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PENGANTAR

 Buku ini merupakan salah satu informasi tertulis tentang sekolah. Informasi 
ini ditujukan untuk keluarga besar SMP & SMA KESATUAN BANGSA, khususnya 
kepada para siswa  dan orang tua siswa. Siswa dan orang tua diminta mengetahui 
dan memahami isi buku ini dengan seksama.
 Kami  yakin,  kesuksesan  operasional  sekolah  merupakan  hasil kerja sama 
siswa, orang tua dan seluruh tim sekolah. Setiap anggota dari keluarga besar SMP & 
SMA Kesatuan Bangsa harus menghormati  hak-hak  dari  seluruh  anggota  komuni-
tas  belajar yang ada. Hal ini berarti, kita akan bersama-sama menciptakan sebuah 
kondisi yang secara fisik, emosional, dan intelektual terwujud   rasa   aman,   teratur,   
dan   terkoordinasikan  sebagai sebuah lingkungan belajar.
 Demikian buku panduan ini Kami buat, mudah-mudahan bisa memberikan 
arahan yang jelas tentang SMP & SMA KESATUAN BANGSA. Segala sesuatu yang 
belum tercantum dalam buku panduan ini dan dianggap perlu untuk ditambahkan, 
akan disampaikan kemudian. Buku ini berlaku sampai dengan terbitnya Panduan 
yang baru.
 Akhir  kata  semoga  buku  ini  dapat  bermanfaat  bagi  kita semua.

Yogyakarta, Juni 2022

Tim Penyusun
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BAB I

A. PROFIL SINGKAT SEKOLAH
 Sekolah Kesatuan Bangsa berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan 
Kesatuan Bangsa Mandiri berdiri pada tahun 2011 atas prakarsa Alm. Bapak H. 
Probo Sutedjo, berada di Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah yang 
bertujuan melahirkan lulusan- lulusan  yang  mampu  berperan  dalam  kehidupan  
sosial  dan budaya dengan didasari akhlak mulia. 
 Untuk mewujudkan tujuan ini, Sekolah Kesatuan Bangsa mengoptimalkan 
sistem akademik yang akan mendorong siswa untuk dapat menyalurkan bakatnya 
dan semakin giat dalam mencapai cita-cita dengan orientasi prestasi dalam proses 
belajar. Mengusung sistem bilingual menggunakan kurikulum cambridge dan diper-
kaya kurikulum nasional. 
 Sekolah Kesatuan Bangsa memiliki cara pandang global guna melahirkan 
lulusan yang berkemampuan untuk  bersaing  dan  berkontribusi positif untuk kepent-
ingan masyarakat dunia di masa mendatang. Sekolah Kesatuan Bangsa berkomitmen 
untuk mengajar dan membimbing siswa baik dalam pemenuhan kebutuhan akade-
mik maupun pemenuhan bimbingan budi pekerti, yang meliputi menanamkan nilai 
kejujuran, menghargai hak dan kepentingan orang lain, dan memberikan kesadaran 
bahwa kebebasan adalah bagaimana bertanggung jawab menjaga hak dan kewa-
jiban yang bersandar pada budi pekerti yang luhur.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH 
 VISI
 Menjadi sekolah yang mampu mengantarkan peserta didik yang memiliki
 keunggulan akademik, berakhlak mulia dan peduli lingkungan
 MISI
 1. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sekolah dengan manajemen
     mutu berbasis 8 SNP,
 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang humanis dan profesional,
 3. Menyelenggarakan kegiatan layanan pembinaan dan pendampingan
     studi lanjut,
 4. Menanamkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai akhlak mulia dan
     kepribadian luhur, dan
 5. Menyelenggarakan gerakan peduli sosial dan lingkungan.



6 Buku Panduan Siswa www.kesatuanbangsa.sch.id

 TUJUAN SEKOLAH
 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dalam 
    percaturan global dengan mengedepankan terciptanya daya saing yang
    kuat.
 2. Menerapkan sistem pendidikan yang berorientasi pada transformasi ilmu
     pengetahuan dan teknologi terbaru.
 3. Mengembangkan sistem bimbingan yang berorientasi pada terciptanya
     manusia yang berakhlak mulia.
 4. Mengembangkan sistem pendidikan dan bimbingan dengan terus
     beradaptasi pada perubahan lingkungan yang dinamis.
 5. Mengoptimalkan layanan bimbingan untuk meningkatkan ketakwaan
     terhada Tuhan Yang Maha Esa.
 6. Memfasilitasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk meningkatkan
     profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
 7. Mengembangkan dan meningkatkan sistem mutu sekolah sesuai standar
     yang diakui secara global.
 8. Mendorong dan memfasilitasi para siswa dalam berbagai kompetisi 
     akademik dan non-akademik baik tingkat nasional maupun internasional.
 9. Memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk mengimbangi
     persaingan dalam skala lokal maupun global.
 10. Menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu
      mengoperasikan sarana teknologi informasi dan komunikasi modern.

 MOTTO SEKOLAH
INSPIRE, setiap lulusan mampu  jadi contoh dalam hal kebaikan baik tindakan 
maupun ilmu pengetahuan
EXPLORE, setiap lulusan mampu berkontribusi dan berperan aktif untuk ikut 
menyelesaikan permasalahan dunia dengan mengeksplorasi kekayaan lokal
ACHIEVE, setiap anak dibekali dengan kecerdasan yang unik, berbeda satu dengan 
yang lainnya, sehingga mereka mampu meraih  achievement sesuai dengan potensi 
yang dimiliki.

C. SISTEM PENDIDIKAN
 Konsep keseimbangan antara kebutuhan spiritual, sosial pengetahuan dan 
keterampilan diterapkan secara menyeluruh di Sekolah Kesatuan Bangsa. Dengan
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keseimbangam kompetensi inti tersebut potensi siswa dapat dikembangkan sehingga 
dapat tercipta generasi emas yang dapat berdiri kokoh di tengah-tengah masyarakat 
global dengan tetap menjaga kearifan lokal.

 PENDIDIKAN GLOBAL DALAM KONTEKS
 Kurikulum  yang  diterapkan  di  Sekolah  Kesatuan  Bangsa merupakan kuri-
kulum unik yang mengakomodasi perkembangan pendidikan universal dalam konteks 
nasional. Output dari kurikulum kami adalah siswa yang siap menghadapi tantangan 
global di manapun dia berada tanpa melupakan nilai-nilai kebangsaan dan nasion-
alismenya. Pengembangan kurikulum merupakan proses berkelanjutan yang dieval-
uasi terus-menerus dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.

 MASA DEPAN YANG GEMILANG MELALUI
 PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS
 Dalam dunia pendidikan, pondasi kuat akan menghasilkan potensi yang  
besar.  Inilah  sebabnya,  mengapa  pendidikan  yang berkualitas pada usia muda 
sangatlah penting. Kurikulum sekolah kami berfokus pada perkembangan utama 
anak. Meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, pendekatan personal, dan perhatian 
individu di setiap aspek, agar siswa berkembang lebih optimal.
 
 PENDIDIKAN DENGAN CINTA DAN KEPERCAYAAN
 Dalam rangka memunculkan inovasi, kreativitas, dan rasa ingin tahu siswa, 
kurikulum sekolah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan   kebutuhan   mereka. 
Melalui   pendidikan   di   Kesatuan Bangsa, fokus utama kami yakin mewujudkan 
tercapainya pengembangan diri siswa dalam bidang akademik, sosialisasi, keseha-
tan  jasmani, kemahiran  informasi , dan memastikan para siswa agar selalu berada 
dalam jalur yang tepat.

 KOMBINASI GURU DAN KURIKULUM NASIONAL
 Dengan berbasis perpaduan kurikulum nasional dan internasional dan 
didukung oleh pengajar yang berkompeten, siswa dididik untuk memiliki pandangan
yang global. Oleh karenanya mereka akan lebih mudah beradaptasi dalam lingku-
ngan multinasional. 
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 PERENCANAAN KARIR
 Setiap siswa mempunyai bakat yang dapat dikembangkan dalam meniti karir 
yang tepat. Adanya program perencanaan karir dari awal memungkinkan untuk mem-
bimbing siswa sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan yang dimilikinya. 

 ENGLISH PROFICIENCY TEST
 Kemampuan bahasa inggris setiap siswa dapat diukur dengan adanya pelak-
sanaan tes kemampuan berbahasa inggris yang dikenal secara global (FCE/ TOEFL/ 
IELTS). Program persiapan tes diberikan oleh guru-guru sebagai pendukung dalam 
kemampuan berbahasa inggris. 

 SISTEM DWIBAHASA 
 Untuk mendukung kemampuan bahasa inggris siswa,  mata pelajaran matem-
atika, sains dan bahasa inggris diajarkan dalam bahasa pengantar bahasa inggris. 
Sedangkan mata pelajaran non-sains, termasuk didalamnya muatan lokal diajarkan 
dalam  bahasa Indonesia.

 PROGRAM INTENSIF BAHASA INGGRIS
 Common European Framework of Reference (CEFR) digunakan sebagai dasar 
standar kemampuan bahasa inggris siswa di Sekolah Kesatuan Bangsa. Seluruh siswa 
akan dipandu untuk mencapai hasil sesuai target dalam peningkatan empat keterampi-
lan berbahasa yang utama, yaitu membaca, menulis, mendengar, dan berbicara.

 EXPLORASI TEKNOLOGI – INOVASI DALAM PENDIDIKAN
 Metodologi pendidikan harus terus-menerus ditingkatkan agar tetap relevan. 
Tinggal di era informasi, metode klasik dalam mengajar perlahan-lahan mulai diting-
galkan dan kebutuhan akan metode  yang  lebih  efektif,  aktif  dan  menarik  telah  
menjadi sebuah keniscayaan. Ketika menggabungkan metode pendidikan kontemporer 
dengan teknologi modern di Kesatuan Bangsa, kami telah membuat lingkungan belajar 
yang lebih menguntungkan serta lebih interaktif bagi para siswa.

 PENINGKATAN KEMAMPUAN OLIMPIADE
 Keuletan dan ketekunan, kompetensi yang harus dimiliki siswa yang tegabung 
dalam Tim Olympus, siswa olimpiade, Sekolah Kesatuan Bangsa.  Pada awal semester 
pertama, siswa calon anggota tim Olimpiade akan diikutkan pada program inisiasi 
atau pengenalan dan mereka akan dipilih lewat beberapa test yang sangat kompetitif. 
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Program  Olimpiade  menjadikan  siswa  memiliki  disiplin  belajar yang lebih baik, 
meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan membuat mereka mendapatkan kesem-
patan meraih beasiswa pada jenjang yang lebih tinggi.

 INDIVIDU KREATIF DI BIDANG SAINS
 Berbagai proyek  sains   bertujuan menanamkan kemampuan siswa meneliti 
dan menganalisis. Para calon penemu muda ini belajar di bawah pengawasan guru 
secara intensif. Hasil projek mereka tidak hanya merepresentasikan masa depan yang 
lebih cerah bagi negara kita tetapi juga bagi dunia.

 BERKREASI DALAM SENI
 Melalui seni visual, siswa memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pikiran 
dan ide-ide mereka serta menampilkan pengetahuan dan bakat mereka melalui berb-
agai teknik, bahan dan teknologi di bidang desain. Dengan menggunakan bahan tra-
disional dan kontemporer, program kami membantu siswa dalam menguasai berbagai 
metode untuk mengungkapkan ekspresi seni mereka serta  meningkatkan kemampuan 
mereka dalam memanipulasi berbagai bahan seni tersebut.

 OLAHRAGA UNTUK HIDUP YANG LEBIH SEHAT
 Menjaga tubuh serta pikiran yang sehat dan aktif membutuhkan latihan. Kami 
menawarkan berbagai kegiatan olahraga dan aktivitas lainnya untuk membuat para 
siswa tetap fit dan juga membantu mereka dalam menemukan potensi atletis mereka. Di 
samping kurikulum reguler pendidikan jasmani, terdapat berbagai klub olahraga yang 
dapat diikuti oleh para siswa sepanjang tahun ajaran.

 KARENA BELAJAR HARUSLAH NYATA
Pembelajaran tidak harus selalu dilakukan di dalam kelas. Setiap semester siswa 
melakukan studi tour ke berbagai tempat sesuai dengan topik yang mereka bahas di 
dalam pelajaran. Lewat studi tour  siswa  melakukan  observasi  dan  analisis  secara  
langsung tentang berbagai macam topik dengan suasana yang lebih menyenangkan.

 KARYAWISATA NASIONAL DAN INTERNASIONAL
 Untuk para siswa karya wisata dapat menjadi hal yang menyenangkan serta 
memberikan manfaat keilmuan. Program karya wisata terdiri dari empat kelompok, 
yaitu, wilayah lokal di dalam kota, wilayah nasional, wilayah internasional serta karya 
wisata untuk tujuan proyek.
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 PENDIDIKAN BERKUALITAS UNTUK SEMUA
 Kami sangat menghargai para siswa yang berprestasi dan berdedikasi 
tinggi.  Sebagai  bentuk  penghargaan tersebut  kami berkomitmen memberikan bea-
siswa dalam berbagai jalur dan bidang baik dilihat dari prestasi akademis maupun 
non-akademis sebanyak 20% dari total siswa setiap tahunnya.

 PENDIDIKAN MORAL DAN PENDIDIKAN KARAKTER
 Sekolah Kesatuan Bangsa menaruh perhatian besar akan pendidikan moral 
para siswanya. Kami mempunyai tujuan turut serta dalam membangun generasi baru 
yang berkompeten dan memiliki standar moral yang tinggi. Selain itu untuk penana-
man nilai moral diberikan lewat berbagai aktivitas character building. Penanaman 
nilai moral menjadi sangat penting pada usia mereka sehingga diharapkan ketika 
melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya nilai-nilai moral tersebut akan melekat dan 
menjadi kepribadiannya.

 PERTEMUAN SATU PER SATU
 Selain  kegiatan  bersama  per  kelas  yang  dilakukan  mingguan setiap  
wali  kelas  memiliki  kewajiban  bertemu  satu  per  satu dengan setiap siswanya se-
cara periodik. Pertemuan tersebut adalah komunikasi yang dibangun secara natural 
dimana siswa didorong untuk bertukar pikiran tentang semua hal yang ingin mere-
ka   kemukakan. Setiap   siswa   membutuhkan   waktu   dan tempat untuk bertukar 
pikiran baik dalam kelompok maupun per individu.

 KONSELING KARIER DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Kami percaya diperlukan perencanaan yang matang untuk meraih kesuk-
sesan di bidang akademis maupun non-akademis siswa. Dan kami percaya sebagai 
pelaku utama para siswa haruslah dilibatkan sejak dini untuk merancang masa 
depan yang cocok bagi mereka. Untuk  menjawab  hal tersebut  kami  membuka  
departemen khusus Konseling Pendidikan Tinggi dan Karier yang membantu siswa  
dan  orang  tua  membuat  perencanaan  pendidikan  ke jenjang yang lebih tinggi 
sampai ke universitas bahkan perencanaan  karier  mereka.  Siswa  yang  terlibat  
sejak  awal terbukti memiliki rasa tanggung jawab yang lebih baik dalam kehidupan 
mereka.
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 KARENA KAMI BAGIAN DARI
 MASYARAKAT-PROGRAM SOSIAL
 Kami peduli dengan pendidikan karakter siswa, terutama yang berkaitan 
dengan kepekaan sosial mereka. Dengan melibatkan siswa,  orang  tua  dan  seluruh  
civitas  Kesatuan  Bangsa,  kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemas-
yarakatan. Dalam satu tahun ada tiga program rutin yang diadakan, yaitu: pemba-
gian paket Ramadhan, pendistribusian daging kurban, dan donasi untuk anak yatim. 
Siswa dilibatkan sebagai pelaku utama pada kegiatan tersebut.

 

 AKTIVITAS KLUB
 Perkembangan kemampuan bersosialisasi para siswa adalah sama pent-
ingnya  dengan  perkembangan  akademis  mereka. Membangun kualitas individu 
mereka dan membantu mereka menemukan  talenta  tersembunyi mereka  akan  
membuat  para siswa tumbuh menjadi individu yang percaya diri. Inilah mengapa 
Kesatuan Bangsa menghadirkan berbagai macam pilihan aktivitas klub  /  ekstrakuri-
kuler termasuk dalam bidang sosial,  olahraga, kultur dan sains.
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 SISTEM KOMUNIKASI SEKOLAH
 Dalam menunjang sistem pendidikan yang baik, komunikasi tiga arah yaitu 
Siswa, Sekolah ,dan Orang Tua mutlak diperlukan. Kata kunci dari keberhasilan 
siswa dalam akademis dan akhlak adalah “tindak lanjut / follow up”.

Terdapat empat cara pihak sekolah berkomunikasi dengan orang 
tua siswa:
1. Melalui sistem SMS/Telp/Fax/Whatsapp 
    Secara terpusat untuk lebih memudahkan penyampaian informasi dan komunikasi 
    secara umum digunakan nomor kontak dibawah ini, 
    SMS Info/Whatsapp : 08170000778
    Telp   : (0274) 798-641, 798-643
    SMS Accounting : 0811-2658-551

2. Orang tua dapat juga melakukan komunikasi dengan surat tertulis atau elektronik 
    yang dikirim melalui email: academic@kesatuanbangsa.sch.id 

3. Melalui web sekolah www.kesatuanbangsa.sch.id
    Pada halaman website sekolah memalui bagian parent portal dimana setiap orang 
    tua dapat masuk (log-in) ke sistem informasi sekolah (SIS)
    (https://kesatuanbangsa.edunav.net/) dengan username dan password 
    masing-masing.
    Sistem Informasi sekolah ini adalah sistem komunikasi sederhana yang memung-
    kinkan orang tua untuk langsung mengetahui tingkat kehadiran, jadwal, nilai mata     
    pelajaran,  dan nilai ujian.

4. Komunikasi melalui wali kelas
    Wali kelas selaku pendidik dan pembimbing yang paling dekat dengan siswa se-
    nantiasa melaksanakan komunikasi aktif dengan orang tua untuk saling berkola-
    borasi demi memaksimalkan potensi setiap peserta didik. 
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BAB II
TATA TERTIB SEKOLAH

1. PERATURAN UMUM
 Aturan umum yang ditujukan pada siswa untuk diterapkan dalam kegiatan 
siswa sehari-hari di sekolah dan asrama guna meraih hasil yang maksimum di dalam 
proses belajar mengajar. Peraturan umum ini meliputi kewajiban siswa, larangan, 
sanksi- sanksi dan penjelasan lainnya.

 Kewajiban Bagi Siswa
 1. Siswa harus saling menghormati dan bertoleransi satu sama lain dan 
     dengan staf sekolah walaupun ada perbedaan pendapat, suku, dan
     agama.
 2. Siswa bertingkah laku yang sopan dan membiasakan diri bertegur sapa 
     dengan orang tua, guru, staf /karyawan sekolah, tamu ,dan siswa
     lainnya.
 3. Siswa harus berpenampilan rapi, sopan dan tidak berlebihan.
 4. Siswa harus berada di sekolah tepat jam 07.00 (masa normal), dan jam 
     07.30 (masa kenormalan baru).
 5. Siswa wajib mengenakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang 
     ditentukan.
 6. Siswa wajib mengikuti semua proses belajar mengajar.
 7. Siswa wajib membawa kelengkapan belajar yang diperlukan secara
     lengkap (chromebook, buku pelajaran, buku tulis, alat tulis, dll.).
 8. Siswa wajib mengikuti satu jenis kegiatan ekstrakurikuler yang telah 
     disediakan.
 9. Siswa wajib memiliki izin tertulis apabila tidak dapat/terlambat mengikuti 
     kegiatan belajar mengajar, dengan ketentuan sebagai berikut:
  a. Prosedur :
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  b. Permohonan izin siswa untuk tidak masuk sekolah karena alasan 
      keperluan keluarga, hanya diizinkan apabila terdapat keperluan 
      keluarga inti.
  c. Surat izin tidak masuk sekolah dan tidak masuk asrama, dikirim-
      kan ke bagian administrasi Sekolah secara langsung atau dapat 
      dikirim melalui email maksimal di hari ketidakberangkatan.
  d. Siswa dapat diberikan izin meninggalkan area sekolah selama 
      KBM dengan alasan jelas dan disetujui direktur akademik dan 
      kepala sekolah; kecuali siswa dengan masalah kesehatan 
      mendesak yang telah mendapatkan rekomendasi dari pihak 
      pelayanan kesehatan sekolah.
  e. Siswa terlambat hanya diperbolehkan masuk kelas dengan kartu 
      izin dari direktur akademik dengan alasan yang jelas.
  f. Siswa yang ingin menggunakan jasa klinik harus meminta kartu 
     izin dari direktur akademik. Pihak klinik akan memberikan surat    
     rekomendasi jika siswa disarankan untuk beristirahat atau ter-
     lambat  masuk kelas yang diberikan kembali kepada Direktur 
     Akademik melalui siswa yang bersangkutan. 
 10. Siswa wajib menyampaikan surat atau pengumuman  akademis maupun 
       non-akademis dari pihak sekolah kepada orang tuanya.
 11. Siswa wajib memberitahu wali  kelas dan/atau direktur asrama terlebih 
       dahulu jika tidak masuk sekolah.
 12. Siswa   wajib   menggunakan  Chromebook dan akses internet di waktu
       dan tempat yang telah ditentukan.
 13. Siswa wajib mengikuti Organisasi Intra Sekolah yang disahkan oleh 
       Kepala Sekolah.
 14. Siswa wajib menjunjung tinggi kejujuran dan membawa nama baik diri, 
       orang tua, dan almamater sekolah.
 15. Siswa wajib melaksanakan 7K (Keimanan, Ketertiban, Keindahan, Keber-
       sihan, Keamanan, Kerindangan, Kekeluargaan).
 16. Siswa wajib menerapkan 5S (Sopan, Santun, Senyum, Sapa, dan Salam)
 17. Siswa wajib mengikuti upacara bendera dan morning assembly.
 18. Siswa harus menjaga inventaris sekolah dan bertanggung jawab jika  
       merusak dan/atau menghilangkannya.
 19. Siswa wajib mentaati peraturan sekolah dan/asrama baik yang tercantum 
       di dalam Buku Panduan maupun peraturan yang dikeluarkan sesudahnya.
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 Larangan Bagi Siswa
 1. Siswa dilarang saling melecehkan/ menghina dengan alasan SARA atau 
     keluarga. 
 2. Siswa tidak boleh  mendirikan organisasi sekolah selain OSIS.
 3. Siswa dilarang merokok, berjudi, bermain petasan, minum-minuman yang 
     beralkohol, menjual dan atau menyalahgunakan narkoba di dalam/ di 
     luar lingkungan sekolah.
 4. Siswa dilarang memiliki dan/ atau membawa komik, majalah, VCD, 
     DVD, dan media penyimpanan lain  yang memiliki konten pornografi.
 5. Siswa dilarang memiliki dan/atau membawa senjata tajam, api, pisau, 
     belati, petasan dan benda atau barang yang dapat membahayakan jiwa 
     orang lain.
 6. Siswa dilarang mencuri atau melakukan tindakan kriminal lainnya, baik 
     didalam/ diluar lingkungan sekolah.
 7. Siswa dilarang membuang sampah disembarang tempat.
 8. Siswa dilarang berkencan ataupun berpacaran.
 9. Siswa dilarang membawa modem, smartphone, tablet, HP dengan   
     fasilitas   kamera   dan/atau internet. Selama masa pandemi COVID-19 
     siswa yang membawa HP berkamera wajib menitipkan kepada pembina 
     asrama atau menyimpan di loker yang telah disediakan sekolah.
 10. Siswa Kesatuan Bangsa dilarang untuk tinggal sendiri di kost, atau di 
       rumah tanpa pengawasan/ ditemani oleh orang tua siswa (ayah dan 
       atau ibu, selainnya yaitu kerabat, kakek, nenek, kakak, adik bukanlah 
       orang tua). Siswa mempunyai dua pilihan: untuk tinggal bersama orang 
       tua atau tinggal di asrama. Siswa yang memutuskan untuk tinggal di 
       kost, di rumah tanpa pengawasan/ditemani orang tua ketika masih ber
       status sebagai  pelajar  Kesatuan  Bangsa  maka  akan  diminta untuk 
       TIDAK melanjutkan sekolah di Kesatuan Bangsa.
 11. Siswa dilarang membawa kendaraan bermotor.
 12. Siswa tidak boleh melanggar peraturan sekolah dan/ asrama baik yang 
       tercantum di dalam Buku Panduan maupun peraturan yang dikeluarkan 
       sesudahnya.
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 Sanksi
 1. Peringatan langsung
 2. Penindakan langsung, terdiri atas :
     a. Penggantian barang atau uang
     b. Pelarangan izin keluar/pulang
     c. Penambahan jam belajar mandiri
     d. Pemotongan/perapihan  rambut/kuku
     e. Aktivitas penunjang pendidikan karakter lainnya
 3. Pengurangan poin
 4. Peringatan tertulis
     a. Pemberian Surat Teguran oleh tim kedisiplinan
     b. Pemberian Surat Peringatan 1 (SP1) + pembebanan tugas
     c. Pemberian Surat Peringatan 2 (SP2) + Skorsing + Pembebanan tugas
     d. Pemberian Surat Peringatan 3 (SP3) /Drop Out
 5. Skorsing
 6. Dikembalikan ke orang tua

2. KONDISI DI DALAM KELAS DAN PROSES KBM
 Siswa masuk ketika bel masuk berbunyi.
 Diakhir  pelajaran  setelah  bel  siswa  menunggu  sampai guru selesai 
 memberikan arahan kemudian keluar kelas secara teratur.
 Dalam penggunaan laboratorium siswa harus menjaga semua peralatan
 nya dengan baik.
 Siswa dilarang merusak, mengotori fasilitas yang ada di dalam kelas.
 Menggunakan kelas secara tertib dan menjaga kebersihannya.
 Selama jam pelajaran tidak berjalan-jalan di dalam kelas dan keluar
 dari kelas.
 Semua peralatan yang berhubungan dengan pelajaran seperti buku 
 pelajaran, buku tulis, alat tulis, dll harus lengkap.
 Selama pelajaran tidak diperbolehkan membawa, serta mengkonsumsi 
 makanan ataupun mengunyah permen karet.
 Tidak membawa uang lebih dari normal. Semua kehilangan uang dan 
 barang berharga menjadi tanggung jawab siswa sendiri.
 Tidak merusak atau mencoret-coret papan pengumuman di dalam kelas 
 ataupun di luar kelas.

A.
B.

C.

D.
E.
F.

G.

H.

I.

J.
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 Selama KBM berlangsung siswa dilarang izin untuk ke kamar kecil. Disaran-
 kan ke kamar kecil sebelum masuk KBM (jam istirahat) atau meminta izin 
 diawal pembelajaran.
 Siswa tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin dari guru yang sedang 
 mengajar.
 Siswa harus aktif  mengikuti, memperhatikan dan berkonsentrasi selama 
 proses belajar mengajar dan tidak mengganggu temannya.
 Siswa tidak boleh terlambat karena alasan ganti pakaian setelah jam pelaja-
 ran olahraga.
 
3. PERATURAN BERSERAGAM DAN BERPENAMPILAN DI  
    LINGKUNGAN SEKOLAH
      A.  Jadwal pemakaian Seragam:
 Senin  : Seragam Nasional
 Selasa-Jumat  : Seragam Ungu (putri)
       Seragam Biru (putra)
 Sabtu  : Bebas rapi sesuai ketentuan dan memakai sepatu
      B. Seragam   yang   digunakan   harus   bersih,   rapi,  telah disetrika dan 
 sepatu yang digunakan harus bersih.
      C. Siswa wajib memakai sepatu disertai memakai kaos kaki minimal semata 
 kaki. Tidak boleh memakai sandal atau sepatu   hak tinggi.
      D. Siswa diwajibkan memakai seragam sesuai dengan jadwal yang telah 
 ditentukan.
      E. Siswa dapat menggunakan sepatu olahraga dan pakaian olahraga ketika 
 jam pelajaran olahraga.
      F. Pada keadaan sakit siswa diperkenankan memakai sweater atau jaket 
 setelah mendapat izin dari Direktur akademik.
      G. Siswa  dilarang keras  memakai tato  ataupun gambar- gambar yang 
 dipasang ditubuh siswa.
      H. Bagi siswa yang memiliki alasan jelas atau mempunyai masalah pada 
 seragamnya, siswa wajib lapor serta meminta izin kepada Direktur 
 Akademik.
      I. Aturan khusus siswa putra, yaitu siswa tidak boleh memodifikasi 
 celana seragam menjadi berbentuk pensil atau lebar di kaki atau ketat, 
 rambut wajib dipotong pendek (tidak menyentuh alis, telinga dan kerah baju) 
 & rapih (tidak mengikuti model yang aneh-aneh) dan tidak diperbolehkan di 

K.

L.

M.

N.
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 cat, kuku wajib selalu dipotong pendek rapi, selama di lingkungan sekolah/
 asrama siswa tidak diperkenankan memakai gelang, kalung, dan aksesoris.
      J.  Aturan khusus siswa putri, yaitu siswa dilarang untuk memendekkan 
 baju atau rok, rambut siswa putri wajib terikat apabila panjang serta 
 diperkenankan terurai apabila pendek, rambut dilarang  dicat,  tidak 
 diperbolehkan memanjangkan atau mengecat kuku, tidak diperbolehkan 
 memakai pakaian ketat,  tidak  boleh  ber-make up,  dan tidak boleh 
 memakai aksesoris berlebihan.

Bagi yang tidak mengikuti peraturan berseragam dan berpenampi-
lan di lingkungan Sekolah Kesatuan Bangsa, maka akan diberlaku-
kan:
      a.  Pelanggaran pertama akan diberikan peringatan lisan dan dicatat dalam 
 kartu pelanggaran (kartu kuning).
      b. Pelanggaran   kedua   akan   diberikan   peringatan   lisan, dicatat dan  
 orang tua  diberitahu oleh Wali Kelas. 
      c. Pelanggaran   ketiga   akan   diberikan   peringatan   lisan, dicatat, dan 
 dipanggil oleh Tim Budaya Sekolah.

4. HANDPHONE & BARANG ELEKTRONIK LAIN
      A.  Pihak sekolah tidak mengizinkan siswa untuk membawa handphone dan 
 barang elektronik lain pada waktu jam kegiatan belajar mengajar (KBM)
      B. Bagi siswa non asrama, handphone wajib dalam kondisi tidak aktif dan 
 disimpan di loker masing-masing dalam keadaan terkunci.
      C. Ketentuan Privasi
 Sekolah mempunyai hak dan kewajiban untuk memonitoring dan memantau 
 pemakaian handphone dan barang elektronik.
      D. Tata cara perizinan
 Penggunaan barang elektronik pada waktu jam pelajaran dengan tujuan 
 yang jelas, wajib meminta izin melalui bagian  Akademik. Penggunaan 
 barang  elektronik di luar jam aturan yang telah ditentukan oleh asrama, 
 wajib meminta izin kepada Direktur Asrama.
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5. UPACARA BENDERA DAN MORNING ASSEMBLY 
      A.  Untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan bertanah air, upacara 
 bendera adalah sarana pembelajaran dan pengingat  yang penting.
 Sehingga siswa wajib mengikutinya dengan serius.
      B. Semua yang terlibat dalam upacara bendera diharapkan berlaku hikmat 
 sesuai dengan tata cara dan kepatutan penyelenggaraan upacara bendera. 
 Semua siswa wajib memakai topi dan dasi.
      C. Orang tua diharapkan kerjasama dan pengertiannya bahwa hari Senin pagi 
 kemacetan selalu padat, sehingga tidak menjadikan kemacetan sebagai 
 alasan  dan  dapat berangkat dari rumah lebih awal. 
      D. Siswa yang selalu terlambat mengikuti  upacara/morning assembly akan 
 ditindaklanjuti:
 1. Pelanggaran pertama akan diberikan peringatan lisan dan dicatat dalam 
     kartu pelanggaran (kartu kuning).
 2. Pelanggaran kedua akan diberikan peringatan lisan, dicatat dan orang 
     tua diberitahu lewat Wali Kelas dan SMS/WA.
 3. Pelanggaran ketiga akan diberikan peringatan lisan, dicatat, dan 
     dipanggil oleh Tim Budaya Sekolah untuk pemberian sanksi.

6. PERATURAN UMUM DI LABORATORIUM
      A.  Siswa harus menjaga kebersihan dan kerapian lab.
      B. Siswa menjaga semua peralatan lab yang digunakan.
      C. Selesai pelajaran siswa merapikan lab dan mencuci tangannya.
      D. Siswa  mematuhi  aturan  khusus  yang  diterapkan  guru kelas di dalam lab.
      E. Pemakaian lab diluar jadwal yang telah ditentukan wajib meminta izin
 tertulis  kepada  laboran/guru yang bertanggung jawab pada bidang 
 tersebut dan diketahui direktur akademik .
      F.  Apabila  siswa  merusak  barang-barang  lab,  maka  siswa diwajibkan 
 mengganti dengan spesifikasi barang yang sama.
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7. PERPUSTAKAAN
 Keanggotaan  dan Penggunaan Perpustakaan
      1.  Semua siswa, guru, staf dan warga Kesatuan Bangsa otomatis menjadi 
 anggota Perpustakaan Kesatuan Bangsa dan memiliki hak untuk meminjam 
 buku.
      2. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan.
      3. Dilarang  membawa  tas,  paper  bag,  atau  kantong lainnya ke dalam 
 perpustakaan. 
      4. Siswa wajib mematuhi peraturan perpustakaan selama memakai dan berada 
 di dalam perpustakaan.

 Peminjaman Buku Perpustakaan
      1.  Siswa  hanya  dapat  meminjam dengan menunjukkan kartu pelajar yang 
 masih berlaku pada petugas perpustakaan, tanpa kartu pelajar siswa TIDAK 
 DIPERBOLEHKAN untuk meminjam
      2. Untuk  siswa  SMP  diperbolehkan  meminjam  2  buku selama 2 minggu. 
 Siswa SMA untuk tujuan penelitian (research) diperbolehkan meminjam 5 
 buku selama 2 minggu. Jika buku masih ingin dipinjam setelah 2 minggu 
 siswa dapat memperpanjangnya sekali lagi untuk 1 minggu, dengan melalui 
 proses peminjaman/perpanjangan buku pinjam.
      3. Jika buku yang ingin diperpanjang peminjamannya juga dibutuhkan oleh 
 siswa-siswa lain maka perpanjangan pinjaman tidak diizinkan. 
      4. Materi  buku  yang  dihilangkan,  dirusakkan,  tersobek oleh  peminjam 
 maka  diharuskan mengganti  dengan buku sama yang baru dalam tenggat 
 waktu maksimal 2 minggu setelah kejadian. Jika buku tersebut tidak bisa
 ditemukan dipasaran, maka yang bersangkutan berkonsultasi dengan 
 Direktur Akademik untuk menentukan harga yang harus dibayarkan.
      5. Setiap tahun di  pertengahan Mei  tanggal 15  semua peminjaman buku 
 ditutup. Siswa yang masih memiliki tanggungan pinjaman harus mengem-
 balikan bukunya paling lambat pada tanggal 15.

 Buku yang Tidak Dipinjamkan
      1.  Buku referensi seperti ensiklopedia, kamus, atlas dan buku referensi lainnya 
 tidak dipinjamkan kepada siapapun dan hanya digunakan di dalam perpus-
 takaan. Peminjam dapat memfotokopi dengan meminta bantuan petugas
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 perpustakaan dan membayarkan biaya fotokopinya. Kertas fotokopi dapat   
 diambil paling cepat satu hari kemudian.
      2. Beberapa buku yang sering digunakan oleh para siswa tidak dipinjamkan 
 untuk dibawa keluar.
      3. Materi  bacaan  periodik  seperti  majalah  dan  koran tidak dipinjamkan 
  keluar perpustakaan. 

8.  LAPANGAN OLAHRAGA (PADA JAM SEKOLAH)
      A.  Berseragam olahraga yang telah ditentukan.
      B. Menjaga  kebersihan  dan  kerapihan  alat-alat  olahraga, serta mengem-
 balikan setelah penggunaan
      C. Menjaga kebersihan Lapangan Olahraga.
      D. Tidak  bermain  bola  atau  berolahraga tanpa  seizin  dari guru olahraga 
 atau yang bertanggung jawab.
      E. Mengikuti   peraturan   khusus   yang   diterapkan   guru olahraga.

9.  KESEHATAN & PERATURANNYA
      A.  Di Sekolah terdapat Health Center (HC) dengan tenaga kesehatan yang 
 bertugas dari jam 08.00 - 16.00 WIB.
      B. Di awal tahun ajaran baru, orang tua wajib mengisi formulir tentang 
 kesehatan anak yang harus diisi dengan lengkap  dan  jelas.  Keterangan 
 khusus  tentang  kondisi anak harus diberitahukan secara tertulis kepada 
 pihak sekolah (alergi, penyakit yang memerlukan obat-obatan khusus, dll).
      C. Ketika siswa mendapatkan permasalahan kesehatan di lingkungan sekolah, 
 pihak orang tua akan dihubungi dan dengan persetujuan orang tua siswa 
 akan dirujuk ke rumah sakit yang disepakati/rumah sakit terdekat.
      D. Siswa disarankan untuk mengkonsultasikan kesehatannya secara  berkala  
 minimal  2  minggu  sekali sebagai langkah preventif menanggulangi sakit.
      E. Siswa yang sakit dan harus tinggal di HC adalah siswa yang  memiliki  kartu  
 izin  dari  Direktur  Akademik  dan sudah diperiksa oleh dokter / perawat. 
 Siswa yang sakit di asrama harus ke HC sendiri untuk mengambil kartu izin 
 sakit untuk ditujukan ke Direktur Akademik.
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10.  PERATURAN DI DALAM RUANG MAKAN / 
       DINING HALL
      A.  Mengikuti jam makan yang telah ditetapkan oleh sekolah.
      B. Siswa  diwajibkan  tertib  dan  rapi  dalam  pengambilan makanan yang 
 telah disiapkan.
      C. Tidak  berbicara  dengan  suara  keras  ketika  di  ruang makan.
      D. Membasuh kedua tangan sebelum dan sesudah makan.
      E. Hormat dan sopan kepada karyawan di ruang makan.
      F. Tidak israf/mubazir dengan mengambil makanan sesuai porsinya sehingga 
 tidak terbuang percuma.
      G. Tidak  membawa  keluar  makanan  dan  atau  peralatan makan dari ruang 
 makan.

11.  WAKTU ISTIRAHAT
      A.  Dilarang berlari di koridor sekolah dan asrama.
      B. Tidak membuat gaduh di koridor sekolah.
      C. Tidak membuang sampah dari jendela ke bawah.
      D. Tidak memasuki Ruang Guru, Ruang Direktur Akademik, Ruang Guidance, 
 Ruang Kepala Sekolah, Ruang Administrasi  dan  Ruang  kantor  lainnya  
 tanpa  izin.  Jika ingin bertemu guru, siswa wajib memohon izin bertemu di 
 luar ruangan/di ruangan yang telah disepakati.
      E. Waktu istirahat siswa dianjurkan untuk keluar kelas agar bisa menyegarkan 
 pikirannya kembali.
      F. Pada  waktu  istirahat  dan   di luar  jam   sekolah,  siswa dilarang berduaan 
 dengan lawan jenis.

12.  KENDARAAN
      A.  Siswa dilarang membawa dan mengendarai kendaraan pribadi (motor atau 
 mobil).
      B. Orang tua atau supir diwajibkan mengantar dan menjemput siswa sampai 
 lingkungan sekolah.

13.  SISTEM POIN
      A.  Siswa akan diberikan poin 100 di setiap awal tahun ajaran terkait dengan 
 perilaku mereka sehari-hari di lingkungan sekolah dan asrama.
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      B. Setiap  pelanggaran akan menyebabkan pengurangan poin dan akan di-
 catat di kartu pelanggaran (kartu kuning).
      C. Setiap   tindakan   terpuji   siswa   yang   dianggap   dapat menjadi contoh 
 bagi lingkungannya dapat menyebabkan penambahan poin dan akan di-
 catat di kartu prestasi (kartu hijau).
      D. Setiap pengurangan poin akan dicatat dan dalam periode tertentu akan 
 dilaporkan kepada orang tua yang bersangkutan.
      E. Siswa yang poinnya kurang dari batas minimal akan dikenakan sanksi  
 sampai  dengan  sanksi  dropout. Siswa yang  poinnya tidak  berkurang 
 bahkan bertambah akan diberikan penghargaan tersendiri.
      F. Siswa  yang  memiliki  nilai  akademis  tinggi  tetapi  nilai poinnya   rendah   
 tidak   akan   dimasukkan   ke   dalam kelompok siswa teladan yang dipilih 
 di setiap semester (Certifıcate of Honor). Penilaian sistem poin dapat dilihat 
 di lampiran akhir buku panduan ini.
      G.  Siswa yang mendapatkan banyak pengurangan poin, akan disertai dengan 
 sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

14.  KONDISI DARURAT
 Apabila terjadi kondisi darurat (bencana alam) langkah pertama yang harus 
diambil adalah penyelamatan diri. Beberapa langkah penyelamatan pada saat ben-
cana, antara lain sebagai berikut:
      A.  Penyelamatan saat terjadi gempa bumi
 1. Bersikap tenang dan jangan panik agar dapat melakukan tindakan 
     penyelamatan diri.
 2. Segera keluar sekolah jika berada di dalam ruang sekolah. Carilah 
     tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang 
     mungkin runtuh.
 3. Saat berada di dalam gedung bertingkat atau bangunan yang tinggi, 
     kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu yang 
     lama, tindakan yang harus diambil adalah berlindung di  bawah meja 
     atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan atau jatuhnya 
     benda – benda. 
 4. Saat  berada  di  pusat  keramaian,  hindarkan  diri  dari berdesak-
     desakan untuk keluar pintu. Lebih baik cari tempat berlindung yang aman 
     dari reruntuhan atau jatuhnya benda – benda.
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      B. Penyelamatan saat terjadi kebakaran
 1. Bersikap tenang dan jangan panik agar dapat melakukan tindakan 
     penyelamatan diri.
 2. Segera keluar sekolah jika berada di dalam ruang sekolah. Carilah pintu 
     keluar yang aman dan jangan langsung membuka pintu sembarangan 
     karena bisa saja api yang lebih besar datang dari arah pintu tersebut. 
     Oleh karenanya, periksalah keadaan pintu sebelum membukanya. Cara-
     nya adalah dengan menempatkan punggung   tangan   Anda   pada   
     permukaan   pintu   dan gagang pintu. Jika gagang atau pintu tersebut 
     terasa panas,  jangan  buka  pintu  tersebut.  Alternatif  lainnya, Anda 
     sebaiknya melarikan diri dari jendela atau pintu lainnya. Namun jika per
     mukaan pintu tak terasa panas, Anda dapat membukanya dengan perla-
     han. Pastikan juga jika tidak ada awan tebal asap sepanjang jalan Anda 
     melarikan diri.
 3. Hindari menyelamatkan barang berharga. Hal terpenting saat kebakaran 
     terjadi adalah menyelamatkan diri.
 4. Berhenti dan berguling saat terkena api. Apabila pakaian terbakar, 
     jangan berusaha untuk berlari. ika memungkinkan, lepaskan pakaian.   
     Namun jika hal tersebut tidak memungkinkan, segera padamkan api 
     dengan cara berguling-guling di lantai untuk memadamkan api.
 5. Berjalan  merangkak dan tidak berdiri. Panas dan asap dapat bergerak 
     dengan cepat, untuk itu ada baiknya tetap berjalan dengan rendah dalam 
     keadaan sedikit merunduk bahkan merangkak di tanah. Cara ini adalah 
     yang paling aman untuk menjauhkan diri dari kebakaran, terutama jika 
     lokasi sudah dipenuhi asap.
 6. Menutupi wajah. Agar asap pekat tidak masuk ke hidung dan membuat 
     sesak pernafasan, tutuplah mulut dan hidung dengan menggunakan baju 
     yang dikenakan. Jika masih  memungkinkan, gunakanlah handuk yang  
     basah. Sembari menutup mulut dan hidung, berjalanlah hingga Anda 
     dapat melarikan diri dari tempat kebakaran.
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15.  PERATURAN ASRAMA
      A.  KETENTUAN UMUM
 Sekolah Kesatuan Bangsa menyediakan asrama bagi para siswanya. Tinggal 
di asrama adalah pilihan (sampai saat ini), artinya diberi kesempatan untuk memilih 
tinggal di asrama  atau  tinggal  bersama  orang  tua  siswa  kecuali untuk siswa 
beasiswa sifatnya wajib.
      B.  ATURAN-ATURAN ASRAMA
      1. Semua peraturan sekolah berlaku juga di asrama.
 2. Siswa tidak dapat mengundang tamu ke asrama, yaitu siswa tidak    
     diperkenankan mengajak orang tua ataupun saudara ke asrama, kecuali   
     mempunyai urusan yang mendesak.
 3. Siswa wajib menghadiri semua jam belajar mandiri (etud). Siswa yang 
     terlambat atau tidak menghadirinya sama sekali akan mendapatkan 
     sanksi tambahan extra etud atau pembatalan izin di akhir minggu.
 4. Siswa tidak dapat masuk kamar asrama di jam sekolah: 7.30 -14.00 
     pada hari kerja dan antara jam 08.30-11.00 pada hari Sabtu dengan 
     alasan apapun.
 5. Siswa yang tinggal di asrama tidak dapat meninggalkan sekolah tanpa 
     izin, termasuk di saat liburan.
 6. Tiap siswa bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kamar, 
     tempat tidur, dan lemarinya.
 7. Kebersihan bedcover dan sprei menjadi tanggung jawab masing-masing 
     siswa.
 8. Siswa  yang  tinggal  di  asrama  tidak  boleh  memesan makanan dari 
     luar tanpa izin dari pembina asrama.
 9. Waktu pemesanan makanan hanya diperkenankan pada sore hari 
     pukul 15.30-17.00 dan malam hari pukul 19.30-21.00. Pesanan tidak 
     diserahkan langsung ke siswa namun ditempatkan di etalase yang telah 
     disediakan dengan memberikan catatan. Pembayaran memakai cashless.
 10. Siswa wajib menghentikan segala aktivitasnya di area luar asrama 
     maksimal pada jam 17.30 WIB dan bersiap-siap untuk mandi, makan 
     malam dan beribadah.
 11. Setelah  jam  tidur  (22.00 WIB) siswa  harus  berbaring  di  tempat 
       tidur mereka dan mematikan lampu. Siswa yang ingin belajar di waktu 
       malam harus meminta izin dari Pembina asrama atau Direktur Asrama   
       terlebih dahulu.
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 12. Ketentuan pengambilan klub/ les/ kursus diluar wajib mengikuti aturan 
       sekolah dan asrama. 
 13. Siswa wajib meletakkan barang pribadinya di tempat yang telah ditentu-
       kan oleh pihak asrama (sepatu harus di dalam loker, peralatan ibadah, 
       buku, koper, handuk, dll). Apabila melanggar, maka akan mendapatkan 
       sanksi.
 14. Siswa tidak diperbolehkan menyimpan makanan basah (cepat busuk) di 
       tempat tidur, loker, atau lemari.
 15. Siswa tidak diperbolehkan tidur berdua dalam satu ranjang dan siswa 
       harus tidur di ranjang masing- masing.
 16. Siswa tidak diizinkan membawa atau memakai Chromebook di dalam 
       kamar. Pemakaian Chromebook bisa digunakan di tempat yang sudah 
       ditentukan dan chromebook harus disimpan di dalam loker penyim-
       panan chromebook.
 17. Bagi siswa yang berpuasa akan disediakan makan sahur setiap hari 
       Senin dan Kamis.
 18. Siswa tidak diperbolehkan membawa piring, gelas, sendok dan 
       makanan dari dapur atau pesan dari luar ke dalam asrama. Makan 
       hanya diperbolehkan di dining hall pada jam yang sudah ditentukan, 
       kecuali bagi siswa yang sakit.
 19. Selama di asrama:
       - Siswa: tidak diizinkan berjalan di koridor dengan tanpa baju, me
  makai celana di atas lutut, baju ketat, dan kaos tanpa lengan.
       - Siswi: memakai celana/rok di bawah lutut, baju berlengan, tidak 
  membentuk lekuk tubuh, dan tidak transparan.
 20. Siswa-siswi harus memakai pakaian normatif pada saat keluar dari area 
       asrama:
       - Siswi: memakai rok panjang semata kaki, baju berlengan, tidak 
  membentuk lekuk tubuh, dan tidak transparan dan bagi siswi yang 
  memakai jilbab harus memakai jilbab dengan rapi.
       - Siswa: memakai celana panjang (tidak memakai sarung atau celana 
  pendek)
 21. Seluruh siswa tidak diizinkan mencoret, menempel stiker, poster ataupun 
       foto pada lemari, tempat tidur dan tembok.
 22. Siswa yang tinggal di asrama tidak diperbolehkan merubah desain
       kamar kecuali dengan izin/persetujuan dari direktur asrama dan tidak 
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       boleh pindah tidur ke kamar yang lain.
 23. Siswa dilarang membawa hewan peliharaan ke area sekolah dan asra-
       ma, dilarang membawa petasan, majalah/vcd porno, rokok, narkoba, 
       minuman keras dan senjata tajam.
 24. Siswa dilarang berjalan di koridor asrama menggunakan alas kaki luar  
       (sepatu atau sandal), membuang sampah sembarangan, membuat kega-
       duhan dan bermain bola di koridor asrama.
 25. Siswa dilarang membuat tirai pada tempat tidur, mengganti pakaian di 
       luar ruang ganti pakaian dan bermain bola di dalam kamar.
 26. Seluruh siswa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi di  
             dalam kamar dan apabila terjadi kerusakan sanksi yang diberikan
       dapat berupa sanksi perorangan atau sanksi kepala seluruh anggota 
       kamar.
 27. Setiap siswa berasrama yang beragama Muslim wajib mengetahui dan 
       mengikuti jadwal sholat berjamaah dan agenda mushola di mushola 
       asrama.
 28. Siswa berasrama yang beragama muslim wajib berada di musholla 10 
       menit sebelum shalat berjamaah dimulai dan mengikuti program baca 
       Quran yang dilaksanakan setelah sholat Maghrib.
 29. Siswa non-Muslim diwajibkan untuk membaca kitab sucinya maing-
       masing ataupun buku yang bermanfaat saat siswa yang beragama 
       Muslim melaksanakan shalat berjamaah.
 30. Siswa diperbolehkan untuk memesan atau mengambil makanan dari luar 
       bersama pembina asrama sebelum jam tidur (22.00 WIB). Setelah jam 
       tidur semua siswa tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar dan 
       tidak diperbolehkan berkeliaran di area asrama dan sekolah.
 31. Semua siswa wajib menjaga segala fasilitas asrama dengan baik, dila-
       rang merusak fasilitas asrama. Bagi siswa-siswi yang merusak fasilitas 
       asrama akan diberikan sanksi penggantian kerusakan dan penguranga 
       point.
 32. Siswa dilarang membawa makanan, gitar, bantal/guling dan bola 
       kedalam ruang belajar mandiri. Selama jam belajar mandiri siswa dila-
       rang bermain Game dan harus berpakaian sopan.
 33. Siswa dilarang keluar dari ruang belajar mandiri tanpa izin dari pembi-
       na asrama, dilarang memesan atau membeli makanan selama jam bela-
       jar mandiri (Etut) berlangsung.
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 34. Di dalam kamar mandi siswa dilarang membuat kegaduhan, mandi 
       bersama dalam satu kamar mandi, dan dilarang keluar hanya dengan 
       menggunakan handuk.
 35. Siswa dilarang memutar musik menggunakan smartphone, speaker dan 
       lain-lain di dalam kamar mandi.
 36. Siswa diperbolehkan membawa perangkat komunikasi elektronik, dalam 
       bentuk smartphone dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut:
       - Dikumpulkan ke pembina masing-masing sesuai dengan ketentuan
       - Waktu pembagian : 
   -Jumat pukul     : 17.00 - 22.00
   -Sabtu pukul     : 12.00 - 22.00
   -Minggu pukul  : 06.00 - 17.00
       - Segala bentuk pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai 
  dengan ketentuan.
 37. Apabila siswa-siswi membutuhkan perangkat elektronik untuk mengerja-
       kan tugas sekolah, tugas project, olimpiade, kegiatan osis dan lain-lain 
       maka siswa atau siswi dapat mengerjakannya di mushola asrama sam-
       pai dengan jam 23.00 WIB dengan sudah mendapatkan izin dari 
       Direktur Asrama.
 38. Siswa-siswi asrama dilarang menitipkan smartphone kepada anak yang 
       pulang pergi. Bagi siswa-siswa yang tidak mengumpulkan gadget yang 
       dimiliki maka gadget siswa-siswi tersebut akan mendapatkan sanksi 
       sesuai dengan ketentuan.
 39. Siswa berasrama wajib menggunakan surat izin masing-masing sebagai 
       akses keluar masuk lingkungan sekolah. Siswa dilarang mengganti tanggal 
       perizinan, merubah data dan memalsukan izin keluar asrama.
 40. Di dalam musholla siswa dilarang bercanda, membuat kegaduhan, 
       membawa bantal, selimut dan guling.
 41. Siswa berasrama wajib patuh dan bersikap sopan kepada Direktur 
       asrama dan seluruh pembina asrama.
 42. Setiap harinya kegiatan ibadah siswa, kebersihan kamar, kehadiran 
       pada jam belajar mandiri di asrama akan di followed-up dan dilapor-
       kan kepada orang tua siswa setiap minggunya.
 43. Siswa-siswi dilarang membawa gadget selain Chromebook ke dalam 
       ruang belajar mandiri. Apabila dibutuhkan laptop untuk kebutuhan 
       Olimpiade, ISPO, design, kegiatan OSIS atau kegiatan lainnya wajib 
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       meminta izin terlebih dahulu kepada DOD dan guru yang bertanggung 
       jawab untuk kegiatan tersebut.
 44. Siswa-siswi sekolah kesatuan bangsa dilarang keluar atau masuk area 
       sekolah dengan berada dalam satu mobil ataupun grab yang sama.
 45. Siswa-siswi dilarang membawa TV, Radio, Rice-Cooker (penanak nasi), 
       kulkas, setrika, dispenser dan pemanas air milik sekolah maupun pribadi 
       ke dalam area asrama atau kedalam kamar siswa.
 46. Siswa harus mematuhi jadwal piket kebersihan kamar yang sudah 
       disepakati.
 47. Siswa hanya diperbolehkan melakukan pembayaran secara cashless 
       ketika melakukan pemesanan barang dari luar (COD tidak diperkenan-
       kan).
 48. Prosedur pengambilan paket dilakukan di ruangan admin dengan ke-
       tentuan;
  - Setiap hari Senin-Jumat maksimal pukul 15.30
  - Pengambilan khusus hari Sabtu pukul 11.30
  - Paket harus dibuka, dan isi paket harus dilaporkan kepada 
    petugas
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      D.  PROGRAM HARIAN
      

Catatan :
 -Bagi siswa yang tidak pulang dan tinggal di asrama pada hari minggu 
  akan difasilitasi dengan fun activity asrama.
 -Program  harian  dapat  berubah  dan  diatur  oleh  pihak asrama.

      E.  INFORMASI UMUM
          1.  Absensi di asrama
      Setiap kegiatan di asrama selalu  diadakan pengecekan kehadiran oleh 
      pembina kelas masing-masing.
      a. Absen belajar mandiri
      b. Absen kegiatan asrama
      c. Absen malam

Waktu Program

04.20

04.30 - 05.00

05.00 - 06.00

06.00 - 06.50

06.50

07.00 - 15.10

15.00 - 15.30

15.30 - 17.00

17.00 - 17.45

18.45 - 19.30

19.30 - 21.00

21.00 - 21.50

21.50 - 22.00

22.00

17.45 - 18.45

Bangun tidur

Ibadah pagi

Olahraga, mandi, persiapan berangkat sekolah

Sarapan

Asrama Dikunci

Waktu Efektif Sekolah

Sholat Ashar (Muslim), Ibadah Mandiri (Non Muslim)

Kegiatan Ekstra

Makan malam dan mandi

Sholat isya + Persiapan belajar mandiri

Belajar Mandiri

Kegiatan Guidance Asrama

Persiapan Tidur (Cuci Tangan, Gosok Gigi, dll…) 

Lampu dimatikan  …. (Selamat Tidur)

Sholat Magrib dan Aktivitas mushola (Muslim), Iba-
dah Mandiri (Non Muslim)
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          2.  Belajar Mandiri
      Belajar mandiri dilaksanakan 90 menit sehari pada malam hari dilak-
      sanakan pada pukul 19.30 – 21.00. 
      Waktu  belajar dapat berubah dan  diatur oleh  pihak asrama.
      a. Belajar mandiri dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan.
      b. Masing-masing kelas terdapat pembina dan ketua Etut yang ber-
  tanggung jawab atas ketertiban kelas selama belajar.
      c. Selama belajar mandiri siswa tidak diperbolehkan membuat keribu-
  tan/ kegaduhan dan dilarang meninggalkan ruang/ kelas tanpa 
       izin dari pembina.
      d. Apabila ada belajar kelompok, siswa wajib melapor kepada pembi-
  na sebelum belajar dimulai, dengan memberitahukan topik bahasan  
  dan lama waktu pembahasannya.
      e.  Terdapat presensi dalam kegiatan belajar  mandiri.
      f.  Siswa diwajibkan datang tepat waktu dan tidak boleh meninggalkan 
  ruang/ kelas sebelum waktunya selesai.
      g.  Semua siswa wajib menghormati dan mentaati peraturan belajar, 
  guru piket, dan pembina
          3.  Penutupan Pintu
      Untuk  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  asrama, maka pada pukul: 
      07.30 – 15.30 dan 22.00 – 05.30 asrama dalam keadaan terkunci. 
          4.  Kunjungan Orang Tua/Wali
      Orang tua/wali yang ini berkunjung:
      a. Jadwal kunjungan dilaksanakan di akhir minggu, jika melaksanakan 
  kunjungan di dalam minggu wajib konfirmasi ke pihak sekolah/ 
  asrama maksimal 1 hari sebelumnya.
      b. Tetap mematuhi protokol kesehatan.
          5.  Perizinan Asrama
      Siswa tidak dapat meninggalkan asrama tanpa izin tertulis dari Direktur 
      Asrama.
      a. Perizinan Darurat
  Izin darurat yaitu izin untuk keluar sementara dan tidak bertujuan 
  pulang ke rumah. Hanya diberikan satu kali dalam satu minggu.
  Mekanisme Perizinan dalam Kondisi Darurat.
  - Pihak orang tua memberikan informasi kepada wali kelas, untuk 
    selanjutnya diinformasikan kepada pihak direktur asrama.
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  - Siswa mengisi surat izin sesuai dengan ketentuan dan diserahkan 
    kepada kepala asrama untuk disetujui.
  - Ketika akan keluar siswa wajib menunjukan surat izin tersebut 
    kepada pihak security untuk dicatat. 
  - Ketika kembali siswa wajib menunjukan kartu izin kembali kepada 
    pihak security untuk selanjutnya dicatat jam kedatangannya.
      b. Perizinan Pulang
  Siswa yang tinggal di asrama diperkenankan pulang di akhir ming-
  gu setiap hari Sabtu mulai pukul 12.00 dan wajib kembali ke asra-
  ma maksimal pada hari Minggu pukul 17.00.
  Prosedur perizinan adalah sebagai berikut:
  - Pihak orang tua memberikan informasi kepada wali kelas, untuk 
    selanjutnya diinformasikan kepada pihak direktur asrama.
  - Siswa mengisi surat izin sesuai dengan ketentuan dan diserahkan 
    kepada direktur asrama untuk disetujui.
  - Ketika akan keluar siswa wajib menunjukan surat izin tersebut 
    kepada pihak security untuk dicatat. 
  - Ketika kembali siswa wajib menunjukan surat izin kembali kepada 
    pihak security untuk selanjutnya dicatat jam kedatangannya.
      c. Perizinan Khusus
  - Siswa yang tidak pulang pada waktu jatah kepulangan tidak di
    izinkan meninggalkan lingkungan sekolah tanpa perizinan dari 
    orang tua. 
  - Siswa diizinkan untuk meninggalkan lingkungan sekolah  dengan 
    didampingi pihak orang tua atau keluarga yang disetujui oleh 
    pihak orang tua. 
  - Siswa diizinkan untuk meninggalkan lingkungan sekolah dengan 
    didampingi oleh pembina asrama setelah mendapatkan persetu-
    juan dari pihak orang tua.
      d. Perizinan Kegiatan/ Pembinaan
  Izin kegiatan atau pembinaan dapat diperolah dengan syarat ada 
  surat pengantar dari sekolah atau guru pendamping.
          6.  Kontrol Kamar
      Setiap pagi pada pukul 07.00 akan diadakan kontrol kamar tentang ke
      bersihan, kerapian, dan kedisiplinan oleh pembina asrama. Siswa tidak 
      diperbolehkan mengubah desain /letak lemari dan tempat tidur tanpa       
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      izin dari direktur asrama.
          7.  Fasilitas milik Pribadi
      Fasilitas milik pribadi yang dibawa ke asrama seperti buku, HP, Smart
      phone, MP3 dan sejenisnya harus diberi identitas pemilik.
          8.  Uang Pribadi
      Demi   keamanan  dan   kenyamanan  bersama   maka setiap siswa di 
      asrama hanya diperbolehkan membawa uang paling banyak 
      Rp. 150.000 dan jika lebih wajib dititipkan ke pembina kelas/direktur 
      asrama.
          9.  Kebutuhan sehari-hari
      Siswa-siswi diperkenankan keluar asrama seminggu sekali untuk belanja 
      kebutuhan sehari-hari disekitar sekolah dengan izin dari Direktur Asrama 
      dan wajib didampingi oleh pembina asrama. 
          10.  Alur Kedatangan Siswa
      a. Siswa diwajibkan datang ke asrama pada waktu yang telah ditentukan 
          oleh sekolah
      b. Siswa mengisi dan menyerahkan surat pernyataan untuk tinggal di 
          asrama 
      c. Orang tua/Pengantar hanya diperkenankan untuk mengantarkan 
          siswa sampai batas yang telah ditentukan oleh sekolah, selanjutnya 
          siswa akan diantar oleh pembina sampai asrama.
      d. Pada hari kehadiran siswa diwajibkan telah menyesuaikan penampi-
          lan sesuai dengan ketentuan, yaitu memastikan rambut terpotong 
          rapi,tidak gondrong, tidak dicat, berpakaian normatif, tidak meman
          jangkan kuku, tidak dicat dan sejenisnya. 

      F.  PEMBAGIAN LOKER DAN LEMARI SISWA (KHUSUS ASRAMA)  
 1. Loker siswa dibagikan oleh Direktur Asrama di awal tahun ajaran.  Siswa  
     dipinjamkan masing-masing satu  duplikat kunci dan dikembalikan setiap 
     akhir tahun pelajaran.
 2. Siswa menandatangani kartu serah terima kunci loker.
 3. Siswa yang kehilangan kunci loker didenda sejumlah uang dan baru akan 
     diberikan kembali duplikatnya 2 minggu setelah laporan kehilangan. 
     Untuk sementara loker akan dibiarkan terbuka. Apabila siswa tidak 
     mengembalikan kunci maka akan didenda sejumlah uang.
 4. Siswa yang menghilangkan kuncinya lebih dari 3 kali dikenakan denda 
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     sejumlah uang dan tidak akan diberikan duplikatnya kembali sampai 
     akhir tahun. Dalam waktu tersebut loker akan dibiarkan tidak terkunci 
     sampai akhir semester.
 5. Loker hanya digunakan untuk menyimpan HP dan barang elektronik yang 
     diperbolehkan.
 6. Pihak sekolah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengecek loker 
     siswa.
 7. Pihak sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang 
     yang disimpan di dalam loker.

      G.  KAMAR SISWA
 1. Kapasitas maksimal ruangan adalah 6-8 siswa per kamar.
 2. Siswa akan mendapatkan fasilitas tempat tidur, lemari dan loker sepatu.
 3. Semua siswa wajib menjaga kebersihan dan kerapian kamar masing-
     masing.
 4. Siswa yang mempunyai barang berlebih dan tidak cukup di tempat yang  
     disediakan diwajibkan membawa container.
 5. Setiap siswa hanya diperkenankan memiliki 1 buah kontainer dengan 
     kapasitas maksimum 20 liter.
 6. Pihak asrama bekerja sama dengan pihak terkait di sekolah, memiliki 
     hak,kewajiban  dan kewenangan untuk mengatur penempatan kamar 
     siswa di asrama yang wajib ditaati oleh setiap penghuni asrama.

 Struktur Kamar
 a. Ketua Kamar
      1. Mengatur kamar masing-masing
      2. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kamar
      3. Membantu pembina asrama membangunkan siswa
      4. Mengkoordinir teman – temannya untuk sholat di musholla
      5. Mengontrol peralatan kamar
      6. Menyampaikan opini/aspirasi siswa asrama ke asrama
      7. Melaporkan apabila ada siswa yang sakit kepada pihak asrama.
 b. Anggota Kamar
      1. Wajib menghormati ketua kamar.
      2. Wajib mematuhi perintah ketua kamar atas tugas-tugas yang diberi-
           kan oleh asrama berdasarkan peraturan-peraturan yang telah 
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           ditetapkan.
      3. Menciptakan suasana ruangan yang bersih.
      4. Menjaga barang-barang dan perlengkapan dengan baik.
      5. Mengambil atau menaruh cucian ke laundry tepat waktu.
      6. Bagi semua siswa muslim harus menghadiri dan mematuhi panggilan      
          Sholat tepat waktu.
      7. Semua siswa wajib menjaga kebersihan dan kerapihan.
      8. Sesama teman dilarang saling berbohong dan mengejek.
      9. Semua siswa harus ada di kamarnya saat absensi malam.
      10. Tidak memasuki kamar milik temannya.

      H.  BARANG BAWAAN
 Kebutuhan pribadi yang harus disiapkan
 Barang-barang yang wajib dibawa:
 1. Masker
 2. Hand sanitizer
 3. Tisu (opsional) 
 4. Gunting kuku
 5. Alat mandi dan wadahnya
 6. Alat sholat & Al Quran (muslim), non muslim: membawa alat ibadah 
     masing-masing
 7. Ikat pinggang
 8. Chromebook dan charger
 9. Buku pelajaran
 10. Seragam sekolah
 11. Sepatu, sandal (minimal 1 pasang untuk putra, dan 3 pasang untuk 
        putri), kaos kaki
 12. Baju ganti/baju tidur
 13. Obat-obatan pribadi
 14. Gelas/Botol minum
 15. Alat tulis
 16. Baju bebas untuk di area sekolah (celana/rok panjang, kaos berlengan 
       (tidak tank top), tidak ketat, tidak membentuk lekuk tubuh, bagian dada 
       tidak terbuka, panjang baju dibawah pinggang, menutupi pantat (tidak 
        crop top)
 17. Surat pernyataan kesediaan tinggal di asrama (tercantum pada lembar 
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       paling atas)
 18. Peralatan untuk mencuci barang pribadi yang diinginkan (ember, sikat, 
       gantungan).
 19. Laundry Bag
 20. Sprei, bed cover, bantal (bagi yang sudah diberi dan dibawa pulang)
 21. Sprei, bed cover cadangan (jika diperlukan)
 22. Jam alarm (jika diperlukan)

 Barang-barang yang tidak boleh dibawa ke asrama:
 1. Senjata tajam (gunting, cutter, dll) 
 2. Senjata api
 3. Rokok, vape, narkoba, korek api (semua yang berhubungan dengan 
     miras, narkotika, dan rokok)
 4. Celana atau rok diatas lutut, kaos atau baju tanpa lengan
 5. Aksesoris ataupun perhiasan emas berlebihan 
 6. Laptop dan tablet
 7. Wifi/hotspot individu
 8. Barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar
 9. Uang tunai melebihi 150.000 
 10. Barang elektronik yang disebutkan di poin 45 ( Siswa-siswi dilarang 
     membawa TV, Radio, Rice-Cooker, kulkas, setrika, dispenser dan pemanas 
     air milik sekolah maupun pribadi ke dalam area asrama atau kedalam 
     kamar siswa.)
 11. Kamera

Catatan tambahan : 
 - Semua barang pribadi silahkan diberi identitas
 - Pihak Asrama dan Sekolah memiliki kewenangan untuk mengecek barang 
   bawaan siswa pada awal kedatangan siswa ke asrama.
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BAB III
BIMBINGAN DAN PENILAIAN AKADEMIS

1. BIMBINGAN DAN KONSELING
     A.  Sekolah  Kesatuan  Bangsa  sangat  memperhatikan pendidikan akhlak dan 
 tugas perkembangan para siswanya.
     B.  Bimbingan dan konseling dilakukan oleh Wali Kelas di bawah koordinasi 
 Guidance Counselor.
     C.  Siswa yang tinggal di asrama maupun non-asrama mendapatkan satu pem-
 bina asrama yang juga bertanggung jawab atas bimbingan siswa selama di 
 lingkungan sekolah.
     D.  Semua kegiatan ekstrakurikuler/ klub dan kegiatan non-akademis lainnya 
 dilakukan sebagai bagian dari program bimbingan dan konseling.
     E.  Program camp disetiap akhir semester merupakan program bimbingan yang 
 wajib diikuti semua siswa.
     F.  Program camp masih terhitung sebagai hari efektif belajar. Orang tua di-
 minta bekerja sama dengan tidak mengambil anaknya dari sekolah  tanpa 
 alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Orang tua bisa berkonsultasi 
 dengan wali kelas untuk jadwal lebih detail.
     G.  Secara berkala dan  terjadwal siswa akan mendapatkan Bimbingan dan 
 Konseling kelompok dari Departemen Bimbingan

 Peran Orang Tua dalam pendidikan anak menurut 
 pandangan kami:
 A. Sebagai orang tua  dalam berkomunikasi dengan anak, sewajarnya per-
     tama kali harus menganggap mereka sebagai “seorang individu” dan 
     berpikir betapa “berharganya” mereka. Oleh karena itu, dalam berko-
     munikasi harus  melakukan pendekatan kasih sayang dan kepedulian.
 B. Disarankan untuk tidak memaksakan keinginan orang tua kepada anak, 
     dan akan lebih baik menerima kelebihan dan kekurangan anak dan 
     mengarahkannya pada hal positif.
 C. Setiap anak adalah individu yang bertanggung jawab atas perbuatan-
     nya. Orang tua berkewajiban mengajarkan hal itu tanpa harus over-
     protective atau lepas pengawasan.
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 D. Sekolah adalah partner orang tua dalam membina karakter anak, bukan 
     musuh ataupun pesaing. Pihak sekolah dan orang tua dengan itikad baik 
     bekerjasama untuk kemajuan siswanya.
 E. Orang tua dapat berkonsultasi kepada pihak sekolah mengenai perkem-
     bangan siswa, untuk lebih mengarahkan siswa menjadi pribadi yang 
     berkualitas.
 F. Orang tua hendaknya mau bekerja sama dan memiliki visi dan misi yang 
     sama dengan pihak sekolah dalam mensukseskan pendidikan siswa, baik 
     akademik maupun non akademik.
 Penjurusan dan Test Mınat Bakat:
 A. Siswa kelas 9 akan didampingi dan diarahkan untuk menyelesaikan 
      tahun ajaran dengan baik dan memilih study lanjut sesuai dengan minat 
      bakatnya. Adapun test minat bakat yang sesuai telah disiapkan dan 
      dilaksanakan di awal tahun ajaran.
 B. Untuk siswa kelas 12 akan diadakan test minat, bakat, dan deteksi potensi 
     diawal tahun ajaran. Hal ini untuk membantu siswa memilih jurusan di
     Perguruan Tinggi.
 Pertemuan Orang Tua Siswa dan Wali Kelas
 A. Minimal satu kali dalam semester Wali  Kelas mengagendakan jadwal 
     untuk berkunjung ke rumah/tempat kerja orang tua siswa dengan tujuan 
     bersilaturahmi, menyampaikan perkembangan siswa dan menjalin komu-
     nikasi yang baik antara sekolah dan orang tua.
 B. Orang tua siswa dapat bertemu dengan Wali Kelas sesuai dengan kese-
     pakatan bersama.
 C. Orang tua dapat melakukan pertemuan dengan guru selain Wali Kelas 
     dengan mengajukan izin kepada Wali Kelas terlebih dahulu yang akan 
     disampaikan dan diputuskan oleh Direktur Akademik.
 D. Orang tua siswa dan Wali Kelas minimal akan bertemu dua kali dalam 
     setiap semester ketika pembagian rapor mid semester dan rapor di akhir 
     semester.

2. PENILAIAN DAN SISTEM SKOR
 Setiap guru mata pelajaran melakukan penilaian meliputi tiga kompetensi: 
     A.  Penilaian Sikap, dilakukan dengan cara observasi guru dalam kelas, pe-
 nilaian diri siswa, penilaian teman sejawat, dan jurnal catatan guru di 
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 dalam proses pembelajaran. Sistem skor untuk penilaian sikap menggunakan 
 nilai predikat  (SB  =  Sangat  Baik,  B  =  Baik,  C  =  Cukup, K  = Kurang)
     B. Penilaian Kognitif, dilakukan dengan cara quiz, PR, ujian Harian,  ujian 
 tengah semester, dan ujian akhir semester.
     C.  Penilaian Keterampilan, dilakukan dengan cara ujian praktek, presentasi, 
 pembuatan produk, dan pembuatan portofolio.

3. PEKERJAAN RUMAH DAN PROJEK SEKOLAH
     A.  Pekerjaan rumah diberikan untuk membantu siswa mengingat pelajaran 
 yang telah didapatnya sehingga dapat menjadi lebih paham.
     B.  Pekerjaan rumah diberikan secara harian, mingguan ataupun bulanan da-
 lam bentuk projek.  Projek bisa dilakukan secara berkelompok ataupun indi-
 vidu tergantung pada jenis tugas dan pelajarannya.
     C.  Pekerjaan rumah dan projek dimasukkan ke dalam sistem nilai dan sangat 
 mempengaruhi penilaian di rapor baik secara angka maupun catatan
 kepribadian (keaktifan dan perilaku).

4. ABSENSI
 Siswa memiliki kewajiban mengikuti semua KBM dalam hari efektif belajar. 
Dalam masalah absensi diberlakukan: 
     A.  Siswa terlambat hanya diizinkan masuk kelas setelah mendapatkan izin dari 
 Direktur Akademik.
     B. Siswa terlambat lebih dari 10 menit tanpa surat izin dihitung absen satu jam 
 pelajaran. Diakhir semester keterlambatan perjam akan diakumulasi dan 
 dihitung Dimasa pandemi harus dirubah hitungan 1 hari = 6 jam pelajaran
     C. Siswa yang tidak masuk karena sakit atau izin WAJIB menyertakan surat 
 sakit dari dokter atau surat izin yang ditandatangai orang tua. Surat dapat 
 dikirimkan melalui fax, email maupun dibawa langsung ke sekolah. Menele-
 pon Wali Kelas, resepsionis, atau SMS dianggap TIDAK CUKUP. Tanpa bukti 
 tertulis siswa tetap dianggap absen.
     D. Siswa yang memiliki total absen lebih dari 12 hari akan dijadikan bahan 
 pertimbangan dalam kenaikan kelas. 
     E. Siswa tidak boleh absen lebih dari 45 hari dalam setahun dengan alasan 
 sakit, izin maupun terlambat. Kondisi khusus karena kesehatan yang menye-
 babkan absen lebih dari 45 hari harus dibuktikan dengan izin dari dokter
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 spesialis dan institusi khusus. Kecelakaan, bencana alam, kebakaran, penya-
 kit kronis, di penjara dan berurusan dengan polisi waktu panjangnya izin 
 akan ditentukan oleh Kepala Sekolah.
     F.     Mengikuti Olympiad Camp untuk persiapan KSN (Kompetisi Sains Nasional),  
 mengikuti lomba yang ditunjuk dan disetujui sekolah (dibuktikan dengan 
 surat izin dari sekolah), tidak dihitung sebagai izin. Haji / Umrah tetap di-
 hitung izin dan hanya diperbolehkan 1 kali selama menjadi siswa Kesatuan 
 Bangsa.
     G.  Untuk mereka yang menjadikan datang terlambat ke sekolah dan atau kelas 
 sebagai sebuah kebiasaan akan ditindaklanjuti
 1. Siswa yang terlambat dua kali akan mendapatkan teguran secara lisan.
 2. Siswa yang terlambat tiga kali akan diberitahukan melalui pesan singkat 
     oleh Wali Kelas kepada orang tua. 
 3. Siswa yang terlambat lebih dari tiga kali akan mendapatkan surat teguran 
     dan selanjutnya surat peringatan jika kembali mengulangi. 

5. KEGIATAN EKSTRAKURIKULER ATAU KLUB
     A. Siswa diwajibkan mengikuti minimal satu kegiatan ekstrakurikuler atau klub 
 di sekolah. Kegiatan extrakurikuler  dilakukan  setiap sabtu  (09.00-11.30) 
 dengan jenis dan jadwal yang telah ditentukan.
     B.  Siswa yang tercatat sebagai anggota salah satu klub wajib mengikuti pro-
 gram klub tersebut dan akan mendapatkan penilaian yang akan ditampilkan 
 dalam rapor.
     C. Beberapa ekstrakulikuler terdapat biaya yang dibebankan kepada siswa 
 misalnya baju latihan.
     D. Keterangan dan informasi lebih detail, orang tua dapat menghubungi 
 pembina osis/pembina club ataupun wali kelas masing-masing.
     E. Siswa  anggota tim Olympus tidak diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakuli- 
 kuler atau klub.

6. PENGHARGAAN
     A. Certificate of Appreciation diberikan kepada siswa yang nilai rapornya 
 mencapai rata-rata tidak kurang dari 90 untuk semua pelajaran. Untuk 
 mendapatkan rata-rata tersebut jumlah jam ajar setiap mata pelajaran juga 
 diperhitungkan.
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     B.  Certificate of Achievement diberikan kepada siswa yang nilai rapornya 
 diakhir semester mencapai rata-rata tidak kurang dari 95 untuk semua pela- 
 jaran. Untuk mendapatkan rata-rata tersebut jumlah jam ajar setiap mata 
 pelajaran juga diperhitungkan.
     C. Certificate of Honor hanya diberikan pada siswa yang menunjukkan karakter 
 moral yang bagus, mampu menjadi contoh dalam tingkah laku bagi lingku-
 ngannya dan  menjadi contoh dalam bidang akademis. Artinya, hasil aka-
 demis tinggi bukanlah satu-satunya kriteria. Keputusan akan nama-nama 
 tersebut merupakan hasil dari  pengamatan seksama dalam satu semester 
 dari para guru, staff, direktur asrama dan jajaran pembinanya yang me-
 rupakan anggota Educational Board Kesatuan Bangsa.
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BAB IV
CHROMEBOOK

Rules, Guidelines, and Consequences

 Tersedianya program Chromebook di Sekolah Kesatuan Bangsa bertujuan 
untuk menciptakan lingkungan belajar kolaboratif bagi semua siswa di mana te-
knologi tersedia secara langsung sebagai alat untuk belajar. Ketersediaan teknologi 
memungkinkan siswa dan guru untuk menerapkan penggunaan teknologi transforma-
tif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dengan konten. Dalam upaya untuk sen-
antiasa memastikan Chromebook dipergunakan sebagai sarana pendukung proses 
pendidikan dan untuk mengeliminasi penggunaan serta kerusakan dari situs/konten 
non-pendidikan, Sekolah Kesatuan Bangsa telah menerapkan beberapa kebijakan 
dalam penggunaannya. 

A. Aturan
     1.  Aturan Umum:
 a. Chromebook yang diberikan sekolah pada siswa adalah milik siswa. 
     Siswa hanya boleh menggunakan Chromebook sendiri dan dilarang untuk 
     menggunakan Chromebook teman. 
 b. Siswa harus membawa Chromebook setiap hari.
 c. Siswa tidak boleh menggunakan Chromebooks diluar kelas saat makan 
    siang dan istirahat.
 d. Siswa tidak boleh menulis, menggambar, atau menempelkan stiker yang 
    tidak sesuai norma.
 e. Chromebooks yang tertinggal di kelas atau di lingkungan sekolah akan 
    diamankan oleh sekolah dan akan dikembalikan setelah siswa membuat 
    surat pernyataan.
 f. Siswa dapat memainkan game yang telah disetujui oleh sekolah.
 g. Sekolah memiliki hak untuk melakukan pengecekan konten chromebook 
     siswa sesuai dengan ketentuan.
     2.  How to use Chromebooks in the class during a lesson:
 a. Siswa hanya menggunakan Chromebooks berdasar intruksi guru. 
 b. Siswa membuka halaman web atau aplikasi sesuai intruksi guru.
 c. Siswa dilarang menggunakan Chromebooks ketika guru menjelaskan 
    atau berbicara.
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 d. Siswa dilarang mengubah setting kecuali atas intruksi guru.
 e. Siswa harus menggunakan earphone atau headphone saat menonton 
     video atau mendengar suara selama pelajaran berdasar instruksi guru.
     3.  How to use Chromebooks after school
 a. Chromebooks dapat digunakan setelah pelajaran.
 b. Chromebooks hanya dapat digunakan didalam ruangan yang sudah 
    ditentukan: dining hall dan atau ruang belajar.
 c. Waktu penggunaan Chromebook setelah pembelajaran:
     1.) Sore hari: 14.00-17.00
     2.) Waktu belajar malam

B. Guidelines (Bagaimana merawat Chromebook?)
     1.  General Precautions
 a. Siswa dilarang meletakkan makanan dan minuman di dekat Chrome-
     books.
 b. Siswa harus berhati-hati ketika mengkoneksikan charger, kabel koneksi, 
     dan USB.
 c. Chromebooks tidak disarankan untuk digunakan saat pengisian baterai 
     berlangsung.
 d. Siswa dilarang meletakkan benda berat diatas Chromebooks (walaupun 
     di dalam tas).
    2.  Carrying Chromebooks
 a. Siswa selalu membawa Chromebooks dengan baik. Chromebooks tidak 
     boleh dipindahkan dalam keadaan menyala.
 b. Siswa dilarang mengangkat Chromebooks pada bagian layar.
 c. Siswa dilarang membawa Chromebooks dalam keadaan layar terbuka.
    3.  Repairing Chromebooks
 Siswa bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan Chromebook.  
 Sekolah akan membantu untuk pengiriman Chromebook ke pusat layanan 
 perbaikan Chromebook, tetapi siswa bertanggung jawab atas biaya per-
 baikan atau penggantian suku cadang. Selama proses perbaikan, siswa 
 dapat meminjam Chromebook milik sekolah jika persediaan masih ada. Jika 
 tidak tersedia, siswa harus tetap mengerjakan tugas di laboratorium 
 komputer.
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C. Consequences
     1. Verbal warning. (Teguran lisan)
     2. First written warning. A written warning will be given to the students and 
 a copy will also be sent to their parents/guardians. 
 (Teguran tertulis. Surat teguran tertulis akan diberikan pada siswa dan 
 orangtua/wali.)
     3. Disciplinary hearing. The school will notify parents to come to school to talk 
 about their child’s misconduct. 
 (Diskusi kedisiplinan siswa. Sekolah akan memanggil orangtua untuk datang 
 ke sekolah dan berdiskusi tentang kesalahan yang dilakukan oleh siswa)
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PENUTUP

 Buku pedoman ini ditujukan untuk memberikan gambaran singkat akan 
kondisi pendidikan di Sekolah Kesatuan Bangsa. Hal-hal yang belum disebutkan da-
lam panduan  ini  akan  ditambahkan  kemudian.  Beberapa  hal dapat dikondisikan 
sesuai dengan situasi yang ada. Perlu diingat siswa dan orang tua yang mendaftar di 
institusi ini telah setuju menandatangani perjanjian (Formulir Pendaftaran) akan kes-
iapan mereka untuk mendukung semua hal yang diterapkan institusi demi satu tujuan 
untuk kebaikan anak didik. 
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LAMPIRAN 1

     1.  Jenis Pelanggaran
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SISTEM POIN

POIN KEPRIBADIAN DAN SIKAP
Umum
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Poin Terkait Chromebook

Sekolah
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Asrama
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Keterangan :
     1. Apabila siswa melanggar peraturan hingga mencapai poin 25, maka akan   
 diberikan surat teguran lisan sebagai peringatan pertama oleh tim kedisiplinan.
     2. Apabila siswa melanggar peraturan hingga mencapai poin lebih dari 50, maka 
 akan dikenakan surat peringatan pertama dan surat akan dikirim ke orang tua.
     3. Apabila siswa melanggar peraturan hingga mencapai poin 75 atau lebih, maka 
 akan dikenakan surat peringatan kedua dan orang tua akan dipanggil ke sekolah.
     4. Apabila siswa melanggar peraturan hingga mencapai poin 100, maka siswa 
 yang bersangkutan akan dikeluarkan dari sekolah.
     5. HP,  Laptop,  dan  kamera  hanya  bisa  digunakan  pada jadwal dan tempat yang 
 sudah ditentukan dan disimpan pada tempat yang sudah disediakan serta telah 
 mendapatkan ijin.
     6. Pihak sekolah/asrama dapat melakukan pemeriksaan/razia di waktu-waktu ter-
 tentu untuk menegakkan kedisiplinan.
     7.  Pihak sekolah/ asrama berhak melakukan penyitaan terhadap barang- barang 
 yang tidak sesuai ketentuan/tanpa izin.
     8.  Pihak sekolah/ asrama tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang- barang 
 ataupun uang tunai siswa, masing-masing menjadi tanggung jawab pemiliknya.
     9. Pihak  sekolah/  asrama  mempunyai  kewenangan  untuk mengubah, menambah 
 dan mengurangi kebijakan/peraturan yang ada bila dipandang perlu.
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LAMPIRAN 2

 SERAGAM NASIONAL
 a.   Seragam Nasional ( SMP ) hari Senin

 b.   Seragam Nasional ( SMA ) hari Senin
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LAMPIRAN 3

 SERAGAM SEKOLAH 
 a.   Seragam Putra Hari Selasa – Jumat

 b.   Seragam Putra Hari Selasa – Jumat
      

 c.   Seragam Olahraga
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