
Buku Panduan
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 

(MPLS)
SMAN 54 Jakarta

Tahun Pelajaran 2021-2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT. Buku Panduan 
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru 
SMAN 54 Jakarta Tahun Pelajaran 2021/2022 telah selesai kami susun.

Adapun  maksud  dan tujuan penyusunan panduan ini adalah agar ke-
giatan Masa Pengenalan  Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta di-
dik baru SMAN 54 Jakarta dapat berjalam dengan lancar, sesuai dengan 
rencana kegiatan sehingga Proses Kegiatan Belajar Mengajar yang akan 
dijalani oleh peserta didik baru nantinya dapat berjalan dengan efektif.

Untuk  dapat  terlaksananya  program  ini  tentu saja tidak lepas dari peran 
semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (MPLS) SMAN 54 Jakarta. Untuk itu kami mengucap-
kan terimakasih yang tak terhingga atas segala bantuan dan per-
an serta dalam penyusunan Panduan maupun pelaksanaan-
nya, khususnya kepada Kepala Sekolah SMAN 54 Jakarta.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, bimbin-
gan dan ridho-Nya kepada kita. Aamiin Yaa Robbal’ Alamin
      
      Jakarta,  12 Juli 2021

           Panitia
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TATATERTIB
PESERTA MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH  (MPLS) DARING

SMAN 54 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

    Peserta  didik baru SMAN 54 Jakarta, diwajibkan mengikuti tatatertib MPLS 
    sebagai berikut :
1. Peserta didik baru tetap wajib melaksanakan protokoler kesehatan untuk 
    mencegah penyebaran Covid-19
2. Mengetahui jadwal kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan.
3. Mempersiapkan diri 15 menit sebelum MPLS dimulai atau ditayangkan.
4. Peserta mempersiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang 
    disampaikan dalam MPLS
5. Peserta menepati tempat yang nyaman untuk mengikuti MPLS, minimal terdapat       
     meja dan kursi yang yang cukup untuk melakukan aktivitas dengan laptop atau 
     pun menulis. (tidak di tempat tidur, sofa)
6. Peserta didik mengisi kehadiran harian,menggunakan link Google Form, yang  
     sudah disediakan
7. Menggunakan pakaian seragam sekolah asal sesuai dengan hari penayangan 
    MPLS.
8. Rambut Panjang lebih dari sebahu dijalin 2 untuk peserta didik perempuan, 
    sedangkan untuk peserta didik laki-laki rambut disisr rapi (tidak gondrong)
9. Wajib on camera saat mengikuti MPLS
10. Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan MPLS sampai selesai.
11. Bagi peseta didik baru yang mengalami kesulitan dalam mengikuti MPLS 
      dipersilahkan menghubungi mentor masing-masing.
12. Dalam hal Peserta Didik Baru  tidak hadir mengikuti MPLS dikarenakan sesuatu 
       hal, harus ada  surat keterangan dan atau keterangan lisan  dari orang tua yang 
      disampaikan ke Sekolah.
13. Menampilkan, menulis identitas dengan benar, sesuai nama yang 
      terdaftar di sekolah atau  tidak menggunakan nama samaran
14. Mematikan mic, jika tidak diperlukan untuk bertanya atau menjawab pertanyaan 
      guru.
15. Tidak melakukan aktivitas lain yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS.
16. Pada saat pembelajaran berlangsung, apabila ada keperluan misalnya ke toilet 
      harus seijin guru melaui chat.
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Jadwal Kegiatan MPLS SMAN 54 Jakarta
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Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMAN 54 Jakarta
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MARS SMAN 54 JAKARTA
(Cipt: Hj. Nurlaila Bakar)

Di bawah kibaran sang merah putih
Kita maju yakin dan pasti
Menuntut ilmu sedini hari
Untuk bekal kemudian hari

Wahai putra putri 54
Bersatulah semua

Satu kata satu bahasa
Satu bangsa dan Negara

Sekolah Menengah Atas 54
Siagakan diri, bulatkan tekad
Tuntutlah ilmu dunia akhirat

Dengan insan, iman dan taqwa

Wahai putra putri tunas bangsa
Siapkan diri semua

Meneruskan cita-cita bangsa
Dengan dasar Pancasila

HYMNE SMAN 54
(Cipt: Hj. Nurlaila Bakar)

Dalam naungan Tuhan engkau dilahirkan
SMA 54 wadah perjuangan

Satukan bulatkan semangat untuk nusa bangsa
Padukan iman, ilmu dan amal Prestasi yang mulia

Dengan syukur dan do’a padamu yang esa
Semoga tetap jaya damai dan sentosa
Semoga tetap jaya damai dan sentosa
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