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I. PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim
Buku ini merupakan salah satu informasi tertulis tentang sekolah. Informasi ini
ditujukan untuk keluarga besar SMP-SMA-SMA Semesta Bilingual Boarding School
Semarang, khususnya kepada siswa – siswi dan para orang tua siswa.
Siswa-siswi SMP-SMA Semesta wajib mengetahui dan memahami isi buku ini.
Buku ini berisikan :
1. Kurikulum
2. Nilai Kepribadian/sikap
3. Ekstrakurikuler
4. Tata tertib sekolah
5. Program siswa SMP-SMA Semesta Bilingual Boarding School
6. Struktur dan Organisasi sekolah
7. Wawasan Wiyata Mandala
Oleh karena itu buku ini diperlukan untuk siswa baru pada khususnya yang akan
mengikuti program diwajibkan mengikuti program Masa Pengenalan Lingkungan
Sekolah (MPLS).
Akhir kata semoga buku Pedoman Siswa ini dapat bermanfaat.

Semarang, Juni 2022
Tim penyusun
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KURIKULUM SMP SEMESTA
SMP Semesta adalah sekolah kerjasama antara Yayasan Al Firdaus dengan Yayasan
Eduversal. Kurikulum yang digunakan berpedoman pada kurikulum Internasional, yaitu
Cambridge untuk mata pelajaran Matematika dan Sains, dan kurikulum Nasional untuk mata
pelajaran lainnya. Sistem penilaian, kenaikan kelas, kelulusan, mata pelajaran yang diajarkan
sama seperti kurikulum yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam kegiatan belajar mengajar di
kelas, SMP Semesta menerapkan sistem pendidikan yang berbeda sehingga menjadi ciri khas
yang merupakan nilai tambah (plus) sekolah Semesta. Pembelajaran Sains (Matematika, Fisika,
Kimia, Biologi dan Komputer) memakai pengantar bahasa Inggris. Buku–buku sains berbahasa
Inggris terbitan luar negeri dan sebagian pengajar merupakan guru-guru berpengalaman yang
berasal dari luar negeri.
Program pembelajaran dan pelatihan diadakan khusus untuk Kompetisi Sains
Nasional dan lomba–lomba mapel. Lomba – lomba dalam bidang seni, olahraga dan kreativitas
siswa juga mendapatkan perhatian kedalam kegiatan ekstrakurikuler dan club.
PELAJARAN BAHASA INGGRIS
Untuk mempersiapkan siswa-siswi SEMESTA dengan pembelajaran di Semesta yang
menggunakan Bahasa Inggris sebagai pengantar untuk mata pelajaran Matematika, Sains,
Robotik, dan English. Maka proporsi jam Bahasa Inggris di tahun pertama cukup banyak sampai
dengan minimal 6 jam per minggu.
MATERI TAMBAHAN
Selain materi pelajaran wajib kurikulum diknas, SMP Semesta juga mempunyai materi
tambahan yang merupakan pelajaran muatan lokal yaitu :
1. Bahasa Jawa
2. Bahasa Turki
3. Robotic Class
4. Guidance Classes
PROGRAM OLIMPIADE & PROJEK
SMP Semesta mempunyai program khusus di bidang Kompetisi Sains dan projek
penelitian. Program ini bertujuan mempersiapkan siswa–siswa menghadapi olimpiade Sains,
Olimpiade Bahasa dan Seni, projek penelitian (ISPO dan OSN), dan lomba–lomba mata
pelajaran.
Mata pelajaran Kompetisi Sains :
1. Matematika
2. Ilmu Pengetahuan Alam
3. Ilmu Pengetahuan Sosial

TECHNOLOGY INTEGRATED CLASSROOM
Sistem pembelajaran dengan berbasis teknologi sebagai sarana penunjang
pembelajaran siswa. Kami bagikan perlengkapan pembelajaran berbasis digital
(Chromebook) kepada setiap siswa sebagai sarana utama dalam proses kegiatan belajar
mengajar mereka.
KELULUSAN
Syarat kelulusan di SMP Semesta mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

KURIKULUM SMA SEMESTA
Kurikulum SMA Semesta adalah kurikulum internasional, Cambridge, yang
diperkaya dan divariasi dengan muatan global dan muatan lokal yang menjadi ciri khusus.
Pengayaan kurikulum tersebut pada:
1. Bahasa Jawa
2. Bahasa Asing (Turki, Arab, Mandarin,Jepang, dan Prancis)
3. Separated Natural Science
4. Preparatory English for TOEFL and SAT
5. Cambridge Testing (khusus kelas 11)
6. Guidance Class
7. Science Competition Class
Kegiatan Belajar Mengajar di SMA Semesta diawali dari kelas X, dilanjutkan kelas
XI dan selanjutnya kelas XII. Pembelajaran Sains (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi)
memakai pengantar bahasa Inggris. Buku – buku sains yang digunakan berasal dari luar negeri,
sebagian berupa ebook dan diajarkan oleh guru-guru dari dalam dan luar negeri yang
berpengalaman.
Bimbingan dan Pemantapan Ujian Tulis Berbasis Komputer untuk kelas XII
dilaksanakan dengan memberi jam khusus untuk pada mata pelajaran yang diujikan pada
SBMPTN, mengadakan try out SBMPTN, dan bimbingan khusus pada siswa – siswa yang
dirasa kurang. Ketuntasan belajar pada mata pelajaran harus sama atau melebihi SKBM
(Standar Ketuntasan Belajar Minimal).
PROGRAM OLIMPIADE
SMA Semesta mempunyai program khusus di bidang olimpiade. Program ini bertujuan
mempersiapkan siswa–siswa menghadapi olimpiade Sains, Olimpiade Bahasa dan Seni, Projek
Penelitian, dan lomba–lomba mata pelajaran.
Mata pelajaran Olimpiade antara lain: Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Ekonomi, Geosains,
Astronomi, dan Geografi
PENJURUSAN
SMA Semesta mulai tahun pelajaran 2008 hanya membuka jurusan Ilmu Pengetahuan
Alam.
Mata Pelajaran jurusan Ilmu Pengetahuan Alam :
1. Matematika
2. Fisika
3. Biologi
4. Kimia
PROJEK
Selain program olimpiade, saat ini dikembangkan pembinaan projek (karya ilmiah) bagi siswa
yang berminat. Bidang projek yang dapat diikuti siswa antara lain, lingkungan, sains, komputer,
desain ataupun sosial.

I. BIMBINGAN
A. Sistem Bimbingan
Bimbingan dilaksanakan oleh:
1. Konselor
2. Wali kelas
3. College Counselor.
B. Program Bimbingan
1. Bimbingan Pribadi
Bimbingan personal antara wali kelas dengan siswa.
2. Bimbingan Kelompok
Bimbingan yang diberikan walikelas kepada sejumlah siswa secara berkelompok.
3. Bimbingan Klasikal
Bimbingan yang diberikan walikelas secara langsung di kelas.
4. Bimbingan Karir dan Pendidikan Lanjutan
Bimbingan yang diberikan oleh College Counselor kepada siswa terkait dengan
perencanaan karir dan studi lanjut.
II. PROGRAM DAN KEGIATAN SISWA
A. Program Akademik
1. Lesson Week
Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun karakter siswa dengan
memberikan kegiatan yang bertema antara lain keagamaan, budaya, bahasa,
nasionalisme, seni, budi pekerti dan sebagainya.
2. Olimpiade dan projek
Program ini dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa mengikuti
kompetisi-kompetisi yang bertaraf regional, nasional maupun internasional.
3. Pembelajaran Bahasa Asing
Program ini dirancang dengan tujuan memfasilitasi siswa untuk menyalurkan
kemampuan bahasa asing.
4. Persiapan Official English Testing
Program ini dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa dalam mengikuti
tes Cambridge PET untuk SMP-SMA dan tes iBT atau SAT untuk SMA.
5. Cambride International Examination
Program ini dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa untuk
melanjutkan studi ke luar negeri.

B. Program Non Akademik
1. OSIS
2. Ekstra Kurikuler
A. Ekstrakurikuler putra:
a. Basketball
b. Futsal
c. Silat perisai Diri
d. Silat Merpati Putih
e. Badminton
f. Keyboard
g. Cinematography
h. Painting
i. Robotic
j. Karate
B. Ekstrakurikuler putri:
a. Keyboard
b. Biola
c. Gitar
d. Paduan Suara
e. Volleyball
f. Karate
g. Taekwondo
h. Painting
i. Puisi
j. Tari Nusantara
k. Basketball
3. Pramuka
4. UKS

TATA TERTIB, APRESIASI TINDAKAN POSITIF,
KETENTUAN TINDAK LANJUT PELANGGARAN
DAN TATA CARA PERIZINAN
A. TATA TERTIB
1. Etika
a. Setiap siswa wajib menjalankan kode etik siswa
b. mentaati peraturan sekolah dan peraturan kelas yang ada,
menghormati guru dan teman, dan menjunjung tinggi almamater
Sekolah Semesta.
c. Siswa-siswa harus menaati peraturan mengenai kelengkapan seragam
sekolah selama jam pembelajaran sekolah.
2. Kehadiran
a. Setiap siswa harus berada di sekolah pada jam 07.40 untuk
melakukan pengkondisian pagi.
b. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan upacara bendera dan apel pagi
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Perizinan
Siswa wajib mengikuti sistem perizinan yang berlaku di sekolah maupun di
asrama.
4. Kendaraan
Setiap siswa tidak diperkenankan membawa kendaraan pribadi ke dalam
lingkungan sekolah dan asrama.
5. PERATURAN KHUSUS
a.

PERATURAN KHUSUS SISWA PUTRA
1) Pakaian
● Siswa-siswa harus menaati peraturan mengenai kelengkapan
seragam sekolah selama jam pembelajaran sekolah.
● Baju seragam sesuai dengan ketentuan.
● Celana sesuai dengan model dan warna yang telah ditentukan
sekolah (tidak boleh model pensil, cutbray, baggy dan tidak boleh
berbahan jeans)
● Wajib memakai sepatu dan kaos kaki.
2) Model Rambut

Semua siswa harus mempunyai potongan rambut yang rapi dengan
ketentuan panjangnya tidak melebihi kerah baju, tidak melebihi alis
mata, tidak menutupi telinga, tidak dicat dan model rambut sewajarnya
bagi siswa sekolah. (gambar terlampir)
b.

PERATURAN KHUSUS SISWA PUTRI
1) Pakaian
● Siswi-siswi harus mentaati peraturan mengenai kelengkapan
seragam sekolah selama jam pembelajaran sekolah.
● Baju seragam sesuai dengan ketentuan, tidak boleh ketat dan tidak
boleh dipotong.
● Rok sesuai dengan model dan warna yang telah ditentukan
sekolah (tidak boleh ketat, tidak boleh dibuat belahan, harus
menutup mata kaki)
● Wajib memakai sepatu dan kaos kaki.
● Bagi siswi yang mengenakan jilbab, wajib rapi, berwarna putih
tidak transparan dan tidak boleh dengan aksesoris berlebihan.
● Bagi siswi yang tidak mengenakan jilbab, rambut harus rapi, tidak
menutup mata, tidak memakai aksesoris berlebihan dan model
rambut sewajarnya bagi siswi sekolah.
● Semua siswi tidak boleh mengecat rambut

B. KETENTUAN UMUM APRESIASI TINDAKAN POSITIF DI

SEKOLAH
Setiap tindakan positif yang dilakukan siswa selama jam pelajaran sekolah
akan mendapatkan apresiasi berdasarkan kriteria di bawah ini:
NO
1.

●
●
●
●
●
●
●
●

KRITERIA
Datang di awal waktu.
Aktif menjawab pertanyaan guru .
Mengumpulkan tugas tepat waktu .
Menolong teman yang mengalami kesulitan
saat belajar.
Aktif dalam diskusi.
Memperoleh nilai kuis tertinggi .
Mengumpulkan tugas yang diberikan
dengan benar dan tercepat .
Menunjukkan jiwa kepemimpinan saat di
dalam kelas.

POIN
1

● Mengikuti kegiatan ekstra/club dengan
tertib.
● Apresiasi positif dari Guru mata pelajaran

2.

● Membantu guru saat pembelajaran
berlangsung
● Menunjukkan performa yang bagus saat
presentasi
● Menunjukkan sikap disiplin dan
bertanggung jawab

2

3.

● Menunjukkan karakter-karakter positif saat
pembelajaran.
(kamera aktif, posisi duduk yang baik, menunjukkan

3

sikap semangat belajar, mengikuti KBM dengan
tertib dan menghormati sesama)

C. KETENTUAN TINDAK LANJUT DAN PEMBERIAN KONSEKUENSI PELANGGARAN
Level Pelanggaran
Level 1: Pelanggaran yang
mengganggu
operasional/ketertiban kelas

Pelanggaran

1. Menyalahgunakan
perizinan
2. Terlambat masuk kelas
3. Tidak membawa
perlengkapan belajar
Perilaku siswa yang
4. Meninggalkan jam
mengganggu jalannya proses
pelajaran tanpa izin
belajar mengajar atau
sebelum waktu pelajaran
mengganggu ketertiban
usai
kelas/sekolah. Pelanggaran
5. Tidak
jenis ini ditangani oleh
mengikuti kegiatan extr
guru/staf yang
a lesson yang bersifat
menyaksikannya. Jika siswa
wajib
melakukan pelanggaran yang 6. Tidur di dalam kelas
sama hingga 3 kali,, maka
waktu kegiatan belajar
jenis pelanggarannya akan
mengajar berlangsung.
naik menjadi level 2.
7. Tidak masuk kelas atau
Kejadian dan tindakan
tidak mengikuti pelajaran
disiplin perlu dicatat oleh
tanpa izin. (Jika dalam
koordinator SC.
satu hari, siswa tidak
masuk kelas tanpa izin
sebanyak 4 jam pelajaran
atau lebih, maka dianggap
sebagai jenis pelanggaran
level 2)

Penanganan
•

•

•

•

Guru/staf yang menyaksikan
pelanggaran melaporkannya
ke koordinator SC
Koordinator SC mengadakan
pertemuan dengan wali
kelas
Guru mata pelajaran dan
wali kelas mendapatkan
keterangan mengenai
tindakan yang diambil oleh
sekolah
Laporan tertulis mengenai
pelanggaran dikirimkan
kepada orang tua siswa
secara tertulis

Pilihan Tindakan
Disiplin
•
•

•
•

•

•
•

•
•

Teguran lisan
Permintaan
maaf ke pihak
yang
dirugikan
Pindah tempat
duduk
Membersihka
n ruang kelas,
halaman, dll
Tidak boleh
pulang cepat
dari sekolah.
Menghubungi
orang tua
Dipindahkan
ke kelas
khusus
Dikirim ke
konselor
Diingatkan
kembali
mengenai
kontrak siswa

8. Membuang sampah tidak
pada tempatnya
9. Tidak mengerjakan tugas.
10. Makan di ruang kelas.
11. Mengganggu proses
belajar (mengganggu
teman, ribut di kelas)
Level 2: Tindakan yang
1. Melakukan suatu
mengganggu
pelanggaran level 1 yang
lingkungan/suasana belajar di
berulang-ulang
sekolah secara umum
2. Melakukan beberapa
pelanggaran level 1
Perbuatan yang sering
3. Tidak melaksanakan
berulang dan perlu
hukuman yang diberikan
penanganan yang serius,
untuk pelanggaran level 1.
mengganggu suasana/iklim
4. Membawa telepon
belajar di sekolah, namun
genggam, menggunakan
tidak secara langsung
alat pemutar musik dan
berdampak pada kesehatan
sejenisnya pada waktu
dan keselamatan orang lain.
kegiatan belajar mengajar
Biasanya pelanggan level ini
sedang berlangsung.
merupakan hasil dari
5. Membawa barang
perulangan terus menerus
elektronik yang dilarang
pelanggaran level 1 sehingga
ke sekolah.
membutuhkan intervensi dari 6. Menyontek dan berkata
konselor atau kepala sekolah
bohong.
karena tindakan disiplin di
7. Memakai aksesoris yang
level 1 tidak bisa
tidak diperkenankan oleh
menghentikan pelanggaran
sekolah (gelang, kalung,

•

•

•

•

Staf/guru yang menyaksikan
mengintervensi/menghentika
n perbuatan siswa dan
melaporkannya ke
koordinator SC untuk
pemberian sanksi dan
pencatatan kejadian.
Koordinator SC bertemu
dengan siswa/pelaku dan
guru/staf yang meyaksikan.
Guru yang menyaksikan dan
wali kelas mendapat
informasi mengenai tindakan
pendisiplinan yang diambil
oleh koordinator SC.
Orang tua siswa
mendapatkan surat resmi
pemberitahuan kejadian ini.

•

Dikirim ke
wali kelas
untuk dibina

•

Koordinator
SC dapat
menggunakan
penindakan di
level 1.
Penyitaan
barang
Kelas
tambahan
Pengurangan
dan atau
pembatalan
nilai.
Teguran
tertulis
Belajar di
tempat khusus
Detensi
Suspensi
(keluar dari
kelas)

•
•
•

•
•
•
•

•

ini. Penanganan pelanggaran
cincin dan perhiasan
dilakukan oleh koordinator
berharga)
SC.
8. Untuk siswa putra:
Rambut gondrong, dicat,
berkumis, berjambang,
berjenggot, atau yang
tidak sesuai dengan
ketentuan sekolah. Untuk
siswa putri: Rambut dicat.
9. Tidak menggunakan
seragam/atribut sekolah
dengan lengkap.
10. Melawan dan berkata
kasar kepada guru.
11. Berkata kasar kepada
teman.
12. Kuku panjang atau dicat.
13. Melakukan verbal
bullying.
14. Memalsukan tulisan dan
tanda tangan Orangtua,
Guru, Pembina, Karyawan
untuk kepentingan
pribadi.
15. Membawa atau merokok
di sekolah.
Level 3: Tindakan terhadap
orang/barang yang tidak
membahayakan orang

1. Berkali-kali melakukan
pelanggaran level 1 dan
2.

•

•

•

Intervensi dari guru/staf
yang menyaksikan.

•

Mendapat
nilai 0 (khusus
untuk kasus
menyontek)
Melakukan
pelayanan
masyarakat
(community
service) di
dalam sekolah
atau luar
sekolah.
Tidak bisa
pulang pada
akhir minggu
atau
kepulangan
tertunda
beberapa saat.

Diberikan
surat
peringatan.

lain/tidak terlalu merusak
properti.

2. Melakukan beberapa
pelanggaran level 2
3. Mengambil hak milik
orang lain seperti
Perbuatan tidak
mencuri, memeras, dan
menyenangkan yang
merampas.
dilakukan pada orang atau
4. Membawa cat semprot,
barang/properti namun tidak
senjata tajam, senjata api
membahayakan
(termasuk petasan), kartu
kesehatan/keselamatan orang
gaple, remi dan atau hal
atau tidak menimbulkan
yang berbau porno
kerugian/kerusakan besar
(VCD,foto, soft file,
pada properti di sekolah.
gambar, komik,
Perbuatan ini dapat
disket,poster, majalah,
dikategorikan sebagai
buku, dsb).
tindakan kriminal, tetapi
5. Terbukti
masih dapat ditangani oleh
berpacaran selama
mekanisme pendisiplinan di
menjadi siswa dan/ atau
sekolah dan sewaktu-waktu
masih dalam tanggung
dapat pula dibawa ke penegak
jawab sekolah.
hukum setempat. Penentuan 6. Melakukan tindakan
tindakan pendisiplinan
kekerasan/ berkelahi
berdasarkan hasil
dengan siapapun.
musyawarah komite.
7. Mencemarkan nama baik
guru, karyawan, staff
manajemen maupun
almamater.
8. Mencemarkan nama baik
teman.
9. Berjudi.

•
•
•

•

•

•

Para pihak yang terlibat
dibubarkan.
Koordinator mengumpulkan
bukti dari saksi dan korban.
Pemanggilan pelaku untuk
pemeriksaan dan mengisi
BAP.
Melimpahkan keputusan
semua keterangan dan
dokumen kepada
komite/manajemen sekolah.
Manajemen sekolah
bermusyawarah untuk
memutuskan status pelaku.
Pemanggilan orang tua siswa
melalui telepon sekolah,
WA, email resmi sekolah.

•

•

•
•

•

•
•

•

Koordinator
SC dapat
menggunakan
penindakan di
level 1 dan 2.
Dipulangkan
di hari
tersebut.
Belajar dari
rumah.
Skorsing
selama
beberapa
hari.
Membayar
denda/biaya
penggantian
kerusakan.
Dikeluarkan
dari sekolah.
Dilaporkan ke
penegak
hukum.
Dibawa ke
psikolog

10. Merusak properti/barang
inventaris sekolah baik
secara sengaja ataupun
tidak sengaja.
11. Mencorat-coret tembok
sekolah.
Level 4: Tindakan yang
1. Menggunakan,
membahayakan
menyimpan, dan atau
orang/merusak/menghilangka
mengedarkan minuman
n barang milik orang
keras dan / atau obat
lain/sekolah.
terlarang (NAPZA).
2. Melakukan tindakan
Perbuatan yang dikategorikan
asusila dan atau pelecehan
sebagai tindakan berbahaya
seksual.
terhadap orang dan properti
3. Ancaman bersifat
yang menimbulkan ancaman
fisik/ancaman untuk
keselamatan dan kerusakan
menyakiti secara fisik.
langsung kepada orang dan
4. Melakukan tindakan
barang. Tindakan ini secara
kriminal yang diproses
umum dikategorikan sebagai
oleh pengadilan.
tindakan kriminal dan
membutuhkan intervensi
manajemen sekolah dan dapat
dibawa ke aparat penegak
hukum secara langsung
karena tindakan pendisiplinan
biasanya tidak bisa mengatasi
situasi yang ditimbulkan oleh
pelanggaran di level ini.

•
•
•
•

•

•

•

Intervensi dari guru/staf
yang menyaksikan.
Para pihak yang terlibat
dibubarkan.
Koordinator mengumpulkan
bukti dan saksi dan korban
Pemanggilan pelaku untuk
pemeriksaan dan mengisi
BAP.
Melimpahkan keputusan
semua keterangan dan
dokumen kepada
komite/manajemen sekolah
Manajemen sekolah
bermusyawarah untuk
memutuskan status pelaku.
Pemanggilan orang tua siswa
melalui telepon sekolah,
WA, email resmi sekolah.

•

•

Dikembalika
n ke orang
tua..
Dilaporkan
ke penegak
hukum.

Catatan Khusus:
*Setiap siswa berkesempatan mendapatkan Green Card sebagai apresiasi dari Guru terhadap
perilaku positif yang dilakukan oleh siswa.
* Pembinaan/sanksi dari tim School Culture dapat berupa pemanggilan siswa ke ruang School
Culture, pemberian hukuman akademik seperti membaca buku atau merangkum cerita, kegiatan
yang memperkuat semangat nasionalisme seperti menyayikan lagu nasional atau menyebutkan
pahlawan/hari-hari besar nasional, dan pemberian denda (berkisar Rp 2.000-10.000 tergantung jenis
dan frekuensi pelanggaran).
* Uang denda sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan siswa.
* Perbuatan menyakiti diri sendiri akan diberikan penanganan khusus dan pemanggilan Orangtua.

REWARD AND PUNISHMENT
Siswa akan mendapatkan apresiasi berupa Green Card terhadap perilaku positif yang
dilakukan dan teguran lisan/tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan.

D. SISTEM PERIZINAN SISWA
1.

PROSEDUR IZIN MENINGGALKAN KELAS

Mengajukan izin ke
walikelas dengan
menunjukkan bukti
perizinan dari orang
tua atau guru yang
berkepentingan

2.

Siswa bisa
meninggalkan
pelajaran sesuai
dengan kepentingan.

PROSEDUR IZIN MENINGGALKAN SEKOLAH DAN
ASRAMA
Mengajukan izin
ke walikelas dengan
menunjukkan bukti
perizinan dari orang
tua atau guru yang
berkepentingan

3.

Mengajukan
izin ke
koordinator
budaya sekolah

Mengajukan
izin ke direktur
asrama dan
koordinator
budaya sekolah

Siswa bisa
meninggalkan
pelajaran sesuai
dengan
kepentingan.

PROSEDUR PERIZINAN SECARA UMUM
a. Izin meninggalkan kegiatan sekolah harus ada persetujuan dari wali
kelas dan Koordinator Budaya Sekolah.
b. Izin meninggalkan asrama harus ada persetujuan dari Direktur
Asrama.
c. Izin meninggalkan sekolah dan asrama, wali murid/orang tua siswa
atau guru yang berkepentingan harus menghubungi wali kelas
untuk mendapatkan persetujuan wali kelas.
d. Pengajuan izin diurus satu hari sebelumnya pada jam 15.00-16.00 WIB.
e. Waktu perizinan pada jam sekolah (07.00-15.00 WIB pada hari SeninKamis, 07.00-15.10 WIB pada hari Jumat, dan 08.00-11.00 WIB pada hari
Sabtu) wajib melalui komite kedisiplinan sekolah.
f. Perizinan di luar ketentuan tersebut, hanya akan diberikan pada saat
darurat dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
g. Untuk keluar / masuk lingkungan Semesta BBS, siswa harus memindai
(scan) ‘Student ID Card’ di pos satpam untuk kegiatan apapun.
h. Jika ada masalah teknis pada pemindaian ‘Student ID Card’, maka harus

ada koordinasi antara satpam dan pemberi izin.
i. Angkutan umum atau jasa transportasi online hanya diperbolehkan parkir
di depan pos satpam kecuali sudah melakukan konfirmasi ke pihak yang
berwenang (Komite kedisiplinan dan direktur asrama)
j. Hal-hal yang berkaitan dengan asrama, mengacu pada peraturan asrama.
k. Pembelian Tiket kepulangan (bagi siswa yang memerlukan tiket) hanya
bisa dilakukan setelah ada izin dari sekolah.

C. PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT PEMBELAJARAN DIGITAL.
1.

ATURAN UMUM
a. Chromebook yang diberikan sekolah pada siswa adalah milik siswa.
b. Siswa hanya boleh menggunakan Chromebook sendiri dan
dilarang untuk menggunakan milik teman.
c. Siswa dilarang menggunakan Chromebook saat makan dan
istirahat siang.
d. Siswa dilarang menulis, menggambar, atau menempelkan
stiker di Chromebook
e. Siswa dilarang menginstal dan mengoperasikan aplikasi yang
tidak disetujui sekolah.
f. Pihak sekolah dan asrama berhak untuk melakukan pengecekan Alat
Pembelajaran Digital siswa secara berkala.

g. Chromebook harus dimasukkan ke loker kelas masing-masing
paling lambat pukul 22.00 WIB.
2.

PENGGUNAAN DI DALAM KELAS
a. Siswa hanya diperkenankan menggunakan Chromebook berdasarkan
instruksi guru.
b. Siswa membuka halaman web atau aplikasi sesuai instruksi guru.
c. Siswa dilarang menggunakan Chromebook ketika guru sedang
menjelaskan.
d. Siswa dilarang mengubah setting kecuali atas instruksi guru.
e. Earphone atau headphone digunakan berdasarkan instruksi guru.
3. PENGGUNAAN DI LUAR KELAS
a. Siswa dapat menggunakan Chromebook setelah pelajaran pada pukul
15.00 – 17.00 dan waktu belajar mandiri.
b. Penggunaan Chromebook hanya boleh di dalam kelas, kantin dan
dining hall.
c. Siswa dilarang menggunakan Chromebook di dalam kamar asrama.

4.

PENGGUNAAN DI HARI LIBUR DAN AKHIR PEKAN
a. Siswa diperbolehkan menggunakan Chromebook di hari libur.
b. Penggunaan Chromebook hanya boleh di dalam kelas, kantin dan
dining hall.
c. Penggunaan Chromebook pada hari libur dan akhir pekan maksimal
sampai pukul 22.00 WIB.

5.

PETUNJUK UMUM
a. Siswa dilarang meletakan makanan dan minuman didekat
Chromebook.
b. Siswa harus berhati-hati saat menghubungkan charger, kabel koneksi
dan USB.
c. Chromebook tidak disarankan untuk digunakan saat pengisian
baterai berlangsung.
d. Siswa dilarang meletakkan benda berat diatas Chromebook
meski didalam tas.
e. Siswa tidak boleh memindahkan Chromebook dalam keadaan
menyala.
f. Siswa dilarang mengangkat Chromebook pada bagian layar
g. Siswa dilarang membawa Chromebook dalam keadaan terbuka.

6.

PERBAIKAN CHROMEBOOK
a. Siswa bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan
Chromebook.
b. Sekolah akan membantu untuk pengiriman Chromebook ke pusat
layanan perbaikan, tetapi siswa akan bertanggung jawab atas biaya
perbaikan atau penggantian suku cadang. Selama proses perbaikan,
siswa dapat meminjam Chromebook ke sekolah jika persediaan masih
ada. Jika tidak tersedia, siswa harus tetap mengerjakan tugas di
laboratorium komputer.

ASRAMA

BUKU PANDUAN TATA TERTIB DAN PERATURAN
ASRAMA
SMP-SMA SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL
2022-2023
BAB I
Tata Tertib, Kunjungan dan Perizinan
Pasal 1
Tata Tertib
1. Kode Etik
a. Wajib mentaati peraturan Asrama yang ada, menghormati Direktur
Asrama, Pembina, Teman dan civitas asrama yang lainnya
b. Menjunjung tinggi nama baik Asrama Semesta.
c. Siswa-siswa harus mentaati peraturan mengenai kebersihan kamar, ruang
belajar, mushola, ruang sepatu selama menjadi siswa Semesta.
d. Setiap siswa harus berada berangkat ke sekolah tepat jam. 07.00 setiap
hari Senin sampai Jumat dan jam 08.00 pada hari Sabtu.
e. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan belajar mandiri dan kegiatan yang
diadakan oleh asrama.
f. Setiap siswa wajib menjalankan kegiatan keagamaan. Bagi yang
beragama Islam wajib melaksanakan ibadah 5x sehari secara berjamaah
dan mengikuti program baca Al-Quran.
g. Menanamkan sifat jujur dan bertanggung jawab.
h. Wajib menutup aurat bagi siswi yang keluar area asrama.

2. Peraturan Khusus
a. PERATURAN KHUSUS SISWA PUTRA
1. Pakaian
Siswa-siswa harus mentaati peraturan mengenai ketentuan pakaian selama
tinggal di asrama. Sebagai berikut:
a. Tidak memakai celana diatas lutut.
b. Tidak memakai pakaian yang tidak berlengan.
c. Tidak memakai pakaian yang robek-robek.

2. Model Rambut
Semua siswa harus mempunyai potongan rambut yang rapi dengan
ketentuan panjangnya tidak melebihi kerah baju, tidak melebihi alis
mata, tidak menutupi telinga, tidak dicat dan model rambut sewajarnya
bagi siswa sekolah.
b. PERATURAN KHUSUS SISWA PUTRI
i. Pakaian
Siswi-siswi harus mentaati peraturan mengenai ketentuan pakaian
selama tinggal di asrama. Sebagai berikut:
1. Tidak memakai celana diatas lutut, tidak ketat, tidak robek dan
tidak menerawang.
2. Tidak memakai atasan, kaos dan baju yang tidak berlengan,
tidak ketat, tidak robek dan tidak menerawang.
3. Bagi siswi yang mengenakan jilbab, jika keluar asrama wajib
memakai jilbab.
4. Tidak mengecat rambut baik seluruhnya maupun sebagian
5. Tidak menindik telinga atau area lain diluar yang seharusnya
6. Tidak memakai perhiasan berharga dan aksesoris secara
berlebihan.
Pasal 2
Kunjungan Orang Tua dan Tamu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bagi orang tua/wali siswa, dan tamu yang berkunjung di lingkungan
SEMESTA diharuskan sebagai berikut:
Menaati tata tertib dan peraturan SEMESTA.
Menginformasikan kepentingannya kepada wali kelas dan direktur asrama.
Jam kunjung asrama sabtu dan minggu sesuai jadwal kunjungan adalah pukul
07:00 – 17:00 WIB.
Jadwal kunjungan Putra Minggu pertama dan ketiga, putri minggu ke dua dan
keempat setiap bulannya.
Pengunjung wajib meninggalkan kartu identitas (KTP/SIM) untuk ditukar
dengan kartu kunjungan dan lembar peraturan di Pos Satpam.
Mengisi buku tamu/pengunjung asrama ketika memasuki asrama.
Pengunjung tidak diizinkan masuk ke dalam gedung asrama tanpa

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

sepengetahuan pihak asrama. Pengunjung dilarang membawa barang-barang
terlarang dari dan untuk siswa.
Pengunjung dilarang merokok di lingkungan asrama.
Pengunjung wajib berpakaian sopan, rapi dan menutup aurat di lingkungan
asrama.
Pengunjung tidak boleh menjemput dan mengantarkan anaknya ke asrama
antara jam 22.00 WIB hingga jam 05.00 WIB pagi.
Pertemuan diizinkan di Ruang Tamu dan di luar Asrama.
Pengunjung wajib memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah
disediakan.
Tidak mengganggu kegiatan belajar siswa.
Tamu/pengunjung dimohon untuk menjaga ketertiban dan kebersihan asrama.
Orang tua siswa tidak boleh membawa siswa lain keluar lingkungan
SEMESTA tanpa izin dari orang tua yang bersangkutan, wali kelas dan pihak
asrama
Bagi orang tua yang memiliki anak di asrama putra dan di asrama putri
SEMESTA, diperbolehkan menjenguk pada waktu yang bersamaan, dengan
syarat tempat untuk bertemu hanya di tempat yang sudah disediakan dan tidak
menyertakan teman.
Pasal 3
Perizinan

1. Seluruh siswa hanya diizinkan meninggalkan lingkungan SEMESTA pada
weekdays jika dalam kondisi mendesak dan berdasarkan izin dari pihak-pihak
terkait sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
2. Siswa diizinkan pulang per dua minggu sekali sesuai dengan ketentuan
sekolah.
3. Setiap jatah pulang siswa SMP-SMA wajib mengikuti prosedur
perizinan sebagai berikut;
a. Pengumpulan buku izin siswa secara kolektif ke direktur asrama.
b. Konfirmasi orang tua ke wali kelas masing-masing
c. Konfirmasi wali kelas ke direktur asrama.
d. Penandatanganan buku izin siswa.
e. Penginputan sistem barcode.

4. Siswa tidak diizinkan pulang sendirian tanpa dijemput. Kecuali, orang tua
sudah melakukan pembicaraan lisan maupun tertulis dengan wali kelas atau
direktur asrama, dan segala risiko yang terjadi selama proses kepulangan
menjadi tanggung jawab orang tua.
5. Yang berhak menjemput siswa adalah orang tua/ wali siswa, atau keluarga
dekat siswa
6. Bila penjemputan dipercayakan kepada orang lain, maka penjemput wajib
membawa surat kuasa atau memberi kabar atau menghubungi wali kelas dan
atau direktur asrama secara langsung.
7. Siswa wajib memiliki dan menggunakan barcode setiap melakukan perizinan.
8. Jika ID Card atau buku izin hilang siswa wajib melapor ke direktur asrama.
9. Direktur Asrama berhak untuk mengeluarkan surat izin sementara, biaya
pembuatan surat izin sementara sebesar Rp.25.000. dan hanya berlaku sekali
perizinan.( maksimal 3x pembuatan surat izin sementara).
10. Seluruh siswa wajib meninggalkan dan kembali masuk ke lingkungan sekolah
sesuai dengan peraturan dan waktu yang telah ditetapkan.
11. Seluruh siswa wajib didampingi oleh pendamping setiap meninggalkan
lingkungan SEMESTA.
12. Setiap siswa wajib memberitahukan nomor taksi yang digunakan untuk
keluar dari lingkungan SEMESTA.
13. Seluruh siswa dilarang memesan atau menggunakan jasa transportasi online
tanpa izin dari orang tua dan pemberitahuan kepada direktur asrama.
14. Seluruh proses perizinan wajib dilakukan minimal 2 jam sebelum
keberangkatan.
15. Waktu Pelayanan perizinan Dormitory Office adalah :
Jum’at = pukul 15.00 WIB sd.17.00 WIB
Sabtu = pukul 12.00 WIB sd. 13.00 WIB
16. Seluruh siswa wajib mengurus perizinan sebelum meninggalkan lingkungan
asrama.
17. Seluruh siswa wajib kembali ke asrama pukul 17:00, jika terjadi
keterlambatan wajib menginfokan ke direktur asrama atau wali kelas.
18. Mobil pengantar hanya boleh diizinkan masuk ke lingkungan asrama maksimal
pukul 19:30, selebihnya mobil pengantar wajib berhenti di Pos Satpam dan
siswa berjalan kaki sampai ke gedung asrama.
19. Pintu asrama ditutup pukul 22:00 WIB
20. Seluruh siswa dilarang memesan jasa transportasi online tanpa izin orang tua

dan harus melalui persetujuan direktur asrama.
21. Seluruh siswa wajib melapor ke direktur asrama atau pembina asrama jika
ingin bertemu dengan saudara atau teman lawan jenis untuk keperluan keluarga
maupun sekolah baik di lingkungan SEMESTA maupun di luar lingkungan
SEMESTA.
Pasal 4
Perizinan Khusus
1. Diluar Jadwal Kepulangan ;
a. Siswa/siswi hanya diperbolehkan keluar dan meninggalkan lingkungan
SEMESTA dengan ketentuan
b. Siswi putri pada hari Sabtu pukul 12:00 – 17:00 dengan durasi perizinan
maksimal 5 jam dan batas maksimal kepulangan pukul 17.00 WIB
c. Untuk putra pada hari Minggu dengan durasi perizinan maksimal 5 jam
dan batas maksimal kepulangan pukul 17.00 WIB.
d. Setiap agenda di luar asrama wajib didampingi oleh pembina.
2. Siswa yang tidak pulang ketika pekan kepulangan ;
a. Siswa diizinkan meninggalkan lingkungan asrama sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan
b. Mengurus prosedur perizinan yang berlaku
c. Siswa hanya diizinkan keluar satu hari yaitu hari minggu, dan untuk
siswi adalah hari sabtu.
d. Waktu pengambilan perizinan pukul 08:00 – 10:00 WIB
e. Siswa diperbolehkan keluar maksimal sampai pukul 17.00 WIB
f. Bagi siswa yang ingin menginap di rumah temannya, kedua pihak orang
tua siswa harus memberikan konfirmasi ke wali kelas dan direktur
asrama serta mengisi formulir yang telah disediakan asrama.
3. Kondisi Khusus
a. Siswa dapat diizinkan pulang atau meninggalkan lingkungan SEMESTA
untuk keperluan tertentu, yang mengharuskan siswa menginap di luar
lingkungan SEMESTA dengan ketentuan Perijinan Khusus sebagai
berikut :
Kematian

Yang dimaksud kematian dalam hal ini adalah kematian yang
menimpa Orang Tua, paman/bibi, kakek/nenek, dan saudara kandung.
Pernikahan
Yang dimaksud pernikahan dalam hal ini adalah pernikahan:
orang tua, paman/bibi, dan saudara kandung
Sakit keras
Yang dimaksud sakit keras dalam hal ini adalah sakit parah yang
menimpa Orang Tua, kakek/nenek, dan saudara kandung.
Berobat
Siswa dapat diizinkan berobat keluar dari lingkungan
SEMESTA setelah mendapat rekomendasi dari dokter SEMESTA
melalui surat yang dikeluarkan oleh klinik SEMESTA, dan
penanganannya diserahkan kepada orang tua/wali siswa.
Keperluan lainnya yang dianggap penting
Selain tersebut di atas, perizinan diberikan atas permintaan
orang tua jika dianggap penting oleh lembaga dalam hal ini diwakili
oleh wali kelas dan direktur asrama.
1. Prosedur Perizinan Khusus ;
1. Orang tua/wali siswa menyampaikan perihal keperluannya kepada wali
kelas .
2. Siswa mendapat izin sesuai kesepakatan dengan mengisi Kartu Izin Siswa
dan form kepulangan yang ditandatangani oleh direktur asrama. Jika
meninggalkan aktivitas sekolah (Senin-Sabtu) maka harus mendapat tanda
tangan dari direktur asrama, wali kelas, dan kedisiplinan.
3. Formulir kepulangan/keluar dibawa oleh siswa untuk selanjutnya
diserahkan ke bagian keamanan, sebagai bukti bahwa siswa yang
bersangkutan telah mendapat izin untuk meninggalkan lingkungan
SEMESTA.
4. Bila kepulangan disebabkan karena berobat, baik rutin maupun mendadak
dan serius, maka siswa tersebut harus mendapat dan menyerahkan
rekomendasi dari pihak klinik SEMESTA kepada direktur asrama.
5. Setelah kembali ke lingkungan SEMESTA siswa diharuskan melapor ke
bagian keamanan dan pihak asrama.

6. Untuk keperluan survey sekolah dan daftar kuliah bagi siswa kelas 9 dan
12 maka harus menyerahkan bukti survey dari sekolah yang disurvey dan
ditandatangani konselor sekolah.
7. Seluruh kegiatan diluar sekolah yang melibatkan putra dan putri diatur
sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan sekolah (seperti
les, ulang tahun, dan lain-lain).
BAB II
Barang bawaan
Pasal 1
Kelengkapan pribadi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Selimut
Pakaian maksimal 2 kontainer berukuran sedang
Meja belajar lipat
Keranjang laundry yang tertutup
Ember
Peralatan mandi
Peralatan ibadah
Alas kaki maksimal 5 pasang
Kelengkapan sekolah
Botol minum
Obat pribadi
Pasal 2
Kelengkapan penunjang

1.
2.
3.
4.

Alat musik
Alat olah raga
Kamera dan aksesorisnya
Alat bantu kesehatan bagi yang berkebutuhan khusus

Pasal 3
Barang yang tidak diizinkan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Senjata tajam
Senjata api
Rokok (jenis apapun), vape ( Rokok elektronik), miras, narkotıka
Novel, komik, dan bacaan yang mengandung pornografi, psikopat, dan tidak
mendidik baik secara keseluruhan maupun sebagian.
Cat semprot
Petasan
Kulkas
Kipas angin non-portable
Magic com
Kompor elektrik
Pemanas air
Kabel roll (terminal stop kontak)
Kompor portable
Hewan peliharaan
Modem
Televisi
PSP
Kendaraan pribadi
Dan barang-barang elektronik tertentu yang diatur dalam bab selanjutnya.
Pasal 4
Penyimpanan barang

1. Barang-barang yang merupakan kepemilikan pribadi wajib disimpan di
tempat masing-masing sebagaimana mestinya.
2. Barang rusak dan hilang bukan merupakan tanggung jawab pihak asrama.
3. Siswa diizinkan untuk menitipkan barang-barang berharga kepada pembina
asrama.
4. Siswa wajib menjaga kerapian dan ketertiban barang pribadi masing-masing.
5. Siswa tidak diperkenankan menyimpan kopernya di kamar tidur. Koper
diletakkan di gudang yang sudah disediakan.

6. Siswa diharuskan menyimpan alas kaki di loker yang sudah disediakan di
ruang sepatu. Pihak asrama berhak memberikan sanksi terhadap siswa yang
tidak tertib dalam menjaga barang-barangnya. Tahapan sanksi meliputi;
• Satu kali teguran lisan
• Dua kali teguran lisan
• Penertiban barang/item terkait, pengambilan barang dengan
menandatangani surat pernyataan atau surat teguran tertulis.
Pasal 5
Regulasi paket
1. Siswa dilarang mengambil paket secara langsung di pos Satpam.
2. Tidak diperbolehkan membeli barang dengan sistem COD.
3. Siswa wajib mengambil paket yang datang melalui pihak asrama dan
diwajibkan untuk membuka paket yang diterima dengan didampingi oleh
pembina asrama.
4. Siswa dilarang mengambil paket tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak
asrama.
5. Siswa wajib mengisi formulir dan menandatangani form penerimaan paket.
6. Paket hilang dan rusak bukan merupakan tanggung jawab pihak asrama.
7. Jika diketahui ada barang-barang yang tidak diperbolehkan maka akan
disimpan oleh pihak asrama sampai mendapatkan izin dari manajemen. Atau
akan dikembalikan pada orang tua.
BAB III
Penggunaan Barang elektronik
Pasal 1
Jenis Barang elektronik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kamera
Flash disk
External hard disk
Tablet PC, dan sejenisnya
MP3, MP4 dan sejenisnya
Smartphone
Smartwatch

8. Telepon genggam non-smartphone
9. Alfalink dan sejenisnya

1.

2.
3.

4.

Pasal 2
Peraturan umum penggunaan
Siswa hanya diperkenankan membawa barang elektronik yang berupa kamera,
flashdisk, external harddisk, MP3, telepon genggam, dan kamus elektronik
Alfalink yang telah mendapatkan approval dari pihak asrama. Sementara
barang-barang elektronik lain yang tidak mendapatkan approval dari pihak
asrama tidak diperbolehkan untuk dibawa.
Proses approval selama daftar ulang siswa masuk asrama.
Kamera, flashdisk, external harddisk, MP3, telepon genggam, dan Alfalink
isinya menjadi tanggung jawab siswa sepenuhnya dengan penuh kesadaran
untuk memilih file yang baik dan bermanfaat bagi anak seusianya.
Waktu dan tempat penggunaan elektronik yang dibolehkan harus sesuai
dengan aturan yang telah ditentukan.
Pasal 4
Penggunaan telepon genggam

1. Siswa diperkenankan membawa dan menggunakan telepon genggam yang
telah mendapatkan approval dari pihak asrama.
2. Proses approval saat daftar ulang asrama.
3. Waktu penggunaan telepon genggam dengan ketentuan sebagai berikut:
Hari Jumat : Pukul 16.00 WIB-22.00 WIB
Hari Sabtu : Pukul : 05.00 WIB - 22.00 WIB
Hari Minggu pukul : 05:00 WIB - 19.00 WIB
4. Penggunaan telepon genggam di luar waktu yang ditentukan, harus membawa
surat rekomendasi dari guru atau pembina yang bersangkutan.
5. Telepon genggam yang disita (karena pelanggaran prosedur/ ketentuan
penggunaan)
Pelanggaran pertama disita dan akan dikembalikan setelah satu
bulan
Pelanggaran kedua disita dan akan dikembalikan setelah satu
semester
Pelanggaran ketiga akan dilelang.

6. Pengambilan barang yang telah disita wajib dilakukan oleh orang tua
atau jika wali yang mengambil maka wajib membawa surat kuasa dari
orang tua.
7. Pada waktu tidak digunakan, telepon genggam wajib diserahkan kepada
Pembina yang bersangkutan dan di simpan di loker di Dormitory Office.
8. Pengambil telepon genggam dari Pembina adalah pemilik bukan peminjam.
9. Penyalahgunaan telepon genggam oleh bukan pemilik maka tanggungjawab
penebusan ditanggung oleh pelaku dan pengambilan dilakukan oleh orang tua
pelaku.
10. Pelanggaran telepon genggam dianggap terjadi jika:
• Menggunakan dan menyimpan telepon genggam tidak pada waktu dan
tempat yang telah ditentukan.
• Telepon genggam yang digunakan adalah yang mendapatkan approval
dari pihak asrama.
• Pembina dan tim Budaya Sekolah berhak memeriksa telepon genggam
siswa di asrama.
11. Segala bentuk kerusakan, kehilangan atau hal hal yang terjadi diakibatkan
karena keteledoran siswa menjadi tanggung jawab siswa sepenuhnya dan siswa
tidak berhak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak asrama.
12. Pihak asrama memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengambil telepon
genggam yang tidak sesuai aturan pemakaian dan penyimpanan secara berkala.
Pasal 5
Penggunaan barang elektronik lainnya
1. Barang elektronik yang dimaksud adalah kamera, flashdisk, external
harddisk, MP3, dan Alfalink.
2. Siswa yang ingin membawa kamera harus mendapatkan izin dari kepala
sekolah.
3. Isi atau konten barang elektronik tidak mengandung unsur pornografi,
pornoaksi dan SARA, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab siswa.
4. Kerusakan atau kehilangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab siswa.
5. Pelanggaran dianggap terjadi jika:

Isi atau konten barang elektronik mengandung unsur pornografi, pornoaksi
dan SARA.
Menggunakan barang elektronik tanpa sepengetahuan pihak asrama
6. Menyalahgunakan barang elektronik untuk hal-hal yang melanggar norma.
7. Barang elektronik yang disita (karena pelanggaran prosedur/ ketentuan
penggunaan) pelanggaran pertama disita dan akan dikembalikan setelah dua
minggu, pelanggaran kedua disita dan akan dikembalikan setelah lima minggu,
pelanggaran ketiga disita dan tidak dikembalikan hingga liburan semester.
8. Pihak asrama, wali kelas dan tim budaya sekolah berhak memeriksa dan
mengambil barang elektronik siswa yang tercantum di point 1 jika
penggunaannya tidak sesuai ketentuan.
-

BAB IV
Aktivitas asrama
Pasal 1 Ibadah
1. Seluruh siswa yang beragama Islam wajib mendirikan sholat wajib 5 waktu
dalam sehari dan program baca al-Quran
2. Seluruh siswa non muslim berhak untuk mendapatkan kemudahan dalam
menjalankan ibadahnya.
3. Seluruh siswa diwajibkan mendirikan sholat wajib berjamaah pada waktu
shalat ISYA, MAGRIB, SUBUH, DZUHUR, dan ASHAR di mushola atau
tempat sholat yang telah ditentukan asrama.
4. Seluruh siswa wajib menyelesaikan seluruh kegiatan pukul 17.30 untuk
kemudian bersiap mengikuti sholat berjamaah dan program baca al-Quran
5. Seluruh siswa wajib mengisi absensi kehadiran sholat berjamaah yang dipantau
oleh pembina asrama dan wali kelas masing-masing.
6. Siswa yang dengan sengaja tidak mengikuti kegiatan sholat berjamaah akan
mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan sanksi berupa
menghafal hadits atau doa harian yang teknisnya telah diatur oleh pihak asrama

7. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh pihak
asrama.
8. Seluruh siswa memiliki catatan ibadah masing-masing yang dipantau oleh
pembina asrama dan direktur asrama dan akan dilaporkan secara berkala
kepada wali kelas dan orang tua siswa.
9. Siswa non-muslim yang ingin beribadah di luar sekolah harus didampingi
pihak keluarga atau pihak asrama.
10. Selama pelaksanaan kegiatan ibadah bagi yang muslim, siswa non muslim juga
diwajibkan melakukan ibadahnya atau tetap berada di dalam asrama.
Pasal 2
Belajar mandiri
1. Belajar mandiri dilaksanakan pada hari Senin – Kamis pukul 19:40 – 21:10
WIB di tempat yang telah ditentukan oleh pihak asrama (Perubahan jadwal
disesuaikan dengan kondisi berdasarkan persetujuan pihak asrama).
2. Siswa wajib hadir 10 menit sebelum kegiatan belajar mandiri dimulai.
3. Khusus untuk hari minggu, waktu belajar mandiri dilaksanakan pada pukul
19:40-20:20 dan akan dilanjutkan dengan kegiatan opsi lainnya yang akan
ditetapkan oleh pihak asrama.
4. Siswa dilarang terlambat mengikuti kegiatan belajar mandiri.
5. Seluruh siswa harus sudah berada di ruang belajar pukul 19:30 (Perubahan
jadwal disesuaikan dengan kondisi berdasarkan persetujuan pihak asrama)
6. Seluruh siswa yang terlambat lebih dari 15 menit dianggap tidak mengikuti
kegiatan belajar mandiri dan akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan.
7. Keterlambatan 5 – 15 menit akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan.
8. Jika belajar mandiri dilaksanakan di gedung sekolah, maka siswa wajib
memakai pakaian yang rapi dan sopan. (perempuan memakai rok panjang dan
berkerudung bagi yang berkerudung, laki-laki dilarang memakai celana diatas
lutut)
9. Siswa dilarang membawa novel, komik, atau bacaan lain yang tidak
berhubungan dengan pelajaran atau tugas dari sekolah.
10. Seluruh siswa wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama belajar mandiri
berlangsung.

11. Siswa dilarang mengakses situs online shop selama belajar mandiri
berlangsung.
12. Siswa dilarang meninggalkan ruang belajar mandiri kecuali telah
memberitahukan dan mendapat persetujuan dari pembina.
13. Siswa dilarang melakukan aktivitas non-belajar selama aktivitas belajar
mandiri berlangsung. Penggunaan Chromebook hanya digunakan untuk
kegiatan belajar.
14. Siswa wajib meminta izin jika berhalangan mengikutı kegiatan belajar mandiri
kepada pembina atau direktur asrama, dan pihak asrama berhak menentukan
apakah siswa yang bersangkutan tetap harus belajar atau tidak.
15. Jika sakit maka harus ada keterangan dari suster asrama.
16. Siswa yang tidak hadir tanpa keterangan akan dianggap absen dan
mendapatkan sanksı sesuai ketentuan.
17. Siswa dilarang membawa makanan berat (nasi, mie goreng dan sejenisnya)
dan peralatan makan asrama ke ruang belajar.
18. Siswa dilarang mendengarkan musik dari video dan melalui loudspeaker
selama proses belajar mandiri.
19. Selama kegiatan belajar mandiri siswa tidak diperbolehkan belajar di ruang
kelas lain tanpa izin dari Pembina kelas masing masing dan direktur asrama.
Pasal 3
Jadwal Weekend
1. Seluruh siswa wajib berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak
asrama.
2. Ketentuan kegiatan disesuaikan dari kebijakan pihak asrama.
3. Seluruh siswa wajib mentaati peraturan dan menjaga ketertiban selama
kegiatan berlangsung.
4. Selama kegiatan asrama berlangsung siswa tidak diperbolehkan menggunakan
smartphone/Chromebook, kecuali telah mendapatkan izin dari direktur asrama.

BAB V
Wilayah asrama
Pasal 1
Ruang Dormitory Office (DO)
1. Ruang Dormitory Office adalah ruang administrasi asrama.
2. Siswa dilarang memasuki ruang Dormitory Office tanpa izin dari direktur
asrama atau Pembina asrama.
3. Siswa dilarang memasuki ruang Dormitory Office jika tidak ada kepentingan
4. Siswa wajib menjaga etika selama berada di dalam ruang Dormitory Office.
Pasal 2
Kamar Siswa
1. Area kamar meliputi: kamar dan koridor depan kamar.
2. Kamar tidur senantiasa dalam keadaan bersih dan rapi. Siswa diharuskan
membersihkan dan merapikan tempat tidur sebelum berangkat sekolah.
3. Siswa tidak diperkenankan merubah posisi inventaris kamar (ranjang, lemari,
dll) tanpa persetujuan direktur asrama dan atau pembina yang bersangkutan.
4. Setiap kamar hendaknya membentuk struktur kamar, yang minimal terdiri atas
ketua, wakil ketua dan piket yang sudah disetujui oleh pihak asrama. Ketua
kamar bertanggungjawab atas kamar dan seluruh anggotanya.
5. Siswa wajib menutup aurat di luar area pribadi seperti kamar mandi dan kamar
ganti.
6. Siswa hendaknya menyalakan dan mematikan listrik sesuai ketentuan yang
berlaku.
7. Siswa diharuskan mengunci lemari dan menutup pintu pada saat meninggalkan
kamar, serta tidak meninggalkan barang berharga (uang, barang elektronik, dll)
di sembarang tempat.
8. Siswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas perorangan dan atau kelompok
yang berpotensi merusak dan mengganggu ketertiban umum. Seperti bermain
basket di dalam kamar dan koridor, membanting dan menggedor pintu, tertawa
terbahak-bahak, berbicara dengan suara yang sangat keras, berteriak, berkelahi,
dll.

9. Dilarang menerima tamu (termasuk keluarga inti) ke dalam kamar kecuali
atas seizin direktur asrama dan atau pembina yang bersangkutan.
10. Siswa hendaknya mengetuk pintu dan mengucap salam sebelum masuk
kamar.
11. Kasur dan bantal senantiasa dibalut sprei dan sarung bantal yang bersih.
12. Siswa hendaknya membuka jendela dan tirai setelah penghuni kamar
berpakaian rapi/menutup aurat.
13. Siswa hendaknya menutup tirai dan mengunci jendela pada sore hari.
14. Buku dan alat-alat belajar diletakkan serta ditata di loker yang telah
disediakan.
15. Pakaian bersih diletakkan di lemari pakaian dengan rapi.
16. Siswa tidak diperkenankan membiarkan pakaian bersih, pakaian kotor dan
pakaian dalamnya berserakan di kamar.
17. Siswa tidak diperkenankan menggantung pakaian bukan pada tempatnya.
18. Siswa tidak diperkenankan menambah lemari atau loker selain yang diberikan
dari Asrama.
19. Siswa diwajibkan untuk memadamkan lampu dan AC ketika meninggalkan
kamar.
20. Siswa diwajibkan menjemur handuk pada tempat yang telah disediakan.
21. Siswa wajib meletakkan sepatu di loker masing-masing di ruang sepatu.
22. Siswa bertanggung jawab sepenuhnya atas barang-barang miliknya. Segala
bentuk kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab siswa yang
bersangkutan.
23. Apabila terdapat barang yang tidak pada tempatnya, pihak asrama berhak
membuang barang tersebut.
24. Siswa bertanggung jawab penuh jika mencoret lemari pakaian, loker dan
tembok kamar dengan membayar denda sebesar Rp. 150.000 yang akan
digunakan sebagai biaya perbaikan dan pengecatan ulang.
25. Direktutr asrama dan Pembina asrama berhak untuk mengontrol kamar siswa,
termasuk mengecek loker siswa ketika dibutuhkan.

Pasal 3
Kamar Pembina
1. Kamar pembina meliputi: kamar pembina asrama, kamar direktur asrama,
kamar guru dan penanggung jawab asrama, serta kamar mandi pembina.
2. Siswa tidak diperkenankan masuk ke dalam kamar pembina tanpa seizin
pembina yang bersangkutan.
3. Jika membutuhkan bantuan, siswa diperkenankan mengetuk pintu kamar
pembina yang bersangkutan dengan mengikuti aturan yang berlaku.
4. Aturan yang dimaksud di poin (3) adalah:
• Siswa mengetuk pintu dan mengucapkan salam dengan santun (tidak
berteriak dan tidak menggedor pintu).
• Siswa diperkenankan mengetuk pintu pembina maksimum pukul 22.00,
kecuali pada saat darurat yang tidak dapat ditunda seperti sakit, dll.
• Jika tiga kali ketukan Pembina yang bersangkutan tidak ada, maka siswa
berhak untuk meninggalkan pesan di tempat yang telah disediakan.
5. Siswa yang mendapat izin masuk ke kamar pembina diharuskan menjaga
sikap dan prilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku.
Pasal 4
Quiet Room dan Perpustakaan
1. Quite room yang dimaksud adalah ruang guidance/pembinaan.
2. Siswa tidak diperkenankan masuk ke quite room tanpa seizin pembina dan
atau direktur asrama.
3. Tidak meninggalkan barang pribadi di quiet room dan perpustakaan.
4. Seluruh penghuni asrama diharuskan menjaga kebersihan, kerapian dan
ketenangan quite room dan perpustakaan.
Pasal 5
Dapur
1. Dapur yang dimaksud adalah dapur/ruang makan utama dan dapur internal
asrama.

2. Siswa hanya diperkenankan menggunakan dapur internal yang terdapat di
dalam gedung asrama dengan seizin pembina dan atau direktur asrama pada
waktu yang sesuai.
3. Siswa tidak diperkenankan masuk dan menggunakan dapur pembina dan
seisinya
4. Seluruh penghuni asrama diharuskan menjaga kebersihan dan kerapihan
dapur/ruang makan utama, dapur internal dan sekitarnya.
5. Siswa hendaknya menjaga dan memelihara perlengkapan makan/minum dan
perabotan dapur yang digunakan dan menyimpannya di tempat yang telah
disediakan. Serta tidak diperkenankan membawa keluar alat, perabotan dan
bahan makanan dari dapur tanpa seizin pihak asrama dan dapur.
6. Siswa segera melaporkan ke pembina jika terjadi kecelakaan di dapur.
7. Penggunaan dapur internal asrama maksimal pukul 21.30.
8. Siswa wajib memakai pakaian yang sopan dan rapi ketika memasuki area dapur
Pasal 6
Koridor
1. Koridor yang dimaksud meliputi lobi pintu masuk dan koridor antar kamar.
2. Siswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas perorangan dan atau kelompok
yang berpotensi merusak dan mengganggu ketertiban umum. Seperti bermain
basket di koridor, membanting dan menggedor pintu, tertawa terbahak-bahak,
berbicara dengan suara yang sangat keras, berteriak, berkelahi, dll.
3. Siswa tidak diperkenankan makan di koridor.
4. Seluruh penghuni asrama diharuskan menjaga kebersihan dan kerapihan
koridor dan sekitarnya.
5. Siswa tidak diperkenankan meletakkan alas kaki di sembarang tempat. Alas
kaki disimpan di dalam loker yang telah disediakan.
6. Siswa dihimbau untuk memperhatikan batas-batas penggunaan alas kaki,
serta tidak menggunakan alas kaki di koridor
7. Apabila terdapat barang yang tidak pada tempatnya, pihak asrama berhak
membuang barang tersebut.

Pasal 7
Kamar Mandi
1. Wilayah kamar mandi meliputi: kamar mandi, tempat wudhu, wastafel dan
toilet.
2. Siswa hendaknya memperhatikan adab-adab di kamar mandi.
3. Siswa diharuskan menjaga kebersihan dan bertanggung jawab terhadap
fasilitas kamar mandi.
4. Siswa diharuskan menghemat air dan menutup kran setelah menggunakan
kamar mandi.
5. Siswa diharuskan membawa dan menggunakan perlengkapan mandi milik
sendiri dan menyimpan pada tempatnya.
6. Siswa diwajibkan menutup aurat menuju dan keluar kamar mandi.
7. Siswa diharuskan menggunakan kamar mandi yang telah ditentukan.
8. Siswa dituntut untuk menjunjung tinggi budaya antri.
9. Siswa diwajibkan membuang sampah limbah kamar mandi di tempat sampah
yang telah disediakan sesuai dengan ketentuan.
Pasal 8
Mushola
1. Siswa hendaknya masuk ke mushola dalam keadaan bersih, rapih, menutup
aurat, serta dalam keadaan berwudhu.
2. Siswa mengikuti seluruh aktivitas peribadatan di mushola dengan penuh
khusyu’ dan tenang.
3. Seluruh penghuni asrama berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan
ketenangan mushola. Menghindari pembicaraan yang tidak perlu dan membuat
gaduh.
4. Siswa tidak diperkenankan tidur di mushola.
5. Seluruh penghuni asrama hendaknya menjaga dan memelihara sarana dan
prasarana mushola. Serta mengembalikan barang yang dipakai ke tempat
semula dengan rapi.

6. Siswa dilarang bermain game, membawa makanan dan minuman serta
melakukan aktivitas hiburan lainnya di dalam mushola
7. Siswa dilarang menggunakan mushola untuk kegiatan selain ibadah, tidak
meninggalkan barang pribadi di mushola kecuali mukena dan al-Quran
Pasal 9
Fun Room dan Extra Study Room
1. Ruang Fun room dan extra study room yang dimaksud adalah ruang yang
digunakan untuk aktivitas tambahan seperti belajar tambahan mengisi daya
barang-barang elektronik.
2. Penggunaan ruang fun room dan extra study room mengikuti jadwal yang
sudah diatur pihak asrama sebagai berikut:
• Senin – Jumat: pukul 16.00 – 22.00
• Akhir pekan: maksimum pukul 23.00
3. Siswa diwajibkan menjaga kebersihan dan ketertiban serta tidak
meninggalkan barang-barang pribadi di ruang fun room dan extra study room
Pasal 10
Kamar tamu dan olimpiade
1. Kamar tamu dan olimpiade hanya diperuntukkan khusus tamu dan siswa- siswa
olimpiade yang sudah mendapat izin dari direktur asrama.
2. Siswa tidak diperkenankan memasuki, menggunakan dan menempati ruangan
tersebut tanpa seizin dari direktur asrama.
3. Bagi siswa yang secara sengaja memasuki, menggunakan dan menempati
ruangan tersebut tanpa seizin dari direktur asrama akan dikenakan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku
4. Selama ruangan tidak dipakai, pihak asrama berhak untuk mengunci ruangan
tersebut.

Pasal 11
Ruang Kesehatan
1. Ruang kesehatan asrama hanya diperuntukkan khusus siswa sakit yang sudah
mendapat izin dari direktur asrama sesuai dengan rujukan dokter ataupun
suster.
2. Siswa tidak diperkenankan memasuki, menggunakan dan menempati ruangan
tersebut tanpa seizin dari direktur asrama.
3. Hanya diizinkan maksimal 2 siswa untuk menemani siswa yang sakit atau
dirawat di ruang kesehatan sesuai dengan izin direktur asrama.
4. Bagi siswa yang secara sengaja memasuki, menggunakan dan menempati
ruangan tersebut tanpa seizin dari direktur asrama akan dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Selama ruangan tidak dipakai, pihak asrama berhak untuk mengunci ruangan
tersebut.
6. Siswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan fasilitas yang ada di ruang
tersebut.
Pasal 12
Ruang Gym
1. Siswa diperbolehkan menggunakan ruang gym sesuai dengan peraturan yang
berlaku
2. Siswa tidak diperbolehkan menggunakan ruang gym diluar waktu yang telah
ditentukan
3. Siswa dilarang bertelanjang dada dan memakai pakaian ketat selama
melakukan olahraga di ruang gym
4. Selama ruangan tidak dipakai, pihak asrama berhak untuk mengunci ruangan
tersebut.
5. Siswa yang terbukti dengan sengaja merusak fasilitas ruang gym tersebut,
akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Siswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan fasilitas yang ada di ruangan
tersebut.

Pasal 13
Kantin Asrama
1. Siswa diperbolehkan membeli makanan dan minuman di kantin sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak asrama
2. Siswa dilarang berhutang di kantin asrama
BAB VI
Tata Krama
Pasal 1
Pakaian
Putra
1. Siswa wajib memakai pakaian yang sopan dan dilarang menggunakan
pakaian yang tidak pantas menurut norma agama dan masyarakat di
area asrama.
2. Siswa dilarang bertelanjang dada dan atau tidak mengenakan pakaian di
lingkungan asrama selain di kamar mandi dan di kamar ganti.
3. Siswa dilarang memakai celana pendek diatas lutut (memperlihatkan
area paha).
4. Siswa dilarang berkuku panjang, mengecat rambut dan kuku, serta bertato.
5. Semua siswa laki-laki dilarang berambut panjang, gundul, dikuncir dan
memakai kalung, anting, gelang baik dari emas, plastik, kayu dan lainlain.
Putri
1. Siswi wajib memakai pakaian yang sopan dan dilarang menggunakan
pakaian yang tidak pantas menurut norma agama dan masyarakat di
area asrama.
2. Siswi dilarang memakai rok atau celana diatas lutut.
3. Siswi dilarang memakai kaos atau baju tanpa lengan.
4. Siswi dilarang memakai pakaian yang tipis, ketat dan transparan.
5. Siswi dilarang memakai perhiasan yang berlebihan, memakai lensa

kontak berwarna, mengecat rambut, mengecat kuku, mewarnai bibir dan
menggunakan make up berlebihan.
Pasal 2
Lisan
1. Setiap siswa hendaknya mengucapkan salam ketika bertemu dengan
sesama siswa , guru, karyawan, kepala sekolah dan seluruh keluarga besar
SMP- SMA Semesta Semarang
2. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan
menyatakan sesuatu yang benar adalah benar
3. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan
orang lain
4. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih setelah memperoleh
bantuan atau jasa dari orang lain.
5. Menggunakan tutur kata yang sopan dan beradab yang membedakan
hubungan dengan orang lebih tua dan teman sejawat dan tidak
menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian, dan pornografi
6. Siswa dilarang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik orang
lain, baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan.
7. Dalam pergaulan antar siswa dilarang menghasut, menghujat dan
memicu konflik yang mengarah pada kontak fisik.
8. Siswa dilarang berbohong dan memberikan keterangan palsu terkait
kasus tertentu
Pasal 3
Perbuatan
1. Siswa dilarang merokok, minum-minuman keras/mabuk, mengedarkan dan
mengkonsumsi narkotika, obat psikotropika, dan obat terlarang lainnya
2. Siswa dilarang berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam
sekolah maupun di luar sekolah.
3. Berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf
apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang
lain.

4. Siswa dilarang melakukan bullying baik secara verbal maupun fisik
kepada siapapun yang termasuk dalam civitas akademik SMP-SMA
Semesta Semarang
5. Siswa dilarang berpacaran baik di dalam maupun diluar lingkungan
sekolah dan asrama
6. Siswa dilarang mengadakan kegiatan bersama (putra dan putri),
kecuali mendapatkan izin dari pihak sekolah dan asrama
7. Siswa dilarang mengundang siswa luar masuk lingkungan SMP-SMA
Semesta Semarang dengan tujuan tertentu (mabuk, judi, mencuri, memeras
dll.) ketika sekolah melaksanakan kegiatan ekskul, Malam Seni,
Pengukuhan Ekskul atau kegiatan lain tanpa izin pihak sekolah
8. Siswa dilarang melakukan pencurian dan atau menyembunyikan serta
memindahtangankan barang milik orang lain atau yang bukan
miliknya.
9. Siswa dilarang membawa barang yang tidak ada hubungannya
dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat-alat lain
yang membahayakan keselamatan orang lain
10. Siswa dilarang membawa kendaraan pribadi (mobil, motor) ke
lingkungan asrama dan sekolah
11. Siswa dilarang meminjam kendaraan orang lain, baik teman, guru
maupun karyawan
12. Siswa dilarang membawa kartu atau bermain judi di lingkungan asrama
dan sekolah
13. Siswa dilarang merayakan ulang tahun dengan cara yang berlebihan
seperti mengikat, menyandera, melempar kotoran atau hal-hal lain yang
dapat merugikan dan tidak sesuai norma.
14. Siswa wajib menjalin hubungan pertemanan yang baik antara teman
sebaya, adik kelas, dan kakak kelas tanpa membeda-bedakan.
15. Siswa dilarang membuat kelompok-kelompok pertemanan tanpa
instruksi dari guru dan pihak asrama.
BAB 4
Makan dan minum
1. Makan dan minum dilakukan dengan adab yang sesuai di tempat yang

telah disediakan.
2. Pihak asrama menyediakan makanan utama tiga kali dalam sehari di
ruang makan asrama sesuai jadwal sebagai berikut:

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

• Sarapan: pukul 05.30 – 07.00
• Makan siang: pukul 12.35-13.30
• Makan malam: pukul 17.00 – 18.00
Siswa hendaknya mengambil makanan/minuman sesuai ketentuan serta
membudayakan antri.
Siswa tidak diperkenankan mengambil jatah makanan siswa lain
atau makanan orang lain.
Siswa tidak diperkenankan membawa keluar alat makan dari dapur/ruang
makan. Alat makan yang dimaksud adalah piring, mangkuk, sendok, garpu,
gelas, dll.
Makan di luar jam makan utama maksimal pukul 21.45. Toleransi dapat
diberikan hingga pukul 22.00. Jika siswa tidak menyelesaikan makannya
hingga pukul 22.15, pembina berhak mengambil makanannya.
Pemesanan makanan dari luar mengikuti jadwal sebagai berikut:
• Putri
: maksimum pengambilan pesanan pukul 19.00
• Putra
: maksimum pengambilan pesanan pukul 21.30
• Pemesanan dan pengambilan makanan pesanan hanya dapat dilakukan di
pos satpam dan atas persetujuan pembina kelas masing-masing didampingi
pembina
Siswa tidak diperbolehkan makan dan minum di dalam kamar, koridor, dan
hanya diperbolehkan makan dan minum ditempat yang telah ditentukan
oleh asrama.
Siswa hendaknya membuang sampah makanan/minuman pada tempat
yang telah disediakan.
Tidak diperkenankan mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat
merugikan/membahayakan kesehatan, baik di masa sekarang maupun
yang akan datang. Contoh: rokok, minuman keras, dan yang mengandung
zat adiktif lainnya.

BAB 5
Pelajaran Olahraga
1. Kegiatan pelajaran olahraga adalah kegiatan yang mengharuskan siswa untuk
masuk ke dalam asrama pada waktu jam sekolah
2. Siswa dapat masuk ke asrama untuk berganti pakaian setelah
mendapatkan izin dari pihak asrama atau petugas asrama.
3. Selama pelajaran olahraga, asrama akan berada dalam keadaan terkunci dan
akan dibuka kembali setelah pelajaran olahraga selesai untuk
mempersilahkan siswa membersihkan diri
4. Siswa harus meninggalkan asrama 10 menit sebelum pelajaran
selanjutnya dimulai
BAB 6
Regulasi, Informasi dan Pengaduan
1. Setiap ada keluhan terkait masalah atau fasilitas asrama seluruh siswa yang
bersangkutan atau perwakilan dari kamar masing-masing kamar harus
segera melaporkan kepada pembina asrama atau langsung ke direktur
asrama.
2. Jika direktur asrama tidak berada di tempat (Ruang DO) dan tidak ada
pembina asrama yang piket di Ruang DO, siswa yang bersangkutan
dimohon untuk meninggalkan pesan tertulis yang diletakkan di tempat kotak
saran yang telah disediakan di depan ruang DO
3. Segala informasi akan diumumkan secara langsung maupun tertulis
melalui papan pengumuman asrama.
4. Setiap siswa wajib menjaga dan membangun komunikasi yang baik
dengan seluruh anggota asrama

BAB 7
Sakit
1. Seluruh siswa yang sakit di asrama wajib menginfokan ketidak hadirannya
kepada wali kelas dan atau direktur asrama dengan menyertakan surat izin
sakit dari dokter atau klinik.
2. Siswa yang sakit di asrama akan didata dan dibantu oleh petugas asrama
untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
3. Siswa yang tidak mengikuti kegiatan KBM tanpa izin (tanpa
surat keterangan) dihitung alfa.
4. Siswa wajib mematuhi dan mengikuti surat keputusan dari klinik perihal
sakitnya. Jika siswa tersebut harus kembali setelah jam yang telah
ditentukan, maka siswa tersebut harus mematuhinya tanpa terkecuali.
5. Siswa dilarang memalsukan surat keterangan dokter ataupun
mengambil obat-obatan tanpa sepengetahuan pihak terkait.
6. Jika siswa sakit di luar jam pelajaran sekolah, maka siswa atau teman dari
siswa yang bersangkutan wajib untuk segera melaporkan kepada pembina
asrama.
7. Bagi siswa yang memiliki sakit tertentu dan membutuhkan perawatan khusus,
wajib melaporkan kepada pembina asrama.
8. Bagi siswa yang memiliki sakit yang berpotensi menular akan ditempatkan di
ruang khusus karantina yang ditetapkan oleh pihak asrama
BAB 7
Laundry
1. Yang dimaksud dengan laundry adalah laundry yang telah
mendapatkan persetujuan dari pihak sekolah dan asrama
2. Seluruh siswa wajib mengikuti dan mematuhi jadwal laundry yang berlaku.
3. Seluruh siswa tidak diizinkan untuk terlambat mengumpulkan laundry
4. Waktu pengumpulan laundry adalah pukul 15:00 – 17:00 WIB
5. Seluruh siswa wajib mengisi list laundry sesuai dengan pakaian
yang dimasukkan ke kantong laundry.
6. Seluruh siswa harus memastikan bahwa pakaiannya dimasukkan ke
kantong laundry masing-masing.

7. Seluruh siswa dilarang menggunakan kantong laundry siswa lain.
8. Siswa dilarang meninggalkan kantung laundry di sembarang tempat,
apabila pihak asrama menemukan kantung laundry bukan pada tempatnya,
pihak asrama berhak mengambil dan membuangnya
9. Jika ada kehilangan, kerusakan, keterlambatan ataupun masalah yang lain
yang disebabkan oleh pihak laundry, siswa yang bersangkutan harus
segera melaporkan ke pihak asrama.
10. Segala bentuk kehilangan, kerusakan dan keterlambatan ataupun masalah
lain yang disebabkan oleh pihak laundry merupakan tanggung jawab pihak
laundry dan bukan menjadi tanggung jawab sekolah ataupun asrama
11. Segala bentuk kehilangan, kerusakan dan keterlambatan ataupun masalah lain
yang disebabkan oleh keteledoran siswa, menjadi tanggung jawab siswa yang
bersangkutan
12. Siswa diwajibkan mengantar sendiri cuciannya ke pihak laundry.
13. Siswa dilarang melempar cuciannya dari lantai 2 dan 3 ke laundry.
14. Apabila terdapat kesalahan berupa tertukarnya pakaian siswa ke dalam
kantong laundry, maka pakaian tersebut harus diletakkan di lemari khusus
yang telah disediakan pihak asrama.
BAB 8
Jam malam
Pasal 1
Jam Tidur
1. Siswa diharuskan mulai menghentikan kegiatannya pada pukul 21.45 untuk
persiapan tidur, kecuali ada kegiatan yang telah mendapatkan izin dari pihak
asrama dan wajib menyelesaikan semua kegiatan pada pukul 22.30 WIB
2. Siswa diharuskan tidur paling lambat pukul 22.30 WIB, dan bangun pukul
04.30 WIB, atau setengah jam sebelum waktu subuh.
3. Siswa diharuskan mematikan lampu pada saat jam tidur yakni pukul 22.30 –
04.30
4. Siswa diharuskan tidur di tempat masing-masing yang sudah ditentukan

5. Siswa diharuskan tidur dengan menggunakan pakaian tidur yang menutup
aurat
6. Siswa dilarang keras untuk mengganggu temannya yang sedang tidur atau
melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan istirahat teman
yang lain.
Pasal 2
Jam Ekstra Etut (Belajar Mandiri)
1. Jam ekstra etut (belajar mandiri) adalah kegiatan belajar mandiri
yang dilakukan setelah jam 22.00 atau setelah waktu wajib tidur
(istirahat)
2. Siswa dapat melakukan kegiatan ekstra etut setelah terlebih dahulu
meminta izin ke pihak asrama
3. Siswa diharuskan menyelesaikan kegiatan ekstra etut maksimal pukul 23.00
4. Siswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan ekstra etut dikamar tidur
5. Siswa hanya bisa melakukan kegiatan ekstra etut ditempat yang telah
ditentukan oleh pihak asrama dengan tetap menjaga ketertiban dan
kenyamanan lingkungan asrama
BAB
Barang berharga
Pasal 1
Perhiasan dan barang berharga sejenisnya
1. Barang berharga yang dimaksud adalah barang yang tinggi nilainya atau
mahal harganya. Barang tersebut dapat berupa perhiasan atau sejenisnya
dan uang dalam jumlah yang besar
2. Perhiasan dan sejenisnya
a. Perhiasan dan barang berharga sejenisnya tidak diperkenankan
untuk dibawa ke lingkungan sekolah dan asrama
b. Perhiasan dan sejenisnya yang dengan sengaja atau tidak sengaja dibawa
ke sekolah, harus segera dilaporkan dan dititipkan ke pihak asrama untuk
nantinya akan dikembalikan langsung kepada orang tua
c. Kehilangan ataupun kerusakan yang terjadi pada perhiasan dan barang

berharga sejenisnya tersebut, yang disebabkan keteledoran siswa akan
menjadi tanggung jawab siswa dan siswa tidak diperkenankan untuk
meminta pertanggung jawaban pihak asrama
Pasal 2
Uang saku
1. Uang saku merupakan uang yang diberikan oleh orang tua kepada
siswa untuk keperluan sehari-hari
2. Siswa hanya diperbolehkan memegang uang tunai maksimal Rp.
300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam satu minggu
3. Uang diatas jumlah yang ditentukan harus dititipkan kepada Pembina
asrama, dan dapat diambil apabila ada keperluan yang sekiranya dianggap
perlu
4. Jika ketika sidak ditemukan jumlah uang yang melebihi nominal yang
ditentukan, maka uang akan diambil dan hanya orang tua yang berhak
mengambil secara langsung.
5. Kehilangan uang yang disebabkan oleh keteledoran siswa (tidak dititipkan
pada pihak asrama) akan menjadi tanggung jawab siswa yang bersangkutan
dan siswa tersebut tidak diperkenankan untuk meminta
pertanggungjawaban pihak asrama
6. Siswa tidak diperkenankan untuk berhutang kepada siapapun (siswa lain,
Pembina, guru, kantin). Kerugian yang diakibatkan oleh berhutang tersebut
akan menjadi tanggung jawab siswa yang bersangkutan dan bukan menjadi
tanggung jawab baik sekolah maupun asrama
BAB
Penghargaan, Pelanggaran dan sanksi
Pasal 1
Definisi dan klasifikasi
1. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada siswa yang
berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik
2. Pelanggaran adalah tingkah laku siswa yang tidak sesuai dengan

TATA TERTIB
3. Pelanggaran dibagi menjadi 3 jenis:
a. Pelanggaran ringan, yaitu pelanggaran yang dilakukan secara
perorangan atau berkelompok, tetapi tidak mengganggu orang lain,
dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan yang sedang berlangsung.
b. Pelanggaran sedang, yaitu pelanggaran yang dilakukan perorangan
atau berkelompok yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan sekolah
dan asrama atau kegiatan perorangan dan atau kaidah kehidupan sosial.
Pelanggaran ringan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi
pelanggaran sedang.
c. Pelanggaran berat, yaitu yang dilakukan perorangan atau berkelompok
dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri,
orang-orang sekitar dan lingkungannya.
4. Sanksi adalah bentuk konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan
5. Remisi adalah pengurangan sanksi yang diberikan kepada siswa dengan
mempertimbangkan aspek perubahan siswa ke arah yang lebih baik
dalam selang waktu tertentu
Pasal 2
Mekanisme penghargaan, sanksi dan surat peringatan
1. Penghargaan diberikan kepada siswa yang berprestasi dalam
bidang akademik dan non akademik
2. Bentuk Penghargaan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Sanksi dikenakan atas tingkah laku murid yang tidak sesuai dengan
Tata Tertib
Pasal 3
Ketentuan Sistem Poin
1. Setiap tahun siswa memiliki 100 poin.
2. Jika jumlah poin antara 80-85, akan dilakukan pemberitahuan ke
orang tua/wali siswa

3. Jika jumlah poin antara 75, maka surat peringatan pertama (SP1) akan
dikirimkan kepada orang tua.
4. Jika jumlah poin antara 60, maka surat peringatan kedua (SP2) akan
dikirimkan dan orang tua dipanggil ke asrama
5. Jika jumlah poin kurang dari 45 maka siswa akan mendapatkan SP3 dan
orang tua akan dipanggil ke asrama
6. Jika siswa melakukan kesalahan yang pengurangnya lebih dari 20 poin,
akan dihadapkan pada Tim Kedisiplinan Sekolah.
7. Jika pada sampai akhir tahun siswa tidak lagi memiliki poin atau siswa
memiliki masalah yang tidak dapat ditolerir oleh sekolah, maka sekolah akan
melakukan pembinaan dan berhak untuk mengembalikan siswa tersebut ke
orang tua.
Pasal 3
Bentuk pelanggaran dan sanksi

No

Bab
Perizi
nan

Jenis Pelanggaran

1

Meninggalkan
lingkungan SEMESTA
tanpa izin

2

Datang terlambat
dari izin keluar tanpa
keterangan yang
jelas

3

Memfasilitasi atau
membantu teman
meninggalkan
asrama tanpa izin

Poin

Sanksi Tambahan

Klasifikasi
Pelanggar
an

15

Tidak diizinkan pulang satu kali
jatah pulang dan satu kali jatah
meninggalkan asrama dan
membuat salinan artikel
Majalah Mata Air sesuai
ketentuan dari direktur asrama

Berat

5

Tidak diizinkan meninggalkan
asrama selama satu periode
perizinan dan membuat salinan
artikel Majalah Mata Air sesuai
ketentuan direktur asrama

Ringan

10

Tidak diizinkan meninggalkan
asrama selama satu periode
perizinan dan membuat salinan
artikel Majalah Mata Air sesuai
ketentuan direktur asrama

Sedang

4

Bab
Bara
ng
Bawa
an

Memalsukan tanda
tangan

5

Memberikan
pernyataan izin palsu

6

Membawa senjata
tajam, senjata api
(termasuk petasan),
kartu gaple,
remi,pilox dan atau
hal yang berbau
porno (VCD,foto,
gambar, komik,
disket,poster,
majalah, buku, dsb)

7

Merokok, membawa
dan atau
mengedarkan rokok

8

Menggunakan,
menyimpan, dan atau
mengedarkan
minuman keras dan /
atau obat terlarang
(NAPZA)

9

Membawa barang
elektronik nonkomunikasi yang
dilarang

50

10

25

25

100

10

Tidak diizinkan
meninggalkan asrama selama
2 periode perizinan (1 bulan)
dan membuat salinan artikel
Majalah Mata Air sesuai
ketentuan direktur asrama
Tidak diizinkan meninggalkan
asrama selama satu periode
perizinan dan membuat salinan
artikel Majalah Mata Air sesuai
ketentuan direktur asrama

Berat

Sedang

Barang disita dan akan
dilaporkan ke komite
kedisiplinan

Berat

Barang disita dan akan
dilaporkan ke komite
kedisiplinan

Berat

Siswa dikeluarkan dari sekolah

Barang disita dan kembalikan
langsung ke orang tua

Berat

Sedang

10

11

Bab Peng
guna an
Bara ng
Elekt
ronik

12

13

14

15

Meletakkan
barang pribadi di
sembarang tempat

Mengambil paket
tidak sesuai
prosedur

Menyimpan
laptop, modem
dan telepon
genggam di
tempat yang tidak
seharusnya tanpa
izin
Menggunakan
laptop, modem
dan telepon
genggam di luar
waktu dan
tempat yang
ditentukan
Menyimpan dan
atau menggunakan
smartphone tidak
sesuai dengan
ketentuan dari
pihak
asrama
Konten barang
elektronik tidak
sesuai dengan
norma dan
ketentuan yang
berlaku

2

5

5

7

10

20

Barang akan di sita

Ringa
n

Paket akan diambil oleh pihak
asrama dan diberikan ketika
akan pulang

Ringan

Barang disita selama satu
semester dan akan
dikembalikan di akhir semester

Ringa
n

Barang disita selama satu
semester dan akan
dikembalikan di akhir semester

Sedan
g

Barang disita dan akan
dikembalikan sesuai ketentuan

Barang disita dan akan
dilaporkan ke komite
kedisiplinan

Sedan
g

Berat

Bab
Aktiv
itas
Asra
ma

16

17

18

19

20

21

Tidak mengikuti
kegiatan ibadah
dengan disengaja
dan tanpa izin

Mengganggu
ketenangan proses
ibadah

Tidak
mengikuti
kegiatan belajar
mandiri sesuai
ketentuan yang
berlaku
Terlambat mengikuti
kegiatan belajar
mandiri

Keluar dari ruang
belajar sebelum
waktunya

Mengganggu
ketenangan dan
ketertiban belajar
mandiri, membawa
makanan berat, serta
tidak menjaga
kebersihan ruang
belajar

3

5

3

1

1

3

Pencatatan di buku ibadah dan
dilaporkan kepada walikelas
dan orang tua

Teguran

Ringan

Ringan

Pemanggilan dari pihak asrama
dan jika lebih dari tiga kali per
minggu tidak akan mendapat
izin pulang pada waktu jatah
pulang

Ringan

teguran

Ringan

teguran

Ringan

Pemanggilan dari pihak asrama

Ringan

22

23

Bab
Ruan
g
Lingk
up
Asra
ma

24

25

26

27

Membawa barang
yang tidak
mendukung proses
belajar mandiri
Tidak ikut
berpartisipasi dalam
kegiatan asrama
lainnya dengan
disengaja dan tanpa
izin

Merubah posisi
inventaris kamar
tanpa izin

Kamar dalam
kondisi kotor dan
berantakan

Tidak mematuhi
aturan pemakaian
listrik dan AC

Merusak fasilitas
asrama dengan
sengaja

2

5

Barang disita dan akan
dikembalikan sesuai ketentuan

Teguran

Ringan

Ringan

2 tiap
siswa

Mengembalikan ke posisi
semula

Ringan

2 tiap
siswa

Membersihkan secara
langsung

Ringan

2

20

Teguran

Membersihkan, memperbaiki
atau mengganti sesuai kondisi
barang yang dirusak

Ringan

Berat

28

29

30

31

32

33

34

Mengganggu
ketertiban asrama

Memasukkan tamu
ke dalam kamar
dengan sengaja
tanpa seizin pihak
asrama

Masuk ke kamar
pembina tanpa izin

Mengambil barang
apapun yang
berstatus sitaan

Masuk ke quite room
tanpa izin

Tidak menjaga
kebersihan dan
kerapihan quite
room

Mengambil alat dan
bahan dari dapur
tanpa izin

3

10

20

20

10

3

10

Teguran

Ringan

Teguran

Berat

Pemanggilan dari pihak asrama
+ menulis artikel Majalah Mata
Air

Berat

Mengembalikan barang yang
diambil dan memperpanjang
masa penyitaan selama 1 bulan

Berat

Pemanggilan dari pihak asrama

Berat

Membersihkan

Ringan

Mengembalikan atau
mengganti alat atau bahan
yang diambil

Sedang

35

36

37

38

39

40

41

Menggunakan dapur
internal tanpa izin
atau di luar waktu
yang sudah
ditentukan

Tidak menjaga
kebersihan dapur
dan sekitarnya

Tidak menjaga
kebersihan koridor
asrama

Menggunakan alas
kaki outdoor di
dalam asrama

Tidak menjaga
kebersihan kamar
mandi dan sekitarnya

Tidak menutup kran
setelah
menggunakan kamar
mandi

Tidak menjaga
kebersihan dan
kerapihan mushola

5

3

3

10

3

3

5

Teguran

Sedang

Membersihkan

Ringan

Membersihkan

Ringan

Membersihkan dan melepas
atau mengganti dengan alas
kaki indoor + denda
(ditentukan oleh pihak asrama)

Ringan

Membersihkan

Ringan

Teguran

Ringan

Membersihkan

Ringan

42

43

44

45

Tidur di mushola

Menggunakan ruang
internet tanpa izin
dan di luar waktu
yang telah
ditentukan

Tidak
mengindahkan
kaidah-kaidah
internet positif
Tidak menjaga
kebersihan dan
kerapihan ruang
internet

5

5

20

3

46

Menggunakan fun
room dan ruang etut
asrama di luar waktu
yang telah
ditentukan

3

47

Tidak menjaga
kebersihan dan
kerapihan fun room
dan ruang etut
asrama

3

48

Tidak menjaga
ketertiban DO

5

Teguran

Diminta keluar dari ruang
internet

Pembinaan khusus dari pihak
asrama

Membersihkan

Diminta keluar dari fun room
dan ruang etut asrama

Membersihkan

Teguran Keras +
dikeluarkan dari DO (jika
perlu)

Ringan

Sedang

Berat

Ringan

Ringan

Ringan

Ringan

50

Merusak, mengambil
dan menggunakan
fasilitas DO tanpa
izin
Masuk gudang tanpa
izin

51

52

49

52

53

3

Teguran, memperbaiki,
mengembalikan dan atau
mengganti

Ringan

3

Teguran

Ringan

Menyalahgunakan
fungsi gudang

5

Teguran dan penyitaan barang

Sedang

Tidak menjaga
kebersihan dan
kerapihan gudang

3

Membersihkan

Ringan

Diminta keluar

Ringan

Membersihkan

Ringan

Menggunakan ruang
tamu dan olimpiade
tanpa seizin pihak
asrama

Tidak menjaga
kebersihan dan
kerapihan ruang
tamu dan oimpiade

2

3

54

Menggunakan ruang
kesehatan tanpa
seizin pihak asrama

2

Diminta keluar

Ringan

55

Tidak menjaga
kebersihan dan
kerapihan ruang
kesehatan

3

Membersihkan

Ringan

56

Mengambil alat dan
obat dari ruang
kesehatan tanpa izin

3

Mengembalikan dan
mengganti

Ringan

57

Menggunakan ruang
gym di luar waktu
yang telah
ditentukan

Mengambil dan
merusak alat dan
fasilitas di ruang
gym

3

Diminta keluar dari ruang gym

Ringan

3

Mengembalikan dan
mengganti

Ringan

59

Menggunakan
pakaian dan
aksesoris yang tidak
sesuai aturan yang
ditetapkan

10

Teguran

Ringan

60

Berpenampilan tidak
sesuai dengan
ketentuan

2

Teguran dan memperbaiki
penampilan

Ringan

20

Pemanggilan dan pelaporan
kepada komite kedisiplinan

Berat

50

Pemanggilan dan pelaporan
kepada komite kedisiplinan

Berat

58

61

62

63

Menghina,
mencemarkan nama
baik Direktur asrama
dan pembina asrama

Berkata bohong,
memfitnah dan atau
memberikan
kesaksian palsu
Berkata kasar,
berteriak, berbicara
dengan suara keras,
tidak sopan dan
mengganggu
ketertiban umum

5

Teguran

Sedang

64

65

66

Menghina, mengejek
dan melecehkan orang
lain

Menghasut, menghujat
dan menjadi provokator

Berkelahi, bertikai,
melakukan kekerasan
fisik baik perorangan
maupun kelompok

10

10

20

Teguran

Sedang

Pemanggilan dan pelaporan
kepada komite kedisiplinan

Berat

Pemanggilan dan pelaporan
kepada komite kedisiplinan

Berat

67

Menggunakan barang
milik orang lain tanpa
izin

5

68

Mencuri

20

Pemanggilan dan pelaporan
kepada komite kedisiplinan

Berat

69

Melakukan tindak
bullying

50

Pemanggilan dan pelaporan
kepada komite kedisiplinan

Berat

Berpacaran selama
menjadi siswa Semesta
dan / atau masih dalam
tanggung jawab sekolah
70

25

Teguran dan mengembalikan

Pemanggilan dan pelaporan
kepada komite kedisiplinan

Sedang

Berat

71

25

Pemanggilan dan pelaporan
kepada komite kedisiplinan

100

Dikeluarkan dari sekolah

73

Mengundang orang luar
masuk ke lingkungan
SEMESTA tanpa seizin
pihak asrama dan
sekolah

15

Teguran dan meminta orang yang
diundang untuk keluar

Ringan

74

Membawa kendaraan
pribadi masuk ke
lingkungan SEMESTA

10

Teguran dan diminta untuk
dikeluarkan

Ringan

75

Tidak mengindahkan
nasihat atau teguran
pihak asrama

5

Pemanggilan oleh pihak asrama

76

Meminjam kendaraan
guru, pembina atau
karyawan SEMESTA

5

Teguran dan diminta untuk
dikembalikan

Ringan

77

Makan dan minum tidak
pada tempat yang
ditentukan

2

Teguran

Ringan

72

Bab
Mak
an
dan
Minu
m

Melakukan pertemuan
dengan lawan jenis
tanpa pembina atau guru

Melakukan tindakan
asusila

Berat

Berat

Sedang

78

Bab
Jam
Mala
m

Lainlain

Mengambil pesanan
makanan dari luar tidak
sesuai jadwal yang
ditentukan

79

Tidak mematuhi jam
malam yang telah
ditetapkan

80

Lain-lain

10

Teguran + pemanggilan
kedisplinan (interogasi
pemesanan)

3

Teguran

Ringan

Ringan

Akan ditentukan kemudian

Keterangan: Pelanggaran dan sanksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi berdasarkan
ketetapan dari direktur asrama

BAB
Lain-lain
Pasal 1
Peraturan tambahan
1. Siswa dapat memberikan usul dan saran secara tertulis dengan adab
yang sesuai, kepada Direktur Asrama.
2. Setiap pelanggaran akan mendapat konsekuensi yang terus
berlanjut (terakumulasi) dari ringan ke berat sesuai dengan
tahapannya.
3. Penindak langsung atas pelanggaran berupa konsekuensi langsung adalah
Tim Kedisiplinan dan pembina/guru yang melihat langsung kasus
tersebut. Untuk selanjutnya diserahkan ke Direktur Asrama.
4. Tidak ada pemutihan surat peringatan, kecuali siswa tersebut
mendapat remisi.

5. Pelanggaran ringan yang masuk ke pelanggaran sedang dapat diputihkan
jika selama satu bulan berturut-turut siswa tidak melakukan pelanggaran
yang sama.
6. Siswa yang masuk dalam pelanggaran berat dan sangat berat akan
dipanggil untuk disidang oleh komite kedisiplinan dan mendapatkan surat
keputusan dari komite kedisiplinan.
7. Bukti fisik atas prestasi dan pelanggaran yang dilakukan siswa akan
dimonitor dalam dokumen Direktur Asrama yang dibantu Tim
Kedisiplinan.
8. Setiap akhir bulan semua pelanggaran dan prestasi akan dilaporkan
kepada Konselor dan Kepala Sekolah untuk disosialisasikan pada jajaran
dibawahnya.
9. Hasil putusan komite kedisiplinan akan diberitahukan kepada wali kelas
dan pembina kelas, untuk kemudian dikomunikasikan kepada orang
tua/wali siswa.
10. Semua pelanggaran dan prestasi siswa akan diumumkan pada acara evaluasi
asrama yang akan dilakukan secara berkala.
11. Orang tua yang diketahui secara jelas mendukung dan memfasilitasi
pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh anaknya bahkan melakukan
pembelaan terhadap pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan
surat peringatan dari Komite Kedisiplinan.
12. Setiap kepulangan liburan kenaikan kelas (akhir tahun ajaran) siswa
diwajibkan membawa semua barang bawaan pulang ke rumah, karena
akan diadakan rolling asrama dan rehab bangunan. Barang-barang yang
tidak dibawa pulang tidak menjadi tanggung jawab asrama dan akan
dianggap dihibahkan dan dikelola oleh asrama.
13. Barang kiriman via paket dan pos akan diperiksa oleh pembina sebelum
diserahkan kepada siswa. Pemeriksaan disaksikan oleh siswa yang memiliki
barang tersebut. Jika diketahui ada barang-barang yang tidak diperbolehkan
maka akan disimpan oleh pihak asrama sampai mendapatkan izin dari
Komite Kedisiplinan. Atau akan dikembalikan pada orang tua.
14. Pembuatan nama angkatan, klub, organisasi, dan kelas harus meminta
izin Komite Kedisiplinan. Pengajuan dengan memberikan surat dan
lampiran berisi nama angkatan, arti, asal bahasa, dan makna kata.

15. Peraturan dan tata tertib yang dibutuhkan namun belum tercantum dalam
teks ini, akan dibuat menyusul, atau ditentukan pada peraturan lain, dengan
persetujuan pihak Komite Kedisiplinan.
16. Siswa dapat dikenakan pasal berlapis untuk suatu pelanggaran. (contoh:
menggunakan laptop di kamar untuk menonton film porno; pasal yang
dikenakan adalah 1) menggunakan laptop di kamar, 2) menonton film
illegal,
3) telah melakukan perbuatan asusila) Sehingga pasal berlapis dapat
disetarakan dengan SP III (dikeluarkan).
17. Pada prinsipnya kegiatan siswa dan siswi terpisah kecuali kegiatan yang
telah mendapat izin dari pihak sekolah dan atau asrama dengan ditemani
guru atau pembina yang bersangkutan.
18. Novel, komik, dan bahan bacaan yang diperbolehkan:
• Tidak mengandung (baik keseluruhan maupun sebagian)
unsur pornografi, psikopat dan tidak mendidik.
• Tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
• Dilarang dibaca ketika waktu belajar mandiri.
• Buku yang dibaca saat literasi merupakan buku yang sudah
disetujui secara tertulis oleh wali kelas dan konselor.
BAB
Aturan Peralihan
1. Masa berlaku
a. Buku panduan tata tertib dan peraturan asrama SMP-SMA Semesta
Bilingual Boarding School dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal
16 Juli 2017 sampai pada revisi selanjutnya
b. Buku panduan tata tertib dan peraturan asrama SMP-SMA Semesta
Bilingual Boarding School dievaluasi selambat-lambatnya 1 tahun sejak
tanggal ditetapkannya
2. Peralihan antar aturan
Dengan berlakunya Buku panduan tata tertib dan peraturan asrama SMPSMA Semesta Bilingual Boarding School ini, maka tata tertib sebelumnya
dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB
Ketentuan Penutup
1. Buku panduan tata tertib dan peraturan asrama SMP-SMA Semesta
Bilingual Boarding School ini menjadi acuan dasar peraturan murid di
lingkungan asrama SMP-SMA Semesta Bilingual Boarding School
2. Dalam kondisi tertentu sekolah/asrama berhak merevisi buku tata tertib ini
3. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian

KALENDER AKADEMIK

KALENDER AKADEMIK

JULY 2022
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY
1

1. DTP

3
Dorm Tutor
Orientation Program

4
Guidance Dept.
Orientation

10
1. Eid Qurban
2. Alumni Halal bi
Halal Eid Qurban

11

5
Guidance Dept.
Orientation

13

19

20

First Day of
School

24

14
New Student Orientation
Program (MPLS)

Welcoming New
Student

18

7

25

26

9

21

15
New Student
Orientation Program
(MPLS)

27

16
New Student Orientation
Program (MPLS)

22

Olympiad Coordinator
Meeting

23
Dormitory Management
Meeting

28
EduOS Olympiad
Selection Aptitude Test

31

8

Guidance Dept.
Orientation

12

Eid Qurban
Holiday

17

6

2
1. DTP
2. Dorm Tutor Orientation
Program

29

30
1. Hijriyah New Year
2. Teacher Motivation
Day & Book Exam

Augustus 2022
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY
1

WEDNESDAY

2

THURSDAY FRIDAY
3

4

5

National Mother Club Sharing (National)

7

8

9

10

SATURDAY
6
OSIS Department Meeting

11

12

13
EMC Registration

14

15

16

17

18

19

Indonesian Independence Day

21

22

23

Monthly Eduparent Webinar (general)

24

OASE Care

28

20

25

26

27
Teacher Motivation Day & Book Exam (2)

29
OSIS Inauguration

30

31

September 2022
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

1 2

3

AFT Registration
(open)

4

5

6

7

Science Week Science Week 1. Science Week
2. National Mother
Club Sharing
(national)

8
Science Week

9
Science Week

10
AYL Edu Talk (national)-1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1. EASE-1
2. Guidance
Counselor Meeting &
Workshop (1)

25

26
1. CE Appraisal Visit
(1)
2. Scholarship Info
Week (local univ)

1. EASE-1
1. EASE-1
2. Guidance
2. Guidance Counselor
Counselor Meeting & Meeting & Workshop (1)
Workshop (1)

27
1. CE Appraisal Visit
(1)
2. Scholarship Info
Week (local univ)

1. EASE-1
2. Guidance Counselor
Meeting & Workshop
(1)

28
1. CE Appraisal Visit (1)
2. Scholarship Info Week
(local univ)

29
1. CE Appraisal Visit
(1)
2. Scholarship Info
Week (local univ)

1. EASE-1
2. Guidance
Counselor Meeting &
Workshop (1)

30
1. CE Appraisal Visit
(1)
2. Scholarship Info
Week (local univ)

1. Guidance
Counselor
Meeting &
Workshop
2. Monthly
Eduparents
Webinar (general)

October 2022
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY
1
1. FSB Registration &
Launching
2. Teacher Motivation Day
& Book Exam (3)

2

3
Religion Week

9

4
Religion Week

10

16

11

17
Edufair

23

24

30

31
AFT Registration
Close

19
1. Edufair
2. AYL Student Camp (1)

25
Indonesian Week

26
1. Indonesian Week
2. ANBK

6
Religion Week

12

18
Edufair

Indonesian Week

5
1. Religion Week
2. National Mother Club
Sharing (national)

7
First Midterm Report
Distribution

13

20
1. Edufair
2. AYL Student Camp
(1)

27
1. Indonesian Week
2. ANBK

14

21
1. Edufair
2. AYL Student Camp
(1)

28
1. Indonesian Week

8
1. Prophet Maulid
2. Charity Akbar

15

22
1. Edufair
2. AYL Student Camp (1)

29
1. OSIS Department
Meeting
2. AFT Mentor Orientation
3. Teacher Motivation Day
& Book Exam

November 2022
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

6

WEDNESDAY

THURSDAY

1

2

1. AFT Document
Selection
2. AFT Mentoring
Workshop for Mentor
Starts

1. AFT Document Selection
2. AFT Mentoring
Workshop for Mentor
3. National Mother Club
Sharing (national)

7

8

13

14

3
1. AFT Document
Selection
2. AFT Mentoring
Workshop for Mentor

9
Semesta Appraisal Visit

15

FRIDAY

21
1. English Week
2. AFT Interview

16

27
1. Eduparent
Planting (local)
2. FSB
Registration
Closed

22
1. English Week
2. AFT Interview

28
ISPO & OSEBI
Selection Process

29

11

17

18

12
1. AFT Selection Exam
2. EMC Final Round

19

1. Assistant of Dormitory
Assistant of
Dormitory Seminar (1) Seminar (1)
2. Monthly Eduparents
Webinar (general)
3. EMC Awarding
Ceremony
4. Fenus

23
1. English Week
2. AFT Interview

ISPO & OSEBI
Selection Process

5
1. AFT Document
Selection
2. AFT Mentoring
Workshop for Mentor
3. AYL EduTalk (national)2

1. Semesta Appraisal
Visit
2. Eduparent Trip
(local)

AFT Selection Result
Announcement

20

4
1. AFT Document
Selection
2. AFT Mentoring
Workshop for Mentor
3. EMC Elimination
Result Announcement

10
Semesta Appraisal
Visit

SATURDAY

24
1. English Week
2. AFT Interview

30
1. AFT Mentoring Workship
Ends
2. AFT Interview Result
Announcement
3. ISPO & OSEBI Selection
Process

25
1. English Week
2. AFT Interview

26
1. AFT Interview
2. FInal Day of First
Semester Parent Visit
3. Teacher Motivation Day
& Book Exam (5)
4. Eduparents Planting
(local)

December 2022
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

1

2

EASE-2

4

5
1. EASE-2
2. Alumni CDC &
Parent CC
Meeting/Workshop (1)

11

12
Leadership Camp (1)

18

25
1. Christmas
2.
EduRun/Gowes
(general)

6
1. EASE-2
2. Alumni CDC &
Parent CC
Meeting/Workshop (1)

13
Leadership Camp (1)

7
1. EASE-2
2. Alumni CDC &
Parent CC
Meeting/Workshop (1)

14
Leadership Camp (1)

19

20

21

1. Development of
Teaching Proficiency
2. EduOS General Camp
3. Student Holiday

1. Development of
Teaching Proficiency
2. EduOS General Camp
3. Student Holiday

1. Development of
Teaching Proficiency
2. EduOS General Camp
3. Student Holiday

26
1. Student & Teacher
Holiday
2. EduRun/Gowes
(general)

27
1. Student & Teacher
Holiday
2. EduRun/Gowes
(general)

EASE-2

28
1. Student & Teacher
Holiday
2. EduRun/Gowes
(general)

8
Alumni CDC & Parent
CC Meeting/Workshop
(1)

15
Leadership Camp (1)

22
1. Teacher Motivation
Program
2. EduOS General
Camp
3. Student Holiday

29
1. Student & Teacher
Holiday
2. EduRun/Gowes
(general)

3
AEASE-1

9
Alumni CDC & Parent
CC Meeting/Workshop
(1)

16

10
AFT Mentee
Orientation

17

1. Leadership Camp (1) First Semester
2. Eduparents Camp 1 Report Distribution
(local)

23
1. Teacher Motivation
Program
2. EduOS General
Camp
3. FSB Finalist
Announcement
4. FSB Re-registration
Starts
5. Student Holiday

30
1. Student & Teacher
Holiday
2. EduRun/Gowes
(general)

24
1. Teacher
Motivation
Program
2. EduOS General
Camp
3. Student Holiday

31
1. Student &
Teacher Holiday
2. EduRun/Gowes
(general)

January 2023
SUNDAY

MONDAY

1
New Year

TUESDAY
2

Student & Teacher
Holiday

8

WEDNESDAY
3

Student & Teacher
Holiday

9

THURSDAY
4

Student & Teacher
Holiday

10

FRIDAY
5

1. Second Semester
Preparation
2. Student Holiday

11

SATURDAY
6

1. Second Semester
Preparation
2. Student Holiday

12

13

1. First Day of School
Semester 2
2. AFT First Day

15

16

22

17

18

19

20

29

24
Social Week

30

21
1. Monthly Eduparent
Webinar (general)
2. OSIS Department Meeting
(3)
3. Semesta Day

23
Social Week

14
1. FSB Re-registration
Closed
2. Technical Meeting for
Finalist FSB
3. Dormitory Management
Meeting (3)

Olympiad Coordinator
Meeting (2)

Chinese New
Year

7
1. Second Semester
Preparation
2. Student Holiday

25
Social Week

31

26
Social Week

27
Social Week

28
1. Komodo Math Festival Launch
2. Teacher Motivation Days &
Book Exam (6)

February 2023
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

1
National Mother Club
Sharing (national)

5

6

2

3

EduOS Online Training Second Stage Starts

7

8

9

10
Eduparent Trip
(local)

12
Eduparent Trip
(local)

13
1. ISPO Final
Submission
Deadline
2. CE Appraisal Visit
(2)
3. 9th Grade
Practise Exam

19
Assistant of
Dormitory Seminar
(2)

26

20

14
1. CE Appraisal
Visit (2)
2. 9th Grade
Practise Exam

1. CE Appraisal Visit (2)
2. 9th Grade Practise
Exam

21

1. OASE College Fair 1. OASE College
2. 12th Grade
Fair
Practise Exam
2. 12th Grade
Practise Exam

27

15

28

22
1. OASE College Fair
2. 12th Grade Practise
Exam

4
AYL EduTalk (national)-3

OSEBI Final
Submisstion
Deadline

Final FSB 2023

SATURDAY

16
1. CE Appraisal Visit (2)
2. 9th Grade Practise
Exam

23
1. EduOS Online Training
Ends
2. OASE College Fair
3. 12th Grade Practise
Exam

11
Eduparent Trip (local)

17
1. CE Appraisal
Visit (2)
2. 9th Grade
Practise Exam
3. Assistant of
Dormitory Seminar
(2)

18
1. CE Appraisal Visit (2)
2. Assistant of Dormitory
Seminar (2)
3. Monthyl Eduparent
Webinar (general)
4. Mi'raj Holiday

24
1. OASE College
Fair
2. 12th Grade
Practise Exam
3. Final FSB 2023

25
1. Final FSB 2023
2. Teacher Motivation
Day & Book Exam (7)

March 2023
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY
1

FRIDAY

SATURDAY

2

3

4

National Mother Club
Sharing (national)

5

6

7

8

1. EASE-3
1. EASE-3
1. EASE-3
2. Guidance Counselor 2. Guidance Counselor
2. Guidance Counselor
Meeting & Workshop
Meeting & Workshop (2) Meeting & Workshop (2)
(2)

12

13
Math Week

19

14
Math Week

20

15
Math Week

21

22

27
12th Grade School
Exam

28
1. 12th Grade School
Exam
2. Last Day of
Registration - Komodo
Math Festival

29
12th Grade School Exam

10
1. EASE-3
2. Guidance
Counselor Meeting &
Workshop (2)

16
Math Week

1. Nyepi Holiday
2. AYL Student Camp (2)

26

9
1. EASE-3
2. Guidance Counselor
Meeting & Workshop (2)

17
Math Week

23

18
1. Monthly Eduparent
Webinar (general)
2. Dormitory
Management Meeting
(4)

24

1. First Day of Ramadhan AYL Student Camp
2. AYL Student Camp (2) (2)

30

11
Guidance Counselor
Meeting & Workshop (2)

31

12th Grade School Exam 12th Grade School
Exam

25
AYL Student Camp (2)

April 2023
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY
1
1. Komodo Math Festival Competiton Day
2. Final Day of Second
Semester Parent Home Visit
3. Teacher Motivaton Day &
Book Exam

2

3
1. Alumni - Iftar Akbar
(local)
2. 9th Grade School
Exam

9

10

4
1. Alumni - Iftar Akbar
(local)
2. 9th Grade School
Exam

11

5
1. Alumni - Iftar Akbar
(local)
2. 9th Grade School Exam

12

1. Eduparent Camp 2
(local)
2. Teacher
Ramadhan Camp
(local)

23
Eid Fitr

17
1. Eduparent Camp 2
(local)
2. Teacher Ramadhan
Camp (local)
3. Student Eid Fitr
Holiday

24
1. Student & Teacher
Eid Fitr Holiday
2. Alumni - Halal bi
Halal Idul Fitri (local)

30
Alumni - Halal bi Halal
Idul Fitri (local)

7

18

13

Student & Teacher Eid
Fitr Holiday

25
1. Student & Teacher
Eid Fitr Holiday
2. Alumni - Halal bi
Halal Idul Fitri (local)

19
Student & Teacher Eid Fitr
Holiday

26
1. Student & Teacher Eid
Fitr Holiday
2. Alumni - Halal bi Halal
Idul Fitri (local)

8

1. Good Friday
1. Alumni - Iftar Akbar (local)
2. Alumni - Iftar Akbar 2. 9th Grade School Exam
(local)
3. Komodo Math Festival Awarding Ceremony
4. AYL EduTalk (national)-4

14

Semesta Berbagi Iftar

9th Grade School Exam

16

6
1. Alumni - Iftar Akbar
(local)
2. 9th Grade School
Exam

15
1. Eduparent Camp 2 (local)
2. Teacher Ramadhan Camp
(local)
3. Student Eid Fitr Holiday

20
Student & Teacher Eid
Fitr Holiday

21

22

Student & Teacher Eid Eid Fitr
Fitr Holiday

27
1. Student & Teacher Eid
Fitr Holiday
2. Alumni - Halal bi Halal
Idul Fitri (local)

28
1. Student & Teacher
Eid Fitr Holiday
2. Alumni - Halal bi
Halal Idul Fitri (local)

29
1. Student & Teacher Eid Fitr
Holiday (ends)
2. Alumni - Halal bi Halal Idul
Fitri (local)

May 2023
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

1

2

THURSDAY

FRIDAY

3

SATURDAY

4

5

Labour Day Holiday

7

8

9

10

11

1. National Mother Club School Appraisal Visit
Sharing (national)
(2)
2. School Appraisal Visit
(2)

14

15

16

17

28

22

23

1. EASE-4
2. Alumni CDC & Parent
CC Meeting/Workshop
(2)

1. EASE-4
2. Alumni CDC & Parent
CC Meeting/Workshop
(2)

29

30

Leadership Camp (2)

Leadership Camp (2)

24

Leadership Camp (2)

19
EASE-4

25

1. EASE-4
Alumni CDC & Parent
2. Alumni CDC & Parent CC Meeting/Workshop
CC Meeting/Workshop (2)
(2)

31

12

13

School Appraisal Visit
(2)

18
Ascension of Christ

EASE-4

21

6
Waisak Day

20
1. Monthly Eduparent
Webinar (general)
2. AEASE-2

26
Alumni CDC & Parent
CC Meeting/Workshop
(2)

27
Alumni CDC & Parent
CC Meeting/Workshop
(2)

June 2023
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

1
1. Pancasila Day
2. Leadership Camp
(2)

4
Graduation

5
Student & Teacher
Holiday

11

12
Student & Teacher
Holiday

18

13

19

26

14

20

15

21

27

Student & Teacher
Holiday

28
Guidance Orientation
Program

17
Student & Teacher
Holiday

23
Student & Teacher
Holiday

29
Eid Qurban

10
Student & Teacher
Holiday

16
Student & Teacher
Holiday

22

3
2nd Semester Report
Distribution

9
Student & Teacher
Holiday

Student & Teacher
Holiday

Student & Teacher
Holiday

Guidance Orientation
Program

8
Student & Teacher
Holiday

Student & Teacher
Holiday

Student & Teacher
Holiday

Guidance Orientation
Program

7
Student & Teacher
Holiday

Student & Teacher
Holiday

Student & Teacher
Holiday

25

6
Student & Teacher
Holiday

2
Leaderhip Camp (2)

30

24
Student & Teacher
Holiday

SOP KUNJUNGAN ASRAMA ORANG TUA DAN TAMU SMP/SMA
SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL
Menginformasikan
kepentingan kunjungan
kepada bagian keamanan,
wali kelas atau pihak
asrama.

Menunggu di tempatyang
sudah disediakan (parents
waiting room )

Meninggalkan kartu identitas diri
(KTP/SIM) di pos keamanan untuk
ditukar dengan kartu kunjungan dan
lembar peraturan.

Mengisi buku tamu

Bertemu dengan siswa atau
siswi di tempat yang sudah
disediakan (parents waiting
room )

SOP PERIZINAN ASRAMA SISWA SMP/SMA SEMESTA BILINGUAL
BOARDING SCHOOL
PERIZINAN UMUM:
Siswa diizinkan pulang per
dua minggu sekali sesuai
dengan ketentuan sekolah.

Konfirmasi Orang Tua/ Wali Murit
kepada Wali Kelas dan dilanjutkan
dengan konfirmasi Wali Kelas ke
Direktur Asrama.

Penandatanganan buku izin
siswa.

Pengumpulan buku izin siswa
secara kolektif ke Direktur
Asrama

Penginputan sistem
barcode

PERIZINAN KHUSUS MENINGGALKAN ASRAMA JIKATIDAK
JATAH PULANG

Orang tua/wali siswa
menyampaikan perihal
keperluanya kepada

Siswa mendapat izin sesuai
kesepakatan dengan mengisi
kartu izin siswa dan atau form
kepulangan yang
ditandatangani oleh Direktur
Asrama.

Formulir kepulangan/keluar
dibawa oleh siswa untuk
selanjutnya diserahkan ke
bagian keamanan.

PERIZINAN KHUSUS MENINGGALKAN
SEKOLAH DAN ASRAMA

Orang tua/wali siswa
menyampaikan perihal
keperluanya kepada wali

Mengajukan perizinan ke
direktur asrama.

Siswa mendapat
izin sesuai
kesepakatan dengan mengisi Kartu
Izin Siswa dan form kepulangan
yang ditandatangani oleh direktur
asrama. Kedisiplinan dan wali kelas.

Persetujuan Wali Kelas.

Mengajukan perizinan ke
Dicipline Coordinator

Formulir
kepulangan/keluar
dibawa oleh siswa untuk
selanjutnya diserahkan
ke bagian keamanan.

ALUR KE KLINIK DARI ASRAMA (JAM SEKOLAH)
SISWA DIANTAR
PEMBINA/GURU
PIKET/WALI KELAS

KLINIK

HASIL

TETAP MENGIKUTI
KEGIATAN
PEMBELAJARAN
DI SEKOLAH

ISTIRAHAT
DI ASRAMA SESUAI
WAKTU YANG
DITENTUKAN

NOTE:
SISWA/I DIHARAP KE KLINIK ANTARA PUKUL 07:30-09:00
SISWA/I YANG DATANG KE KLINIK DIATAS PUKUL 09:00
TETAP AKAN DILAYANI, TETAPI KLINIK TIDAK BERHAK
MENGELUARKAN IZIN ATAS SISWA/I YANG
BERSANGKUTAN. ADAPUN YANG BERHAK MEMBERIKAN
IZIN ADALAH GURU BK/PIKET.
SISWA/I TIDAK DIPERKENANKAN SAAT ISTIRAHAT SELAMA
LIMA MENIT
ISTIRAHAT JAM 9, KLINIK KHUSUS SISWI
ISTIRAHAT JAM 11, KLINIK KHUSUS SISWA

ALUR KE KLINIK JAM PELAJARAN SEKOLAH

SISWA/I SAKIT

• Guru Bk/Piket
Memberikan Izin Kepada
Siswa/I Selama
Maksimal 20 Menit
• Izin Ditulis Dalam Form
Kertas Perzinan
• Guru Bk/Piket Harap
Mengecek Keterangan
Waktu Izin Yang
Diberikan Oleh Pihak
Klinik Atau Menelpon
Langsung Ke Klinik
• Bagi Siswa/I Yang
Melebihi Waktu Izin Yang
Ditetapkan Tanpa Alasan
Yang Jelas, Keputusan
Pemberian Penalty
Diserahkan Kepada Guru
Bk/Piket

GURU

GURU
BK/PIKET

KLINIK

GURU
BK/PIKET

Kriteria Sakit Ke Klinik
✓ Demam (>380c)
✓ Nyeri Haid
✓ Diare, >3 X Bab Cair
Sehari
✓ Luka Robek
✓ Patah Tulang
✓ Sesak Nafas
✓ Lemas Seperti Pingsan
✓ Sakit Gigi
✓ Sakit Maag
✓ Mimisan
✓ Pingsan
✓ Dan Penyakit Lain Yang
Bersifat Darurat.
Kriteria Sakit Yang Dapat
Ditunda Hingga Selesai
Sekolah
✓ Pusing/Sakit
Kepala/Nyeri Kepala
✓ Radang
Tenggorokan/Sakit Saat
Nelan
✓ Pegal-Pegal/Keseleo
✓ Luka Lecet
✓ Kecapaian
✓ Perlu Istirahat/Tidur
✓ Mata Merah/Nyeri/Berair
✓ Lemas Karena
Alasan Yang Tak
Jelas

SURAT IZIN KLINIK
Siswa/i dibawah ini di izinkan ke klinik:

SURAT IZIN KLINIK
Siswa/i dibawah ini di izinkan ke klinik:

: .................................................

: .................................................

Nama

: .................................................

Nama

: .................................................

Pengantar

: .................................................

Pengantar

: .................................................

Kelas

: .................................................

Kelas

: .................................................

Jam pergi

: .................................................

Jam pergi

: .................................................

Jam datang

: .................................................

Jam datang

: .................................................

Jam tiba
di klinik

: .................................................

Jam tiba
di klinik

: .................................................

Jam dari
klinik

: .................................................

Jam dari
klinik

: .................................................

Alasan

: .................................................

Alasan

: .................................................

..................................................

..................................................

Semarang, ..................................

Semarang, ...................................

Guru BK/Piket

Guru BK/Piket

(........................)

(........................)

SURAT IZIN KLINIK
Siswa/i dibawah ini di izinkan ke klinik:

SURAT IZIN KLINIK
Siswa/i dibawah ini di izinkan ke klinik:

: .................................................

: .................................................

Nama

: .................................................

Nama

: .................................................

Pengantar

: .................................................

Pengantar

: .................................................

Kelas

: .................................................

Kelas

: .................................................

Jam pergi

: .................................................

Jam pergi

: .................................................

Jam datang

: .................................................

Jam datang

: .................................................

Jam tiba
di klinik

: .................................................

Jam tiba
di klinik

: .................................................

Jam dari
klinik

: .................................................

Jam dari
klinik

: .................................................

Alasan

: .................................................

Alasan

: .................................................

..................................................
Semarang, ...................................

..................................................
Semarang, ...................................

Guru BK/Piket

Guru BK/Piket

(........................)

(........................)

ARTI LOGO SEMESTA

1.

Bola dunia menunjukkan alam semesta di mana manusia hidup
dan berpijak yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

2.

Gambar bendera Indonesia sebagai bentuk nasionalisme bangsa
Indonesia

3.

Gambar pena menunjukkan bahwa lambang ilmu adalah pena.
Ilmu pengetahuan dan teknologi diajarkan kepada manusia
dengan perantara pena.

4.

Nama Semesta secara harfiah adalah alam semesta yang
menunjukkan kekuasaan alam jagad raya.

5.

Secara filosofi logo Semesta menunjukkan cita-cita dan visi serta
misi eksistensi Lembaga Pendidikan Bilingual Boarding School
sebagai wahana untuk mendidik dan mengajarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi agar dapat menopang kehidupan
dunia ini dengan penuh kejujuran, ketundukkan kepada yang
maha kuasa serta menjaga kelestarian alam ini dengan penuh
keseimbangan.

PAHLAWAN TANPA TANDA JASA
Pencipta Lirik dan Lagu : Sartono
Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru
Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku
Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku
Sebagai prasasti terima kasihku
Tuk pengabdianmu
Engkau sabagai pelita dalam kegelapan
Engkau laksana embun penyejuk dalam
kehausan Engkau patriot pahlawan bangsa
Tanpa tanda jasa

MARS SEMESTA
Pencipta : Juli Isdiyanto
Bangun wahai tunas – tunas bangsa
Belajar dab berkarya
Ibu pertiwi harapkan bakti
Pantang ragu trus maju
Kibarkanlah panji – panji Semesta
Genggam harapan bangsa Satukan
cita tugas mulia
Tuk masa depan jaya
Bulatkanlah tekadmu
Kibarkanlah hasratmu
Getarkanlah namamu
Hancurkanlah penghalang
Robohkanlah rintangan
Jayalah Semesta

ATURAN DAN JADWAL PEMAKAIAN SERAGAM SMP SEMESTA
TAHUN AJARAN 2022-2023
1. SENIN

: Seragam OSIS
Putra

2. SELASA-RABU
3. KAMIS
4. JUMAT

: Seragam Merah SEMESTA.
: Seragam Biru SEMESTA.
: Batik

Putri

ATURAN DAN JADWAL PEMAKAIAN SERAGAM SMA SEMESTA
TAHUN AJARAN 2022-2023
1. SENIN

: Seragam OSIS

Putra

2. SELASA-RABU

: Seragam Merah SEMESTA.

3. KAMIS

: Seragam Biru SEMESTA.

4. JUMAT

: Batik

Putri

CONTOH KARTU PERIJINAN
Contoh Kartu Ijin Keluar Masuk Asrama Putra / Putri

Contoh Surat Ijin Meninggalkan dan Masuk Kelas

SOP PENANGANAN SISWA PELANGGARAN BERKATEGORI BERAT
ATAU SETARA SP3

SOP PENANGANAN SISWA PELANGGARAN BERKATEGORI
SEDANG ATAU SETARA SP1

