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PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENDIDIKAN 

DAN KEBUDAYAAN 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

SMA NEGERI 6 KOTA TANGERANG SELATAN 
Komplek Pamulang Permai I, Pamulang – Tangerang Selatan  15417 Telp.(021)7417023 

Fax.(021)7417023 Email: info@sman6tangerangselatan.sch.id 
 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : ……………………………………………………………………………… 

Tempat, tgl lahir : ……………………………………………………………………………… 

NISN : ……………………………………………………………………………… 

Asal Sekolah : ……………………………………………………………………………… 

 

 

Saya sebagai peserta didik SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan pada tahun pelajaran 2022-2023 dengan 

ini menyatakan bahwa: 

1. Bersedia untuk mentaati dan melaksanakan tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. 

2. Bersedia berpakaian rapi dengan atribut lengkap sesuai yang ditetapkan dalam peraturan sekolah. 

3. Tidak melakukan tindakan/ perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik pribadi, keluarga dan 

sekolah baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. 

4. Bersedia menyelesaikan tugas-tugas belajar baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang menjadi 

kewajiban dalam proses pembelajaran. 

5. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib kepramukaan dan minimal 1 (satu) ekstrakurikuler pilihan       

yang diselenggarakan oleh sekolah. 

6. Bersedia tidak menikah selama menjadi peserta didik di SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. 

 

 

Apabila saya dikemudian hari melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, maka saya siap 

menerima sanksi yang telah ditetapkan dari sekolah dan tidak akan melakukan penuntutan secara hukum 

yang berlaku baik perdata maupun pidana. 

 

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Tangerang Selatan,              2022 

 

 

Menyetujui, 

Orang Tua/ Wali Peserta didik 
 

 

(nama jelas & tanda tangan) (nama jelas & tanda tangan) 

  

mailto:info@sman6tangerangselatan.sch.id


SURAT PERNYATAAN 

BELUM MENIKAH DAN SANGGUP TIDAK MENIKAH 

SELAMA PENDIDIKAN 

DI SMAN 6 KOTA TANGERANG SELATAN 

 

 

 
Yang bertanda dibawah ini : 

1. Nama Siswa : ………………………………………………….. 

2. Jenis Kelamin : ………………………………………………….. 

3. Asal SMP/ MTs : ………………………………………………….. 

4. Alamat Siswa : ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

1. Nama Orang Tua : ………………………………………………….. 

2. Pekerjaan Orang Tua/ wali : ………………………………………………….. 

3. Alamat Orang Tua/ Wali : ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 

 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum  menikah dan tidak akan menikah selama masa 

pendidikan di sekolah. 

 
Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar atau saya melanggar ketentuan diatas saya 

bersedia langsung dikeluarkan dari sekolah tanpa syarat/ tuntutan apapun. 

 
Setelah saya pahami, kemudian saya bacakan di depan Orang Tua/ wali. Saya beserta Orang Tua/ Wali 

membubuhkan tandatangan pada surat pernyataan ini. 

 

 

 

Mengetahui Pamulang, ............................. 20… 

Orang Tua/ Wali Yang Membuat Pernyataan 

 
 

Materai 10000 

 

 

……………………….. ………………………….. 
  



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENTAATI 
DAN MELAKSANAKAN TATA TERTIB SEKOLAH 

SMA NEGERI 6 KOTA TANGERANG SELATAN 

 

 

 
 
Yang bertandatangan dibawah ini: 

 
 

1. Nama Siswa : …………………………………………………….. 

2. No. Induk/ NISN : ………………… 

3. Kelas : X (sepuluh) 

 

 

Saya berjanji dengan sesungguhnya akan mematuhi, mentaati dan melaksanakan tata tertib sekolah dengan 

sebaik-baiknya selama tercatat sebagai siswa SMAN 6 Kota Tangerang Selatan dan bila saya 

melanggarnya, saya bersedia menerima sanksi yang diterapkan di sekolah 

 
Demikian Surat pernyataan ini saya setujui dan ditanda tangani. 

 

 

 
Mengetahui Pamulang,… ......................... 20… 

Orang Tua/ Wali yang Membuat Pernyataan 

 
 

Materai 10000 

 

 
……………………………. ………………………………. 

Nama & tandatangan Orang Tua Siswa bersangkutan 
 


