
WELCOME TO SMAN 21 JAKARTA 
RAPAT PERTEMUAN DENGAN ORANG TUA 

KELAS X - 17 OKTOBER 2014 
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Jumlah Siswa SMAN 21 Tahun 2014  

Kelas X MIA  : 144 Siswa 
Kelas X IIS  :  144  Siswa 
Kelas XI MIA  :  144 Siswa 
Kelas XI IIS  :  108 Siswa 
Kelas XII IPA  :  156  Siswa 
Kelas XII IPS  :    80  Siswa 
Total   :  776  Siswa 



No. KELAS 
PESERTA 

DIDIK 
WALI KELAS NO. HP 

1 X- MIA 1 36  SISWA    ALFREDO, S.SI 0838 9954 3630 

2 X- MIA 2 36  SISWA    MUTMAINAH, S.PD 0857 1965 5737 

3 X- MIA 3 36  SISWA    DRA. HJ.YULIATI 0813 1677 8252 

4 X- MIA 4 36  SISWA    ATIRIA HALAWA, S.PD 0813 1710 0918 

5 X - IIS 1 36  SISWA    SISRI PRIANTINI, S.PD 0813 1628 5806 

6 X - IIS 2 36  SISWA    KUNDRIYAH, M.PD 0818 0837 5400 

7 X - IIS 3 36  SISWA    DRA. NURMIYATI 0857 7607 7652 

8 X - IIS 4 36  SISWA    DRS. H. MAHARAN 0811 8479 06 

Jumlah Peserta Didik Kelas  X :  288 Siswa 
Peminatan kelas MIA : 144 Siswa 
Peminatan kelas IIS    : 144 Siswa 
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KOMPETENSI INTI KELAS SMA/MA 
X XI XII 

1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya .....RELIGIUS 

1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya  

1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya  

2. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-
aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. .....SOSIAL 

2. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-
aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

2. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-
aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
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KOMPETENSI INTI KELAS SMA/MA 
X XI XII 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
........ASPEK PENGETAHUAN 

3. Memahami, menerapkan, 
dan menganalisis 
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan 
mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya  tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
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KOMPETENSI INTI KELAS SMA/MA 

X XI XII 

4. Mengolah, menalar, dan 

menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan 

mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah 

keilmuan. .....ASPEK 

KETRAMPILAN 

4. Mengolah, menalar, dan 

menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, 

serta mampu 

menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

4. Mengolah, menalar, 

menyaji, dan mencipta 

dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri 

serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan 

mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah 

keilmuan. 
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KI-3 Memahami, menerapkan,  

dan menganalisis  

pengetahuan faktual,  

konseptual, prosedural, dan  

metakognitif berdasarkan  

rasa ingin tahunya … 

KI-4 Mengolah, menalar, dan 

menyaji dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif 

dan kreatif, … 

KI-1: 

Menghayati dan 

mengamalkan 

ajaran agama 

yang dianutnya  

KI - 2:Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

percaya diri, dan cinta 

tanah air dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, 

tetangga, dan guru. 
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FASILITAS/SARPRAS SMAN 21 JAKARTA 

• R. Laboratorium : 

a. Lab. Fisika 

b. Lab. Kimia 

c. Lab. Biologi 

d. Lab. Bahasa 

e. Lab. TIK 

• Aula 

• Ruang Tata Usaha 

• GOR yang berlokasi di Gedung B 

 

 

 

 

 

8 



9 17/10/2014 

RUANG PIKET  

HALAMAN SEKOLAH 

FASILITAS/SARPRAS SMAN 21 JAKARTA 



FASILITAS/SARPRAS  SMAN 21 JAKARTA 
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RUANG GURU 



FASILITAS/SARPRAS SMAN 21 JAKARTA 

• Ruang Kelas yang dilengkapi dengan Kipas 
Angin, AC, LCD, Speaker aktif kelas & 
microphone 
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FASILITAS/SARPRAS  SMAN 21 JAKARTA 
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PERPUSTAKAAN 



FASILITAS/SARPRAS  SMAN 21 JAKARTA 
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    MASJID IBNU SINA YANG MASIH DALAM RENOVASI 





TATA TERTIB SMAN 21 JAKARTA 
Kewajiban Siswa 

 Memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan 
sekolah sesuai dengan tata tertib siswa yang telah 
dibagikan di awal tahun pelajaran 

 Setiap hari memakai sepatu hitam (kets), ikat pinggang 
hitam dan kaos kaki berwarna putih 

Rambut dipangkas rapi, tidak menutupi leher kemeja 
dan daun telinga (pria) serta tidak diberi warna 

 Kehadiran siswa di sekolah  

1.1. Pukul 06.15 WIB, siswa sudah berada di sekolah 

1.2. Pukul 06.30 WIB, gerbang ditutup. Siswa yang 
terlambat lebih dari pukul 06.40 WIB didata oleh 
Bapak/Ibu Guru yang bertugas. 
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TATA TERTIB SMAN 21 JAKARTA 
Larangan – larangan  

Setiap siswa dilarang melakukan hal – hal sebagai berikut: 

1. Meninggalkan sekolah selama KBM berlangsung tanpa 
seizin guru piket 

2. Menerima tamu secara langsung, kecuali seizin guru 
piket 

3. Berada diluar kelas pada saat jam pelajaran 
berlangsung atau pada saat pertukaran jam pelajaran, 
kecuali seizin guru piket 

4. Merusak fasilitas sekolah 

5. Berada di lingkungan sekolah maksimal 60 menit 
setelah bel pelajaran berakhir, kecuali ekskul dan seizin 
kepsek. 
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TATA TERTIB SMAN 21 JAKARTA 
Larangan – larangan  
6. Memakai perhiasan, bersolek, dan berhias yang 

berlebihan. 
7. Membawa uang yang berlebihan dan meninggalkan 

barang berharga di dalam kelas sewaktu jam istirahat 
dan olahraga. 

8. Membawa rokok atau merokok di lingkungan sekolah. 
9. Mengambil atau merusak harta benda sekolah atau 

milik perorangan. 
10. Memakai baju, celana atau rok ketat (sempit) dan ada 

coretan. 
11. Memalsukan tanda tangan Kepsek, guru, karyawan, 

guru, dan Orang tua serta memberikan surat 
keterangan palsu. 
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TATA TERTIB SMAN 21 JAKARTA 
Larangan – larangan  

12. Membawa senjata api, senjata tajam dan sejenisnya 
yang tidak ada hubungannya dengan sekolah 

13. Membawa, menyimpan, memakai dan mengedarkan 
buku bacaan, film, kaset, atau media lainnya yang 
bertentangan dengan pendidikan 

14. Membawa, menyimpan, memakai dan mengedarkan 
obat – obatan terlarang (Narkoba) serta minuman yang 
memabukkan (miras)  

15. Berkelahi secara perorangan maupun kelompok 
didalam maupun diluar sekolah 

16. Menggunakan / mengaktifkan handphone saat KBM 
berlangsung, kecuali seizin guru 
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KEGIATAN EKSTRAKURIKULER & 

PEMBINA EKSKUL 
 
Bidang Keterampilan 
  KIR   : Irfan Septiano, S.Pd 
  English Club  : Drs. Budi Martedja 
 
 
Kepemimpinan 
 PASKIBRA   : Dra. Taslimah 
 Pramuka   : Asep Supriadi, S.Pd   
       & Suyamti, S.Pd 
 
Apresiasi Seni 
 TEATER   : Dra. Tri Kurnia 
 PADUAN SUARA  : Dra. Meilina Nainggolan  
 TRADISIONAL DANCE : Dra. Meilina Nainggolan 
 DANCE    : Dra. Rohani Manurung 
 CHEER   : Nani Kusmiyati, S.Pd 
 OBJECT   : Kamil Ahmad, S.Pd 
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KEGIATAN EKSTRAKURIKULER & 

PEMBINA EKSKUL 
 

Olahraga 
 Pencak Silat, Basket  : Jeje Nursabah, S.Pd 
 Futsal    : Saksi Ginting, S.Pd 
 Bulu Tangkis    : Feryandi, S.Pd 
 
 
Kesehatan 
 Kader Kesehatan Remaja (KKR) : Titi Yuliatiningsih, S.Pd 
 Palang Merah Remaja (PMR) : Suyamti, S.Pd 
 
 
Bidang Ketaqwaan 
 ROHIS (Kerohanian Islam) : Dra. Hj. Nur’aini 
 ROKRIS (Kerohanian Kristen) : Dra. Rosmawati 
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PEMBENTUKAN WOTK 
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WOTK WALIKELAS 

PESERTA 
DIDIK 

KEMAJUAN/PRESTASI 
PESERTA DIDIK 



THANK YOU 
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