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PEMERINTAH KOTA BEKASI
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Jalan KH. Agus Salim No. 181 Telp. 8802538 Fax. 8803854 Bekasi 17112

TATA TERTIB SEKOLAH
I. KEWAJIBAN
1. Masuk pukul 06.45 WIB, semua siswa wajib mengikuti imtaq
2. Pukul 07.00 KBM dimulai, pintu gerbang sekolah ditutup, siswa yang terlambat tidak diperkenankan
masuk ke lingkungan sekolah.
3. Siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit atau sesuatu hal, harus ada surat / pemberitahuan ke
sekolah dari orang tua / wali murid.
4. Siswa yang tidak masuk sekolah lebih dari 3 (tiga) hari karena sakit, pemberitahuan ke sekolah harus
dilampiri surat keterangan dari Dokter.
5. Semua siswa wajib mengikuti kegiatan intra kurikuler, dan memilih dua jenis kegiatan ekstrakurikuler.
6. Semua siswa muslim wajib mengikuti shalat Dzuhur berjamaah di Masjid An-Nabaa, kecuali wanita
yang berhalangan.
7. Semua siswa wajib mengikuti upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar tertentu yang ditetapkan oleh
sekolah.
8. Pada hari Jum’at, siswa putri muslim wajib mengikuti pengajian putri dan siswa putra muslim wajib
mengikuti shalat Jum’at di masjid An-Nabaa.
9. Pada hari Jum’at siswa non muslim wajib mengikuti kegiatan rohani di kelas yang sudah ditentukan.
10. Semua siswa wajib memakai pakaian seragam sekolah lengkap dengan atributnya, sesuai dengan
keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 tahun 2014, sebagai berikut :
a. Pakaian Seragam Harian Putri :
- Blus warna putih bentuk biasa, lengan pendek, 2 cm diatas siku dan tidak ketat, memakai satu saku
tanpa tutup di sebelah kiri, dan dimasukan ke dalam rok.
- Rok abu-abu dengan satu stoplooi di depan tengah, ritsleting di belakang, satu saku tersebunyi di
samping kiri, bagian pinggang disediakan tempat ikat pinggang, panjang rok semata kaki untuk rok
panjang abu-abu.
- Ikat pinggang ukuran 3 (tiga) cm warna hitam.
- Kaos kaki warna putih 10 cm diatas mata kaki untuk seragam putih abu-abu dan batik.
- Kaos kaki warna hitam di atas mata kaki 10 cm untuk seragam pramuka.
- Sepatu hitam polos dan tali sepatu warna hitam.
- Rok Pramuka panjang semata kaki.
b. Pakaian Seragam Harian Putri Khas :
- Blus warna putih bentuk biasa, lengan panjang sampai pergelangan tangan, tidak ketat memakai
satu saku tanpa tutup di sebelah kiri, dan dimasukan ke dalam rok.
- Kerudung putih polos (tidak tipis) berlogo SMAN 1 Bekasi.
- Rok warna abu-abu panjang sampai mata kaki dengan satu stoplooi di tengah, ritsleting di
belakang, dan bagian pinggang disediakan tempat ikat pinggang.
- Ikat pinggang ukuran 3 (tiga) cm, warna hitam berlogo SMAN 1 Bekasi.
- Kaos kaki warna putih 10 cm di atas mata kaki dan sepatu hitam polos.
- Untuk seragam pramuka kaos kaki warna hitam di atas mata kaki 10 cm
- Sepatu hitam polos dan tali sepatu warna hitam.
c. Pakaian Seragam Harian Putra :
- Kemeja warna putih bentuk biasa, lengan pendek 2 cm di atas siku, memakai satu saku tanpa tutup
di sebelah kiri, dan dimasukkan.
- Celana panjang warna abu-abu model biasa/lurus, tanpa lipatan, panjang celana sampai mata kaki,
lebar bawah 44 cm, bagian pinggang disediakan untuk ikat pinggang, saku biasa di samping kirikanan (saku belakang tanpa tutup / tidak ditempel/saku bobok)
- Ikat pinggang ukuran 3 (tiga) cm, warna hitam berlogo SMAN 1 Bekasi.
- Kaos kaki warna putih 10 cm di atas mata kaki untuk seragam putih abu-abu dan kaos kaki warna
hitam 10 cm di atas mata kaki untuk seragam Pramuka.
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- Sepatu hitam polos dan tali sepatu warna hitam.
d. Pakaian Seragam Upacara :
Pakaian seragam harian ditambah dengan mengenakan topi warna abu-abu seragam SMAN 1 Bekasi.
e. Tanda-Tanda Atribut :
- Badge OSIS SMA, dikenakan pada saku blus/kemeja, bahan kain dan dijahit.
- Tanda lokasi, tertulis nama sekolah, serta nama Kota Bekasi pada lengan kanan blus/kemeja,
tulisan hitam, bahan kain.
- Badge merah putih pada atas saku kemeja
- Badge nama peserta didik dijahit pada kemeja bagian dada sebelah kanan
f. Pakaian Olahraga
- Siswa wajib memakai seragam olahraga pada jam pelajaran olahraga dan tidak boleh dipakai di
ruangan pada jam pelajaran di kelas
- Memakai sepatu olah raga warna hitam
11. Ketentuan menggunakan seragam sekolah :
a. Hari Senin dan Selasa pakaian seragam putih abu-abu lengkap dengan dasi.
b. Hari Rabu : Kelas X, XI dan XII pakaian baju batik khas daerah, celana abu-abu dan sepatu hitam.
c. Hari Kamis pakaian seragam baju batik SMAN 1 Bekasi dengan celana/rok panjang abu-abu, yang
beragama Islam dengan memakai kerudung warna putih berlogo SMAN 1 Bekasi.
d. Hari Jum’at siswa wajib berpakaian :
1) Muslim Putra :
- Memakai baju seragam koko SMAN 1 Bekasi dengan celana abu-abu
2) Muslim Putri :
- Memakai baju seragam muslim sekolah SMAN 1 Bekasi jilbab putih dan rok panjang abuabu semata kaki.
3) Non Muslim Putra :
- Berpakaian seragam sekolah lengan panjang putih abu-abu lengkap dengan badge OSIS dan
memakai dasi.
4) Non Muslim Putri :
- Berpakaian seragam lengan dan rok panjang putih abu-abu lengkap dengan badge OSIS dan
memakai dasi.
12. - Seluruh siswa kelas X, XI dan XII setiap hari sabtu harus mengikuti kegiatan Pramuka Wajib
dilanjutkan kegiatan Ekstrakurikuler wajib dan pilihan bagi siswa kelas X dan XI. Pendalaman materi
bagi siswa kelas XII.
- Setiap hari Sabtu minggu pertama, seluruh siswa kelas X, XI, XII wajib mengikuti senam pagi bersama
dengan pakaian olah raga, dilanjutkan kegiatan Ekstrakurikuluer bagi siswa kelas X dan XI,
pendalaman materi bagi siswa kelas XII.
- Sabtu bersih/ Sabsih untuk pemeliharaan keindahan dan kebersihan lingkungan SMAN 1 Bekasi
13. Petugas piket siswa di masing-masing kelas harus bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas selama
proses KBM berlangsung.
14. Piket siswa di kelas bertugas membersihkan dan merapikan kelas, menjaga kebersihan dan ketertiban
kelas selama pelajaran berlangsung.
15. Semua siswa wajib memelihara kebersihan, keindahan kelas dan lingkungan sekolah.
16. Semua siswa wajib memelihara ketertiban, ketenangan, keamanan kelas dan nama baik sekolah baik di
dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
17. Bagi siswa yang membawa sepeda/ sepeda motor (harus sudah mempunyai SIM), sepeda harus diparkir
pada tempat parkir yang sudah ditentukan dan dikunci ganda, jika terdapat kerusakan/kehilangan di luar
tanggung jawab sekolah.
18. Semua siswa tidak boleh membawa mobil ke sekolah.
19. Semua siswa harus memulai kegiatan belajar dengan pembacaan doa dan diakhiri dengan doa.
20. Kegiatan ekstrakurikuler dimulai pukul 16.00 s/d 17.00 WIB.
21. Siswa yang membawa HP, Laptop dan barang berharga lainnya jika terjadi kehilangan di luar tanggung
jawab sekolah.
22. Siswa yang berjilbab harus rapi tidak kelihatan rambut atau poni.
23. Di luar jam pelajaran di lingkungan sekolah wajib berpakaian sopan dan rapi
24. Bagi siswa kelas XII yang telah mengikuti ujian apabila menyelesaikan administrasi, harus berpakaian
seragam sekolah.
25. Semua siswa wajib menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah.
26. Semua siswa/i wajib berada di kelas selama jam pelajaran berlangsung kecuali pelajaran olah raga.
27. Pembiasaan budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan santun).
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II. LARANGAN DAN SANKSI
LARANGAN
1. Meninggalkan jam pelajaran selama KBM
berlangsung tanpa izin guru pengajar
2. Menerima tamu selama jam pelajaran berlangsung
tanpa izin guru pengajar dan guru piket
3. Makan dan minum di ruang kelas.
4. 1. Untuk Siswa Putra :
- Baju dan celana ketat
- Berambut gondrong (ketentuan di dahi tidak
melebihi alis, disamping tidak menyentuh
kuping, di atas tidak bisa digenggam dan
dibelakang tidak menyentuh kerah baju)
- Tindik lidah, kuping dan bertato
- Ikat pinggang yang bukan logo SMAN 1 Bekasi
2. Untuk Siswa Putri :
- Memakai perhiasan yang bernilai tinggi
- Bersolek berlebihan
- Tindik lidah, hidung dan bertato
- Memakai baju dan rok ketat
- Memakai seragam gantung dan mini, dan
memakai kerudung tipis
- Rambut di beri warna
5. Membawa, menyimpan, memperjual belikan dan

SANKSI
1. Membuat perjanjian dengan materai dan tidak
boleh mengikuti pelajaran selanjutnya
2. Peringatan
3. Peringatan dan membersihkan ruangan kelas
4. 1.
- Digunting
- Digunting

- Peringatan / disita
- Disita
2. - Peringatan dan disita
- Peringatan
- Peringatan dan disita
- Digunting
- Digunting

- Digunting dan dipanggil orangtuanya
5. Disita, dipanggil orang tua, diskor 3 sampai 6
keras,
hari dan membuat surat perjanjian bermaterai.

menggunakan : Rokok, minum-minuman
buku/majalah terlarang, kaset/cd terlarang, segala jenis
kartu perjudian, games, joystik, senjata tajam dan
barang-barang lainnya yang tidak ada kaitannya
dengan pendidikan/pelajaran

6. Merusak sarana dan prasarana sekolah (mencoret- 6. Membersihkan dan mengganti kerusakan

7.

8.
9.
10.

coret tembok, meja, kursi, buku, ruangan dan lain-lain
milik sekolah)
Berkelahi
baik
secara
perorangan
maupun
berkelompok baik di dalam maupun di luar
lingkungan sekolah
Melakukan tindakan asusila baik di dalam
maupun diluar lingkungan sekolah
Bermain bola di luar jam olah raga
Berkeliaran di luar kelas selama jam pelajaran
berlangsung
Memakai jaket di lingkungan sekolah

7. Diskor sampai 6 hari atau dikembalikan ke
orang tua
8. Dikembalikan ke orang tua
9. Teguran dan bola diambil pihak sekolah
10. Teguran

11.
12. Melakukan

11. Disita pihak sekolah

13. Melakukan bullying (kekerasan)

14. Melakukan perjudian
15. Merusak tata lingkungan sekolah
16. Tidak mengikuti upacara

13.
14.
15.
16.

17. Terlambat masuk sekolah/kelas/1 minggu
18. Terlambat 3 kali dalam 1 bulan

17.
18.

19. Tidak masuk sekolah tanpa surat/pemberitahuan

19.

tindakan criminal atau mendukung 12. Dikembalikan ke orang tua (dikeluarkan) dan
tindakan criminal (mencuri, merampas, memalak,
selanjutnya
diproses
oleh
yang
membawa dan menggunakan narkoba)
berwenang/berwajib

20. Berpakaian seragam tidak lengkap dan tidak sesuai 20.
ketentuan(atribut tidak lengkap)
21. Memalsukan tanda tangan guru, kepala sekolah

Skor sampai 6 hari/dikembalikan ke orang tua
Skor sampai 2 minggu
Teguran dan diganti kerusakannya
Teguran, membuat surat perjanjian dengan
materai
Belajar di perpustakaan sampai akhir belajar
Dipanggil orang tua dan membuat perjanjian
bermaterai, di skor selama 3 sampai 6 hari
Teguran, membuat surat perjanjian dengan
materai
Teguran dan disita

21. Dikembalikan ke orang tua
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LARANGAN
22. Merubah/memalsukan raport

SANKSI
22. Dikembalikan ke orang tua

23. Memalsukan tanda tangan orang tua/wali

23. Skor sampai 6 hari

24. Memakai sepatu olah raga selain hitam

24. Disita

25. Tidak diperbolehkan mengaktifkan HP selama KBM 25. Disita sekolah
berlangsung
26. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler di dalam atau di 26. Panggil orang tua/membuat surat perjanjian
luar lingkungan sekolah tanpa izin pihak sekolah
pakai materai
Note :
- Tata Tertib ini sewaktu-waktu akan berubah disesuaikan dengan keadaan
- Pelanggaran yang belum diatur dalam tata tertib ini sangsinya akan ditentukan kemudian oleh pihak sekolah.

Bekasi, Juni 2017
Kepala Sekolah
ttd
Drs. Mawar, M.Pd
NIP. 196205011988031008
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