TM Seleksi Paskibraka 2018
21 Feb 2018 , kegiatan
Para calon peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Kota
Jakarta Barat Tahun 2018 telah mengikuti kegiatan TM
yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Februari
2018 di Ruang Soewiryo Kantor Walikota Adm. Jakarta
Barat Gedung B Lantai 16. Sekitar 300an peserta hadir
untuk mendengarkan pemaparan tentang pelaksanaan
teknis kegiatan yg akan berlangsung mulai hari Sabtu, 24
Feb 2018 hingga Senin, 26 Feb 2018.
Para calon peserta fokus bertanya kepada panitia
mengenai perlengkapan dan pakaian apa yg harus
dikenakan saat kegiatan berlangsung serta materi-materi
yang akan diujikan. Selain itu, para calon peserta juga
banyak yg hadir guna melengkapi berkas atau dokumen
yg diperlukan sebagai syarat mengikuti kegiatan seleksi
ini.
Kepala Seksi Kepemudaan, Bapak Indra Ariesta, yang membuka kegiatan TM ini berpesan kepada para calon peserta untuk menjalani
kegiatan ini dengan baik dan menaati segala aturan yang diberlakukan. Selain itu, beliau berpesan kepada para calon peserta agar
memulai hidup mandiri serta menguatkan mental masing-masing. Pak Indra yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan
Dalam Negeri (STPDN, sekarang IPDN) berbagi pengalaman kepada para calon peserta bahwa dalam mengikuti kegiatan seleksi ini
hingga menjalani kegiatan Paskibraka nantinya tidak boleh manja. Adik-adik harus kuat mental dan menjadikan segala sesuatu yang
dijalani di kegiatan Paskibraka sebagai pelajaran untuk menjadi pemuda yang berkarakter kuat.
Dalam kegiatan ini dipaparkan bahwa para calon peserta hadir jam 06.30 WIB mengenakan seragam sekolah dengan memakai
pakaian olahraga (double) di dalamnya. Kemudian membawa alat dan buku tulis, air minum 1.5 liter, handuk good morning, alat
kerapihan, dan perlengkapan salat.
Materi TM dapat diunduh pada link berikut:
https://goo.gl/zPTXww

Pendaftaran Seleksi Paskibraka secara online masih dibuka sampai dengan hari Kamis, 22 Februari 2018 jam 18.00 sedangkan berkas
yang masih belum lengkap harus dilengkapi pada hari Jumat, 23 Februari 2018 mulai jam 15.00 hingga jam 17.00 di Sekretariat PPI
Jakarta Barat Gedung Serbaguna Lantai 2 GOR Cendrawasih Cengkareng. Pendaftaran bisa ditutup sewaktu-waktu tanpa ada
pemberitahuan dan panitia berhak menolak atau membatalkan keikutsertaan peserta dalam kegiatan ini terkait dengan kuota peserta
yg tersedia.
Apabila ada informasi yg ingin ditanyakan dapat ditujukan ke:
Kak Ega Pratama (Paskibraka 2014) – 0895336283550
Atau line dengan nama akun @ppijakbar

