
 

PENGUMUMAN untuk CPDB (Calon Peserta Didik Baru) 

SMKN 22 JAKARTA 

Tahun Pelajaran 2022/2023 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb.  

Salam sejahtera bagi kita semua. Sehubungan dengan memasukinya tahun ajaran baru 2022-2023, maka kami 

umumkan hal-hal berikut ini : 

1. Pra-MPLS (Pra-Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) akan dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Juli 2022 

jam 08.00 s.d selesai di halaman upacara SMKN 22 Jakarta. 

2. CPDB wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum Pra-MPLS dimulai. 

3. Halaman upacara SMKN 22 Jakarta harus steril dari parkir motor & mobil. Tidak ada satupun baik motor 

maupun mobil diparkir di halaman upacara SMKN 22 Jakarta. 

4. CPDB wajib mengenakan baju batik seragam SMP dengan bawahan celana panjang biru SMP bagi putra 

dan rok panjang biru SMP bagi putri. CPDB mengenakan atribut topi SMP, sepatu hitam, kaos kaki putih 

setengah betis dan ikat pinggang warna hitam. 

5. CPDB wajib membawa : 

a. Bekal makanan dan minuman yang cukup selama Pra-MPLS. 

b. Handphone yang berisi kuota data untuk kepentingan komunikasi dan menerima informasi (bagi yang 

memiliki handphone). 

c. Uang transport secukupnya saja (tidak boleh membawa uang berlebihan). 

d. Handsanitizer dan masker 2 pieces (1 dipakai, 1 untuk cadangan). 

6. CPDB wajib mengunduh, mencetak dan mengisi file Ms.Word berisi formulir Buku Induk (print 3 

rangkap, Tata Tertib sekolah (print 1 rangkap) yang sudah ditandatangani oleh CPDB dan ortunya 

disertakan Fotokopi Bukti Lapor Diri sebelum hari Senin 11 Juli 2022 dan mengumpulkannya ke panitia 

pengumpulan berkas CPDB pada hari Senin 11 Juli 2022 di sekolah. 

7. CPDB wajib menyiapkan hal-hal berikut ini selama pelaksanaan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan 

Sekolah) yang diselenggarakan mulai Senin 11 Juli 2022 s.d Rabu 13 Juli 2022 : 

a. CPDB wajib sudah memasuki halaman upacara paling lambat jam 06.20 WIB setiap hari. 

b. CPDB wajib membawa perlengkapan dan logistik berikut ini : 

1. Bekal makanan dan minuman yang cukup selama berada di sekolah (karena belum ada kantin yang 

aktif kembali setelah pandemic Covid-19). 

2. Handsanitizer dan masker 2 pieces (1 dipakai, 1 buat cadangan). 

3. Obat2an seperti minyak kayu putih, paracetamol dan obat2an lain yang bersifat P3K. (Dilarang 

membawa obat-obatan terlarang). 

4. Handphone yang berisi kuota data untuk keperluan komunikasi dan menerima informasi (bagi yang 

memiliki handphone). 

5. Kitab suci agama masing-masing. 

6. Perlengkapan sholat bagi siswi muslimah. 

7. ATK (Alat Tulis) yang memadai. 

8. Uang secukupnya untuk transport (dilarang membawa uang berlebihan). 

c. CPDB wajib mematuhi ketentuan berseragam dan gaya rambut berikut ini : 

Senin : berseragam putih2, kemeja atasan putih, bagi siswi berjilbab memakai kemeja putih lengan 

panjang. Bawahan celana panjang putih bagi putra dan rok putih panjang tidak ketat. Memakai ikat 

pinggang hitam, sepatu hitam atau warrior, kaos kaki putih setengah betis. Memakai dasi dan topi SMP. 

Bagi siswi berjilbab, memakai jilbab warna putih polos segi empat. 

 

 

 



Selasa : berseragam putih-biru SMP, bagi siswi berjilbab memakai kemeja putih lengan panjang. 

Bawahan celana panjang biru SMP bagi putra dan rok biru panjang SMP tidak ketat. Memakai ikat 

pinggang hitam, sepatu hitam atau warrior, kaos kaki putih setengah betis. Memakai topi dan dasi SMP. 

Bagi siswi berjilbab,  memakai jilbab warna putih polos segi empat. 

Rabu : berseragam pramuka, siswi perempuan wajib memakai rok coklat pramuka bukan celana 

panjang coklat pramuka. Siswa laki2 mengenakan celana panjang coklat pramuka. Baik siswa maupun 

siswi memakai atribut pramuka lengkap seperti topi dan dasi pramuka. Sepatu hitam atau warrior, kaos 

kaki hitam setengah betis. Bagi siswi berjilbab, memakai jilbab polos warna coklat pramuka senada 

dengan warna rok coklat pramuka. 

Kamis : berseragam batik SMP, bawahan celana panjang biru SMP bagi putra dan rok biru panjang 

SMP bagi putri. Memakai sepatu hitam atau warrior, kaos kaki putih setengah betis, topi SMP dan ikat 

pinggang warna hitam. Bagi siswi berjilbab,  memakai jilbab warna putih polos segi empat. 

Jumat : berseragam muslim sekolah SMP. Bawahan celana panjang biru SMP bagi putra dan rok biru 

panjang SMP bagi putri. Memakai sepatu hitam atau warrior, kaos kaki putih setengah betis, ikat 

pinggang warna hitam. Semua siswi muslimah wajib memakai jilbab segi empat warna putih (karena 

hari Jumat, semua siswi perempuan beragama Islam wajib mengenakan jilbab putih segi empat). 

Gaya rambut siswa laki2 dan siswi perempuan : 

Siswa laki2 wajib berambut pendek, rapih, tidak menutupi telinga, tidak berponi, tidak berjambul, tidak 

menutupi tengkuk leher belakang.  

Siswi perempuan yang tidak berjilbab dan berambut panjang wajib mengikat rapih rambutnya , tidak 

mengurai rambut. 

Siswi perempuan yang berjilbab wajib memakai jibab dengan rapih, memakai bros dan peniti dengan 

rapih. 

d. CPDB wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di SMKN 22 Jakarta. 

e. CPDB wajib menjaga nama baik SMKN 22 Jakarta. 

f. CPDB wajib menciptakan suasana kondusif, damai, nyaman dan aman di dalam lingkungan SMKN 22 

Jakarta. 

g. CPDB wajib menjaga hubungan yang baik dengan sesama teman, dengan guru dan karyawan. 

h. CPDB hadir dan pulang sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMKN 22 Jakarta. 

 

Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan untuk dipahami dan dipatuhi sebagaimana mestinya. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb. 

Salam hangat keluarga besar SMKN 22 Jakarta 

Wakasek SMKN 22 Jakarta 

 

 

 

 

Lili Kurniati, M.Pd. 

NIP. 198011202008012016 

 


