
 

TATA TERTIB SMK NEGERI 7 SAMARINDA 

TAHUN PELAJARAN 2022/2023 

 

A. PASAL KEHADIRAN PESERTA DIDIK 

1. Peserta didik yang meninggalkan kegiatan belajar mengajar karena alasan 

sakit/keluarga, orang tua peserta didik harus menyerahkan surat ijin ke wali 

kelas. 

2. Peserta didik yang tidak hadir pada kegiatan belajar mengajar di kelas pada hari 

efektif tanpa ada pemberitahuan kepada sekolah dianggap ALPA. 

3. Peserta didik yang tidak hadir di sekolah selama  3 (tiga) dalam 1 (satu) bulan 

tanpa ada pemberitahuan akan diberikan teguran, berupa pemberitahuan 

kepada orang tua/wali melalui wali kelas. 

4. Peserta didik yang ijin ke luar kota/negeri karena urusan keluarga, maka orang 

tua harus menyerahkan surat ijin kepada wali kelas atau Ketua Program 

Keahlian. 

5. Pembelajaran dimulai pukul 07.15 wita (kelas pagi) dan 13.00 (kelas siang). 

6. Peserta didik diperbolehkan meninggalkan pelajaran/sekolah setelah 

mendapatkan izin dari guru mata pelajaran/wali kelas/ketua kompetensi 

keahlian/wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. 

 

B. PASAL KETENTUAN BERPAKAIAN/SERAGAM SISWA 

1. Peserta didik wajib memakai seragam sekolah sesuai ketentuan yang ada. 

2. Peserta didik tidak diperbolehkan memakai sandal, jaket sejenisnya, celana 

pendek sejenisnya, kaos oblong sejenisnya saat berada di lingkungan sekolah 

pada jam efektif belajar. 

3. Seragam putih abu-abu, almamater SMK Negeri 7 lengkap dengan atribut 

digunakan pada saat upacara bendera hari senin dan/atau upacara peringatan 

hari besar nasional 

4. Ketentuan seragam bagi peserta didik selama proses belajar mengajar di 

sekolah : 

Senin  

Putra 

Kemeja putih lengan panjang lengkap dengan atribut 

dimasukkan ke dalam celana, celana panjang kain 

longgar warna abu-abu (bukan berbahan jins dan 



 

berbentuk botol/mengecil ke bawah), memakai 

almamater SMK Negeri 7, ikat pinggang warna hitam, 

sepatu hitam polos, kaos kaki putih panjang, topi 

SMK Negeri 7, dan dasi sekolah. 

Putri 

Kemeja putih lengan panjang lengkap dengan atribut 

dimasukkan ke dalam rok, rok panjang kain longgar 

warna abu-abu (tidak membentuk tubuh), jilbab abu-

abu, memakai almamater SMK Negeri 7, ikat 

pinggang warna hitam, sepatu hitam polos, kaos kaki 

putih panjang. 

Selasa  

Putra 

Seragam icon SMK Negeri 7 lengkap dengan atribut, 

kaos kaki putih panjang, sepatu hitam polos dan baju 

dikeluarkan. 

Putri 

Seragam icon SMK Negeri 7 lengkap dengan atribut, 

jilbab cream, kaos kaki putih panjang, sepatu hitam 

polos dan baju dikeluarkan. 

Rabu  

Putra 

Seragam praktek SMK Negeri 7, celana panjang kain 

longgar warna hitam (bukan berbahan jins dan 

berbentuk botol/mengecil ke bawah), kaos kaki putih 

panjang, sepatu hitam polos dan baju dikeluarkan. 

Putri 

Seragam praktek SMK Negeri 7, rok panjang kain 

longgar warna hitam (tidak membentuk tubuh), jilbab 

hitam, kaos kaki putih panjang, sepatu hitam polos 

dan baju dimasukkan. 

Kamis  

Putra 

Seragam batik SMK Negeri 7, celana panjang kain 

longgar warna putih (bukan berbahan jins dan 

berbentuk botol/mengecil ke bawah), kaos kaki putih 

panjang, sepatu hitam polos, dan baju dikeluarkan. 

Putri 

Seragam batik SMK Negeri 7, rok panjang kain 

longgar warna putih (tidak membentuk tubuh), jilbab 

merah, kaos kaki putih panjang, sepatu hitam polos, 



 

dan baju dikeluarkan. 

Jumat 

Putra 

Seragam pramuka lengkap dengan atribut, celana 

kain longgar warna coklat (bukan berbahan jins dan 

berbentuk botol/mengecil ke bawah), kaos kaki hitam 

panjang, sepatu hitam polos, dan baju dimasukkan. 

Putri 

Seragam pramuka lengkap dengan atribut, rok kain 

longgar warna coklat (tiduk membentuk tubuh), jilbab 

coklat, kaos kaki hitam panjang, sepatu hitam polos, 

dan baju dikeluarkan. 

Sabtu 

Putra 

Seragam batik nasional, celana kain longgar warna 

hitam (bukan berbahan jins dan berbentuk 

botol/mengecil ke bawah), kaos kaki putih panjang, 

sepatu hitam polos, dan baju dimasukkan. 

Putri 

Seragam batik nasional, rok kain longgar warna hitam 

(tidak membentuk tubuh), jilbab hitam, kaos kaki 

putih panjang, sepatu hitam polos, dan baju 

dikeluarkan. 

Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) 

Putra 
Seragam olahraga SMK Negeri 7 Samarinda, kaos kaki 

putih, dan sepatu hitam polos. 

Putri 
Seragam olahraga SMK Negeri 7 Samarinda, Jilbab 

hitam, kaos kaki putih, dan sepatu hitam polos. 

 

C. PELANGGARAN DAN SANKSI 

1. Setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku akan 

diberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada. 

2. Setiap pelanggaran yang dilakukan siswa dibukukan dalam buku pelanggaran. 

3. Mekanisme pemberian sanksi disesuaikan dengan jenis dan bobot pelanggaran 

yang dilakukan. 

4. Setiap siswa yang melakukan pelanggaran akan diberikan pembinaan oleh wali 

kelas, guru bimbingan konseling, guru mata pelajaran maupun wakil kepala 

sekolah bagian kesiswaan. 



 

5. Kriteria pelangaran dibagi atas pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, 

pelanggaran berat. 

6. Pelanggaran kategori ringan di sekolah dapat diberi sanksi langsung oleh waka, 

guru, pembina, koordinator, dan pengasuh berupa; membersihkan lingkungan 

sekitar, push-up ringan, lari ringan, dan menulis tata tertib siswa. 

7. Pelanggaran sedang dan berat, melalui koordinator pengasuh dapat langsung 

dilanjutkan dan diproses oleh Waka Kesiswaan untuk diberikan sanksi sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

8. Pemberian SURAT PERINGATAN (SP) 

a. Melakukan pelanggaran ringan dilakukan 3 kali, Sama dengan melakukan 

penggaran sedang, diberikan SP 1. 

b. Melakukan pelanggaran sedang, diberikan SP 1. 

c. Status SP 1 akan tetap melekat pada siswa selama menjadi siswa SMKN 7 

Samarinda, dan apabila melakukan pelanggaran baik ringan maupun 

sedang lagi akan diberikan SP tingkat selanjutnya. 

d. Melakukan pelanggaran berat, diberikan SP 3. 

e. Tingkatan SP 1 s/d SP 3 berlaku selama menjadi siswa SMKN 7 Samarinda, 

dan tidak ada pengurangan tingkatan SP. 

f. Siswa yang mendapat SP 3 berarti langsung dikembalikan pada orang tua 

(dikeluarkan dari sekolah). 

9. Etika menghubungi guru lewat handphone ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Pelanggaran  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




