
KE MENTERIAN LINGKUNGAN
BADAN PENYULUHAI{ DAN

HIDUP DAN KEHUTANAN
PENGEMBAI{GAN SDM

PERATURAN KEPALA BADAN PEI{YULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAJA MANUSIA

I'Iomor : p. rolp2stM/sur/r(N . t /s/zot6

TENTANG

PEMBINAAN PESERTA DIDIK
SEKOLAH MENENGAH KDJURUAN KEHUTANAN NEGERi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
\

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang I a' bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan peny,uluhan
dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kehutanan
Nomor : p.2/set-rx/2014 terah ditetapkan Tata Tertib
Peserta Didik Sekorah Menengah Kejuruan Kehutanan
Negeri;

b. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : p.1g/MenLHKrrrr2015 
telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Kementerian"

Lingkungan Hidup clan Kehutanan;
c. bahwa peraturan Kepala Badan penyuluhan danPengembangan sumber Daya Manusia Kehutanan Nomor :P'2/set-Ix/ 2o14 tentang Tata Tertib'peserta Didik sekolah

Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri dalam prakteknya
tidak efektif;

d. bahwa berdasarkan h,rr-f ^ L _! ..
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dengan peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan

Mengingat

Pengembangan Sumber Daya Manusia;

: 1' undreng-unda'g Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 1999 Nomor
L67 ' Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor gggg) sebagaimana terah diubah dengan undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang penetapan
Peraturan pemerintatr pengganti undang-undang Nomor4r Tahun lggg tentang Kehutanan Menjadi undang-
Undang (Iembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun ,oJoNomor 86, Tambahan *mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor aal2l;

2' undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo3 Nomor 7g, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a3O1); ,

3' Undang-undang Nomor 29 Tahun 20L4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2oL4 Nomor 244 Ta.,-rbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ssgz) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan undang-undang Nomor g Tahun2015 tentang perubahan Kedua Atas undang-undang
Nomor 23 Ta'un 2014 tenta'g pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
567e);

4' Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2oo5 . tentang
standar Nasionar pendidikan (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 200s Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Repubrik Indonesia Nomor 4496r sebagaimana terah' diubah dengan peraturan pemerintah Republik Ind.bnesia
Nomor g2 Tahun 2O1g (Lembaran Nec,o-o D^_-_!_,.r
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5' Peraturan pemerintah Nomor rr Tahun 2oLo tentang

Pengel0laan Dan penyelenggaraan pendidikan 
{LembaranNegara Republik Ind.onesia Tahun 2010 Nomor 2g,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2o1o (Lembaran Negara
Repubrik Indonesia Tahun 2010 Nomor !L2, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5157);

6' Peraturan presid.en Nomor : 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7 ' Peraturan Menteri Kehutanan Nomor p.52/Menhut_Il/2013
tentang organisasi dan Tata Kerja sekorah Menengah
Kejuruan Kehutanan Negeri;

8' Peraturan Menteri Kehutanan Nomor p.11/Me nhut_rr/2014
tentang Penyelenggaraan pendidikan sekotah Menengah
Kejuruan Kehutanan Negeri; 

;9' Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Repubrik
Indonesia Nomor 5s rahun 2014 tentang Masa orientasi
Peserta Didik Baru Di Sekolah;

10' Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : p.1g/MenLhk-II/201s tentang
organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN: I

MCNETAPKAN : PERATURAN KEPALA BADAN PEI{YULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
PEMBINAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH
KE.JLIRUAN KEHUTANAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM
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1' sekolah Menengarr Kejuruan Kehutanan Negeri yand

selanjutnya disebut sMK Kehutanan Negeri adalah unit
Pelaksana Teknis di bidang pendidikern menengah kejuruan
formal di ringkungan Kementerian Kehutanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Penyuluhan dan pengembangan sumber Daya Manusia
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

2' Pembinaan peserta Didik sMK Kehutanan Negeri adarahpembinaan peserta didik daram rangka mencapai tujuan
penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri.

3' Peserta Didik sMK Kehutanan Negeri adalah oJ""ri. didik
yang tercatat pada SMK Kehutanan Negeri.

4' Badan pertimbangan pemberian sanksi Dan penghargaan
Peserta Didik yang selanjutnya disingkat epppD .o"*
badan yang memberikan pertimbangan pemberian sanksi
dan penghargaan peserta didik kepada kepala sekorah.
Anggota BpppD terdiri dari wakil kepala sekorah, pejabat
struktural, perwakilan guru dan perwakilan komite sekolah
yang ditetapkan oreh Kepala sekorah. Kepara sekolah
dapat menambah

kewenangannya.
anggota BpppD sesuai d.engan

Pembina adatah pendidik d.an tenaga kependidikan yang
terlibat dalam penyelenggaraan SMK Kehuta.nan Negeri.
Pelangggaran tata tertib adalah setiap perbuatan, tindakan
peserta didik yang melanggar ketentuan baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar ringkrrngan sekolah.
Pemberian sa'ksi adalatr pembinaa' khusus dan atauhukuman kepada peserta didik yang merakukan
pelanggaran tata tertib sekolah.
Pemberian penghargaa' adalah penghargaan kepadapeserta didik yang berprestasi dan mengharumkan nama
baik sekolah.

Pejabat yang berwenang meniahrhkan carl-oi ^r_r_r

5.

6.

7.

8.

9.
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10' Pejabat yang berwenang memberikan penghargaan adarahpejabat yang diberi wewenang memberika' penghargaan

kepada peserta didik SMK Kehutanan Negeri.
11' Petugas piket adaratr pendidik dan tenaga kependidikan

yang mendapat tugas tambahan untuk piket harian dalam
rangka penyelenggaraan sMK Kehuta'an Negeri.

12' Wari asuh adaratr pendidik dan tenaga kependidikan yangdiberi tanggung jawab secara khusus untuk membantu
dan meraksanakan pengasuhan peserta didik dalam rangka
penyelenggara€ur SMK Kehutanan Negeri.

13' Pamong asrama adalah sekelompok pendidik dan tenaga
kependidikan yang diberi tanggung jawab secara khususuntuk membantu dan melaksanakan pengeloraan asrama.14' Wali kelas adatah pendidik yang diberi tanggung jawab
secara khusus untuk mengelola kelas.

15' Ketua asrama adatah peserta didik yang dip'ih secarademokratis oleh penghuni asrama unttrk menjadi ketua
asrama.

16' Izin pesiar adalatr izin yang diberikan bagi peseta didikuntuk meninggalkan sekolah tidak menginap d'uar
asrarna.

L7.lzin berlibur adatah izin yang diberikan
untuk meninggalkan sekolah untuk
asrarna.

bagi peseta didik
menginap diluar

18' Izin khusus adarah izin yang diberikan bagi peseta didikuntuk meninggarkan sekolah yang diberikan karena
kepentingan khusus dan mend.esak.

pasal 2
Pembinaan peserta didik ditL{ukan untuk :

1. membentuk karakter peserta didik;
2. memantaptran kepribadian siswa untuk mewujudkan

ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendid ikq n oal, i* __^
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3' mengembangkan potensi siswa secara optimal d.an terpadu

yang meliputi balcat, minat, dan kreativitas;
4. mengaktuarisasikan potensi siswa daram pencapaian

prestasi unggulan sesuai baka! dan minat;
s. menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang

berakhtak mulia, sehat, profesional, mandiri, dan
berwawasan lingkungan.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 3
(1) Pembina terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan.
(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

kewajiban untuk merakukan pembinaan terhadap peserta
didik.

Pasal 4
Dalam melaksanakan pembinaan peserta didik wajib
menganut prinsip-prinsip sebagai berila-rt :

1. peningkatan semangat belqjar peserta didik;
2. pembentukan karakter peserta didik;
3. tanpa kekerasan, intimidasi, dan kontak fisik;
4. disesuaikan dengan kemampuan peserta didik.

Pasal 5
(1) Pembinaan peserta didik dilakukan d.engan pola

pengasuhan.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk wali asuh untuk mengkoordinir peserta
didik.

(3) Jumlah peserta didik yang dapat diasuh oleh setiap wari
asUh diatur dan ditentukan o'teh Il.-ola e^r-^r^L
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pasal 6

Pembinaan peserta didik sebagaimana dimaksud d.alam pasal
5 ayat (1) meliputi:

a. pembinaan spirihral;
b. proses belajar mengajar;
c. pembentukan karakter;
d. bimbingan dan konseling;
e. pembinaan fisik dan kepribadian.

Pasal 7
(1) Pembinaan spiritual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan agama yang
dianut oleh peserta didik di

(2) bawah bimbingan pendidik d.an tenaga kependidikan yang
telah memenuhi persyaratan.

(3) selain pembinaan spirituar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan oreh pembina eksternar yang
ditentukan oleh Kepala Sekolah.

(4) Pelaksanaan pembinaan sprituar dilakukan dengan
membentuk kelompok yang ditentukan oleh kepara sekolah.

(5) Pembinaan spiritual sebagaimana d.imaksud. pad.a ayat (1)
dilaksanakan pada waktu pembelaj aran ekstrakurikuler.

Pasal 8
( 1) Proses betajar mengajar sebagaimana dimaksud daram

Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh pendidik d.an tenaga
kependidikan yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayai
(1) meliputi kr-rrikuler d.an ekstrakurikuler.

(3) Pembelajaran kurikuler sebagaimana d.imaksud pada ayat
(2) mengacu kepada kerangka dan struktur kurikulum
sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(4) Pembelajaran ekstrakurikuler sebasaimann rtirnar.rcr r.{ n^r ^



(5) Kegiatan ekstrakut", *"3iu8""b"g.imana dimaksud pada
ayat (4) terdiri dari pramuka dan pembinaan mental.

(6) Kegiatan ekstralmrikr:ler tambahan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) diprogramkan sekolah d.engan
mempertimbangkan kepadatan materi kegiatan, minat
peserta didik, sarana prasarana sekolah, dan potensi
tenaga pendidik.

pasal 9
(1) Pembentukan karakter sebagaimana dimaksud dalam pasal

5 ayat (2) huruf c dilakukan oreh pendidik dan tenaga
kependidikan yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Pembentukan karakter sebagaimana dimaksud pad.a ayat
(1) mengacu pada 9 (sembilan) nilai dasar rimbawan,

(3) 9 (sembilan) nilai dasar rimbawan sebagaimana d.imaksud.
pada ayat (2) meliputi jujur, tanggung jawab, ikhlas,
disiplin, visioner, adil, peduri, kerjasama, d.an profesionar.

Pasal l0
(1) Bimbingan dan konsering sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan oleh pendidik.
(2) Bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan berped.oman pad.a 4 (empat) tujuan
utama, yaitll : sukses akademik, sukses pribadi, sukses
sosial, dan sukses karir.

(3) Bimbingan dan konseling peserta didik terdiri dari s (lima)
bidang layanan.

(a) Bidang layanan bimbingan dan konsering sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 meliputi : layanan d.asar, layanan
akademik, layanan pribadi, layanan sosiar dan rayanan
karier.

Pasal 1 1



(2) Pembinaan fisik dan u"onoioran sebagaimana ai*"r."rapada ayat (U berpedoman pada prinsip mendidik,
manusiawi, teruln:r, serta ad.il.

(3) Pembinaan fisik dan kepribadian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang
diprogramkan secara teratur oleh sekolah.

(4) Dalam hal-hal tertentu pembinaan fisik dan kepribadian
dapat dilakukan oreh pembina eksternar yang ditunjuk olehKepala Sekolatr.

(5) Pengaturan lebih lanjut tentang pembinaan fisik d.ankepribadian ditentukan lebih ranjut oreh Kepara selorah.

pasal 12
(1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mem'ikitugas tambahan melaksanakan piket.
(2) Pelaksanaan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) ditentukan oleh Kepala Sekolah

BAB III

POLA ASRAMA
l

pasal 13
(1) Manajemen asrarrra dikelola oleh pamong asrama.
(2) Pamong asrarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan yangditunjuk oleh Kepala Sekolah.
(3) Pamong asrama dipimpin oreh seorang kepala asrarna

dengan beberapa wali asrama.
(4) Pamong asrarna mem'iki tugas pokok mengkondisikan

kegiatan peserta didik di asrama.
(5) Dalam menjalankan fugasnya, pamong asrarnabertanggung jawab kepada wakil Kepala sekorah Bidang

Kesiswaan.
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Pasal 14

(1) Peserta didik putera ditempatkan daram 1 (satu) blok
asrama berdasarkan level kelas.

(2) Peserta didik puteri ditempatkan dalam I (saiu) blok
asrama.

(3) Pota penempatan peserta didik pada setiap kamar diatur
oleh pamong asrarna.

Pasal 15
(1) Dalam setiap brok asrama dipilih seorang ket'a asrama.
(2) Ketua asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dipilih

secara demokratis oleh penghuni asrama.
(3) Ketua asrarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada

dibawah dan bertanggungiawab kepada parnong asrama.
(a) Tugas, tanggungiawab, dan kriteria untuk dapat dipilih

sebagai ketua asrama ditetapkan oleh Kepara sekorah.

BAB IV

ORGANISASI KELAS

pasal 16 
,

(1) Setiap kelas diasuh oleh wali kelas.
(2) wali kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidik

yang ditunjuk Kepala sekolah untuk mengelola keras.
(3) Dalam satu kelas dapat dikelora oleh lebih dari 1 (satu) wari

kelas.

(a) Wali kelas melaksanakan tugas, antara lain:
a' mengkooordinir kegiatan peserta didik di kelas
b. mengevaluasi kebersihan dan kerapihan keiab sesuai

dengan parameter yang telah d.itentukan
c. melakukan pengelolaan administrasi kelas.

{5) Dalam meraksanakan tugasnya, wali kelas berad.a dan
bertanggungjawab kepada wak' Kepala sekorah Bidang



_ 11_

Pasal 17
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, wali kelas dibantu oleh

seorang kettra kelas.
(2) Ketua kelas bersama-sama dengan wali keras menJrusun

organisasi kelas.

BAB V
ORGANISASI PESERTA DIDIK

pasal 1g
(1) sekolah wajib membentuk organisasi peserta didik untuk

mengembangkan potensi peserta didik.
(2) organisasi peserta didik sebagaimana dimaksud. pada ayat

(1) adalah organisasi siswa Intra sekolah (osIS).
(3) osIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2.r dipimpin oreh

seorang kehra dan wakil kehra yarrg dipilih secara
demokratis oleh peserta didik.

Pasal 19
(1) osIS sebagaimana dimaksud daram pasar Is pada ayat (2)

berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran . Rumah
Tangga (AD/ART)

(2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh wakil Kepala sekorah Bidang Kesiswaan untuk satu
periode jabatan.

pasal 20
Ketentuan tebih lanjut mengenai osIS diatur oreh Kepara
Sekolah.

BAB VI
TATA TERTIB DAN PEMBERTAN PENGHARGAAN
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(2) Tata tertib sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berisi tentang jadwal kegiatan, hak dan kewajiban, serta
sanksi bagi peserta didik.

pasal 22
Tata tertib sekolah sebagaimana dimaksud datam pasai 2;ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

pasal 23
(1) Kepada peserta didik yang berprestasi diberikan

penghargaan.

(2) Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian penghargaan
sebagaimana terca'tum daram Lampira' II dan merupakan
bagian yang tidak terpisatrkan dari peraturan ini.

BAB VII

PENGENDALIAN

pasal 24
(1) Kepala sekolah wajib menyampaikan raporan' kepada

Kepala Bada' penyuluha' dan pengembangan sumber
Daya Manusia.

(2) Laporan Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai bahan pengendalian.

(3) Pengendalian terhadap pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaktrkan oleh Kepala Badan
Penyuluhan Dan pengembangan sDM dan/atau. pejabat
lain yang dihrnjuk.

(1) Le.poran Kepala

Pasal 24 ayat

pasal 25

Sekolah sebagaimana dimaksud dalam
(1) berisi tentang implementasi dari
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

pasal 26
Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan Kepala
Badan Penyuluhan dan pengembangan sumber Daya Manusia
Kehutanan Nomor : p.2 /w-set/ 20ra tentang Tata Tertib
Peserta Didik Di sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pasal 2T
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal , 10 Mel ,rrS

KEPALA

Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, M.M.
NIP. 19561215 198203 L OO2
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Nomor
Tentang
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PERATURAN KEPALA BADAN PEI{YULUHAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAi P. lo/pasn[f/snn/Kur4. t /5/zot6: PEMBINAAN PESERTA' 
-DIDIK 

SEKOLAH MENENGAHKE.JURUAN KEHUTANAN NTPCBNT

s EKo LAH M ENEN cA-lffi flil^t$ KEHUTANAN NE GERr

i. Kegiatan Harian peserta Diclik
Kegiatan peserta didik harus diah-rr dengan baik dalam rangka pencapaiantujuan pendid'ikan' Kegiatan harian p.r"L didik diatur sebagai berikut :A. jenis-jenis kegiatan peserta didik terdiri dari :1. upacara bend.era;

2. kegiatan apel;
g. kegiatan harian.

B' jadwal harian peserta didik diatur sebagai berikut :

No. I KEGIATAN
1 uangun paei
l-;Shalarsu@

T------

lolahRaga-T___-____--_ =il,Iandioa"ffit_-----
Bp.lna.tutrF
lMakanpasi-
lApelpagi 

-

,Prosests@
I onarar uzuhur Berjamaah

l_np.ttutut.tffi
P.ose"B.iaj@
Snalaie"n".rffi
rroses rjelajar Mengajar (pBM)]riandio"trnffi...---.-

Apeltut*k".tffi.-..--
Makantvtdffi

WAKTU (JAM )1.

2. 04.00 - 04.30
04.30 - 05.oo3.
05.00 - 05.304.

=b.
05.30 - 06.1s
06.15 - 06.306.

7. 06.30 - 07.00
07.00 - 07.158.
07.15 - L2.OO9.
12.00 - 12. is10.
12.15 - 12.3011.
12.30 _ 13.0012.
13.00 - 16.0013.
16.00 - 16.1s14.
16.15 - 17.4515.
17.45 - 18.0016.
18.00 - 18.30t7.
18.30 , 18.4s18.

19.
18.45 - 19.15

20.
Kerohanian

19.15 - 19.45
19.45 - 21.15

2I. Psr rvlaram o1 tE



ryEk

-15-

II. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIKA. Hak peserta Didik
Peserta didik SMK Kehutanan Negeri mempunyai hak :1' mendapatkan peraya'an proses belajar menga,iar yang sama d.ansebaik-baiknya dari pihak sekolah;
2' mend'apat pelayanan pembinaan mental (keagamaan dan kerohanian)dan pembinaan fisik dalam rangka menciptakan lulusan yangberakhlak muria, mandiri dan berwawasan lingkungan;3' mendapatkan layanan bimbingan dan konseling yang sarrra dansebaik-baiknya dari pihak sekolah;4. mendapatkan pelayanan pembentukan karakter yang sama dansebaik_baiknya dari pihak sekolah;
5. memperoleh penginapan/asrarna.

c.

Kewajiban peserta Didik
selama menjadi peserta didik sMK Kehutanan Negeri, setiap peserta didikmempunyai kewajiban :

1' setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, undang-undang Dasar1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;2' menjalankan ibadah sesuai denga' agama yang dianutnya;3. *:"gi$ti pembinaan berdasarkan pola yang terah d.itentukan oreh
seKolah

4' mentaati dan menegakkan semua peraturan yang berlaku di sekolah;5. menjaga narna baik sekorah, baik di dalam maupun di ruarlingkungan sekolah;
6. tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan.

Pakaian Seragam Sekolah
untuk membangun karakter peserta didik diwajibkan memakai pakaian
seragam sekolah' Pemakaian pakaian seragarn diatur sebagai berikut :1. selama berada di dalam kampus untuk kegiatan formal, peserta

didik harus berpakaia.n seragarn rengkap yang telah ditentukan.2. peserta didik wajib berpakaian bersih, rapi dan sopan menurutnorma-norrna sopan santun baik di sekolah maupun di luarIingkungan sekolah.
3. pakaian seragasr sekolah terdiri dari :

a. pakaian dinas harian;
b. pakaian sekolah harian;
c. pakaian pramuka;
d. pakaian seragarn lainnya.

4' ketentuan lebih lanjut tentane. ienis bahan \r^nd.{;-,*^r-^- .- '

B.
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Perizinan meninggalkan kampus bagi peserta didik diahrr sebagai berikut:1' jenis-jenis perrzinan meningg.rt"r, kampus terdiri dari :a. izin pesiar;
b. izin berlibur;
c. izin khusus.

?:. il;t"" 
didik diperkenankan menerima kunjungan tamu.

u;LT# HjT,:*:T,tr ".-*:n 
#ffi;;an kampu s d an

E. presensi Dan Waktu Belajar peserta Didik ,
Presensi dan waktu belaiar bagi peserr" aiait diatur sebagai berikut :1' 

::::::ntff::rmengajar dilaksanakan pada hari senin sampai
2' kehadiran peserta didik minimal go o/odari hari-hari efektif belajar.

III. Tata Tertib peserta Didik 
!Tata Tertib peserta didik sMK Kehutanan Negeri ini bersifat umum. olehkarena itu' untuk hai-hal tertentu dapat dikembangkan oleh setiap sekolah.A. Larangan peserta Didik

Larangan bagi peserta didik diatur sebagai berikut :1' Larangan yang terrnasuk tingkatarisanksi ringan :a' meninggalkan kampus r x 24jam tanp a izinpembina;b. berperilaku tidak sopan terhadap pembina, sesarna teman danatau kepada adik dan kakak keras d.an atau orang rain;c' tidak mengikuti salah satu atau rebih ;;;;;egiatan harianpeserta didik;
berpakaian tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan orehsekolah;
membuang dan atau membiarkan sampah tidak pada tempatnya;meninggatkan kampus tanpa izin dari petugas yang berwenang;tidak melaporkan suatu peranggaran tata tertib yang dilakukanoleh peserta didik lain kepaaa yarrg berwenang;
tidak menghormati dan atau mentaati perintah pembina sMKKehutanan Negeri;
tidak melaksanakan tugas yang dijadwalkan oreh sekorah;tidak memelihara ketertiban Jan ketenangan baik di kampusmaupun di luar kampus;
membawa, mengend.trd, menyimpan kend.araan bermotordilingkungan sekolatr/ kampus i
membawa dan atau mengenakan perhiasan-perhiasan dan ataumenggunakan make up yang berrebihan tagi peserta didikwanita;

d.

e.

f.

g.

h.

k.

l.

i.
j.
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o' menerima tamu serain di.ruang tamu dan/ahu di ruar waktuyang ditentukan tanpa seizin p.*Uirr";--p' 
;:il::lffiffs' jambang' jenggot, kuku panjans dan/atau

q' memberi kesempatan kepada tamu bermalam di asrama;r' berbohong kepada p"*ui.u, t-eman, orang tua, dan masyarakat;s' mempunyai rambut panjang lebih dari 2-cm, mengucir rambut,
ffl*"""t 

rambut' d'an/atau bercukr-rr eundul bagi peserta didik
t' menguncir:ambut, mengecat rambut dan memanja'gkan rambutsebatas bahu bagi peseL aiait wanita;u' memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi;v' 

ffi'JJJ"ff*T / merusak / mengambit / mengh'angkan
w' menyimpan, mem'iki rokok dan atau merokok di lingkungansekolah maupun di luar lingkungan sekolah ;x' berpacaran di dalam a"r, ii ruar ringkr:ngan sekolah.y. mengeluarkan perkataan yang tidak pantas;Larangan t*: termasuk Ungkatan sanksi sedang :a' meninggalkan kampus z x 24 jantanpa Jin pembina;b. melakukan perbuatan tidak terpuji antarali .

memasuki halaman or**,i;']."';;iHf"ffffffi
perbuatan yang sifatnya menjurus te rr*-rr", yang negatif;c. membuat tato pada tubuh peserta didik;d' melakukan tindak* t"t"rasan, berkerahi, memukur terhadappeserta didik dan orang lain;e' mengunjungi tempat-ternpat yang tak pantas dilakukan olehpeserta didik antara rain tempat uiitiara, diskotek, pub,perjudian, karaoke, prostitusi da' lain sejenisnya;f' melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan danperbuatan asusila antara lain seperti memiliki/menontonbarang-barang yang berkaitan dengan pornograli;g' masuk ke ruang tidur peserta aiait rainnya yang berlainan jeniskelamin tanpa izin pembina;h. melakukan tindak art Uuttyig;i' 

T.t-ffian 
tindakt" o""itt"kan baik di dalam maupun diluar

j' 
;;L*"tt 

kampanve dan atau kegiatan tainnya dari partai
Larangan yang termasuk tingkatan sanksi berat :a' melawan kepada pancasita, Und.ang_Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun I q4.< \T^_^_^ r,

3.
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d' 
;#il, 

pengikut aliran agama/kepercayaan yang dilarang
e' meninggalkan kampus minimal g x 24jam tanp a izinpembina;f' merencanakan dan atau melakukan tindak pidana antara lainseperti tindakan penipuan, perkosa;;;;ffi, pencurian,perampasan dan pembunuhan; , L_ __J _$.qr,
g' merakukan perbu"?o yang melanggar kesusilaan (perzinahan)sesarra peserta didik maupun aengan orang lain baik d idalammaupun di luar kampus;
h. mer

" 
o Jl}lk;Ttrifrff H ff T, trff rffi ;r keras,

i' menikah pada waktu masih dalam masa pendidikan;j' hamil pada waktu masih daram masa pendidikan;k. menjadi anggota partai politik;

B. Tingkatan d,an Jenis Sanksi pelanggaran
1' peserta didik sMK Kehutanan Negeri yang melakukan peranggarantata tertib akan dikenakan 

"arr-t 
si 

-p"t"rrgg"r"r, 
disiptin sesuaitingkatannya oleh pejabat yang berwenang.2' pemberian sanksi pelanggaran disiplin dilakukan secara bertahapdan berjenjang diawali dengan p"rr,Lirr.an kepada peserta didik3' 

H:frHiru"t peta',ggar* ii"iprir, ."bagaimana pada angka 1

a. sanksi ringan;
b. sanksi sedang;
c. sanksi berat;

4. bentuk sanksi ringan terdiri dari :a. teguran lisan; dan atau
b. teguran tertulis; dan atau
c. pembinaan fisik d.an mental; dan ataud. pembinaan dalam rangka menunjang proses

dan atau;
beiajar mengajar

e' mendapatkan pembinaan dari wali asuhf' sanksi administratif berupa pembuatan surat pernyataan danatau pemberian skor daram catatan peserta didik.5. bentuk sanksi sed.ang terdiri dari :a' pengurarrgan hak-hak sebagai peserta didik; dan ataub. skorsing dalam jangka waktu tertentu6. bentuk sanksi berat terdiri dari :a' skorsing serama 1 (satu) tahun pembelajaran dan dikembalikankepada orang tua;
b' diberhentikan sebagai peserta didik sMK Kehuranan Npco-i
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2' Kepara sekorah unhrk sanksi sedang dan sanksi berat; .3" penjahrhan sanksi sed.ang dan Lk"i berat ,"rl,ebih dahuludiputuskan melalui rapat atau musyawarah BpppD. pada rapat ataumusyawarah tersebut, BpppD memberikan p"ru*u*fr p.*neriansanksi kepada Kepala Sekolah.

D. Mekanisme penjatuhan Sanksi
1. Tingkatan sanksi ringan :

a' pejabat yang berwenang memberikan sanksi, memeriksa secaralisan peserta didik yang melakukan peranggaran embinaan,sebelum menj atuhkan sanksi;
b' setiap pemberian sanksi tingkat ringan dibarengi pemberian nilai(skor) pelanggaran;
c. besarnya nilai (skor) untuk setiap pelanggaran muiai dari 0sampai dengan 20;
d. n'ai (skor) pelanggaran diberikan kepada setiap peranggaranyang dilakukan oleh peserta didik, kemudian dicatat daram bukucatatan pembinaan;
e. jumlah nilai (skor) peranggaran hanya berlaku pada satu tingkatkelas, sehingga apabila peserta aiait naik keras, maka nilaipelanggaran tersebut tidak berlaku lagi;f' peserta didik yang terah mendapatkan nilai (skor) peranggaran

tertentu, diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 kalisebelum
mencapai nilai (skor) pelanggaran maksimum;g' besarnya nilai (skor) pelanggaran maksimum untuk 1 tahunajaran adalah : 320;

h. besarnyrr nilai (skor) peranggaran untuk mend.apatkan
peringatan tertulis adatah : peringatan pertama setelah niiai(skor) mencapai 160 dan peringatarr kedua setelah mencapai 240;i. peserta didik karena peranggarannya mendapatkan nilai (skor)pelanggaran dengan jumrah melebihi dari skor maksimum yang
telah ditetapkan. akan mend.apatkan sanksi sedang;j. pengaturan rebih rinci tentanj skor ditentukan sekolah.2. Tingkatan Sanksi Sedang Dan Berat :

a' pejabat yang berwenang memberikan sanksi, memeriksa secaratertulis peserta didik yang merakukan peranggaran pembinaan,
sebelum menjatuhkan sanksi;

b. Kepala sekolah dapat menunjuk pembina atau pihak rain yang
berwenang untuk membantu pemeriksaan kepada peserta didikyang melakukan pelanggaran;

c' pemeriksaan kepada peserta didik yang melakukan peranggarandilakukan secara tertutup, dimana rreserfa .ri.r;1- r^-^r
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berdasarkan hasil pemeriksaan, BpppD merakukan rapat ataumusyawarah unhrk memberika' pertimbanga' pemberian sanksikepada Kepala Sekolah;
jenis sanksi yang telatr dihas'kan oleh sidang BpppDdisampaikan kepada kepala sekorah untuk menentukansekaligus mend.apatkan ketetapan.
sanksi yang telah ditetapkan oreh kepala sekolah dilaporkankepada Kepala Badan penyuruhan dan pengembangan sDMKehutanan melarui sekretaris Badan ieny-rruhan d.anPengembangan sDM Kehutanan, dan tembusan d.isampaikankepada Kepala pr:sat Diklat Kehutanan.

e.

f.

BANG SOEPIJANTO, M.M.
1215 198203 L OO2
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PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
P_:1o /P 2sluZsrgZiupr, t /5 / zot6
PEMBINAAN PESERTA 1JTOTT SEKOLAH MENENGAHKE"TURUAN KEHUTANAN NEGERI

tingkat

PENGHARGAAN PESERTA DIDIK
SEKOLAH MENENGAH KE,URUAN KEHUTANAN NEGERI

I. Jenis Dan Bentuk penghargaan
A. Jenis penghargaan

1. penghargaan Tingkat pertama 
:

a. tidak pernah melanggar pembinaan sekolah;b, menjadi utusan untuk kegiatan/lomba;
c' menjadi juara romba tingkat kabupaten atau propinsi;d. menjadi juara kelas;
e. mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan;
f. sebagai Ketua/Wakil Kerua OSIS.

2. penghargaan Tingkat Madya :

a. tidak pernah melanggar pembinaan sekolah;
b. menjadi juara lomba tingkat nasional.

3. penghargaan Tingl<at Utama :

a. tidak pernah melanggar pembinaan sekolah; ,

b. menjadi juara L,2, g kelulusan peserta didik;
c. menjadi juara lomba tingkat internasional.

B. Bentuk penghargaan Kepada peserta
1. penghargaan Tingkat pertama

Bentuk dari penghargaan tingkat pertama adalah :a' mendapatkan penghargaan dari sekolah berupa sertifikat;b' diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan/lomba tingkat
Kabupaten/Kota.

2. Penghargaan Tingkat Madya
Bentuk dari penghargaan tingkat mad.ya adalah :

a. diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan/lomba
nasional;

b. mendapatkan beasiswa tahunan dari
3. Penghargaan Tingkat Utama

lembaga yang berwenang.

Bentuk dari penghargaan tingkat utama adalah :

a. diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan/lomba tingkat
internasional;

l- 
- 

-- I
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II. Tata Cara pemberian penghargaan
A' Pejabat yang Berwenang Memberikan penghargaan

Pejabat trtg berwenang memberikan penghargaan adarah :1' Penghargaan tingkat pertama dan madya oleh Kepara sekolah;2' Penghargaan tingkat utama oleh Kepala Badan penyuluhan Danpengembangan SDM.

B. Tata Cara pemberian penghargaan
1. pemberian penghargaan tingkat

Sekolah setelah mendapatkan
BPPPD.

2' Pemberian penghargaan tingkat utama oreh Kepara Badan seterahmendapatkan masukan dan rekomendasi dari Kepara Sekolah.3' setiap peserta didik yang mendapatkan penghargaan dberikan skordengan katagori sebagai berikut :

a. menjadi utusan untuk kegiatan/lomba tingkat : 10kabupaten
b' menjadi utusan untuk kegiatan/lomba tingkat propinsic' menjadi utusan untuk kegiatan/romba urrgt.t nasionald. menjadi utusan untuk kegiatan/lomba Ungt<at

internasional

pertama dan madya oleh Kepala
masukan dan rekomend.asi dari

20
30
10

4,

5.

e. mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan : 20f. meraih juara I lomba tingkat kabupaten : 40meraih juara II lomba tingkat kabupaten : 30meraih juara III lomba tingkat kabupaten : 2Omeraih juara I lomba tingkat propinsi : S0meraih juara II lomba tingkat propinsi : 40meraih juara III lomba tingkat propinsi : 30
rsional : 60meraih juara II lomba tingkat nasional : SOn. meraih juara III lomba tingkat nasional : 40o. meraih juara I lomba tingkat internasional : TOp. meraih juara II lomba tingkat internasional : 60q. meraih juara III tomba tingkat internasional : 50r' sebagai pengunrs organisasi Intra sekolahv.Ds..eqDr rllLlar. '>trIttJriirl : 10 

e

Y::f::ll 3lshareT.I*s diperoteh dapat mereduksi nitai (skor)pelanggaran peserta didik.
ketentuan lebih lanjut tentang tata cara, mekanisme pemberian nilai(skor) penghargaan diatur oleh Ke Sekolah


