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TATA TERTIB 

PESERTA DIDIK SMP N. 11 SEMARANG 

 

 

 

 

 

 

 

Nama   : …………………………………. 

Kelas   : …………………………………. 

Tahun Pelajaran : 2015 / 2016 

 

 

 

SMP NEGERI 11 SEMARANG 

Jl. Karangrejo Jatingaleh 

Semarang

2016 /2017 
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PROFIL SEKOLAH 

 

 

1. Nama Sekolah  : SMP Negeri 11 Semarang 

2. No. Statistik Sekolah : 201.03.63.04.011 

3. NPSN   : 20328839 

4. Status Sekolah  : Negeri 

5. Akreditasi  : A 

6. Alamat Sekolah  : Jl. Karangrejo 

Kelurahan Karangrejo 

Kecamatan Gajahmungkur 

Kota Semarang 

Provinsi Jawa Tengah 

7. Telepon / Fax  : (024) 8311762 / (024) 8508900 

8. Emai / Website  : smpsebelassemarang@yahoo.co.id
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TATA TERTIB 

PESERTA DIDIK SMP NEGERI 11 SEMARANG 

 

BAB I  UMUM 

 

Pasal 1 

1. Tata Tertib yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah seperangkat aturan 

atau ketentuan yang berisi kewajiban dan larangan bagi peserta didik, yang 

berlaku dan mengikat peserta didik di SMP Negeri 11 Semarang 

2. Peserta Didik adalah semua peserta didik aktif yang tercatat resmi sebagai 

warga belajar di suatu lembaga pendidikan / warga belajar. 

3. SMP Negeri 11 Semarang adalah lembaga pendidikan formal milik 

pemerintah bagi 

Yang telah terakreditasi bagi peserta didik usia tertentu tempat melayani 

pendidikan warga sekitarnya 

 

BAB II SIKAP DAN KARAKTER 

 

Pasal 2 

1. Peserta Didik SMP Negeri 11 Semarang adalah bagian dari warga Negara Indonesia 

wajib: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Taat dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya 

c. Taat, tunduk, setia dan loyal kepada ideologi negara Pancasila, Undang-

undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

d. Menjunjung tinggi kehormatan almamater sekolah 
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e. Menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan antar sesama warga belajar 

dalam ikatan keluarga besar SMP Negeri 11 Semarang 

f. Hormat terhadap orang tua, guru, karyawan,  tamu  sekolah  dan terhadap 

sesama teman 

g. Jujur, disiplin, tertib, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam 

berperilaku 

h. Ramah, sopan dan santun dalam berperilaku ataupun bertutur kata 

 

 

BAB III IDENTITAS 
 

Pasal 3 

 

1. Setiap peserta didik SMP Negeri 11 Semarang wajib memiliki identitas 

diri sebagai peserta didik yang berupa Kartu Pelajar SMP Negeri 11 

Semarang 

2. Identitas diri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat tersebut 

diadakan oleh pihak sekolah 

3. Identitas diri lainnya selain Kartu Pelajar adalah berupa antribut yang 

harus dipasang pada pakaian seragam sekolah. 
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BAB IV KEHADIRAN 
 

Pasal 4 

1. Setiap peserta didik wajib hadir di sekolah sebelum pukul 

07.00 (maksimal 10   menit sebelum kegiatan belajar-

mengajar dimulai atau sebelum kegiatan upacara dimulai) 

2. Peserta didik yang datang terlambat wajib lapor dan minta 

izin masuk kelas kepada Guru Bimbingan Konseling atau 

Guru Piket 

3. Peserta didik harus selalu siap dengan tertib untuk 

mengikuti pembelajaran di kelas masing-masing 

4. Peserta didik harus selalu siap dengan tertib di tempat yang 

ditentukan guru untuk mengikuti kegiatan pelajaran olah 

raga atau kegiatan praktik yang lain termasuk kegiatan 

upacara 

5. Peserta didik wajib berdoa sebelum kegiatan pembelajaran 

awal dimulai dan diakhir kegiatan pembelajaran 

6. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan upacara bendera 

rutin (setiap hari senin) atau upacara dalam rangka 

memperingati hari besar nasional 

7. Apabila karena sesuatu hal atau alasan lain yang bisa 

dipertanggungjawabkan dan menyebabkan peserta didik 

berhalangan hadir di sekolah atau menyebabkan peserta 

didik tidak dapat mengikuti kegiatan lain di sekolah maka 

wajib memberitahukan ke sekolah baik lisan maupun 

tertulis 

8. Peserta didik yang akan meninggalkan sekolah sebelum 

kegiatan belajar- mengajarselesai dengan alasan tertentu 

yang bisa dipertanggung jawabkan diizinkan meninggalkan 
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sekolah dengan cara melaporkan diri ke guru BK atau 

Kepala Sekolah 

9. Kehadiran peserta didik di sekolah dalam 1 (satu) semester 

minimal 90% dari hari efektif di sekolah 

BAB V PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH 

Pasal 5 

1. Pakaian seragam sekolah adalah pakaian seragam yang sudah 

ditentukan pihak sekolah baik warna, model dan kelengkapannya 

serta hari penggunaannya dengan tidak menyimpang dari Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 

2. Pakaian seragam sekolah yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 terdiri 

dari; 

a. Pakaian Seragam baju putih dan bawahan biru disebut sebagai 

Seragam Nasional untuk dipakai pada hari Senin, Selasa, Rabu dan 

Kamis  

b. Pakaian seragam Pramuka dengan model dan atribut sesuai 

ketentuan dipakai hari Jumat, 

c. Pakaian  Identitas  Sekolah berupa baju batik bawahan putih 

sekolah dipakai hari Sabtu; 

3. Pakaian seragam nasional dilengkapi dasi dengan logo 

sekolah dan atribut nama, badge OS1S dipasang di 

kantong baju, badge lokasi sekolah di bahu lengan kanan, 

badge merah-putih di atas saku baju, badge nama peserta 

didik yang bersangkutan .dibagian dada kanan sejajar 

lurus diantara batas saku baju dengan batas bawah 

badge merah-putih dan memakai ikat pinggang warna 

hitam; 

4. Pakaian identitas daerah atau identitas sekolah 
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dilengkapi badge nama peserta didik, badge lokasi 

sekolah dan badge OSIS pada posisi seperti pakaian 

seragam nasional (tanpa dasi) 

5. Semua seragam tersebut tidak/bukan terbuat dari bahan 

jeans 

6. Pada saat upacara bendera, digunakan pakaian seragam 

nasional lengkap dengan topi 

7. Kelengkapan pakaian seragam tersebut pada pasal 5 ayat 

2 adalah penggunaan sepatu warna hitam. 

8. Pemakaian Kerudung diseragamkan dengan warna dan 

model yang sudah ditentukan oleh sekolah 

 

Pasal 6 

A. Ketentuan Berpakaian Seragam/Berbusana,  Make-up, dan  Perhiasan  

bagi Peserta Didik Putri 

1. Seragam Nasional : 

a. Baju putih lengan pendek dengan kain tidak terlalu tipis, (bagi yang 

berjilbab dengan model lengan panjang) dilengkapi atribut yang 

sesuai ketentuan pada pasal 4 (model dan warna kerudung yang 

sudah ditentukan oleh sekolah) 

b. Penggunaan baju dengan diberi rangkap pakaian dalam (singlet) 

c. Posisi baju bagian bawah masuk kedalam rok 

d. Rok panjang dengan model yang sudah ditentukan sekolah 

e. Bersepatu hitam dengan kaos kaki warna putih berlogo sekolah 

(kaos kaki tinggi minimal 10 cm diatas mata kaki) 

f. Berdasi dengan logo sekolah yang dipakai setiap kegiatan upacara. 

g. Tanpa aksesoris lain 
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2. Seragam Pramuka: 

a. Baju seragam pramuka lengan pendek (bagi yang berjilbab dengan 

model baju    lengan panjang) dilengkapi atribut kepramukaan sesuai 

ketentuan (kerudung berwarna coklat tua dengan model yang sudah 

ditentukan sekolah) 

b. Baju bagian bawah dimasukan ke dalam rok 

c. Rok panjang warna coklat-pramuka 

d. Bersepatu hitam dengan kaos kaki hitam 

e. Menggunakan duk-pramuka (duk segitiga merah-putih) 

f. Tanpa aksesoris lain yang tidak berkaitan dengan kepramukaan 

 

3. Seragam Batik Sekolah/identitas Sekolah: 

a. Baju batik lengan pendek dengan atribut yang sesuai ketentuan 

pada baju seragam nasional 

b. Tidak berdasi 

c. Baju bagian bawah masuk kedalam rok 

d. Rok panjang warna putih , dipakai Hari Sabtu 

e. Bersepatu hitam 

f. Berkaos kaki putih dengan logo sekolah 

4. Tidak ber-make up (kecuali hanya bedak tipis), 

rambut rapih (tidak terurai), bagi yang rambutnya 

panjang agar diikat 

5. Tidak menggunakan perhiasan kecuali anting kecil 

dan jam tangan 
 

B. Ketentuan Berpakaian Seragam/Berbusana bagi Peserta Didik Putra 

1. Seragam Nasional: 

a. Baju putih lengan pendek dengan kain tidak terlalu tipis, 

dilengkapi atribut yang sesuai ketentuan pada pasal 4 
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b. Penggunaan baju dengan diberi rangkap pakaian dalam (singlet) 

c. Posisi baju bagian bawah masuk ke dalam celana 

d. Celana panjang dengan model yang sudah ditentukan sekolah 

e. Bersepatu  hitam  dengan kaos kaki warna  putih (kaos kaki tinggi 

minimal 10  cm diatas mata kaki; 

f. Berdasi dengan logo sekolah 

g. Tanpa aksesoris lain 

 

2.  Seragam Pramuka: 

a. Baju pramuka lengan pendek dilengkapi atribut keparamukaan 

sesuai ketentuan 

b. Baju bagian bawah dimasukan ke dalam celana 

c. Celana panjang warna coklat-pramuka 

d. Bersepatu hitam dengan kaos kaki hitam 

e. Menggunakan duk-pramuka (duk segitiga merah-putih) 

f. Tanpa aksesoris lain yang tidak berkaitan dengan kepramukaan 

 

3. Seragam Batik Sekolah /ldentitas Sekolah: 

a. Baju batik lengan pendek dengan atribut yang sesuai ketentuan 

pada baju seragam nasional 

b. Tidak berdasi 

c. Baju bagian bawah masuk kedalam celana  

d. Celana panjang warna putih, dipakai Hari Sabtu 

e. Bersepatu hitam 

f.   Berkaos kaki putih dengan logo sekolah 

4. Tidak ber-make up/ber-tato, dan rambut rapi. 

a. Potongan rambut tidak diperkenankan Mohawk 

b. Potongan rambut tidak diperkenankan dimodel batik/ditato 

rambut 
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c. Potongan rambut bagian depan tidak diperkenankan menutupi 

alis, bagian samping tidak boleh menyentuh telinga dan bagian 

belakang tidak boleh menyentuh krah baju. 

5. Tidak menggunakan perhiasan apapun kecuali jam tangan 

 

 

 

 
 

BAB VI KEGIATAN SEKOLAH  
 

Pasal 7 

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan intrakurikuler yang 

diadakan di sekolah 

2. Kegiatan intrakurikuler berupa kegiatan pembelajaran sesuai jadwal 

pada tingkat kelas dan kelas masing-masing yang diselenggarakan 

pagi hari sampai siang sesuai hari belajar efektif 

3. Ketidakhadiran dalam kegiatan intrakurikuler wajib memberitahukan 

ke pihak sekolah dengan surat keterangan yang sah 

4. Ketidakhadiran dalam kegiatan intrakurikuler dalam 1 (satu) semester 

maksimal 10% dari jumlah hari efektif belajar  

 

Pasal 8 

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang 

diadakan sekolah 

2. Kepesertaan dalam ekstrakurikuler berdasarkan pilihan masing-

masing peserta didik 
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3. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah siang hari atau sore hari 

setelah selesai KBM 

4. Ketidakhadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib 

memberitahukan kepada pembina ekstra kurikuler 

5. Ketidakhadiran dalam  kegiatan ekstrakurikuler dalam 1 (satu) 

semester maksimal 10% dari jumlah hari efektif belajar 

6. Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan wajib diikuti peserta didik 

kelas 7 

7. Kegiatan ekstrakurikuler yang lain sebagai pilihan wajib diikuti kelas 

7,8 sesuai pilihan masing-masing peserta didik. 

Pasal 9 

 

1. Disamping kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, peserta didik 

wajib mengikuti   kegiatan-kegiatan lain yang ditentukan sekolah 

termasuk mengikuti  kegiatan penunjukkan peserta didik dalam  

acara-acara lain seperti lomba-lomba di sekolah atau mewakili 

sekolah, ubade, dan lain-lain yang sifatnya resmi 

2. Peserta didik yang diikutkan dalam kegiatan-kegiatan di dalam 

sekolah atau diluar sekolah (mewakili sekolah) berdasarkan 

seleksi/pemilihan/penunjukkan pihak sekolah sesuai kompetensinya 

 

BAB VII LARANGAN 

Pasal 10 

1. Membolos sekolah atau meninggalkan pelajaran sebelum waktunya 

selesai tanpa izin 

2. Mengendarai sepeda di halaman sekolah dan meletakkannya di 

sembarang tempat 

3. Mengendarai sepeda motor ke sekolah, baik untuk kegiatan rutin 
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KBM, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya di sekolah 

4. Jajan di luar pagar sekolah pada saat jam sekolah (pkl.07.00 –KBM  

selesai)  sesuai jadwal jam pada hari yang ditentukan. 

5. Membawa dan menggunakan "tipe-X" 

6. Membawa dan menggunakan Hp di sekolah 

7. Mengaktifkan  dan  menggunakan  laptop/tablet/iPod  tanpa  seijin  

guru 

selama KBM berlangsung 

8. Menghina/mengejek/mencemarkan nama orangtua, sesama peserta 

didik, guru, karyawan dan warga sekolah lain baik secara lisan 

maupun tulisan, secara langsung ataupun tidak langsung melalui 

media cetak/elektronik atau melalui jejaring sosial lainnya 

9. Bersendagurau berlebihan yang berdampak mengganggu pihak 

lain/kelas lain 

10. Membuang sampah sembarangan/tidak pada tempat semestinya 

11. Mencoret-coret benda-benda milik sekolah, atau milik orang lain dan 

milik pribadi 

12. Menjadi anggota suatu "genk" yang berkegitatan 

negatif/merusak/tidak sesuai dengan karakter seorang pelajar 

13. Memalak/memeras/meminta dengan paksa   uang/barang  milik  

peserta didik lain/orang lain 

14. Meletakkan  barang-barang  berharga  miliknya  seperti  laptop, jam 

tangan   dll, secara   sembarangan   (kerusakan   atau   kehilangan   

menjadi 

tanggungjawab peserta didik yang bersangkutan.) 

15. Membawa, menyimpan, ataupun menggunakan senjata  tajam/senjata 

api/senjata berpeluru di sekolah 

16. Membawa, menyimpan, mengkonsumsi   maupun   mengedarkan 

obat- obatan jenis psikotropika, narkoba, minuman keras dimanapun 
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berada 

17. Mencuri (uang/barang-barang) milik orang lain 

18. Berkelahi: 

a. Menjadi pemicu/provokator terjadinya perkelahian atau 

permusuhan 

b. Memukul lebih dahulu/memulai perkelahian 

19. Membawa/mengedarkan/melihat/menyimpan 

gambar/kaset/video/tulisan porno 

20. Berbuat "asusila"/berpacaran 

21. Hamil/menghamili/menikah pada saat masih berstatus peserta didik 

di SMP Negeri 11 Semarang 

 

BAB VIII REWARD 

Pasal 11 

 

1. Setiap peserta didik yang mendapat/meraih prestasi akademik atau 

non-akademik berhak mendapatkan penghargaan dari sekolah 

2. Peserta didik yang meraih prestasi akademik Peringkat I, II, III 

parallel masing-masing tingkat kelas berhak mendapatkan  

penghargaan dari sekolah. 

3. Peserta didik yang meraih prestasi akademik dan non akademik juara 

I, II, III tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional berhak 

mendapatkan penghargaan dari sekolah. 

 

BAB IX SANKSI-SANKSI 

Pasal 12 
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1. Pelanggaran terhadap Tata Tertib Sekolah akan diberikan sanksi secara 

bertahap yaitu: 

a. Teguran lisan maupun tertulis dan tercatat dalam Catatan 

Pelanggaran Peserta Didik 

b. Pemanggilan Orang tua 

c. Skorsing (skorsing untuk mata pelajaran tertentu atau secara penuh 

dirumah) 

d. Diserahkan kembali kepada orang tua (dikeluarkan) 

2. Pelanggaran atas penyalahgunaan Hp adalah Hp diambil dan 

diamankan pihak sekolah dan hanya boleh diambil kembali oleh orang 

tua pada akhir semester. 

3. Merusak dan atau menghilangkan barang milik sekolah wajib 

rnemperbaiki atau mengganti dengan barang yang sama 

4. Peserta  didik  yang,  bersenda gurau  atau  bertengkar / berkelahi yang 

menyebabkan orang lain terluka maka pelaku wajib rnenanggung 

semua biaya pengobatan sampai sembuh 

5. Khusus untuk pelanggaran pasal 10 ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 

peserta didik dikembalikan kepada Orangtua (dikeluarkan dari SMP N 

11 Semarang) 

BAB X LAIN-LAIN 

Pasal 13 

1. Pelanggaran tata tertib akan menentukan penilaian “budi pekerti” atau 

“sikap” dan berpengaruh terhadap penentuan kenaikan kelas atau 

kelulusan  

2. Hal-hal detail yang belum diatur/belum tersirat dalam tata tertib ini 

akan ditentukan kemudian.  

3. Kebutuhan peserta didik yang tidak dapat dibiayai oleh BOS dan BPP 

menjadi tangung jawab mandiri orang tua / wali peserta didik. 
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4. Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

 

 Ditetapkan di  : Semarang 

Tanggal   : ...  Juli 2016 

  Kepala Sekolah 

 

 

Mukayat, S.Pd.                                                                                                       

NIP. 19711229 199702 1 001 

SURAT PERTANYAAN 

 
Yang bertandatangan di bawah ini , 
Nama :  

NIP.  : 
Tempat dan tanggal lahir  :  

Jabatan : 
Alamat :  
 
Dengan ini menyatakan 

 
 

1. Telah membaca tata tertib SMP Negeri 11 Semarang 
2. Memahami isi yang terkandung dalam tata tertib SMP Negeri 11 

Semarang 
3. Berpartisipasi dalam merevisi baik isi, bahasa, tata letak maupun makna 
4. Menyetujui isi kandungan tata tertib secara keseluruhan 
5. Akan berpartisipasi untuk menegakkan tata tertib sekolah  
6. Mendukung untuk terciptanya suasana yang kondusif di sekolah dengan                        

ditegakkanya tata tertib sekolah. 
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Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia 
mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang ditempuh oleh sekolah demi 
tegaknya ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kewibawaan sekolah. 
 
 
 
    Semarang, ……………………2016 

 

Yang membuat pernyataan, 

 

………………………………………              

NIP. 

   SURAT PERNYATAAN 

 
Yang bertandatangan di bawah ini, 

 
Nama :  
Tempat dan tanggal lahir   :  

Pekerjaan : 
Alamat :  

 

Orang Tua / Wali Peserta Didik dari : 

Nama Peserta didik : 

Kelas : 

NIS/No. Presensi : 
 
Dengan ini menyatakan : 

1. Telah membaca tata tertib SMP Negeri 11 Semarang 
2. Memahami isi yang terkandung dalam tata tertib SMP Negeri 11 

Semarang 
3. Menyetujui isi kandungan tata tertib secara keseluruhan 
4. Akan berpartisipasi untuk menegakkan tata tertib sekolah  



 

13 
 

5. Mendukung untuk terciptanya suasana yang kondusif di sekolah dengan                           
ditegakkanya tata tertib sekolah. 

6. Bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun apabila dengan sengaja 
atau tidak melanggar tata tertib sekolah. 
 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia 
mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang ditempuh oleh sekolah demi 
tegaknya ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kewibawaan sekolah. 
 
 
   Semarang, ……………………2016 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

……………………………………                

SURAT PERNYATAAN 

 
Yang bertandatangan di bawah ini, 

 
Nama Siswa :  
Tempat dan tanggal lahir   :  

Kelas : 
Alamat :  

 

 

Dengan ini menyatakan berkomitmen untuk : 

 

1. Tidak merokok baik dilingkungan sekolah maupun di rumah 
2. Tidak menggunakan Narkoba dan minuman keras 
3. Tidak melakukan Tawuran / radikalisme / anti pancasila 
4. Tidak melakukan bullying 
5. Tidak bolos sekolah / meninggalkan kelas tanpa ijin 
6. Tidak melakukan balap liar 
7. Tidak membuat geng pelajar 
8. Tidak melakukan sek bebas atau kekerasan seksual 

Materai 
6000 
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9. Tidak melakukan pelanggaran norma melalui media sosial 
10. Sanggup mentaati tata tertib sekolah dengan baik dan benar 
11. Akan menyelesaikan permasalahan dengan baik saat terjadi gesekan antara 

Sekolah / guru dengan siswa 
 

Demikian pernyataan dan komitmen ini saya buat dengan sesungguhnya dan 
tanpa paksaan dari pihak manapun. Jika saya melanggar saya bersedia 
menerima segala bentuk sanksi dan hukuman yang diberikan oleh sekolah dan 
atau lembaga yang terkait. 

 
 
       Semarang, ………Juli  2016 

 

 

 

Mengetahui Orang Tua Siswa,    Siswa, 

 

……………………………    .............……………….    

Kepala SMP Negeri 11 Semarang,  Wali kelas, 

 

 

Mukayat,S.Pd 

 

.......................................... 

NIP. 19711229199702 1 001     NIP.................................... 
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SURAT PERNYATAAN 

 
Yang bertandatangan di bawah ini, 
Nama :  
Tempat dan tanggal lahir          :  

Pekerjaan : 
Alamat :  

Orang Tua / Wali Siswa dari      

Nama   : 

Kelas  : 

NIS/No. Presensi                 : 
Alamat        : 

Dengan ini menyatakan berkomitmen untuk membimbing dan mengawasi, anak 
saya untuk : 

 

1.    Tidak menggunakan Narkoba dan minuman keras 
2. Tidak melakukan Tawuran / radikalisme / anti pancasila 
3. Tidak melakukan bullying 
4. Tidak melakukan bolos sekolah 
5. Tidak melakukan balap liar 
6. Tidak membuat geng pelajar 
7. Tidak melakukan sek bebas atau kekerasan seksual 
8. Tidak melakukan pelanggaran norma melalui media sosial 
9. Saggup melaksanakan tata tertib sekolah dengan baik dan benar 
10. Sanggup menyelesaikan permasalahan dengan baik saat terjadi gesekan 

antara Sekolah / guru dengan siswa 
 

Demikian pernyataan dan komitmen ini saya buat dengan sesungguhnya dan 
tanpa paksaan dari pihak manapun. Jika saya melanggar saya bersedia 
menerima segala bentuk sanksi dan hukuman yang diberikan oleh sekolah dan 
atau lembaga yang terkait terhadap anak saya. 

 
     Semarang, ………,…………………2016 

Yang Membuat Pernyataan 

 
.................................................. 
           Nama Terang 


