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Tak terasa sudah lebih dari 2 tahun pandemi Covid-19 membatasi segala gerak-gerik 

kita. Semua aspek kehidupan mengalami dampaknya, mulai dari sektor pariwisata, 

transportasi, hingga pendidikan. Tak terkecuali, bagi kami yang berada di SMA Negeri 

22 Jakarta. Kami sempat merasakan belajar dari rumah, mengajar dari rumah, hingga 

rapat pun juga dari rumah. Kala itu, banyak aktivitas yang biasa kami laksanakan di 

sekolah harus terhenti dan seakan mati suri.  

Namun, setelah adanya surat keputusan menteri, sekolah akhirnya dibolehkan untuk 

dibuka kembali. Meski dilakukan secara bertahap, tapi langkah ini benar-benar 

menjadi angin segar di kala keletihan menghadapi pandemi yang seolah tiada 

berujung. Tepat pada tanggal 11 Juli 2022, 100% peserta didik sudah bisa dengan 

nyaman bersekolah dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler kembali.  

Dampak yang dirasakan bagi kami setelah adanya pandemi adalah mulai redupnya 

geliat untuk pembiasaan berliterasi, di mana dulu selalu kami lakukan pada hari 

Jumat. Sampai akhirnya undangan dari BPMP Provinsi DKI Jakarta pun tiba di 

sekolah kami. Kami mengikuti Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi 

Pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi yang diadakan di BPMP, 

tanggal 8 s.d 9 Agustus 2022. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, kami rancang 

kegiatan-kegiatan menarik untuk menggemakan kembali semangat berliterasi di 

sekolah tercinta.  



Pada tanggal 19 Agustus 2022, sekolah kami mengadakan kegiatan yang bernama 

Senandung Literasi sebagai salah satu program yang dirancang untuk 

menumbuhkembangkan minat peserta didik untuk giat berliterasi kembali.  

 

 

 

 

 

 

Selain untuk mengedukasi para peserta didik tentang pentingnya membiasakan 

berliterasi dan bernumerasi, pada kesempatan yang sama kami juga meluncurkan 1 

program baru yang bernama GERBAKU (Gerakan Baca Buku) yang rencananya akan 

dilaksanakan setiap hari Kamis. Tema buku yang dipilih pada periode semester ini 

adalah buku fiksi. Peserta didik juga diminta untuk mengumpulkan laporan membaca 

buku yang akan berupa alih wahana dari buku yang mereka baca.  

 

 

 

 

 

 

 

GERBAKU ini pertama kali dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022. 

Pertama kali dilaksanakan, masih banyak peserta didik yang tidak membawa buku. 

Memang sulit untuk memulai sesuatu di awal, terlebih ini adalah program baru yang 

diaktifkan kembali setelah pandemi melanda. Kami selalu mengevaluasi program dan 

mengimbau peserta didik untuk tertib membawa buku fiksinya ketika hari kamis tiba.  



Alhamdulillah, perlahan tetapi pasti peserta didik mulai terbiasa membawa buku fiksi 

ke sekolah pada hari kamis. Selanjutnya, kami sedang menggagas sebuah program 

yang bernama GERMANIS (Gerakan Mari Menulis), berisikan karya guru dan peserta 

didik berbentuk puisi. Antologi puisi ini kelak akan dicetak dan dibuatkan versi 

digitalnya untuk kemudian dimasukkan ke dalam web sekolah.  

Teringat sebuah peribahasa yang mengatakan berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. 

Kami selalu berharap apa yang kami laksanakan di sekolah kami ini akan terus 

menjadi kebiasaan baik dan berdampak besar bagi semua orang. Api semangat 

berliterasi kini semakin berkobar di sekolah kami tercinta.  
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