
 

Website: www.sman10pentagonkaur.sch.id

 
Nomor      : 421.3/111/SMAN.10.01/202
Lampiran   : 1 lembar  
Hal      : Pemberitahuan
 
Yth. Orang Tua/Wali  Siswa SMAN 10 Pentagon
di   
      Tempat 
 
Dengan hormat, 
Mempertimbangkan bahwa: 

a. Kalender Pendidikan (Kaldik) TP. 2021/2022 Tahun Pelajaran 
b. Program matrikulasi SMA 

dimulai pada saat sekolah reguler membuka PPDB;
c. Hasil rapat PTK SMA Negeri 10 Pentagon tanggal

prosedur masuk asrama, serta
 

Mempedomani: 
a. Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK
b. SE Gubernur Bengkulu Nomor

Pedoman Sistem Kerja  Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru  di Lingkungan
Bengkulu; 

c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Be
tentang Petunjuk Teknis PPDB SMA Provinsi Bengkulu Tahun 2021/2022

d. Hasil Rapat Koordinasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Bintuhan bersama Kepala Sekolah SMA, 
SMK, SLB, dan Pengawas se  Kabupaten Kaur terkait  
Tanggal 25 Juni 2021 
 

Dengan ini diberitahukan: 
1. Peserta didik kelas XI dan kelas XII kembali ke asrama pada hari Sabtu  tanggal 3 Juli 2021 mulai pukul 

Pukul 17.30 WIB.  
2. Peserta didik kelas XI dan kelas XII yang tergabung dalam panitia matrikulasi tahun 2021 kembali ke asrama pada 

hari Jumat  tanggal 2 Juli 2021 mulai pukul 
3. Peserta Didik Baru (kelas X)

pada pukul 07.30 WIB, karena akan didahului 
asrama dan Student Advisor
WIB. 

4. Ketentuan kembali ke asrama bagi peserta didik kelas XI dan XII adalah sebagai berikut:
a. Peserta didik yang akan masuk asrama  harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam keadaan 

menderita sakit comorbi
b. Bagi peserta didik yang belum dapat masuk asrama pada tanggal seperti tersebut di atas 

memberitahu sekolah dengan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter.
c. Setiap peserta didik yang akan masuk asrama diwajibkan membawa masker minimal 5 lembar dan satu botol 

kecil hand sanitizer. 
d. Ketika sampai di sekolah

kesehatan dengan pengukuran su
melakukan  3M (Memakai masker, mencuci tangan, dan  menjaga jarak) di bawah pengawasan tenaga 
kesehatan sekolah, guru, pengasuh dan fasilitator.

e. Membawa hasil rapid test antigen
berangkat atau dapat juga dilakukan di Bintuhan).

5. Khusus bagi peserta didik baru (kelas X)
sebagaimana tertera pada 
a. Membawa bibit tanaman buah 
b. Menggunakan/membawa pakaian seragam sekolah asal (putih biru, pramuka, batik, dan/atau olahraga).
c. Membawa pakaian sehari
d. Membawa perlengkapan ibadah, seperti mukena, sajadah, peci, dll. (bagi yang beragama Islam).
e. Membawa Alquran / Alkitab / buku
f. Membawa sepatu sekolah, sepatu olahraga, dan sendal masing

kaos kaki putih dan kaos kaki hitam 

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMA NEGERI 10 KAUR (PENTAGON)
BOARDING SCHOOL

Ds. Gedung Sako II, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur, Bengkulu, 38963
www.sman10pentagonkaur.sch.id  Email: sman10pentagon.kaur@gmail.com

/SMAN.10.01/2021 

Pemberitahuan Masuk Asrama dan Matrikulasi 

Siswa SMAN 10 Pentagon 

 
Kalender Pendidikan (Kaldik) TP. 2021/2022 Tahun Pelajaran 
Program matrikulasi SMA Negeri 10 Pentagon yang merupakan bagian dari rangkaian PPDB tahun 2021 
dimulai pada saat sekolah reguler membuka PPDB; 
Hasil rapat PTK SMA Negeri 10 Pentagon tanggal 31 Mei 2021 tentang pembentukan panitia matrikulasi
prosedur masuk asrama, serta 

RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK
SE Gubernur Bengkulu Nomor : 800/870/BKD/2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua 
Pedoman Sistem Kerja  Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru  di Lingkungan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Be
tentang Petunjuk Teknis PPDB SMA Provinsi Bengkulu Tahun 2021/2022
Hasil Rapat Koordinasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Bintuhan bersama Kepala Sekolah SMA, 
SMK, SLB, dan Pengawas se  Kabupaten Kaur terkait  SE Gubernur Bengkulu Nomor
Tanggal 25 Juni 2021 Tanggal 29 Juni 2021. 

      

Peserta didik kelas XI dan kelas XII kembali ke asrama pada hari Sabtu  tanggal 3 Juli 2021 mulai pukul 

Peserta didik kelas XI dan kelas XII yang tergabung dalam panitia matrikulasi tahun 2021 kembali ke asrama pada 
hari Jumat  tanggal 2 Juli 2021 mulai pukul 08.00 s.d. Pukul 17.30 
Peserta Didik Baru (kelas X) masuk asrama dengan diantar orang tua/wali

0 WIB, karena akan didahului dengan acara temu orang tua dengan kepala sekolah, kepala 
Advisor  sebelum pembukaan matrikulasi. Pembukaan matrikulasi direncanakan pukul 09.00 

uan kembali ke asrama bagi peserta didik kelas XI dan XII adalah sebagai berikut:
Peserta didik yang akan masuk asrama  harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam keadaan 

omorbid (penyakit jantung, asma, TBC, leukimia, gagal ginjal dan lain
Bagi peserta didik yang belum dapat masuk asrama pada tanggal seperti tersebut di atas 

beritahu sekolah dengan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter.
iap peserta didik yang akan masuk asrama diwajibkan membawa masker minimal 5 lembar dan satu botol 

 
Ketika sampai di sekolah, sebelum masuk asrama  peserta didik akan dilakukan sterilisasi dan pemeriksaan 
kesehatan dengan pengukuran suhu tubuh, setelah itu wajib menerapkan protokol kesehatan dengan 
melakukan  3M (Memakai masker, mencuci tangan, dan  menjaga jarak) di bawah pengawasan tenaga 

, guru, pengasuh dan fasilitator. 
rapid test antigen non reaktif (dapat dilakukan di daerah asal maksimal sehari sebelum 

berangkat atau dapat juga dilakukan di Bintuhan). 
peserta didik baru (kelas X) untuk pertama kali masuk asrama, di

sebagaimana tertera pada huruf a, b, c, d dan e di atas  diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Membawa bibit tanaman buah dalam pot atau polibag minimal 1 batang.
Menggunakan/membawa pakaian seragam sekolah asal (putih biru, pramuka, batik, dan/atau olahraga).
Membawa pakaian sehari-hari (formal dan/atau nonformal maksimal
Membawa perlengkapan ibadah, seperti mukena, sajadah, peci, dll. (bagi yang beragama Islam).
Membawa Alquran / Alkitab / buku-buku bacaan ilmu pengetahuan lainnya.
Membawa sepatu sekolah, sepatu olahraga, dan sendal masing

putih dan kaos kaki hitam minimal 1 pasang. 

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMA NEGERI 10 KAUR (PENTAGON) 
BOARDING SCHOOL 

Ds. Gedung Sako II, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur, Bengkulu, 38963 
sman10pentagon.kaur@gmail.com, NPSN 69766210, Tlp. (0739) 2010867 

Kalender Pendidikan (Kaldik) TP. 2021/2022 Tahun Pelajaran Baru di mulai tanggal 12 Juli 2021; 
Negeri 10 Pentagon yang merupakan bagian dari rangkaian PPDB tahun 2021 

2021 tentang pembentukan panitia matrikulasi

RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK; 
800/870/BKD/2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua 

Pedoman Sistem Kerja  Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru  di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 420/3469/DIKBUD/2021 
tentang Petunjuk Teknis PPDB SMA Provinsi Bengkulu Tahun 2021/2022; 
Hasil Rapat Koordinasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Bintuhan bersama Kepala Sekolah SMA, 

SE Gubernur Bengkulu Nomor : 800/870/BKD/2021 

   

Peserta didik kelas XI dan kelas XII kembali ke asrama pada hari Sabtu  tanggal 3 Juli 2021 mulai pukul 08.00

Peserta didik kelas XI dan kelas XII yang tergabung dalam panitia matrikulasi tahun 2021 kembali ke asrama pada 
17.30 WIB.  

masuk asrama dengan diantar orang tua/wali pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021
temu orang tua dengan kepala sekolah, kepala 

. Pembukaan matrikulasi direncanakan pukul 09.00 

uan kembali ke asrama bagi peserta didik kelas XI dan XII adalah sebagai berikut: 
Peserta didik yang akan masuk asrama  harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam keadaan 

ma, TBC, leukimia, gagal ginjal dan lain-lain) 
Bagi peserta didik yang belum dapat masuk asrama pada tanggal seperti tersebut di atas karena sakit, 

beritahu sekolah dengan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter. 
iap peserta didik yang akan masuk asrama diwajibkan membawa masker minimal 5 lembar dan satu botol 

sebelum masuk asrama  peserta didik akan dilakukan sterilisasi dan pemeriksaan 
hu tubuh, setelah itu wajib menerapkan protokol kesehatan dengan 

melakukan  3M (Memakai masker, mencuci tangan, dan  menjaga jarak) di bawah pengawasan tenaga 

dapat dilakukan di daerah asal maksimal sehari sebelum 

untuk pertama kali masuk asrama, di samping mengikuti petunjuk 
di atas  diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

minimal 1 batang. 
Menggunakan/membawa pakaian seragam sekolah asal (putih biru, pramuka, batik, dan/atau olahraga).

maksimal 10 stel). 
Membawa perlengkapan ibadah, seperti mukena, sajadah, peci, dll. (bagi yang beragama Islam). 

buku bacaan ilmu pengetahuan lainnya. 
Membawa sepatu sekolah, sepatu olahraga, dan sendal masing-masing hanya 1 pasang, serta membawa 

Negeri 10 Pentagon yang merupakan bagian dari rangkaian PPDB tahun 2021 

2021 tentang pembentukan panitia matrikulasi dan 

800/870/BKD/2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua 
Pemerintah Provinsi 

: 420/3469/DIKBUD/2021 

Hasil Rapat Koordinasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Bintuhan bersama Kepala Sekolah SMA, 
800/870/BKD/2021 

08.00 s.d. 

Peserta didik kelas XI dan kelas XII yang tergabung dalam panitia matrikulasi tahun 2021 kembali ke asrama pada 

Senin tanggal 5 Juli 2021 
temu orang tua dengan kepala sekolah, kepala 

. Pembukaan matrikulasi direncanakan pukul 09.00 

Peserta didik yang akan masuk asrama  harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam keadaan 

karena sakit, wajib  

iap peserta didik yang akan masuk asrama diwajibkan membawa masker minimal 5 lembar dan satu botol 

sebelum masuk asrama  peserta didik akan dilakukan sterilisasi dan pemeriksaan 
hu tubuh, setelah itu wajib menerapkan protokol kesehatan dengan 

melakukan  3M (Memakai masker, mencuci tangan, dan  menjaga jarak) di bawah pengawasan tenaga 

dapat dilakukan di daerah asal maksimal sehari sebelum 

mengikuti petunjuk 

Menggunakan/membawa pakaian seragam sekolah asal (putih biru, pramuka, batik, dan/atau olahraga). 

membawa 



g. Membawa 1 buah ember plastik bertutup dan 1 buah keranjang plastik muatan 20 
merah untuk putri dan warna hijau untuk putra)

h. Diperbolehkan membawa botol minuman dan bagi peserta didik putri diperbolehkan membawa boneka hanya 
1 buah. 

i. Semua bawaan peserta didik (huruf a sampai dengan h) merupakan barang
wajib diberitanda yang tidak mudah dihapus dengan tulisan 

 
Hal-hal yang belum tertuang secara eksplisit dalam surat pemberitahuan ini dapat mengomfirmasi pihak asrama 
dan/atau pihak sekolah SMA Negeri 10 
 

1. Ust. Sunardi     (Kepala Asrama)   
2. Sri Jumiati EF  (Fasilitator Putri)   
3. Okta Pratama  (Waka Kesiswaan) 
4. Susidawati      (Waka Humas)

 
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melindungi anak
yang menjalankan kewajibannya dalam menuntut ilmu dan kita semua 
 
 

 
 
 
Tembusan:   
Salinan Surat Pemberitahuan
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Bintuhan di Tanjung Iman.
3. Ketua Komite SMAN 10 
 

 

 

 

 

 

 

Membawa 1 buah ember plastik bertutup dan 1 buah keranjang plastik muatan 20 
merah untuk putri dan warna hijau untuk putra) 
Diperbolehkan membawa botol minuman dan bagi peserta didik putri diperbolehkan membawa boneka hanya 

Semua bawaan peserta didik (huruf a sampai dengan h) merupakan barang
wajib diberitanda yang tidak mudah dihapus dengan tulisan kode unik 

hal yang belum tertuang secara eksplisit dalam surat pemberitahuan ini dapat mengomfirmasi pihak asrama 
dan/atau pihak sekolah SMA Negeri 10 Pentagon, dengan nomor kontak:

(Kepala Asrama)    0812 1711 9928 
(Fasilitator Putri)    0821 7742 1172 
(Waka Kesiswaan)  0853 6728 8304 
(Waka Humas)  0822 8120 6111 

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melindungi anak
yang menjalankan kewajibannya dalam menuntut ilmu dan kita semua 

 

      
Surat Pemberitahuan kembali ke asrama dan matrikulasi ini disampaikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
Dinas Pendidikan Wilayah IX Bintuhan di Tanjung Iman.

SMAN 10 Pentagon di Bintuhan. 

Membawa 1 buah ember plastik bertutup dan 1 buah keranjang plastik muatan 20 – 40 liter (usahakan

Diperbolehkan membawa botol minuman dan bagi peserta didik putri diperbolehkan membawa boneka hanya 

Semua bawaan peserta didik (huruf a sampai dengan h) merupakan barang-barang milik pribadi, ka
kode unik masing-masing peserta didik. 

hal yang belum tertuang secara eksplisit dalam surat pemberitahuan ini dapat mengomfirmasi pihak asrama 
Pentagon, dengan nomor kontak: 

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melindungi anak-anak kita 
yang menjalankan kewajibannya dalam menuntut ilmu dan kita semua diberi kesabaran. Aamiin. 

 Bintuhan,  29 Juni 2021 
 

 

 

  
disampaikan dengan hormat kepada: 

Provinsi Bengkulu di Bengkulu. 
Dinas Pendidikan Wilayah IX Bintuhan di Tanjung Iman. 

usahakan warna 

Diperbolehkan membawa botol minuman dan bagi peserta didik putri diperbolehkan membawa boneka hanya 

barang milik pribadi, karena itu 

hal yang belum tertuang secara eksplisit dalam surat pemberitahuan ini dapat mengomfirmasi pihak asrama 

anak kita 


