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BUDAYA SMK NEGERI 1 SAMARINDA  
 

Budaya sekolah merupakan kumpulan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan 
mendominasi kehidupan sekolah dengan memerlukan dukungan dari seluruh  warga 
sekolah dan menjadi tuntunan sekolah untuk  mengeluarkan kebijakan dan aturan 
tentang tata cara yang ada dalam sekolah.  
 
Budaya Sekolah SMK Negeri 1 Samarinda : 
  

1. Visi Misi Sekolah sebagai Agen Perubahan 
 
1.1. Visi SMK Negeri 1 Samarinda 

”Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bertaraf internasional, lulusannya 
berbudi luhur, terampil, berjiwa entrepreneur, berwawasan lingkungan 
berlandaskan Iman dan Taqwa ” 
 

1.2.   Misi  SMK  Negeri 1 Samarinda 
1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum 

keunggulan lokal, nasional dan Internasional 
1.2.2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan 

keunggulan watak, dan budi pekeri yang luhur bangsa Indonesia. 
1.2.3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan 

tuntutan dunia kerja. 
1.2.4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang mengapresiasikan 

pengembangan lingkungan, iman dan taqwa. 
 

Maka di SMK Negeri 1 Samarinda berbagai macam kegiatan yang 
berhubungan dengan visi-misi sekolah : 

 
1.3. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang berwawasan kebangsaan. Bentuk 

kegiatan : a) menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar  dalam 
kegiatan belajar, b) Menegakkan tata tertib sekolah, c) menyanyikan lagu wajib 
dalam upacara 
 

1.4. Meningkatkan komitmen seluruh warga sekolah untuk mengembangkan nilai- 
nilai, yaitu:  

a) Menjalankan syariat agama dengan benar 
b) Mengasah jiwa entrepreneur melalui kegiatan kewirausahaan sekolah 
c) Rasa memiliki dan tanggung jawab pada masyarakat  
d) Memiliki disiplin diri  
e) Menghargai dan menghormati orang lain  
f) Berorientasi pada pemecahan masalah  
g) Berkomunikasi dengan baik  
h) Sadar budaya dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan  
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1.5. Komitmen seluruh pendidik dan tenaga kependidikan terhadap tugas pokok 
dan fungsinya. Bentuk kegiatan yang mendukung pencapaian visi SMK Negeri 
1 Samarinda yaitu a) guru  memiliki peran utama (role model), b) setiap enam 
bulan sekali diadakan kegiatan personal development, yaitu kegiatan yang 
ditujukan untuk semua guru dengan tujuan menambah ilmu dan wawasan 
guru. Misalnya kegiatan IHT, seminar dan Diklat profesi. 

 
1.6. Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran 

dan administrasi sekolah. Bentuk kegiatan : SMK Negeri 1 Samarinda yaitu a) 
penerapan sistem online untuk Penerimaan Siswa Baru, Pembelajaran, 
penilaian, b) setiap kelas dilengkapi dengan LCD projector, C) pemasangan 
Wifi   
 

1.7. Mengembangkan minat, bakat dan kreativitas siswa agar tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Bentuk  kegiatan yang 
mendukung pencapaian visi SMK Negeri 1 Samarinda yaitu  mengikuti 
berbagai macam kegiatan, seperti a) kegiatan ekstrakurikuler, b) kesenian 
(audio- visual), c) mengikuti berbagai macam lomba, d) bantuan modal usaha. 

 
2. Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun (5S) 

Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun (5S)  yang diterapkan di SMK Negeri 1 
Samarinda memiliki tujuan yaitu saling menghormati terhadap sesama manusia, 
baik itu terhadap orang yang termasuk golongan kelas atas maupun bawah. Sebab, 
pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa 
orang lain. Budaya Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun (5S) dilakukan 
ketika bertemu dengan seseorang, yaitu dengan cara menyapa terlebih dahulu 
sehingga mencerminkan sikap ramah warga sekolah SMK Negeri 1 Samarinda.  

 
3. Ritual 

Ritual merupakan kegiatan yang berupaya menunjukkan tujuan dan makna dari 
kegiatan yang dilakukan yang dilakukan secara terus menerus dan dianggap 
penting bagi pelakunya. Di SMK Negeri 1 Samarinda terdapat berbagai macam 
ritual, yaitu:  
3.1. Mengaji Al Qur’an selama 7 menit sebelum berdo’a bersama.  Tujuan agar 

siswa bisa dan terbiasa membaca Al Qur’an serta dapat menjalankan perintah 
agama sesuai tuntunan Al Qur’an 

3.2. Berdoa bersama. Berdoa bersama dilakukan ketika akan memulai kegiatan 
belajar mengajar, menjelang Ulangan/Ujian. Untuk siswa bukan muslim juga 
terdapat kegiatan doa bersama yang akan di koordinir gura agamanya masing-
masing.  Tujuan do’a bersama adalah belajar bersyukur terhadap kehidupan 
ini, selalu mengingat Tuhan, dan mempererat persaudaraan.  

3.3. Menyanyikan lagu Mars Negeri 1 Samarinda. Menyanyikan lagu Mars 
Negeri 1 Samarinda merupakan hal yang wajib dilakukan setelah doa 
bersama. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat belajar, cinta dan 
bangga pada almamater. 

 
4. Perayaan dan Tradisi  

Perayaan dan tradisi yang terdapat di SMK Negeri 1 Samarinda adalah upacara 
bendera yang diakukan setiap bulan hari Senin dan hari-hari Nasional. Selain itu 
terdapat  perayaan moving on celebration yaitu perayaan melepas siswa kelas XII 
yang  telah lulus. 
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5. Artifacts  
Artifact atau benda-benda hasil karya manusia berupa benda-benda lukisan-lukisan, 
koran dan bacaan di ruang tunggu & tamu, hiasan bunga dan meja serta kursi yang 
umumnya sering dijumpai di rumah. Benda-benda tersebut merupakan benda-
benda milik SMK Negeri 1 Samarinda yang berasal dari sumbangan, hasil karya 
siswa maupun pengadaan. Tujuannya adalah  menjadikan sekolah sebagai rumah 
ke dua bagi siswa, sebab selama 10 jam siswa menghabiskan waktunya di sekolah. 
Sehingga sekolah membuat setiap bagian ruang tampak seperti ruangan di rumah, 
agar siswa dan setiap orang yang berada di sekolah tersebut merasa betah dan 
nyaman.  

 
6. Rutinitas  

Rutinitas merupakan kegiatan yang intensitasnya sering dilakukan sehingga sering 
disebut sebagai kegiatan yang sering dilakukan pada waktu tertentu.  
6.1. Personal Development. Kegiatan yang ditujukan untuk para guru yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan diri dan mengembangkan diri, 
misalnya acara IHT setiap awal tahun ajaran baru, seminar atau Diklat profesi. 

6.2. Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kegiatan yang diakukan setiap masuk 
tahun ajaran baru yang ditujukan kepada siswa yang baru masuk SMK Negeri 
1 Samarinda. Biasanya dilakukan selama tiga hari dan siswa akan mengikuti 
kegiatan yang diadakan sekolah sebagai salah satu pengenalan lingkungan 
dan budaya SMK Negeri 1 Samarinda. 

6.3. Mini Olympic, School Production, Class Meeting, LKS. Kegiatan ini 
termasuk kegiatan hiburan yang dilaksanakan setiap akhir semester genap 
dan perayaan Hari Kemerdekaan. Bentuk kegiatan ini adalah lomba-lomba, 
pameran hasil karya ilmiah dan karya seni siswa, serta kegiatan yang berupa 
pertunjukan yang dilakukan oleh warga sekolah yang ingin menyalurkan minat 
dan bakat. Misalnya pertunjukan drama, tari dan lomba menyanyi, Lomba 
Ketrampilan Siswa, Lomba Pidato Bahasa Inggris dan sebagainya.  

6.4. Literacy Day. Kegiatan ini biasa disebut dengan hari sastra, yaitu kegiatan 
yang dilakukan dengan mengadakan bedah buku atau pameran buku, lomba 
menulis, lomba membaca cepat, lomba meresume. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengajak dan menumbuhkan gemar membaca bagi setiap orang serta 
kegiatan memperkenalkan sekolah kepada masyarakat luas.  

6.5. Student Conduct Management (SCM). Merupakan kebijakan penerapan 
disiplin berprilaku kepada siswa. Misalnya siswa yang memiliki perilaku baik 
selama di sekolah, yaitu dengan diberikan penghargaan atau poin yang biasa 
disebut good conduct slip (GSL). Selain itu, siswa yang memiliki perilaku 
kurang baik di sekolah akan mendapat sanksi yang tertulis dalam misconduct 
slip (MSL). Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa dengan 
menanamkan nilai- nilai positif dalam keseharian. 
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Di lingkungan sekolah yang menjadi “hukum” nya adalah tata tertib sekolah. 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998: 37), mengemukkan bahwa 
“peraturan tata tertib sekolah adalah peraturan yang mengatur segenap tingkah laku 
para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung 
pendidikan”.  

 

Tata Tertib SMK Negeri 1 Samarinda : 
 

1. Tertib Administrasi 
1.1. Setiap siswa  wajib daftar ulang setiap kenaikan tingkat/kelas 
1.2. Setiap siswa  wajib memenuhi kewajiban administrasi lain bila diperlukan 

sewaktu-waktu. 
 

2. Tertib Hukum 
2.1. Siswa wajib menjaga nama baik almamater. 
2.2. Siswa wajib menaati segala peraturan/tata tertib sekolah. 
2.3. Memenuhi kesanggupan/pernyataan selama menjadi siswa. 

2.3.1. Sanggup tidak menikah selama menjadi siswa. 
2.3.2. Sanggup melestarikan keindahan, kebersihan sekolah dan 

lingkungannya. 
2.3.3. Sanggup menjaga keamanan sekolah. 
2.3.4. Sanggup menerima sanksi yang ditetapkan sekolah apabila ternyata 

melakukan pelanggaran. 
2.4. Siswa tidak merokok selama di sekolah atau selama masih berpakaian 

seragam sekolah. 
2.5. Siswa dilarang membawa senjata tajam selama di sekolah atau sewaktu 

berpakaian seragam sekolah. 
2.6. Siswa sebaiknya berhati-hati untuk tidak mengotori sekolah. Gunakan tempat 

sampah sesuai dengan fungsi dan jenis sampahnya. 
2.7. Siswa tidak diizinkan untuk membeli makanan dari toko/kantin lain selain dari 

toko/kantin yang ditunjuk sekolah. 
 

3. Tertib Upacara 
3.1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara dengan ketentuan berpakaian seragam 

sekolah lengkap atribut OSIS, topi sekolah dan jaket almamater 
3.2. Setiap siswa wajib mengikuti upacara nasional dengan seragam sekolah yang 

sudah ditentukan. 
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4. Tertib Organisasi 
4.1. Setiap siswa wajib menjadi anggota OSIS SMK Negeri 1 Samarinda. 
4.2. Setiap siswa wajib memiliki kartu OSIS. 
4.3. Setiap siswa wajib memenuhi kewajibannya sebagai anggota OSIS. 
4.4. Setiap siswa tidak dibenarkan mengikuti organisasi lain/selain OSIS. 
4.5. Setiap siswa wajib saling menghormati sesama anggota/teman. 
4.6. Setiap siswa wajib menjadi anggota perpustakaan sekolah 
4.7. Setiap siswa kelas X dan XI wajib mengikuti kegiatan Pramuka  

 
5. Tertib Bersikap 

5.1. Siswa wajib senantiasa berbahasa yang baik selama di sekolah. 
5.2. Siswa senantiasa hormat kepada teman, guru dan karyawan SMK Negeri 1 

Samarinda dimanapun berada. 
5.3. Siswa wajib santun berbahasa / berbicara, santun berbusana, dan santun 

berperilaku, Siswa wajib membiasakan 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan 
Santun) jika bertemu warga sekolah baik di dalam maupun di luar lingkungan 
sekolah. 

5.4. Siswa wajib berlaku jujur (anti korupsi), cinta lingkungan hidup dan cinta tanah 
air. 

5.5. Siswa mempunyai hak pribadi dan martabat. Kekerasan verbal atau fisik dan 
perilaku merusak mendapat pengawasan dan sanksi. Setiap individu tidak 
boleh mempunyai perasaan untuk membalas dendam, dalam berbicara atau 
dalam perbuatan seperti merusak sehingga tidak akan ditoleransi. 
 

6. Tertib Berbusana 
6.1. Setiap siswa wajib mengenakan pakaian sekolah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku baik bentuk/potongan, atribut maupun waktu pemakaiannya. 
Siswa wajib memakai sepatu berwarna hitam bertali dan kaos kaki berwarna 
putih. Siswa wajib memakai ikat pinggang berwarna hitam dan topi SMK 
Negeri 1 Samarinda. 

6.2. Pakaian Seragam  
6.2.1. Pakaian seragam (warna, potongan, bentuk) ditentukan sekolah. 
6.2.2. Pakaian seragam putih dan abu-abu dipakai pada hari Senin –  Rabu 
6.2.3. Pakaian praktik/pakaian Paket Keahalian diapakai pada hari Kamis  
6.2.3. Pakaian  batik  dan  bawahan hitam dipakai pada hari Jum’at 
6.2.4. Pakaian pramuka dipakai pada hari Sabtu 
 
Untuk menjaga ketertiban dalam berseragam, siswa diwajibkan memasukan 
baju seragam di lingkungan sekolah, kecuali bagi yang berjilbab diperkenankan 
untuk tidak dimasukan. 
 

6.3. Diperkenankan memakai Pakaian Jilbab sesuai aturan syari`at Islam 
6.4. Pakaian Olah Raga. 

6.4.1. Pakaian Olah Raga dipakai pada waktu mengikuti pelajaran olah raga. 
6.4.2. Pakaian Olah Raga dipakai pada waktu olah raga massal, kerja bakti 

yaitu hari Sabtu pagi. 
6.4.3. Pakaian Olah Raga (warna, potongan, bentuk) ditentukan sekolah. 

6.5. Pakaian Jaket Almamater dan pakaian praktik 
6.5.1. Bentuk jaket almamater ditentukan oleh sekolah  
6.5.2. Pakaian praktik dipakai pada hari Kamis, saat mengikuti pelajaran 

praktik industri atau hari-hari khusus yang ditentukan oleh sekolah 
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6.6. Tertib Berdandan 
6.6.1. Siswa tidak diperkenankan memakai perhiasan/asesoris berupa 

apapun. 
6.6.2. Rambut ditata rapi tidak dicat warna, tidak gondrong (siswa putra). 
6.6.3. Siswa tidak diperkenankan memakai jaket selama di lingkungan sekolah 

kecuali jaket almamater 
6.6.4. Siswa tidak bertato dan bertindik (siswa putra). 

 
7. Tertib Mengikuti Pelajaran 

7.1. Setiap siswa wajib mengikuti semua mata pelajaran. 
7.2. Setiap siswa wajib melaksanakan/mengerjakan tugas yang diberikan dalam 

setiap mata pelajaran. 
7.3. Setiap siswa wajib mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diprogramkan 

sekolah. 
7.4. Setiap siswa wajib mengikuti tes/ulangan harian (formatif), ulangan ulangan 

tengah semester, ulangan semester, uji kompetensi, ujian sekolah dan ujian 
nasional. 

 
8. Tertib Masuk dan Meninggalkan Sekolah 

8.1.  Siswa terlambat masuk diatur sebagai berikut : 
8.1.1. Siswa terlambat masuk lebih dari 5 (lima) menit dari jam masuk yang 

ditentukan harus memperoleh izin tertulis dari Waka Bidang Kesiswaan  
(WKS2) atau guru piket. 

8.1.2. Siswa terlambat masuk lebih dari 15 (lima belas) menit dari jam masuk 
tidak boleh mengikuti jam berikutnya, boleh masuk setelah mendapat 
izin tertulis dari Waka Bidang Kesiswaan (WKS2) atau guru piket. 

8.1.3. Siswa terlambat empat kali dalam satu bulan akan dipanggil orang 
tuanya untuk dimintai keterangan. 

 
            8.2. Siswa memasuki lingkungan sekolah diatur sebagai berikut : 

8.2.1. Siswa diharuskan memasuki lingkungan sekolah lewat pintu yang 
tersedia. 

8.2.2. Siswa yang membawa sepeda/kendaraan harus diletakkan secara 
teratur/rapi dan diupayakan perkelas di tempat parkir, dan sepeda 
/kendaraan harus dikunci. Apabila terjadi kehilangan menjadi tanggung 
jawab siswa sendiri. 

8.2.3. Keluar masuk lingkungan sekolah di luar jam yang seharusnya harus 
seizin SATPAM Sekolah. 

8.2.4. Siswa wajib berpakaian sekolah saat masuk/keluar lingkungan sekolah. 
8.2.5. Pintu gerbang sekolah ditutup pukul 07.15 WITA. 

 
9. Tertib Keluar 

9.1. Siswa  boleh  keluar  hanya  untuk keperluan yang amat penting dan harus izin  
   sekolah lewat guru piket. 

9.2. Siswa boleh keluar (9.1.) sesudah jam pelajaran ketiga. 
9.3. Apabila siswa sakit lebih dahulu lapor guru Pembina UKS. 
9.4. Siswa yang pulang tanpa izin, maka seluruh jam pelajaran yang diikuti hari itu 

dianggap ALPA. 
 

10. Siswa Izin Sementara Keluar Kelas 
Siswa izin sementara karena keperluan ke belakang, membeli alat tulis, ganti 
pakaian atau yang lain harus izin guru yang bersangkutan dan kepadanya hanya 
diberi waktu maksimal 10 menit. 
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11. Siswa Tidak Masuk 
Siswa yang oleh karena sesuatu hal sehingga memungkinkan tidak masuk sekolah  
11.1. Menyampaikan izin tertulis dari orang tua/wali siswa.  
 Surat izin dianggap sah apabila ditandatangani oleh orang tua atau wali. 
11.2. Tiga hari berturut-turut tidak masuk karena sakit wajib melampirkan surat 

keterangan dokter. 
 

12. Tertib Kelas 
Kelas yang baik adalah kelas yang bisa memberikan rasa sejuk, aman dan indah 
sehingga dimungkinkan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar. Situasi 
kelas teratur, rapi dan bersih. 
 
12.1  Organisasi Kelas 

12.1.1.  Setiap kelas harus terbentuk organisasi kelas terdiri dari ketua kelas, 
wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, seksi-seksi. 

12.1.2.  Dibentuk  regu piket kelas tiap yang menjaga kelas untuk siap belajar 
 

12.2. Tertib Mengikuti Kegiatan Pengembangan Diri/Esktrakurikuler 
12.2.1.  Siswa wajib mengikuti pengembangan diri di kelas  dan salah satu 

ekstrakurikuler yang  dipilihnya. 
12.2.2.  Selama kegiatan ekstrakurikuler diakhiri maksimal pukul 18.00    

sehingga tidak ada siswa yang harus bermalam di sekolah (Masjid) 
kecuali ada izin dari sekolah. 

 
12.3. Tertib Perbuatan di Kelas. 

12.3.1.  Setiap hari sekolah siswa harus sudah dalam kelas pukul 07.10. 
12.3.2.  Apabila Bapak/Ibu guru belum hadir siswa tetap di dalam kelas, dan 

ketua kelas menghubungi guru piket. 
12.3.3.  Memulai dan menutup pelajaran dengan berdo’a bersama dipimpin 

oleh ketua kelas/wakil. 
12.3.4.  Regu piket kelas bertanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan, 

kemanan, kenyamanan  dan ketertiban kelas. 
12.3.5.  Usai kegiatan belajar mengajar pintu kelas dikunci. 
12.3.6.  Setiap siswa wajib duduk sesuai dengan aturan kesopanan. 
12.3.7.  Siswa dilarang corat-coret, merusak sarana dan prasarana sekolah 
12.3.8.  Siswa dilarang makan dan minum di dalam kelas. 
12.3.9.  Siswa dilarang membuang sampah di sembarang tempat. 
12.3.10.Siswa dilarang membawa Tippex an sejenisnya 
12.3.11.Siswa  dilarang  menggunakan/membawa HP, Smartphone, MP3 

Player, dan menggunakan headshet  pada saat jam pelajaran berlang 
sung kecuali Tablet/Smartphone untuk pembelajaran e-learning. 

12.3.12.Siswa  dilarang  membaca  komik, majalah  dan  yang    bukan buku 
pelajaran guru yang bersangkutan pada saat jam pelajaran 
berlangsung 

12.3.13.Siswa dilarang berbuat gaduh di kelas atau di luar kelas sehingga 
mengganggu teman atau kelas lain. 

12.3.14.Siswa  dilarang keluar kelas tanpa seijin Ketua Kelas pada saat 
pergantian jam atau tidak ada guru 

12.3.15.Siswa keluar masuk kelas pada saat jam pelajaran wajib lapor kepada 
Bapak/Ibu Guru yang bersangkutan. 

12.3.16. Siswa dilarang menerima tamu dari luar selama kegiatan belajar 
mengajar berlangsung, kecuali keperluan sangat penting dan harus 
seijin guru piket. 
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12.4. Kreasi Kelas 
Agar suasana dapat dirasakan indah dan atas dasar persetujuan wali kelas 
maka ruang kelas diperindah dengan memasang : 
12.4.1.  Gambar Presiden dan Wakil Presiden. 
12.4.2.  Daftar Regu Piket. 
12.4.3.  Jadwal Pelajaran. 
12.4.4.  Denah tempat duduk. 
12.4.5.  Tempat  perlengkapan  white  board   
12.4.6.   Profil  program keahlian,  
12.4.7.   Slogan yang menjadi kebanggaan kelas,  
12.4.8.   Hiasan kelas seperti bunga, gambar yang mencirikan Paket Keahlian  

 
12.5. Pergantian pelajaran 

 Pada jam pergantian pelajaran siswa tetap berada di dalam kelas. 
 

12.6. Istirahat 
 Pada jam istirahat semua siswa diharuskan keluar kelas. 
 

13. Kriteria Kenaikan Kelas 
Siswa dinyatakan naik kelas apabila : 
13.1. Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester 

genap, dengan pertimbangan SK/KD yang belum tuntas pada semester 
ganjil harus dituntaskan sampai mencapai KKM yang ditetapkan. Siswa 
yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. 

13.2.   Dalam setiap semester telah mengikuti pelajaran tatap muka minimal 90% 
13.3.   Mendapat penilaian kerajinan, kerapihan, dan sikap minimal B (BAIK) 
13.4.  Tidak  melakukan   pelanggaran  tata    tertib    sekolah   dengan   mendapat 
          peringat an III lebih dari 1 kali 
13.5. Siswa dinyatakan tidak naik kelas berikutnya, apabila yang bersangkutan 

tidak mencapai ketuntasan lebih dari 3 (tiga) mata pelajaran yang 
merupakan prasyarat dari Standar Kompetensi  (SK) berikutnya. 

13.6. Siswa yang dinyatakan tidak naik kelas harus mengulang seluruh pelajaran 
di tingkat tersebut. 

 
14. Sanksi 

Siswa yang ternyata melakukan pelanggaran tata tertib yang dituangkan dalam  tata 
tertib ini akan dikenakan sanksi : 
 
14.3.  Diberikan  surat  peringatan  I  yang  diketahui  oleh  Wali Kelas,  Ketua Paket  
          Keahlian, Wakil Bidang Kesiswaan, Orang Tua/Wali  
14.4.  Diberikan surat peringatan II yang diketahui oleh Wali Kelas dan Ketua Paket  
          Keahlian dan Wakil Bidang Kesiswaan, Orang Tua/Wali 
14.5.  Diberikan surat peringatan  III  yang  diketahui   oleh   Ketua  Paket  Keahlian,  
          Waka Bidang Kesiswaan, Kepala Sekolah dan Orang Tua/Wali 
 
14.6.  Untuk kategori pelanggaran berat seperti : 

a.  Tidak  mengikuti  pelajaran/praktik  tanpa alasan  (Alpha) lebih dari 10 
(sepuluh) kali dalam satu semester. 

b.    Menikah, hamil selama masih aktif menjadi siswa,  
b.    Merokok  selama  di sekolah  atau   selama   masih  berpakaian seragam   
       sekolah 
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c. Membawa senjata tajam selama di sekolah atau  sewaktu berpakaian 

seragam sekolah. 
d.   Tindak asusila, berkelahi, mencuri dan tindak kriminal lainnya 
e.    Berdasarkan tes urine dari pihak yang berwenang, siswa positif pernah 

mengkonsumsi narkoba jenis Benzodiazepine   
f.    Membawa,   menggunakan/mengonsumsi,  mengedarkan  barang-barang 

terlarang obat  terlarang   seperti   minuman   keras,   LL,  Magadon,   
Nipam, Ekstasi,  sabu-sabu, dan sejenisnya. 

g.    Membawa, menyimpan, memiliki, mempertontonkan gambar  porno 
(dalam bentuk  buku,   data   dalam   flashdisk,   VCD/DVD,   image pada 
HP) serta mempertunjukan erotisme (pornoaksi) di lingkungan sekolah. 

 
Sanksi sebagai berikut : 
1. Dikembalikan pembinaannya kepada orang tua/wali, atau 
2. Dilaporkan kepada pihak kepolisian 

 
15. Penutup 

Tata Tertib Siswa ini dibuat agar diperoleh situasi yang kondusif dalam mencapai 
keberhasilan pendidikan. Untuk itu diperlukan adanya kepedulian pada semua pihak 
guru, karyawan, siswa maupun orang tua/wali. 

 
 
 

      Ditetapkan di  :  Samarinda,  
      Tanggal          : 1 Juli  2017 

 
                Kepala Sekolah,                                            Wakil Bidang Kesiswaan, 
 
 
 
 
                Drs. Suharso Mulyono                                Dra. Rusmini Noor, M. Pd 
                Pembina                                                        Pembina 
                NIP 19660122 199403 1 006                                      NIP 19600503 198903 2 003 

 

 


