

siswa yang ditunjuk. Hasil penilaian tersebut diumumkan sebulan sekali 

dengan diberikan piala sekolah secara bergilir kepada kelas yang menjadi 

juara. Dan pada setiap semester, diadakan penilaian siapa Wali Kelas yang 

kelasnya terbersih, rapi, asri, nyaman dan tertib untuk diberikan hadiah dari 

Kepala Sekolah.  

 

36. Shalat Dhuha, setiap Senin – Jum’at pagi pada jam istirahat pertama 

(09.30–10.00 WIB.). Dilaksanakan di Masjid PB. Soedirman yang luas, 
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tenang dan bersih. Diharapkan dengan shalat dhuha tersebut, seluruh jiwa, 

hati, pikiran, dan konsentrasi peserta didik dan guru-guru menjadi 

terbimbing dalam bingkai kesucian dan mampu berkonsentrasi pada 

pelajaran berikutnya. Dan dengan harapan pula semoga mereka menjadi 

anak-anak  yang cerdas, shaleh/shalehah, taat beragama, dan tercerahkan 

hidupnya serta kedua orangtua mereka dimudahkan dalam mencari rizqi 

yang halal thayyib mubarak dan segala urusannya. 

 

37. Shalat Berjamaah & Jum’at, seluruh warga sekolah menegakkan shalat 

berjamaah pada waktu dzuhur dan ‘ashar di Masjid PB. Soedirman yang 

luas, tenang, dan bersih di bawah bimbingan guru-guru mereka. Di akhir 

shalat mereka berdoa’a bersama untuk diri sendiri, kedua orangtua mereka, 

dan keselamatan duniawi dan ukhrawi. Selama mereka berada di sekolah, 

kedua waktu shalat teserbut akan terjaga, tinggal tiga waktu shalat lainnya 

di rumah masing-masing. 

 

38.  Sanlat Ramadhan dan Ifthar Jama’i. Biasanya dilaksanakan selama 3 hari di 

bulan Ramadhan dengan jadwal kegiatan yang dikemas menarik, dilakukan 

secara bergantian sesuai dengan jenjang kelas masing-masing. Tujuannya, 

agar terwujud ukhuwwah Islamiyyah, aqidah yang lurus, amal yang shaleh, 

emphati sosial yang tinggi, dan akhlaqul karimah para pesertanya. Biasanya 

kegiatan diakhiri dengan melakukan buka puasa bersama (ifthar jama’i). 

 

39. Latihan Qurban Jama’i (LQJ), dilaksanakan setiap tanggal 13 Dzulhijjah (hari 

terakhir tasyriq) setiap tahunnya. Yang menarik dari kegiatan ini, dua bulan 

sebelum hari H-nya, peserta didik, guru, dan karyawan sudah menabung 
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setiap hari, hingga terkumpul dana yang cukup besar, yaitu sepadan 

dengan harga antara 4–5 ekor sapi. Setelah disembelih, daging-dagingnya 

didistrubusikan oleh para guru, karyawan dan pengurus OSIS kepada para 

mustahiqnya di sekitar tempat tinggal mereka. 

 

40. Fiqhun Nisaa’, adalah kegiatan pembinaan mental yang dirancang khusus 

bagi peserta didik puteri (para Akhwat). Dilakukan setiap hari Jum’at siang 

ketika Khutbah dan Shalat Jum’at dilaksanakan. Tujuan utamanya adalah 

agar mereka tidak keluar kelas ketika kaum pria sedang shalat Jum’at. 

Materi yang diberikan oleh Ibu-Ibu guru sangat bervariasi, tapi temanya 

adalah tentang hal-hal yang sedang tren dan aktual dalam konteks fiqih 

kewanitaan. 

 

41. Kerohanian Islam (Rohis), adalah kelompok kegiatan dalam kajian 

keagamaan, dalam konteks dan realitas kehidupan sehari-hari di 

masyarakat yang Islami (sesuai Al-Qur’an dan Al-Hadits) bagi peserta didik 

laki-laki (ikhwan) dan perempuan (akhwat). Biasanya mereka dibimbing 

oleh para senior (alumni) atau para asatidz/asatidzah lainnya. Banyak 

aktivitas keislaman yang mereka kaji dan lakukan di sekolah, yang kelak 

sangat bermanfaat bagi kehidupan invidual (fardhi) dan sosial (jama’i) 

mereka di masa mendatang.  

 

42. Tafakkur dan Tadabbur Alam, adalah kegiatan pembinaan dan tarbiyah 

kepribadian yang Islami, dilaksanakan oleh para anggota kerohanian Islam 

(Rohis). Para pesertanya dipanggil ikhwan (laki-laki), dan akhwat 

(perempuan). Kegiatan ini biasa dilakukan jauh dari keramaian hiruk pikuk 
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duniawi, yaitu di pedesaan, agar mereka dapat menyatu dengan alam dan 

dapat banyak mengambil pelajaran (i’tibar) dari lingkungan tersebut. 

Dalam pelaksanaannya, Alhamdulillah, keterlibatan para Alumni Rohis yang 

sudah kuliah di perguruan tinggi (UI, UIN, UNJ, IPB, UNPAD, dan ITB) 

sangat membanggakan sekolah. 

 

43.  Bakti Sosial OSIS, adalah kegiatan sosial kemanusiaan yang selalu 

dilakukan oleh para pengurus OSIS dan anggotanya ke tempat-tempat 

korban bencana alam dan panti-panti dhu’afa, atau tempat-tempat 

tertentu yang membutuhkan. Biasanya sebelum melakukan aksinya, 

mereka mengumpulkan uang, pakaian layak pakai, makanan, lauk pauk, dll. 

dari seluruh anggotanya. 

 

44. Infaq Guru, Karyawan, dan Peserta Didik, adalah kegiatan pengumpulan 

infaq di sekolah, yang manfaatnya sangat banyak sekali baik untuk 

kegiatan sekolah, membantu guru, karyawan, dan peserta didik yang 

sangat membutuhkan maupun membantu orang-orang di luar sekolah 

yang juga sangat membutuhkan. Besarnya infaq 2,5% dari gaji/bulan bagi 

guru/karyawan, dan sukarela setiap hari Jum’at bagi peserta didik/orangtua. 

 

45.  Dialog Interaktif, dengan menghadirkan para pakar di bidangnya, mulai 

dari masalah teknologi, agama, sampai kepada masalah seksiologi. 

Kegiatan ini dilakukan secara insidental sesuai dengan kebutuhan, situasi 

dan kondisi. 
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46.  Kemah Lantik, dilaksanakan pada semester ganjil setelah tiga cabang 

ekstra kurikuler (Paskibra, Pramuka, dan PMR) melakukan beberapa kali 

latihan. Acara ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan apresiasi 

kepada para pesertanya. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di luar Jakarta. 

 

47. Buku Tahunan (BT), adalah buku kenangan peserta didik kelas IX yang 

disusun dan dikerjakan sendiri oleh masing-masing panitia kelas IX di 

bawah bimbingan wali kelas dan staf kesiswaan. Manfaatnya dapat 

dijadikan sebagai media shillaturrahim, penawar rasa kangen antara alumni, 

guru, karyawan, dan Almamater tercinta, dan ajang kreativitas di antara 

mereka. 

 

48. Wisuda dan Pelepasan Lulusan, yaitu acara pelepasan peserta didik kelas IX 

di Sasono Langen Budoyo TMII, Jakarta Timur, sebagai ungkapan rasa 

syukur ke hadirat Allah SWT., setelah mereka berkonsentrasi dan belajar 

keras dalam menempuh ujian akhir sekolah dan ujian nasional. Acara ini 

mirip seperti wisuda para sarjana. Di samping itu, secara simbolis kepala 

sekolah menyerahkan kembali mereka kepada orangtuanya dengan 

disaksikan oleh yayasan, guru, karyawan OSIS, dan para undangan lainnya, 

yang diwakili oleh salah satu orang tua setelah 2 atau 3 tahun mereka 

menuntut ilmu di sekolah ini.   

 

49. Rampak Gendang, adalah salah satu cabang ekstrakurikuler di sekolah ini. 

Musik yang ditampilkan merupakan kolaborasi antara gamelan Jawa 

Tengah dan Jawa Barat. Tampilannya sangat aktraktif, karena banyaknya 

gendang dan alat musik lainnya yang dibunyikan. Kegiatan ini memililki 
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lebih dari 20 orang personel. Dalam setiap event sekolah, yayasan, atau 

lembaga/departemen, kelompok ini sering diminta untuk memperlihatkan 

kebolehannya. 

 

50. Ekstra Kurikuler dan Pengembangan Diri adalah kegiatan non akademik 

yang memberi wadah/kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan diri dan kreatifitasnya sesuai dengan bakat dan minatnya 

masing-masing. Terdapat sekitar 15 jenis ekstra kurikuler (ekskul) yang 

dikembangkan di sekolah ini. 

 

51. Liburan Akhir Tahun ke Yogjakarta – Bali – Lombok, adalah kegiatan 

wisata bagi peserta didik kelas VIII Plus sebagai hadiah bagi mereka setelah 

mengikuti ulangan umum semester genap untuk naik ke kelas IX. 

Perjalanan selama 7 hari 7 malam ini dipandu oleh langsung oleh guru-guru 

dan tour leaders. dengan menggunakan bus full AC dan pesawat terbang. 

Dalam perjalanan mereka mempraktikkan shalat jama’ qashar sebagai 

musfir. Hampir seluruh obyek wisata di Bali dan Yogjakarta mereka 

kunjungi dengan suasana akrab, bebas tapi sopan, fun and enjoy. Kata 

mereka perjalanan ini ”this trip is very tired but happy”. 

 

BIDANG SARANA PRASARANA  & HUMAS 

 

52. Falsafah Hidup dan Kata-kata Mutiara, yang dipasang pada tempat-tempat 

strategis di lingkungan sekolah, yang bertujuan agar dapat memotivasi dan 

memberikan teladan kepada seluruh warga sekolah dalam bekerja, belajar, 
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dan beribadah. Seperti kalimat, ”Lebih baik menunggu 30 menit dari pada 

terlambat 1 menit”, dan masih banyak yang lainnya. 

 

53. Komite Sekolah dan Wakil Orangtua Kelas (WOTK), adalah organisasi para 

orang tua peserta didik yang salah tugas utamanya mendukung dan 

menunjang kegiatan sekolah dalam upaya meningkatkan mutu layanan 

pendidikan. Komite Sekolah dan Wakil Orang Tua Kelas (WOTK) adalah 

patner sekolah dalam berbagai event dan kegiatan. Mereka bekerja dan 

membantu sekolah tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali 

kemajuan sekolah dan ridha Allah SWT. 

 

54. Organisasi Alumni, adalah sebuah wadah yang menghimpun para Alumni 

SMP Islam PB. Soedirman mulai angkatan pertama sampai dengan 

angkatan ke-38. Organisasi Alumni SMP Islam PB. Soedirman, Cijantung 

Jakarta Timur, dibentuk  hari Sabtu, 5 Juli 2008. Beberapa agenda alumni 

untuk membantu sekolah adalah dalam hal: Mentoring, Malam Bina Iman 

dan Taqwa, LDK Rohis, Tafakkur Alam, Rihlah ’Ilmiyyah, Tarhib Ramadhan 

dan Ifthar Jama’i, Kajian Remaja, dan Klinik Mata Pelajaran, dan lain-lain. 

 

55. Networking Pendidikan, adalah jaringan kerjasama yang selama ini sudah 

dijalin oleh sekolah ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Seperti di 

dalam negeri: Sister School dengan SMPN2 Ciamis, SMP Islam Al-Azhar 

Kelapa Gading, SMP Muhammadiyah 2 Yogya, SMP Kristen Penabur 4 

Kelapa Gading, dan SMP Negeri 1 Magelang,  dan sedang direncanakan 

dengan SMPN 6 Lombok. Dengan luar negeri Sister School dengan East 

Preston Islamic College (EPIC) dan Mount Hira, Melbourne Australia, juga 
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dengan lembaga pendidikan luar negeri: UNESCO dan ASP-net-nya dan 

APEC e-Learning Community Builders (ALCoB), di Korea Selatan. 

 

56. Homestay Program to Aussie, adalah kegiatan belajar bersama di sekolah 

Asing (host-school) dan tinggal bersama orang tua asuh (host-fam) di luar 

negeri, Victoria Melbourne, Australia. Sudah 2 kali berturut turut dilakukan, 

bertempat di East Preston Islamic College (EPIC) dan Mount Hira, Melbourne, 

selama 2 pekan. Banyak pengetahuan dan pengalaman yang dapat 

diperoleh oleh peserta didik dan guru yang mengikuti program ini, 

terutama dapat berinteraksi langsung dengan pendidikan dan budaya 

masyarakat maju dan modern, seperti Australia.       

 

57. Pemberangkatan Jama’ah Haji, adalah kegiatan penyempurnaan rukun 

Islam yang kelima bagi guru dan karyawan di sekolah ini yang dibiayai 

sepenuhnya oleh orang tua peserta didik, melalui dana PPDB bagi kelas VII. 

Alhamdulillah, sekolah ini telah mampu memberangkatkan untuk 2 (dua) 

orang setiap tahunnya, 1 orang guru, dan 1 orang karyawan ke tanah suci 

Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. 

 

58. Kantin Sekolah Sehat (KSS), adalah tempat jajan seluruh peserta didik juga 

guru dan karyawan yang disediakan oleh yayasan di dalam Kampus. 

Seluruh peserta didik dilarang keras jajan di luar kampus, karena banyak 

masalah yang ditimbulkan. Mereka dapat jajan di kantin tersebut pada saat 

istirahat tiba dengan jaminan kesehatan yang teruji dan harga yang relatif 

terjangkau. 
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59. Kantin Kejujuran, adalah kantin sekolah yang berada di koridor antara dua 

gedung 3 lantai. Di kantin ini, peserta didik membeli ATK dan jajan, 

mengambil barang/makanan, membayar, dan mengembalikan sendiri 

(tanpa penunggu). Diharapkan mereka terdidik untuk berlaku jujur, 

bertanggung jawab, dan amanah. Alhamdulillah, sudah berjalan 4 tahun, 

kantin ini belum pernah tutup (bubar). Padahal sudah banyak kantin sejenis 

di sekolah lain yang gulung tikar, karena para pembelinya kurang/tidak jujur. 

 

60. Penggunaan Internet di Sekolah, yaitu sebuah ruangan yang dibangun 

oleh Pengurus Komite Sekolah, yang di dalmnya seluruh guru/karyawan 

dan peserta didik bebas menggunakan internet  untuk kepentingan 

ekplorasi berbagai informasi dan pengetahuan yang diperlukan dalam 

pendidikan. Penggunaan Internet di ruang media ini diberikan secara gratis 

(free of charge). 

 

61. Koperasi Dosen, Guru dan Karyawan At-Ta’awun, yang sudah berbadan 

hukum (No. 399/BH/Meneg.I/II/2005 dan Akte Notaris No. 21 Tahun 2005). 

Anggotanya hampir 600-an guru/karyawan. Bidang usahannya selain 

simpan pinjam, pengadaan ATK, buku-buku, dan seragam juga menjalin 

kerja sama dengan Bank-Bank Syari’ah untuk pinjaman modal usaha,  dan 

Lembaga pendidikan Negeri/Swasta untuk melakukan pendidikan dan 

pelatihan. 

 

62. Koperasi Simpin Guru dan Karyawan SMP Islam PB. Soedirman, adalah 

koperasi simpan pinjam yang didirikan dan ditujukan khusus untuk guru 

dan karyawan SMP Islam PB. Soedirman, yang baru berusia 5-6 tahun ini. 

Bidang usahannya khusus simpan pinjam saja di kalangan sendiri. 
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63. Majalah Smile (Soedirman Magazine Is a Lot of Education) , yang dibuat oleh 

peserta didik yang tergabung dalam Wasis (Wartawan Siswa) dengan 

dibantu oleh beberapa guru, yang bertujuan  melatih bakat dan minat 

jurnalistik mereka. Majalah ini diterbitkan 6 bulan sekali, tepatnya setiap 

pembagian rapor (bulan Januari dan Juli). Dengan liputan berbagai 

aktivitas sekolah selama 6 bulan yang lalu dan beberapa informasi, 

pendidikan, hiburan yang aktual. Majalah Smile menjadi kebanggaan warga 

sekolah ini dan yayasan, karena makin hari tampil makin okey, dengan 

berita yang berbobot, aktual, tajam, terpercaya, sesuai dengan motto-nya: 

Smile (Soedirman Magazine Is a Lot of Education): gaul, aktif, dan Islami. 

Sampai hari ini sudah terbit sebanyak 17 edisi (selama 8,5 tahun). 

 

64. Green House, adalah tempat/media praktik biologi bagi peserta didik 

dengan sistem tanaman sayuran Hydropnic, yaitu cara bercocok tanam 

dengan menggunakan media air mengalir bukan media tanah. Peserta didik 

dilatih muali dari menanam bibit, memindahkan bibit, memelihara, sampai 

dengan memanen hasilnya. Tanaman hydroponic sangat cocok untuk 

masyarakat perkotaan dengan lahan terbatas dan sempit dan sangat sehat 

untuk dikonsumsi oleh manusia.  

 

65. Ruang Produksi, adalah ruang untuk keperluan percetakan dan 

penggandaan berbagai macam administrasi sekolah (soal-soal ulangan, 

absensi, surat-surat, undangan, penjilidan, dll.), dengan menggunakan 

mesin Risograph terbaru (2012). 
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66. Storeroom, adalah gudang tempat penyimpanan berbagai sarana, alat, 

inventaris, barang milik sekolah, dan lain-lain. Gudang tersebut terpelihara 

dengan baik dan memiliki dua pintu, depan dan belakang, untuk 

memudahkan akses masuk keluar. 

 

67. Ruang Kedap Suara, adalah ruangan yang berada di lantai dua di atas ruang 

media,yang dirancang khusus dengan sistem kedap suara. Ruag ini 

digunakan khusus untuk Lab. Kesenian, yaitu Band dan Rampak Gendang. 

 

68. UKS dan Poliklinik. UKS adalah tempat istirahat yang disediakan sekolah 

untuk peserta didik yang  sakit, sebelum dibawa ke dokter atau dijemput 

orangtuanya. Sedangkan Poliklinik adalah tempat berobat yang disediakan 

oleh yayasan bagi semua pengurus, dosen, guru, karyawan dan peserta 

didik/mahasiswa yang sakit, dengan menyediakan dokter umum dan 

dokter gigi, tanpa dipngut biaya.  

 

69. Kunjungan Tamu Sekolah, adalah para tamu sekolah baik dari dalam 

maupun luar negeri (pejabat pendidikan, polisi, tentara, mahasiswa, guru, 

dokter, psikolog, psikiater, lembaga pendidikan, pengusaha, pemilik 

yayasan, bank, asuransi, dll.). Mereka datang untuk berbagai kepentingan, 

seperti: shilaturahim, studi banding, magang, mengambil data, observasi, 

penelitian, kerjasama, benchmarking, atau mencari info lainnya. Bagi kami, 

setiap tamu yang datang ke sekolah pasti akan membawa rahmat, manfaat, 

dan barakah  bagi sekolah dan yayasan.  
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70. Star5.e-learning.com, adalah pembelajaran Berbasis e-Learning. Kegiatan ini 

diberikan oleh guru-guru kepada peserta didik dalam rangka 

mempraktikkan kompetensi mereka di jejaring sosial, sekaligus 

memperkaya wawasan mereka dalam dunia ICT. Semua guru dan peserta 

didik bisa saling berinteraksi positif. Biasanya guru-guru memberikan tugas-

tugas kepada peserta didik  via website sekolah. Portal ini akan dinamakan: 

Star5.e-learning.com  (alamat tersebut diambil dari prestasi dan semangat 

Bapak Jenderal Soedirman sebagai Bapak TNI, yang telah dianugerahi 5 

bintang oleh negara di pundaknya, yang diberikan hanya untuk 3 jenderal 

saja di tanah air ini). 
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F.    Penutup 

              

           Karakter dan budaya sekolah yang diaksanakan di sekolah ini erat kaitannya 

dengan kegiatan akademik dan non akademik, ibarat dua sisi mata uang logam yang 

tak dapat dipisahkan. Melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang beragam 

dalam bidang keilmuan, keagamaan, keolahragaan, dan kesenian, akan menjadikan 

peserta didik mampu menyalurkan potensi, minat dan bakatnya masing-masing. 

Mereka mempunyai integritas, menjunjung tinggi kejujuran, dan memiliki potensi 

unggul tanpa kehilangan jati diri sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia. 

  

           Mengimplementasikan karakter dan budaya sekolah dapat dimulai dari hal-hal 

yang kecil, seperti penataan kelas dan ruang guru, serta pemasangan hasil karya 

peserta didik, foto-foto, dan moto-moto edukatif. Penataan tempat duduk peserta 

didik yang berpusat pada guru harus diubah menjadi tempat duduk yang 

mendorong interaksi antarpeserta didik, sehingga mereka dapat belajar dengan 

aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hasil karya peserta didik yang berupa gambar, 

karangan, puisi, dan kerajinan harus dipasang di ruangan kelas dan tempat-tempat 

terbuka di sekolah (display), untuk mendorong kebanggaan dalam berprestasi dan 

berkompetisi. 

 

           Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa seluruh karakter dan budaya sekolah 

tersebut secara terintegrasi dan praktis, sudah terhimpun di dalam Seven Values 

(Tujuh  Nilai), yang selengkapnya adalah berikut ini: Integrity Attitude, First in 

Islamic Moral and Academic Achievement, Build and Maintain the Friendships, 

Creative and Innovative, Respect and Trusted, Discipline of Self Development, Care 

and Positive Cntribution to Society. Ketujuh nilai tersebut sesuai dengan misi 
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sekolah yang keempat, yaitu, ”Menghadirkan peserta didik yang memiliki: aqidah 

yang benar, akhlaq yang mulia, akal yang cerdas, dan amal yang shaleh.” 

 

           Demikianlah sekilas tentang karakter dan budaya sekolah SMP Islam PB. 

Soedirman, Cijantung Jakarta Timur, yang dapat dipaparkan dalam kesempatan 

Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD) tahun pelajaran 2015/2016 ini, yang secara 

keseluruhan menjadi wawasan, pengetahuan, apa, mengapa, dan bagaimana 

tentang Ke-Soedirman-nan itu, yang menjadi salah satu materi dalam MOPD, yang 

untuk kesekian kalinya diberikan kepada calon peserta didik baru (Kelas VII) di SMP 

Islam PB. Soedirman. Semoga bermanfaat sebagai bekal dan sukses menuntut ilmu 

di sekolah ini. Amin. 

                                                                                              
               
                                                                                                                           Cijantung, 6 Juli 2015 
 
 
 
  

 


