JUKLAK TEKNIS
5TH ISLAMIC SUPER CAMP 2021

PENGANTAR
Islamic Supercamp merupakan salah satu program strategis yang disajikan khusus untuk calon
santri Tazkia International Islamic Boarding School (IIBS). Calon santri atau santri inden akan
mendapatkan fasilitas untuk mengetahui secara langsung bagaimana kegiatan di Tazkia. Mulai
dari bangun tidur hingga tidur lagi. Santri yang diperkenankan menjadi peserta ISC ini adalah
santri yang sudah terdaftar dan diterima menjadi calon santri pada tahun ajaran 2021-2024
untuk jenjang SMP dan tahun ajaran 2021-2023 untuk jenjang SMA.
Selama 2 hari 1 malam, calon santri Tazkia IIBS akan mengikuti seluruh kegiatan sebagaimana
jika sudah menjadi santri Tazkia IIBS.
Hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman pertama sekaligus menghilangkan rasa
penasaran calon santri tentang bagaimana menjadi santri Tazkia. Selain itu, dalam kegiatan ini
calon santri juga dapat mempunyai persiapan yang lebih matang. Dibalut dengan project yang
mendukung, Tazkia IIBS menghadirkan Islamic Supercamp setiap tahunnya untuk mengakomodir
akan kebutuhan tersebut.
Saat ini, Islamic Supercamp sudah sampai ke tahun kelima. Dengan mengangkat tema
“Santri:The Changemakers”, diharapkan melalui program kali ini peserta dapat terpacu untuk
membuat perubahan kecil. Mulai dari perubahan diri sendiri, perubahan ke lingkungan rumah
maupun ke orangtua. Perubahan kecil ini diperlukan hingga sampai bisa menjadikan perbuatan
baik menjadi kebiasaan baik.

TENTANG KEGIATAN
Kegiatan Islamic Supercamp ini akan dilangsungkan pada:
Hari: Sabtu-Ahad
Tanggal: 30-31 Januari 2021
Media: Zoom Room Meeting (ID Zoom akan dibagikan di grup masing-masing)
Rundown akan dibagikan di grup nantinya

CHANGEMAKERS PROJECT
❖ PROJECT SMP
Project ini ditujukan untuk peserta yang akan menuju ke jenjang SMP Tazkia:
A. Dokumentasikan aktivitas kemandirian dirumah dalam bentuk video meliputi:
• Membersihkan tempat tidur: 1 menit,
• Membersihkan rumah: 1 menit,
• Merapikan baju + Membantu orang tua: 1 menit
B. Membuat video ungkapan seberapa siap menjadi santri, dan diakhiri dengan kalimat “I
am santri and the next changemakers”.
Contoh kalimat:
1. Kalimat pertama: Saya Fulan siap menjadi santri Tazkia International Islamic
boarding school.
2. Kalimat kedua: I am Santri and The Next Changemakers!
❖ PROJECT SMA
Project ini ditujukan untuk peserta yang akan menuju ke jenjang SMA Tazkia:
A. Video 1: Dokumentasikan tetang penjelasan cita-cita dan bagaimana cara
mengapainya dengan menggunakan atribut sesuai apa yang di cita-citakan. Jika citacitanya menjadi dokter, maka menjelaskan mengapa ingin menjadi dokter dengan
menggunakan pakaian dokter jas putih.
B. Video ke 2: mengucapkan kalimat “I want to be ……(dream)……, and I am the next
changemakers”. Contoh: I want to be a doctor and I am the next changemakers
C. Durasi keseluruhan maksimal 2 menit

ATRIBUT PESERTA
Seluruh peserta wajib menggunakan atribut berikut selama mengikuti kegiatan 5th Virtual
Islamic Super Camp 2021
❖ PESERTA SMP:
Putra: menggunakan baju koko putih dan kopyah hitam
Putri: menggunakan baju koko putih dan jilbab hitam
Setiap peserta wajib membawa kertas buffalo warna: biru dongker, kuning, merah,
putih
❖ PESERTA SMA:
Putra: menggunakan baju koko putih dan kopyah hitam
Putri: menggunakan baju koko putih dan jilbab hitam
Setiap peserta wajib membawa kertas buffalo warna: biru dongker, kuning, merah,
putih.

