
 

 

TATA TERTIB  
KEGIATAN KARYA WISATA BALI, JOGYAKARTA DAN SEKITARNYA KELAS XI 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 

 
A. PENDAHULUAN 

1. Nama baik sekolah merupakan tanggung jawab seluruh personil yang ada didalamnya (seluruh tenaga 
kependidikan dan peserta didik). 

2. Perlu adanya keserasian sikap, perilaku dan pola berpikir yang sama dalam pelaksanaan 
KARYAWISATA  BALI , JOGYA dan sekitanya tahun 2018 agar tujuan dapat terwujud dengan lancar, 
aman, tertib, dan sukses. 

 
B. TUJUAN 

1. Membiasakan hidup tertib, disiplin dan sopan sehingga terbentuk pribadi yang luhur. 
2. Menciptakan suasana tertib, sehat dan penuh rasa kekeluargaan dan kebersamaan 
3. Agar pelaksanaan KARYAWISATA BALI, JOGYA dan sekitarnya tahun 2018 terlaksana sesuai dengan 

tujuan dan pedoman yang ditetapkan 
 

C. TATA TERTIB 
1. Seluruh peserta sudah berada sekolah paling lambat pukul 21.00 WIB. 
2. Bersikap sopan baik dalam ucapan, tindakan maupun perbuatan. 
3. Menjaga nama baik sekolah, baik diperjalanan atau dilokasi objek Karya wisata 
4. Tidak diperbolehkan : 

a. Merokok dan minum-minuman keras. 
b. Membawa dan mengkonsumsi obat terlarang, ganja dan yang sejenisnya. 
c. Membawa dan memakai barang berharga / perhiasan yang berharga. 
d. Membawa senjata api, benda tajam atau benda-benda lain yang dapat membahayakan. 
e. Mengganggu lingkungan, baik diperjalanan atau dilokasi Karyawisata. 
f. Memisahkan diri atau meninggalkan kelompok tanpa sepengetahuan wali kelas atau guru 

pembimbing. 
5. Menempati kendaraan yang telah ditentukan.  
6. Tidak sembarang membuang sampah baik diperjalanan maupun dilokasi Karyawisata. 
7. Memperhatikan dan mengikuti semua kegiatan yang telah ditetapkan. 
8. Menjaga barang bawaannya masing-masing. 

 
D. LAIN-LAIN 

1. Bagi yang melanggar tata tertib ini akan mendapatkan sanksi berupa : 
a. Diperingatkan. 
b. Teguran Keras 
c. Perjanjian tertulis di atas segel 
d. Dikembalikan kepada orang tua. 

2. Segala sesuatu yang tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur dan ditambahkan kemudian 
sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. 

3. Tata tertib ini merupakan penekanan dan tambahan khusus dari tata tertib yang sudah berlaku di 
sekolah untuk dipatuhi dengan penuh rasa tanggung jawab. 
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