


A. PERATURAN SERAGAM SISWA
SMK YUPPENTEK 5 CURUG

Hari Siswa Laki-laki Siswa Perempuan

Senin & Selasa Seragam lengkap (baju

putih,

celana abu-abu, topi,

dasi, ikat pinggang dan

sepatu warna hitam bertali)

lengkap dengan atribut

Seragam lengkap (baju putih,

rok abu-abu rempel keliling,

topi, dasi,

ikat pinggang dan sepatu

warna hitam bertali) lengkap

dengan atribut

Rabu

Pakaian seragam Pramuka,

ikat pinggang hitam, sepatu

hitam polos bertali, kaos

kaki hitam polos

memakai saputangan leher

(asduk).

Pakaian seragam Pramuka

(baju kantong bawah, sepatu

hitam polos bertali, kaos kaki

hitam polos

memakai saputangan leher

(asduk).

Kamis Pakaian blazer, kemeja polos

celana hitam dan sepatu

kantor/pantovel warna

hitam

Pakaian seragam blazer, inner

blouse polos tanpa lengan dan

sepatu kantor/pantovel warna

hitam

Jumat Pakaian seragam motif Khas

SMK Yuppentek 5 Curug ikat

pinggang hitam, sepatu

bebas tetapi bukan warna

mencolok,

kaos kaki bebas

menyesuaikan, memakai

dasi yang sesuai, lengkap

dengan atribut.

Pakaian seragam motif Khas

SMK Yuppentek 5 Curug ikat

pinggang hitam, sepatu bebas

tetapi bukan warna mencolok,

kaos kaki bebas menyesuaikan,

memakai dasi yang sesuai,

lengkap dengan atribut



C. JANJI SISWA

KAMI SISWA-SISWI SMK YUPPENTEK 5 
BERJANJI :

1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa

2. Menjunjung tinggi nama baik sekolah
3. Taat pada peraturan dan tata tertib

sekolah
4. Patuh dan hormat kepada orang tua 

dan guru
5. Senantiasa membina persatuan dan 

kesatuan, sesama siswa dan alumni 
Yuppentek



D. POIN PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA
SMK YUPPENTEK 5

NO JENIS PELANGGARAN BOBOT

1 Terlambat
a. Teguran 1 ( sanksi  mendidik) 3
a. Teguran 2 (sanksi  mendidik) 3
a. Teguran 3 dan surat perjanjian 3

2 Siswa  tidak masuk tanpa keterangan 5

3 Siswa tidak mengikuti pelajaran tertentu 5

4 Siswa keluar KBM dan tidak kembali sampai waktu pulang sekolah 5

5 Siswa tidak ikut upacara bendera 5

6 Siswa tidak memakai pakaian seragam sesuai aturan sekolah

a. Teguran 1( sanksi mendidik) 2
a. Teguran 2 (sanksi mendidik) 2
a. Teguran 3 dan surat pernyataan  ( digunting dan disita ) 2

7 Siswa tidak memakai seragam sesuai jadwal 3

8 Siswa berdandan /berhias berlebihan 10

9 Siswa laki-laki memakai perhiasan (gelang, kalung, anting) 10

10 Siswa memakai tato 20

11 Siswa melakukan tindak asusila dan melanggar kesopanan 50

12 Melawan kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah 70

13 Melakukan tindakan intimidasi/bullying sesame siswa 70

14 Mengaktifkan/bermain HP saat KBM tanpa seizing guru yang 

mengajar

15

15 Mencemarkan nama kepala sekolah, guru, karyawan, dan sekolah 50

16 Diketahui hamil/menikah 100

17 Mengotori/mencoret-coret fasilitas sekolah 15

18 Memakai sandal di lingkungan sekolah tanpa ijin dari sekolah 5

19 Membuang sampah tidak pada tempatnya 5

20 Membawa/menghisap rokok di sekolah 20

21 Memiliki, membawa, dan mempergunakan buku, majalah, HP yang 

berisi pornografi dan kekerasan

60

22 Membawa senjata tajam tanpa ijin dari sekolah 60

23 Membawa/ Menggunakan / mengedarkan napza dan atau minuman 

keras

100

24 Berkelahi antar siswa di sekolah 75

25 Tawuran dengan sekolah lain 100

26 Tersangkut tindak pidana lainnya atau melanggar hukum 100



D. POIN PELANGGARAN 
TATA TERTIB SISWA
SMK YUPPENTEK 5

NO RENTANG TINDAKAN SEKOLAH JENIS SANKSI PELAKSANA

1 s.d 40

Berkomunikasi dengan 

orang tua/wali dan 

memberikan bimbingan 

atau perhatian

Teguran tertulis dan 

surat perjanjian

pertama

Wali kelas

2 41 s.d  70

Berkomunikasi dengan 

orang tua/wali dan 

memberi bimbingan atau 

perhatian

Teguran tertulis 

/panggilan orang tua 

dan surat perjanjian 

kedua
Wali kelas dan BK

3 71 s.d 99

Berkomunikasi dengan 

orang tua/wali dan 

memberi bimbingan atau 

perhatian

Surat perjanjian 

tertulis bermaterai dan 

skorsing diketahui 

kepala sekolah

Wali kelas , BK, 

waka kesiswaan 

dan diketahui 

kepala sekolah

4 100

Berkomunikasi dengan 

orang tua/wali dan 

memberi bimbingan atau 

perhatian

Dikembalikan ke orang 

tua 

Sekolah



E. PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGENALAN KURIKULUM PROGRAM 

JURUSAN

Tujuan :
Membantu siswa untuk mengenali, mengetahui
dan memahami program keahlian yang 
diambilnya baik jurusan Manajemen Perkantoran
(MP), Akuntansi (AK), dan Desain Komunikasi
Visual (DKV).

Waktu  :
Waktu disesuaikan dengan kebutuhan

Peralatan :
Tidak diperlukan peralatan khusus



E. PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGENALAN KURIKULUM PROGRAM 

JURUSAN
Pengertian
1. Manajemen Perkantoran : Menurut The Liang Gie (2007:4)

mengemukakan bahwa: “Manajemen perkantoran
merupakan rangkaian aktivitas merencanakan,
mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan
(memberikan arah dan petunjuk), mengawasi, dan
mengendalikan (melakukan control sampai
menyelenggarakan kegiatan pekerjaan kantor)”.

2. Akuntansi :Suatu proses pencatatan, pengklasifikasian,
peringkasan, pelaporan, penganalisaan data, transaksi serta
kejadian yang berhubungan dengan keuangan yang
bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak
ekstern & intern organisasi/perusahaan
(http://atindanurus.blogspot.com).

3. Desain Komunikasi Visual : dikenal juga dengan
Multimedia yang secara umum adalah penggunaan
komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks,
suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu (tool)
dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat melakukan
navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi.

http://atindanurus.blogspot.com/




A. MARS YUPPENTEK

Bersatu kita melangkah bulatkan tekat bersama
Tingkatkan pendidikan budaya bangsa,

Dengan asas Pancasila dan Taqwa teknologi jati dirinya
Dengan jiwa pengabdian bekerja tak kenal lelah terus berkarya

Jayalah Yuppentek jaya selamanya
Reff : Bahagialah sejahteralah

Seluruh warganya
Yuppentek berjuanglah

Junjung citra bangsa **)
Keterangan :

* Kembali ke awal diulangi 2 x
** Kembali ke tanda 



B. HYMNE YUPPENTEK

Seiring doa tekat yang mulia
Berdiri megah syukur kami sembahkan

Mengemban janji bakti tuk pertiwi
Yuppentek tetap abadi

Semoga Tuhan melapangkan jalan perjuangan
Meningkatkan kehidupan dan budaya bangsa

Dengan taqwa dan berkarya Yuppentek tetap jaya



C. JASAMU GURU

Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa

Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa

Kita jadi pintar dibimbing pak guru
Kita jadi pandai dibimbing bu guru

Gurulah pelita penerang dalam gulita

Jasamu tiada tara..



D. PELAJAR PANCASILA
Bangun dan bukalah matamu

Saatnya meraih mimpimu
Arahkan pandangan ke depan Tuhan kan menuntunmu

Sadarilah masa Berganti Tantangan kan kita hadapi
Bergandeng tangan untuk negeri

Era kita menanti berseri
Kita pelajar Pancasila

Kita bernafas dalam sila-silanya
Kita pelajar Pancasila

Ayo kita jaga untuk Indonesia Bersatu dalam perbedaan
Berpegang tangan dan berlari

Singkirkan egomu oh kawan Demi negeri ini
Jadilah generasi emas

Cerdas berkarakter itu kita Berjuang dan harus berani
Kita terus torehkan prestasi

Kita pelajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya
Kita pelajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia

Kita pelajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya
Kita pelajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia.

"Lirik Lagu Pelajar Pancasila yang Dinyanyikan Kikan & 
Eka Gustiwana", https://tirto.id/gsg7

https://tirto.id/gsg7



