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Nomor
Lampiran
Perihal

Yth.
Orangtua/Wali Siswa Sekolah Maitreyawira
Di tempat

: 268/ADM/YPM/VI/14
:: INFORMASI PENTING

Salam Damai Sukacita,
Dengan hormat,
Bapak/Ibu yang terkasih, sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak untuk menemukan dan
mengembangkan bakat dan keterampilannya. Sekolah juga sebagai wadah untuk berinteraksi antara anakanak, orang tua dan para guru. Keberhasilan seorang anak tidak hanya tergantung kepada peran guru tetapi
juga peran orangtua dan lingkungan dimana seorang anak berada.
Akhir-akhir ini terjadi beberapa kejadian yang menimpa dunia pendidikan yang membuat cemas bagi
orangtua, guru maupun siswa itu sendiri. Peningkatan pengawasan dan pemberian pemahaman adalah salah
satu cara untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan.
Untuk itu, kami mengajak Bapak/Ibu Orangtua/Wali Siswa untuk memperhatikan dan melaksanakan
beberapa hal berikut :
1. Melarang siswa (terutama putri) memakai pakaian yang tidak berlengan, ketat dan transparan.
2. Melarang siswa memakai celana/rok yang terlalu pendek (disarankan di bawah lutut).
3. Melarang siswa memakai perhiasan dan membawa peralatan elektronik yang berlebihan.
4. Memberikan pemahaman dan penegasan kepada anak tentang “underware rule” yaitu
A. tidak terbuka pada bagian-bagian pribadi
B. tidak membuka pakaian di sembarang tempat
C. memberitahu siapa yang boleh membantu dalam berpakaian (membuka pakaian) dan harus di
tempat yang aman
D. tidak membiarkan dirinya disentuh secara fisik pada bagian yang bersifat pribadi oleh orang
lain serta berteriak jika ada orang yang bertindak aneh, kasar atau mengancam terhadap dirinya.
5. Mengawasi, menegaskan dan memberikan pemahaman kepada anak tentang film yang ditonton dan
buku yang dibaca. Awasi dan tegaskan kepada anak untuk tidak menonton film-film dan membaca
buku atau media sejenisnya yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Periksa gadget
(handphone, ipad, laptop, tablet, komputer atau media sejenisnya) apakah berisi aplikasi, video,
gambar atau sejenisnya yang dapat mempengaruhi mental anak (kekerasan, pornografi).
Kami juga mengharapkan Bapak/Ibu dapat menonton video kartun yang mengajarkan kepada anak agar
terhindar dari kejahatan seksual melalui website sekolah : www.maitreyawira-batam.sch.id
Kerjasama dan dukungan Bapak/Ibu sangat diperlukan demi masa depan anak-anak kita.
Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Jika Bapak/Ibu mendeteksi hal-hal yang aneh, mohon
menghubungi pihak sekolah di nomor berikut ini :
TK 0778 – 467 909
SMP 0778 – 460 274
SMK 0778 - 473 388

SD
0778 – 460 273
SMA 0778 – 468 008
Yayasan Pancaran Maitri

0778 – 462 880

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Kadiv A&U YPM

RIANDU

