
ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA 

PATROLI KEAMANAN SEKOLAH 

SMA NEGERI 1 BOYOLANGU 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan : 

1. Patroli Keamanan Sekolah yang selanjutnya disebut PKS adalah 

ekstrakulikuler di SMA Negeri 1 Boyolangu yang bertujuan untuk 

mengembangkan kepribadian siswa untuk turut serta mewujudkan 

keamanan dilingkungan sekolah dan menjadi pelopor keselamatan 

berlalu lintas 

2. Organisasi adalah sebuah perkumpulan atau wadah bagi 

sekelompok orang untuk bekerjasama, terkendali dan terpimpin 

untuk tujuan tertentu 

3. Pembina adalah guru SMA Negeri 1 Boyolangu yang ditugaskan 

melalui Surat Keputusan dan/atau Surat Perintah Tugas (SPT) 

untuk menjadi Pembina PKS sesuai dengan waktu yang ditentukan 

4. Anggota PKS adalah siswa SMA Negeri 1 Boyolangu yang telah 

mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar PKS dan dilantik menjadi 

anggota 

5. Pengurus adalah anggota PKS yang dipilih untuk menjalankan 

organisasi PKS selama 1 periode kepemimpinan berdasar visi dan 

misi PKS melalui pelaksanaan program kerja 

6. Alumni adalah siswa dan/atau lulusan SMA Negeri 1 Boyolangu 

yang telah melaksanakan tugas sebagai pengurus PKS dan masih 

bersedia untuk turut serta mendukung program kerja kepengurusan 

7. Angkatan PKS adalah tahun anggota dilantik sebagai anggota PKS 

setelah mengikuti Diklat Dasar PKS 

 

BAB II 

FUNGSI, TUJUAN DAN TUGAS PKS 

 

Pasal 2  

Fungsi dibentuknya PKS adalah membangun kedisiplinan, 

tanggungjawab dan kepemimpinan untuk mempersiapkan pemuda yang 

memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan berwawasan kebangsaan 

 

Pasal 3 



PKS dibentuk dengan tujuan membangun kesadaran siswa untuk turut 

serta mewujudkan keamanan dilingkungan sekolah dan menjadi 

pelopor keselamatan berlalu lintas 

 

Pasal 4 

PKS bertugas untuk : 

a) Melaksanakan pengaturan lalu lintas pada jam masuk dan pulang 

sekolah serta pengaturan lalu lintas pendukung pada 

penyelenggaraan kegiatan sekolah 

b) Membuat manajemen dan rekayasa lalu lintas di lingkungan sekolah 

dan manajemen dan rekayasa lalu lintas sementara pada 

penyelenggaraan kegiatan sekolah khususnya terkait pengaturan 

parkir, penataan rambu sementara, dan pengaturan lain terkait lalu 

lintas. 

c) Melaksanakan tindakan pengamanan represif dengan melakukan 

pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak kriminal 

dilingkungan sekolah. 

d) Memberikan dukungan pengamanan pada penyelenggaraan kegiatan 

sekolah 

e) Tugas bantuan untuk penegakan kedisiplinan siswa 

 

BAB III 

KOMPONEN ORGANISASI 

 

Pasal 5 

Komponen Organisasi PKS SMA Negeri 1 Boyolangu terdiri dari : 

a) Lambang PKS 

b) Janji PKS 

 

Pasal 6 

Lambang PKS sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a) adalah 

lambang khusus untuk PKS SMA Negeri 1 Boyolangu yang didalamnya 

memuat filosofi tentang visi dan misi PKS dalam jangka panjang. 

 

Pasal 7 

Lambang 

Patroli Keamanan Sekolah SMA Negeri 1 Boyolangu memiliki lambang 

organisasi sebagai refleksi semangat untuk pencapaian visi dan misi 

PKS yang memiliki arti : 

a) Xxxx 

b) Xxxx 

c) Xxxx 

d) Xxxx 

e) Xxxx 

 



Pasal 8 

Janji Anggota 

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PKS, anggota berpegang 

teguh pada janji yang berbunyi : 

Kami anggota PKS SMA Negeri Boyolangu : 

a) Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b) Mengabdi dengan Ikhas dan Bertanggungjawab 

c) Berprilaku jujur dan disipin dalam bertugas 

d) Menjaga nama baik almamater organisasi dan sekolah 

 

Pasal 9 

a. Janji PKS sebagaimana dimaksud pada pasal … adalah janji untuk 

anggota PKS SMA Negeri 1 Boyolangu yang diucapkan pada saat 

penyelenggaraan kegiatan Intern PKS 

b. Pengucapan janji PKS dilakukan dengan dipimpin oleh 1 (satu) orang 

anggota PKS yang mengucap nomor dan kalimat untuk kemudian 

diucap ulang oleh anggota PKS yang hadir pada lokasi setempat 

dengan posisi tubuh sikap sempurna 

 

Pasal 10 

Visi dan Misi 

Sebagai organisasi yang memiliki orientasi masa depan yang baik, 

mampu menumbuhkan komitmen dan mendukung perkembangan SMA 

Negeri 1 Boyolangu, PKS memiliki visi organisasi yang diharapkan 

memberikan semangat dan motivasi anggota dalam menjalankan tugas 

yang berbunyi : 

……………………………………………….. 

 

Pasal 11 

Untuk mewujudkan visi PKS ditetapkan misi jangka panjang yang 

terdiri sebagai berikut : 

a. Xxxx 

b. Xxxx 

c. Xxxx 

d. Xxxx 

e. Xxxx 

 

BAB IV 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

Pasal 12 

Anggota 

1) Siswa SMA Negeri 1 Boyolangu berhak untuk mendaftarkan diri 

sebagai anggota PKS 



2) Berdasarkan pelaksanaan tugas PKS, dalam kondisi tertentu 

keanggotaan PKS menjadi wajib bagi siswa SMA Negeri 1 Boyolangu 

jika penerimaan anggota disetiap tahun angkatan kurang memenuhi 

jumlah minimal anggota PKS. 

3) Ketentuan jumlah anggota sebagaimana disebut nomor 2 disebut 

dengan istilah Wajib PKS. 

4)  Penerimaan anggota berdasar ketentuan wajib PKS paling sedikit 2 

(dua) siswa setiap kelas dengan sekurang – kurangnya memiliki 4 

(empat) anggota PKS Perempuan pada setiap angkatan. 

 

Pasal 13 

Anggota PKS sebagaimana dimaksud pada pasal 12 berkedudukan 

dalam struktur organisasi PKS yang berlaku selama menjadi anggota 

aktif dan memperpanjang keanggotaan setiap 6 (enam) bulan melalui 

keikutsertaan dalam kegiatan PKS 

 

Pasal 14 

Siswa SMA Negeri 1 Boyolangu yang menjadi anggota PKS memiliki 

kewajiban dan hak sebagai berikut : 

a. Kewajiban 

 Melaksanakan semua tugas sesuai dengan arahan dan petunjuk 

dari Pengurus PKS 

 Mengikuti Diklat 

b. Hak 

 Mendapatkan nilai ektrakulikuler PKS pada raport siswa 

 Memperoleh sertifikat dan piagam anggota/peserta Diklat yang 

diselenggarakan PKS 

 

Pasal 15 

Penerimaan anggota PKS pada setiap periode dilakukan dengan : 

a. Sosialisasi penerimaan dengan memberikan pengarahan di ruang 

kelas, melalui brosur, media sosial, maupun media informasi lain 

yang sesuai. 

b. Dalam keadaan tertentu, penerimaan anggota PKS dapat dilakukan 

dengan mewajibkan setiap kelas memiliki anggota PKS paling sedikit 

2 (dua) orang yang dilaksanakan dengan persetujuan Pembina PKS. 

 

Pasal 16 

Pengurus PKS dapat menggunakan tenaga sukarela yang direkrut 

untuk kepentingan kegiatan atau tugas tertentu. yang dilakukan jika : 

a. Jumlah Anggota PKS aktif tidak mampu memenuhi jumlah minimal 

pada tugas yang diberikan. 

b. Kurang adanya Anggota yang sesuai untuk ditempatkan pada 

pelaksanaan tugas tertentu. 



Tenaga sukarela diatas untuk selanjutnya disebut anggota PKS 

Cadangan 

 

Pasal 17 

Anggota PKS Cadangan dapat difungsikan melaksanakan tugas PKS 

dengan beban kerja yang sama dengan anggota PKS aktif dalam hal : 

a. Perbantuan pengamanan kegiatan sekolah 

b. Perbantuan penyelenggaraan kegiatan PKS baik intern maupun 

ekstern 

Anggota PKS diperkenankan menggunakan atribut secara terbatas 

hanya pada saat pelaksanaan tugas tersebut 

 

Pasal 18 

pengurus 

1) Anggota PKS berhak untuk dipillih sebagai Pengurus PKS pada 

setiap masa kepengurusan 

2) Struktur kepengurusan PKS terdiri dari : 

 Ketua 

 Sekretaris 

 Bendahara 

 Seksi Pengaturan Lalu Lintas 

 Seksi Pengamanan 

 Seksi Perlengkapan 

 Perwakilan OSIS 

3) Pengurus bertanggungjawab kepada OSIS dan Pembina PKS 

4) Pergantian masa kepengurusan dilaksanakan setiap 12 bulan atau 

paling lambat 15 bulan terhitung sejak dilaksanakan serah terima 

kepengurusan 

5) Dalam kondisi tertentu pergantian kepengurusan dapat 

dilaksanakan kurang dari 12 bulan apabila : 

 Ketua tidak mampu melaksanakan amanat organisasi 

 Dikeluarkan dari sekolah 

 Mengundurkan diri 

6) Penentuan calon Ketua PKS dilakukan oleh Pengurus PKS yang 

masih bertugas berdasar kriteria calon yang disesuaikan dengan 

kondisi / tuntutan tupoksi organisasi pada setiap angkatan 

7) Pemilihan Ketua dilaksanakan melalui voting dari anggota satu 

angkatan dengan memilih 1 (satu) calon ketua 

Dalam kondisi tertentu Ketua dapat dipilih melalui penunjukan 

langsung jika tidak ada calon yang bersedia menjadi Ketua 

 

Pasal 19 



Pengurus PKS berkedudukan sebagai pengelola Organisasi dan 

pelaksana pencapaian visi PKS jangka panjang melalui program kerja 

yang dibuat pada setiap periode kepengurusan. 

 

Pasal 20 

Anggota PKS sebelum dilantik sebagai pengurus wajib mengikuti 

pendidikan pembentukan pengurus yang akan dijelaskan pada BAB 

Pendidikan dan Latihan 

 

Pasal 21 

Secara garis besar ketentuan yang harus diperhatikan dalam pergantian 

pengurus adalah : 

a) Pengurus yang masih aktif wajib menentukan calon ketua paling 

sedikit 2 (dua) calon dengan kriteria disesuaikan dengan kondisi / 

tuntutan tupoksi organisasi dimasa kepengurusan berikutnya. 

b) Pemilihan ketua baru diselenggarakan oleh pengurus aktif melalui 

votting dengan hak suara hanya dari calon pengurus 

c) Dalam hal penunjukan ketua secara langsung, pengurus dapat 

melakukan seleksi tertutup antara pembina dan pengurus melalui 

metode tanya jawab tatap muka. 

d) Setelah terpilih sebagai ketua, selambat-lambatnya dalam 2 minggu 

ketua terpilih wajib memilih sekretaris, bendahara, seksi pengaturan 

lalu lintas, seksi pengamanan, seksi perlengkapan dan perwakilan 

OSIS untuk kemudian dilaporkan kepada Pembina dan Grup 

Guardian Chronicle 

e) Setiap seksi dalam kepengurusan PKS paling sedikit 2 (dua) orang, 

sedangkan sekretaris, bendahara dan perwakilan OSIS masing-

masing berjumlah 1 (satu) orang. 

 

Pasal 22 

Tugas dan tanggungjawab pengurus adalah : 

a) Ketua 

 Memimpin organisasi PKS selama masa kepengurusan dengan 

bertanggungjawab kepada Pembina PKS 

 Menkoordinasi pelaksanaan program kerja 

 Memimpin rapat dan penyelenggaraan kegiatan PKS 

 Membuat dan menyerahkan nilai raport anggota PKS kepada 

Pembina 

 Memberikan teguran kepada pengurus dan anggota PKS 

b) Sekretaris 

 Melaksanakan tugas terkait administrasi organisasi 

 Menyusun Proposal dan notulen hasil rapat 

 Mempublikasikan pengumuman dan hasil pelaksanaan kegiatan 

di media social 



c) Bendahara 

 Melaksanakan tugas terkait administrasi keuangan 

 Mencatat sirkulasi dana PKS 

 Menyimpan uang kas PKS 

d) Seksi Pengaturan Lalu Lintas 

 Melakukan pengaturan jadwal tugas lalu lintas 

 Melakukan penertiban dan pendisiplinan tugas lalu lintas 

 Membuat manajemen dan rekayaksa lalu lintas di sekolah dan 

pada saat penyelenggaraan kegiatan sekolah 

e) Seksi Keamanan 

 Melakukan patroli pengawasan harian 

 Melakukan infentarisasi daerah rawan dan sistem pengamanan 

pada penyelenggaraan kegiatan sekolah 

f) Seksi Perlengkapan 

 Menginfentarisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan 

tugas PKS 

 Mempersiapkan sarana dan prasarana tugas pada keadaan siap 

tugas 

 Menyimpan rambu sementara 

g) Perwakilan OSIS 

 Sebagai mediator komunikasi antara OSIS dan PKS 

 Melakukan sinkronisasi peran PKS dalam prosedur pengamanan 

kegiatan sekolah yang diselenggarakan OSIS dan ekstrakulikuler 

lain 

 

Pasal 23 

Perwakilan OSIS dalam hal ini adalah pengurus yang menjadi wakil PKS 

dalam kepengurusan OSIS yang bertanggungjawab kepada Ketua PKS 

dan bukan merupakan komponen yang berdiri dalam struktur 

kepengurusan 

 

Pasal 24 

Dalam keadaan tertentu ketua dapat merangkap sebagai sebagai 

perwakilan OSIS apabila terjadi keterbatasan jumlah pengurus yang 

ditempatkan pada setiap seksi 

 

Pasal 25 

Pengurus wajib melaksanakan Pergantian Organisasi yang dalam hal ini 

disebut Re-Organisasi selambat-lambatnya dilaksanakan 4 bulan 

setelah kegiatan MOS Siswa baru. 

 

Pasal 26 

Pembina 



Sebagai komponen pendukung organisasi dari tenaga pendidik, PKS 

dibina oleh Guru SMAN 1 Boyolangu yang berperan dalam : 

a) memberikan dukungan pelaksanaan tugas PKS 

b) memberikan persetujuan program kerja 

c) memberikan persetujuan penyelenggaraan kegiatan 

d) setiap pergantian Pembina PKS, pengurus wajib memberikan Modul 

Materi Pembinaan PKS kepada pembina baru 

 

Pasal 27 

Pembina PKS sebagaimana dimaksud pada pasal 26 berkedudukan 

sebagai pemantau dan pembimbing Pengurus PKS dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawab serta memberi persetujuan terhadap usulan 

program kerja 

 

Pasal 28 

Alumni 

1) Sebagai upaya untuk menjalin komunikasi PKS disetiap angkatan, 

dibentuk forum alumni yang anggotanya terhitung dari alumni 

SMAN 1 Boyolangu tahun 2008 sebagai titik awal dimulainya 

pengoganisasian PKS. 

2) anggota masuk dalam forum Alumni PKS setelah menyelesaikan 

masa kepengurusan PKS 

3) Alumni berperan dalam memberikan kontribusi yang berkaitan 

dukungan materi, bantuan dana, solusi penyelesaian masalah dan 

sharing ilmu pengetahuan lain yang bermanfaat bagi anggota PKS 

4) Alumni tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap 

penyelenggaraan program kerja pengurus aktif 

5) Jika Program Kerja pengurus tidak dapat berjalan, alumni memiliki 

hak menegur dan meminta penjelasan 

 

Pasal 29 

Alumni sebagai komponen organisasi diluar pengurus aktif, 

diperkenankan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan 

program kerja PKS berupa : 

a. Dana 

b. Perlengkapan 

c. Birokrasi 

d. Sumber daya Instruktur 

 

Pasal 30 

Sebagai sarana komunikasi antar anggota PKS yang telah 

menyelesaikan masa kepengurusannya, gabungan dari Alumni PKS di 

setiap angkatan dapat bergabung dengan Forum Alumni PKS yang 

anggotanya terhitung dari alumni SMA Negeri 1 Boyolangu lulusan 



tahun 2008 dan masih bersedia untuk turut membangun organisasi 

PKS. 

 

Pasal 31 

Alumni diperkenankan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan 

pengurus PKS sebagai undangan sesuai batas waktu yang ditentukan 

oleh pengurus. 

 

BAB V 

PENDIDIKAN DAN LATIHAN 

 

Pasal 32 

1) PKS SMA Negeri 1 Boyolangu menyelenggarakan Pendidikan dan 

Latihan untuk anggota PKS yang terdiri dari : 

 Diklat Dasar 

 Latihan Mingguan 

 Diklat Pembentukan 

2) Anggota PKS baru wajib mengikuti Diklat Dasar yang 

diselenggarakan oleh Pengurus PKS 

3) instruktur Diklat PKS bersumber dari : 

 Pembina 

 Pengurus PKS 

 Instansi Pemerintah 

 Alumni 

4) Materi Diklat PKS disusun dalam buku pedoman materi PKS yang 

diperbarui dan diperbanyak pada setiap masa kepengurusan 

 

Pasal 33 

Diklat Dasar Pertama dilaksanakan selambatnya-lambatnya 1 (satu) 

bulan setelah pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) dengan 

penyampaian materi paling sedikit 3 (tiga) kali pertemuan. 

 

Pasal 34 

Diklat Dasar Dilaksanakan dengan tujuan untuk pengenalan dan 

penguasaan materi Dasar PKS dengan target utama : 

a. Anggota siap tugas Lalu Lintas 

b. Anggota dapat ditugaskan sebagai bantuan tugas pengamanan 

c. Anggota termotivasi untuk aktif dalam ekstrakulikuler PKS 

 

Pasal 35 

Materi Diklat Dasar Pertama terdiri dari : 

a. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 

b. Pengenalan tugas dan tanggung jawab PKS 

c. Pengenalan 12 Isyarat Pengatur Lalu Lintas 



d. Teknik Pengamanan 

e. Pelatihan Baris Berbaris 

 

Pasal 36 

Sumber daya Instruktur untuk memberikan pelatihan dalam Diklat 

dasar PKS berasal dari : 

a) Pembina PKS 

b) Instansi Pemerintah 

c) Pengurus PKS 

d) Alumni 

 

Pasal 37 

Setelah dilaksanakan Diklat dasar, peserta dilantik sebagai anggota PKS 

dan berhak menggunakan tanda kecakapan sebagai pengatur lalu lintas 

yang dipasang di seragam sekolah yang ditentukan 

 

Pasal 38 

Anggota baru yang telah dilantik wajib melaksanakan tugas praktek 

pengaturan lalu lintas dengan diawasi langsung oleh Pembina dan/atau 

Pengurus PKS serta bertugas dalam pengamanan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh sekolah. 

 

Pasal 39 

Latihan mingguan anggota PKS dilaksanakan paling sedikit 2 kali setiap 

bulan dengan sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 2 jam setiap 

kali latihan 

 

Pasal 40 

Materi Latihan Mingguan terdiri dari : 

a) Pendidikan Penerapan Bela Negara 

b) Pembahasan UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ 

c) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Pengaturan, Penjagaan dan 

Pengawalan) 

d) Manajemen Pengamanan 

e) Beladiri Polri 

f) Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) 

g) Latihan Baris Berbaris 

h) Penyiapan keikutsertaan Lomba 

i) Pengetahuan lain yang mendukung pelaksanaan tugas PKS 

 

Pasal 41 

Sumber daya Instruktur dalam Latihan Mingguan PKS berasal dari : 

a. Pembina PKS 

b. Instansi Pemerintah 

c. Alumni 



d. Pengurus PKS 

 

Pasal 42 

Pengurus wajib menyediakan absensi untuk memantau keikutsertaan 

anggota dan diperkenankan membuat tes singkat untuk menilai tingkat 

pemahaman anggota 

 

Pasal 43 

Anggota yang telah mengikuti latihan mingguan sebelum dipilih sebagai 

pengurus PKS wajib mengikuti Diklat Pembentukan PKS yang 

dilaksanakan paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan MOS. 

 

Pasal 44 

Diklat Pembentukan bertujuan sebagai media pembekalan kemampuan 

dan pengetahuan anggota dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus 

PKS serta memberikan pendalaman visi misi PKS pada jangka panjang 

 

Pasal 45 

Materi Diklat Pembentukan terdiri dari : 

a) Pendidikan Penerapan Bela Negara 

b) Bedah Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga 

c) Manajemen Kepengurusan PKS (penyusunan program kerja, 

pengelolaan keuangan, penyusunan proposal, pembinaan anggota, 

penyelenggaraan lobi antar organisasi dan institusi) 

d) Latihan Dasar Kepemimpinan 

 

Pasal 46 

Sumber daya Instruktur untuk memberikan pelatihan dalam Diklat 

Pembentukan dapat berasal dari : 

a) Pembina PKS 

b) Instansi Pemerintah 

c) Pengurus PKS 

d) Alumni 

 

Pasal 47 

Dalam pelaksanaan setiap Diklat, pengurus diperkenankan untuk 

mencetak piagam sesuai dengan materi pelatihan atas persetujuan dari 

Pembina PKS dan Instansi yang bersangkutan 

 

Pasal 48 

Pelaksanaan Latihan Mingguan dan Diklat PKS ditekankan untuk 

diselenggarakan di lingkungan SMA Negeri 1 Boyolangu 

 



BAB VI 

PROGRAM KERJA 

 

Pasal 49 

Pengurus yang telah dibentuk wajib membuat program kerja untuk 

diserahkan kepada Pembina PKS paling lambat 2 (dua) minggu setelah 

serah terima kepengurusan 

 

Pasal 50 

Program kerja yang disusun paling sedikit harus memuat : 

a) Jenis kegiatan (Diklat, Kunjungan, Acara Intern, Acara Ekstern) 

b) Rencana bulan penyelenggaraan 

c) Target peserta 

d) Sumber dana 

e) Hasil yang ingin dicapai 

 

Pasal 51 

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan yang sumber dananya berasal dari 

OSIS, Pengurus PKS wajib membuat Proposal untuk disetujui sekurang-

kurangnya oleh Ketua OSIS, Pembina PKS, Pembina OSIS, Wakasek 

Kesiswaan dan Kepala Sekolah. 

 

Pasal 52 

Proposal Yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat : 

a) Latar belakang 

b) Maksud dan Tujuan 

c) Rencana Waktu Pelaksanaan 

d) Jumlah Peserta 

e) Susunan Acara 

f) Anggaran Dana 

 

Pasal 53 

Setelah dilaksanakannya kegiatan, pengurus wajib membuat laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Pembina PKS dan 

Wakasek Kesiswaan dengan sekurang-kurangnya memuat :  

a) Latar belakang 

b) Realisasi waktu pelaksanaan 

c) Jumlah peserta 

d) Hasil yang telah dicapai 

e) Realisasi anggaran dana 

 

Pasal 54 

Anggaran dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan 

program kerja kepengurusan berasal dari : 

a) alokasi dana OSIS untuk PKS 



b) Iuran Anggota 

c) Sumbangan Alumni 

d) Sumber pendapatan lain yang sah. 

 

Pasal 55 

Kegiatan yang sumber dananya tidak menggunakan alokasi dana OSIS, 

proposal yang dibuat disampaikan kepada Pembina PKS yang 

ditindaklanjuti dengan persetujuan Pembina baik secara lisan atau 

tertulis 

 

Pasal 56 

Pengurus dalam masa akhir jabatannya wajib membuat laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Ketua OSIS, Pembina 

PKS dan Wakasek Kesiswaan dalam bentuk dokumen cetak yang 

memuat : 

a) Realiasi Program Kerja 

b) Jumlah Peserta 

c) Anggaran dana 

 

BAB VII 

KEUANGAN 

 

Pasal 57 

Untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja, dialokasikan dana 

untuk PKS yang besarnya disesuaikan dengan anggaran dana pada 

OSIS SMA Negeri 1 Boyolangu 

 

Pasal 58 

Dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu, pengurus dapat bekerjasama 

dengan sponsor untuk memberikan dukungan dana melalui perjanjian 

tertulis antara kedua belah pihak 

 

Pasal 59 

Pengurus PKS wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan 

disetiap akhir masa kepengurusan 

 

Pasal 60 

Dana PKS digunakan seoptimal mungkin untuk mendukung program 

kerja kepengurusan dan hanya dapat dicairkan oleh perintah Ketua 

PKS 

 

Pasal 61 

Sumber pendapatan PKS berasal dari : 

a) Dana OSIS 

b) Sumbangan Alumni 



c) Kerjasama Sponsor, dan 

d) Usaha – usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga 

 

BAB VIII 

PENUTUP  

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 

 

Pasal 62 

Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah 

Tangga (ART) hanya dapat diubah atas persetujuan Rapat Umum 

Anggota yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut. 

 

Pasal 63 

Pelaksanaan rapat umum harus dihadiri oleh Pembina dan sekurang-

kurangnya melibatkan senior pada 2 tingkat angkatan sebelumnya. 

 

 

. 

 

 
ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA INI DIBUAT OLEH : 

DENNI PRAMA SASMITA 
Ketua PKS SMAN 1 Boyolangu Kab. Tulungagung tahun 2005-2007 

Email  : dennisasmita@yahoo.co.id 

Blog : dennisasmita.wordpress.com 

FB : denni sasmita 

HP : 085735001999 

Untuk bahan rujukan pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga 

Patroli Keamanan Sekolah tingkat SMP dan SMA  

mailto:dennisasmita@yahoo.co.id

