PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Antasura, Kota Denpasar Telp. (0361) 9008200 Fax. (0361) 9008300
Website : www.sman8denpasar.sch.id Email : sman8denpasar@gmail.com

JADWAL KEGIATAN PRA MPLS TAHUN PELAJARAN 2018/2019
SMA NEGERI 8 DENPASAR
No

Tanggal

1

Minggu, 8 Juli 2018

Waktu
07.30 – 08.30

Kegiatan
1. Matur Piuning, Sembahyang Bersama
2. Pembagian kelompok dan pengumuman.

2

Minggu, 8 Juli 2018

08.30 – 10.30

Tes Minat Bakat

Teknis pakaian dan perlengkapan siswa dan siswi :
A. Peserta didik Hindu
Putra :

Putri :

1.

Menggunakan pakaian adat ke pura (baju

1. Menggunakan pakaian adat ke pura (kebaya

putih lengan pendek bukan terbuat dari

putih lengan panjang tanpa modifikasi , kain

kaos, udeng putih, saput putih, kamen

lembaran bukan kamen jadi)

lembaran bukan kamen jadi).
2.

Membawa perlengkapan sembahyang

3.

Membawa perlengkapan alat tulis

2. Rambut diikat satu dengan karet warna
hitam polos
3. Membawa perlengkapan persembahyangan
4. Membawa perlengkapan alat tulis.

B. Peserta didik Non Hindu
Putra :

Putri :

1.

1. Baju atasan warna putih SMP, celana

Baju atasan warna putih SMP, celana
panjang hitam bahan kain (non jeans, tidak

panjang hitam bahan kain ( non jeans, tidak

ketat, bisa dinaikkan sampai lutut).

ketat, bisa dinaikkan sampai lutut)

2.

Memakai kaos dalam warna putih

2. Memakai kaos dalam warna putih

3.

Sepatu olahraga, tali sepatu dan kaos kaki

3. Sepatu olahraga, tali sepatu dan kaos kaki

harus berwarna putih polos.
4.

Membawa perlengkapan alat tulis

harus berwarna putih polos.
4. Rambut diikat satu dengan karet warna
hitam polos.
5. Membawa perlengkapan alat tulis

Semua siswa dan siswi baru SMA Negeri 8 Denpasar wajib membawa bekal dari rumah ( nasi berupa nasi
yang dibungkus dengan daun pisang ,snack berupa ubi, kacang, singkong, kedelai, ataupun jagung yang
sudah direbus, dan air mineral isi ulang bukan air kemasan atau air kemasan yang diisi ulang) dimulai
dari hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan berakhirnya kegiatan MPLS.
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TEKNIS SISWA MPLS

Minggu, 8 Juli 2018
1.

Pembagian kelompok MPLS (bisa diakses di Web SMA Negeri 8 Denpasar mulai hari Sabtu, 7 Juli
2018 jam 18.00 WITA).

2.

Pakaian siswa untuk kegiatan MPLS hari Senin – Rabu.
PUTRA

PUTRI



Rambut 3 2 1



Pakaian kaos putih lengan panjang



Celana hitam non jeans tidak ketat (celana



Pakaian kaos putih lengan panjang

bisa dinaikkan sampai di lutut)



Celana hitam non jeans tidak ketat (celana





biru dan poni dijepit (skrip hitam polos)

bisa dinaikkan sampai di lutut)

Wajib memakai baju kaos singlet berwarna
putih

Rambut dikepang 2 menggunakan pita



Wajib

memakai

baju



Tidak membawa HP.



Sepatu olahraga putih polos



Tidak membawa HP.



Kaos kaki putih



Sepatu olahraga putih polos



Membawa selendang untuk yang beragama



Kaos kaki putih

Hindu



Membawa



kaos

singlet

berwarna putih

selendang

untuk

yang

beragama Hindu

Menggunakan tas sekolah model ransel


Menggunakan tas sekolah model ransel

3.

Siswa wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai

4.

Siswa membawa perlengkapan alat tulis (Buku tulis, pulpen, pensil, pengerot dan penghapus) selama
kegiatan MPLS.

5.

Siswa membawa Name Tag selama kegiatan MPLS.

6.

Siswa membawa bekal dari rumah ( nasi berupa nasi yang dibungkus dengan daun pisang , snack
berupa ubi, kacang, singkong, kedelai, ataupun jagung yang sudah direbus, dan air mineral isi ulang
bukan air kemasan atau air kemasan yang diisi ulang) selama kegiatan MPLS.

7.

Pembagian jadwal untuk kegiatan MPLS.

8.

Masing-masing kelompok wajib menghapal yel-yel sekolah.

9.

Masing-masing kelompok menyiapkan yel-yel kelompok (silahkan koordinasi dengan anggota
kelompok masing-masing).

10. Setiap peserta WAJIB bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa, Mars SMA Negeri 8
Denpasar, Hymne SMA Negeri 8 Denpasar, Lagu Daerah Nusantara, Sekar Alit).

