
HUT SMAN 78 JAKARTA KE-41 
 
TEMA DAN KONSEP 
Dari tahun ke tahun perayaan HUT di SMAN 78 selalu menghadirkan konsep dan tema yang 
menarik. Di tahun ke 41 ini kami menampilkan tema yang berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya, yaitu "EUROPHORIA". Tema ini kami pilih dalam rangka menyambut Piala 
Dunia EURO 2016. Suasana sepak bola yang dikemas dalam kebudayaan Eropa akan 
ditampilkan melalui dekorasi dan grafis serta melalui kegiatan J.Arx. 
 
SELEBRASI HUT 
Upacara perayaan HUT SMAN 78 dari tahun ke tahun selalu berupa pagelaran pentas seni 
dan musik yang bertempat di SMAN 78 Jakarta. Acara ini bertujuan untuk mewadahi 
kemampuan siswa-siswi SMAN 78 dalam berkreasi dan sekaligus menjadi wadah untuk 
mengembangkan kemampuan siswa-siswi dalam membuat sebuah pentas seni yang 
menghibur dengan segala unsurnya. Selain itu, perayaan ini bertujuan untuk menumbuhkan 
rasa cinta terhadap SMAN 78 seiring bertambahnya usia. 
 
J.Arx 
J.Arx (SMAN 78 Art and Culture Exhibition) merupakan sub acara dari rangkaian perayaan 
HUT SMAN 78 yang telah ada dari tahun-tahun sebelumnya. J.Arx dilaksanakan bersamaan 
dengan hari selebrasi HUT yaitu pada tanggal 22 Januari 2016. Penyelenggaraan J.Arx 
berupa bazaar dan pameran yang bertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan 
siswa/i yang dikemas dalam bentuk pameran seni dan budaya, yang dikelola oleh siswa/i 
SMAN 78. Tema J.Arx selalu mengikuti tema perayaan HUT yang berbeda setiap tahunnya. 
 
SUNATAN MASSAL 
Sunatan massal adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu anak laki-laki yang berasal 
dari keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai manusia. 
Sunatan massal ini akan diadakan pada tanggal 19 Desember 2015 dan bertempat di SMAN 
78 Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian dengan cara 
menolong sesama atas rasa syukur atas bertambahnya usia SMAN 78. 
 
DORAS 
Donor Darah Siswa atau yang sering disingkat dengan DORAS akan dilaksanakan pada 
tanggal 21 Januari 2016, satu hari sebelum acara selebrasi HUT SMAN 78 ke-41. Kegiatan ini 
akan diikuti oleh siswa-siswi yang sudah berumur 17 tahun dan guru-guru SMAN 78 Jakarta. 
Kegiatan ini akan bekerjasama dengan PMI dan bertempat di SMAN 78 Jakarta. Tujuan dari 
DORAS adalah meningkatkan kepedulian dengan cara mendonorkan darah. 
 
Turnamen Futsal Alumni 
Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar alumni SMAN 78 Jakarta. 
Kegiatan ini akan dilakukan dalam rangka menyambut HUT SMAN 78 ke-41. 
 
Kirab Budaya 
Kirab Budaya ini akan diadakan saat hari puncak perayaan HUT SMAN 78 ke-41. Kirab ini 
akan diselenggarakan sesuai tema HUT SMAN 78. 


