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PERATURAN DAN TATA TERTIB SEKOLAH DASAR NEGERI 010 BELUTU KANDIS 
 

A. Dasar Peraturan 
 

1. UUD 1945 pasal 31 tentang Pendidikan 
2. Undang – Undang Negara RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 
3. Undang – Undang Negara RI Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
4. Undang – Undang Negara Ri Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai dan 

Pegawai Negeri Sipil 
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 
6. Hasil Mufakat Kepala Sekolah, Guru , Tata Usaha, Pustakawan, Penjaga Sekolah, 

Pengurus dan Anggota Komite serta Pemuka Masyarakat tanggal 16 April 2008. 
 

B. Tujuan 
a. Menciptakan Rasa Kebersamaan, Kenyamanan, dan Keamanan 
b. Mencapai Visi dan Misi SDN 010 
c. Mendukung Terlaksananya Tujuan Pendidikan Nasional 

C. Sasaran 
Pendidik , Tenaga Kependidikan ,  Peserta didik, serta yang bersangkutan baik langsung 
maupun tidak langsung dengan Instansi / Lembaga Pendidikan SDN 010 Belutu Kecamatan 
Kandis Kabupaten Siak. 

 
I. TATA TERTIB PEGAWAI / GURU  
1. Waktu  
 a. Waktu dan masa kerja di sekolah dimulai jam 07.10 dan diakhiri jam 13.00. 
 b. 10 Menit sebelum masa kerja dimulai guru harus sudah hadir di sekolah 
 c. Untuk Penjaga Sekolah harus lebih dulu hadir daripada guru atau pegawai yang lain 
 d. Pegawai Pustaka harus hadir sekurangnya jam 07.30 dan pulang sekurangnya setelah 

    jam Sekolah Usai. 
e. Untuk Jam Tambahan Kelas Unggulan dilaksanakan setelah jam wajib selesai demikian 
    juga remedial dilaksanakan  bersamaan dengan kelas unggulan 

2. Pakaian / Seragam 
 2.1. Hari Senin dan Selasa seragam Pemda lengkap dengan Logonya pakai peci / lobai 
 2.2. Hari Rabu dan Kamis seragam kebesaran PGRI boleh diganti batik nasional satu hari 
 2.3. Hari Jum’at memakai seragam Busana Melayu lengkap dengan sarung pengikat bagi 

       yang  laki – laki memakai lobai atau peci nasional 
2.4. Hari Sabtu seragam Olah Raga Kebesaran Sekolah yang ditetapkan 
2.5. Seragam hari besar disesuaikan dengan keputusan Dinas Pendidikan 



3. Pelaksanaan Kerja Guru 
 3.1   Mengisi Daftar hadir / Absensi harian sekolah 
 3.2   Menyerahkan RPP harian untuk ditanda tangani Kepala Sekolah 

3.3   Membimbing dan mengawasi siswa piket harian, bagi guru piket memeriksa 
         kehadiran guru dan mencatat pada buku piket 

 3.4   Membariskan siswa sebelum memasuki ruangan setelah baris bersama 
 3.5   Mengabsen siswa sebelum memulai pelajaran 
 3.6   Memberi pelajaran siswa sesuai dengan jadwal pelajaran dan RPP harian 
 3.7   Memberi penilaian atas pekerjaan siswa baik formatif atau tugas lain 
 3.8   Menerima supervisi Kepala Sekolah 
 3.9   Memberi pengarahan siswa sebelum istirahat dan pulang serta memberi tugas 

         Tambahan dan memeriksa, menilai hasil tugasnya, mencatat hasil nilai pada daftar 
         buku penilaian siswa 
3.10 Membuat alat peraga sesuai dengan topic pelajaran yang akan di ajarkan 
3.11 Memberi penghargaan pada siswa yang berprestasi harian selayaknya dan memberi 
        hukuman pada siswa yang sering terlambat 
3.12 Mengadakan kunjungan rumah bagi siswa yang bermasalah atau kena musibah 
3.13 Membuat Silabus, Promes, Prota, dan RPP 
3.14 Membuat Kisi-kisi soal dan analisis secara berkala 
3.15 Ikut serta memajukan sekolah dimanapun berada 

 
4. Pelaksanaan Kerja Pegawai 
 4.1   Mengisi Daftar Hadir / Absensi harian 
 4.2   Mengumpulkan RPP Guru dan mencatat / memberi tanggal pengumpulkan dalam 

         Daftar buku catatan pengumpulan RPP 
4.3 Mengumpulkan data absensi siswa harian untuk pegawai kesiswaan 
4.4 Memeriksa Agenda Surat dan membuat nomor urut Surat Keluar/ masuk  
4.5 Mengarsipkan surat menyurat sesuai dengan kode surat dan file nya 
4.6 Menerima dan memberi penjelasan untuk siswa pindah dan pindahan bagi kesiswaan 

serta mengarsipakan pada susunan siswa mutasi 
4.7 Member nomor induk siswa sesuai dengan waktu pendaftaran atau mutasi siswa 
4.8 Membantu guru memberikan informasi siswa baik mutasi maupuan siswa asli yang 

mendaftar di sekolah ini ( mengenai nama,no.BP,dll data yang diperlukan ) 
4.9 Membuat Buku Leger dan kumpulan nilai siswa yang diterima dari guru 
4.10 Mencatat nama dan jumlah buku sesuai dengan tahun perolehan serta kondisi buku 

saat sekarang maksimal tahunan bagi Pustakawan 
4.11 Memberi indeks untuk masing – masing buku perpustakaan 
4.12 Membuat dan mencatat buku kunjungan pustaka 
4.13 Membuat perturan dan tata tertib pustaka 
4.14 Memeriksa secara berkala tugas harian Perpustakaan  
4.15 Untuk Penjaga Sekolah menyediakan perangkat kantor dan guru seperti membuat 

minuman pagi menghidupkan diesel membersihkan kantor guru, pegawai dan kepala 
baik pagi maupun pulang sekolah, menyirami bunga, mengangkat sampah, 
membuka/ menutup pintu kelas/kantor,memperbaiki kerusakan ringan, mengisi bak 
air ( kebersihan dijaga piket baik siswa maupun guru ) 

4.16  Secara bersama mengumpulkan, membuat program keperluan siswa dan sekolah 
seperti remedial, ekstrakurikuler Terobosan UAS, UASBN  pengawas Ujian serta 
melaporkan kepada Kepala sekolah untuk dilanjutkan ke UPTD dan Dinas Pendidikan. 

4.17 Ikut memajukan program sekolah di manapun berada 



II. TATA TERTIB SISWA 
1. Masuk Sekolah 
 1.a.  Siswa harus dating di Sekolah selambat – lambatnya 10 menit sebelum pelajaran 

        dimulai,  
1.b.  Bagi yang piket 15 menit sebelum pelajaran dimulai 
1.c.  Meletakkan Tas dan alat tulis lainnya di meja masing – masing kemudian keluar kelas 
1.d.  Siswa yang tidak masuk harus memberitahu melalui surat atau lisan 

 
2. Masuk Kelas 
 2.a  Siswa segera berbaris bersama kelas lain di halaman ketika bel berbunyi 
 2.b  Siswa berbaris di depan kelas  dipimpin ketua kelas untuk memasuki kelas masing –  
         masing  
 2.c  Siswa memasuki kelas satu persatu dengan tertib sesuai dengan pemeriksaan ketua 

        kelas  dan duduk di tempatnya masing masing 
2.d  Siswa tidak dibenarkan keluar masuk jika telah memasuki kelas 

 
3. Di Dalam Kelas 
 3.1  Siswa bersiap dan berdo’a yang dipimpin oleh salah seorang siswa yang ditunjuk. 
 3.2  Memberi salam pada Guru. 
 3.3  Mendengarkan Absen yang dibacakan oleh guru dan memberi jawaban tentang 

       Keadaan teman yang tidak hadir dengan sebenarnya secara singkat. 
3.4 Pada saat Pelajaran berlangsung siswa dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada 
       hubungannya dengan pelajaran atau rebut. 
3.5 Pada saat pelajaran berlangsung siswa tidak boleh meninggalkan kelas. 
3.6 Siswa mengerjakan tugas yang dibimbing oleh guru, sementara guru dilarang 

meninggalkan kelas pada saat siswa sedang melaksanakan tugasnya. 
 
4. Waktu Istirahat 
 4.a  Pada saat bel istirahat berbunyi siswa keluar dengan tertib baik satu persatu maupun 

       Bersamaan, yang diikuti oleh guru. 
4.b  Siswa tidak boleh berada di kelas ketika sedang istirahat 
4.c  Selama istirahat siswa tidak diperkenankan meninggalkan sekolah tanpa seizing guru. 
4.d  Ketika bel masuk berbunyi setelah istirahat, siswa memasuki kelas dengan tertib dan 
       duduk dengan tenang di tempatnya di bawah pengawasan guru yang terlebih dahulu 
       memasuki kelas. 

 
5. Waktu Pulang 

5.1  Ketika bel pulang berbunyi, pelajaran berakhir, ditutup dengan do’a dan salam kepada 
        Guru. 
5.2 Siswa mendengar nasehat Guru yang mengingatkan tentang tugas dan PR yang harus 
       dikerjakan  
5.3 Siswa ke luar kelas dengan tertib dan berjabatan tangan dengan Guru. 
5.4 Siswa dilarang bermain – main ketika pulang sekolah tetapai hendaknya langsung 

pulang ke rumah dan membantu orang tua atau melaksanakan aktifitas selanjutnya.    
 

 
Belutu, 17 April 2010 
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