
Tepatnya pada hari rabu tanggal 25/05/2016 para murid Alkausar yang terdiri dari kelas 

X IPS dan kelas XI IPS melakukan perjalanan suci dari Sukabumi ke Jakarta untuk menimba 

ilmu disana  

Berawal dari mandi sebelum shubuh, kami serempak memakai seragam batik yang telah 

ditentukan oleh bu Aan  lalu sholat shubuh dengan khusyu, kemudian mengambil perlengkapan 

di asrama, laundry dan akhirnya menaiki bus yang berkapasitas 25 orang dengan driver andal 

milik Alkausar bernama pak Ache. Pada awal perjalanan kami saja sudah terlambat selama 30 

menit dari waktu yang ditentukan oleh ketua rombongan. Lalu melewati padatnya jalan dari 

Cicurug ke Ciawi sekitar 2 jam lebih. Kemudian melewati tol Jagorawi dan akhirnya bus alka 

melesat dengan cepat dijalan. 

Kira-kira pada pukul 10 kurang akhirnya kami tiba di museum bank Indonesia. 

Dikarenakan kami telat 30 menit, kami tidak difasilatasi tour guide untuk berkeliling di bank 

tersebut, kami pun berkeliling di museum dengan berkelompok dan mencari informasi-informasi 

tentang bank Indonesia. Dan mengambil beberapa gambar dititik tertentu. Disana kami 

mendapatkan banyak sekali ilmu seperti:  

asal-usul berdirinya BI 

 

 



Lalu mengetahui metamorfosa logo-logo BI

 

Tempat rapat para petinggi BI 

 



Dan ditutup dengan para pemimpin BI.

 

 Setelah berkeliling selama kurang lebih 1½ jam kami pun menuju keluar dan santap siang 

yang telah disediakan oleh bu Luth dengan kelompok lain. Setelah makan kami menunggu sholat 

dzuhur di masjid. Sekitar ½ jam kami menunggu akhirnya sholat dzuhur pun dilaksanakan 

dengan berjamaah di masjid tersebut.. 

 Setelah shalat berjamaah di masjid, semua murid 10 dan 11 IPS pun kembali ke bus dan 

bersiap menuju ke Kantor Kementrian Perdagangan Indonesia setelah semua murid naik bus 

kami pun berangkat menuju Kantor Kementrian Perdagangan Indonesia, perjalanan ke sana 

hanya memakan beberapa puluh menit saja karena jalanan pada saat itu cukup lancar, saat tba 

kami langsung turun dari bus dan menuju ke gedung Kementrian Perdagangan Indonesia, pada 

saaat di dalam kami sempat mengantri untuk memasuki ruang seminar di karenakan setiap murid 

harus menandatangani daftar hadir , setelah semua murid masuk ke ruang seminar semua siswa 

pun duduk setelah semua siswa duduk, seminar pun di mulai  sambutan pertama disampaikan 

oleh Bu Ummah yang mewakili sekolah, setelah itu pembicara pertama pun menyampaikan 

materi yakni Mbak Mariana yang membahas “Peran Pemuda Indonesia di Era MEA” pada saat  

penyampaian materi Mbak Marina cukup seru karena di iringi dengan bercanda dan hadiah 

berupa coklat yang akan di berikan apabila ada yang bisa menjawab pertanyaan beliau, yang 

mendapatkan coklat pada saat itu ada Wira, Fafa, dan Vania.Di tengah-tengah penyampaian 

materi di situ terdapat game yakni memecahkan balon untuk membuang rasa takut kita, lalu tidak 

lama  setelah itu materi yang di bawakan Mbak Marinah pun selesai. 

 Selanjutnya setelah Mba Marinah selsai mengisi dilajutkan oleh Bapak Sukoco mengisi 

materi mengenai jasa. Kita mengikuti materi yang Bapak Sukoco sampaikan negenai jasa 

tersebut, materi yang beliau sampaikan cukup singkat dan cukup abstrak di slide yang beliau 

tampilkan tapi setelah mendengarkan penjelesan beliau kami mulai mengerti apa yang beliau 



sampaikan kepada kami. Setelah beberapa lama beliau menjelaskan selayaknya dosen yang 

ramah, beliau mengakhiri peresentasimya dengan ucapan yang cukup memotivasi seperti “jika 

kalian ini melakukan suatu pekerjaan kalian harus menykai pekerjaan tersebut” itu hasil dari 

kesimpulan saya (zakki). Setelah peresentasi dilanjutkan sesi Tanya jawab, lalu langsung pergi 

menuju arah pulang. Sebelum kita pulang kita mampir ke resarea untuk berbelanja dan 

melaksanakan kewajiban (shalat margin & isya) hingga jam 6, tetapi kita melakukan kebiasaan 

bukuk kami anak alkausar yaitu “ngaret” hingga beberapa menit. Lalu kita melanjutkan 

perjalanan kembali menuju asrama tercinta tapi ternyata kami mampir lagi di pecel wongdeso 

tampa seizing Bu Aan, dan pada akhirnya kita sampai kampis tercinta kita pada pukul 9±. 

 

Sekian dari laporan kami terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bye. 


