


KETENTUAN UMUM

1. MPLS daring dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dimulai dari hari selasa tanggal 14 juli sampai dengan
hari rabu tanggal 16 Juli 2020. Semua peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara.

2. Gladi bersih MPLS daring dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 13.30. Semua peserta wajib
mengikuti gladi bersih.

3. Semua peserta wajib follow dan subscribe akun media sosial sekolah (Instagram, Facebook, dan 
Youtube) sebelum MPLS daring berlangsung. Link media sosial tercantum di website sekolah pada 
alamat berikut: www.smkpesat.sch.id

4. Peserta mengenakan seragam putih-biru selama kegiatan MPLS daring berlangsung.

5. Peserta mengikuti kegiatan MPLS daring tepat waktu.

6. Peserta melaksanakan segala ketentuan dan instruksi selama MPLS daring berlangsung.

7. Peserta berpartisipasi aktif dan menunjukkan kerja sama yang baik dalam kegiatan MPLS.

8. Peserta memperhatikan etika dan tata krama dalam berkomentar selama kegiatan MPLS daring 
berlangsung. Peserta yang melanggar akan langsung dikeluarkan dari acara.

http://www.smkpesat.sch.id/
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9. Peserta mengirimkan foto dokumentasi keikutsertaan ke folder Google Drive (link dibagikan di 

grup oleh pendamping gugus). Foto harus memperlihatkan wajah peserta dan layar perangkat
yang menunjukkan berlangsungnya acara dan diberi keterangan nama serta kelas. 

a. Dokumentasi hari pertama: 

-Saat opening ceremony

-Saat materi 1 berlangsung

b. Dokumentasi hari kedua: Saat materi 2 berlangsung

c. Dokumentasi hari ketiga: Saat materi 3 berlangsung

10. Peserta wajib mengisi Borang Kegiatan Siswa (BKS) di akhir acara pada setiap harinya sebagai
bukti keikutsertaan. Peserta yang tidak mengisi BKS dianggap tidak hadir dalam kegiatan
MPLS daring.

11. Siswa/i yang menunjukkan performa terbaik selama kegiatan MPLS daring berlangsung akan
mendapatkan reward dari panitia.



KETENTUAN TEKNIS
1. Peserta mempersiapkan kuota minimal 10 GB untuk mendukung kegiatan MPLS daring.

2. Peserta memastikan kualitas jaringan internet di tempat masing-masing, jika kualitasnya kurang
baik disarankan untuk mengganti provider yang digunakan.

3. Peserta memastikan perangkat yang digunakan dapat mendukung kegiatan MPLS daring. Jika
perangkat yang digunakan saat ini kurang maksimal untuk mendukung kegiatan, disarankan
untuk menggunakan perangkat lain.

4. Peserta menonaktifkan suara (mute) selama kegiatan MPLS daring berlangsung, kecuali jika
diinstruksikan sebaliknya.

5. Peserta telah mengunduh aplikasi berikut di perangkat masing-masing:
a. ZOOM Cloud Meetings
b. Google Classroom
c. Google Drive
d. Whatsapp
e. Youtube



KETENTUAN TEKNIS

Peserta wajib mempelajari dan mencoba fitur dalam aplikasi-aplikasi tersebut secara mandiri
sebelum MPLS dimulai. Berikut adalah link video tutorial sebagai referensi:

a. ZOOM Cloud Meetings

Melalui HP

https://www.youtube.com/watch?v=pLGbGM2CPUM

Melalui PC

https://www.youtube.com/watch?v=VQP8RhI2R_k

https://www.youtube.com/watch?v=pLGbGM2CPUM
https://www.youtube.com/watch?v=VQP8RhI2R_k
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b. Google Classroom

-Melalui PC

https://www.youtube.com/watch?v=0RrMAjox
D0w

-Melalui HP

https://www.youtube.com/watch?v=sVlamGLq
FMo

c. Google Drive

Melalui PC

https://www.youtube.com/watch?v=Hu0Caay
nLYY

Melalui HP

https://www.youtube.com/watch?v=lguNRM4t
Lfw

Mengirim File dari Google Drive ke Google 
Classroom:

https://www.youtube.com/watch?v=6HVZCiOY
M-A

https://www.youtube.com/watch?v=0RrMAjoxD0w
https://www.youtube.com/watch?v=sVlamGLqFMo
https://www.youtube.com/watch?v=Hu0CaaynLYY
https://www.youtube.com/watch?v=lguNRM4tLfw
https://www.youtube.com/watch?v=6HVZCiOYM-A

