
MAKNA LOGO OSIS 

(seuai Buku Pedoman Pelaksanaan OSIS pasal 3 ayat 2, 3, dan 4) 

 

Catatan: 
1. Untuk memunculkan kekhasan SMA Santa Maria Yogyakarta, tetapi tetap mempertahankan makna 

Lambang OSIS yang bersifat nasional, maka menetapkan lambang OSIS SMA Santa Maria 

Yogyakarta sebagai berikut: 
         Pelangi                         Bunga Bintang sudut lima 

              Merah Putih                                             dan 5 kelopak daun bunga 

      

       Tangan terbuka         Kunci Pas 
                    

                      Lingakaran 

         17 Butir padi,       
         8 Lipatan pita,    Buku Terbuka 

         4 buah kapas, dan  

         5 daun kapas              Biduk                   
     

2. Logo OSIS (khusus SMA Santa Maria Yogyakarta) hanya digunakan untuk administrasi (seperti surat 
menyurat, proposal, LPJ, berita acara, Pedoman Pelaksana, dll).  

 

3. Arti Lambang: 

1) Bunga bintang sudut lima dan lima kelopak daun bunga: 
Generasi muda adalah bunga harapan bangsa dengan bentuk bintang sudut lima menunjukkan 

kemurnian jiwa siswi yang berintikan Pancasila.  

Para siswi berdaya upaya melalui lima jalan dengan kesungguhan hati, agar menjadi warga negara 
yang baik dan berguna.  

Kelima jalan tersebut dilukiskan dalam bentuk lima kelopak daun bunga, yaitu abadi, adab, ajar, 

aktif, dan amal. 
2) Buku terbuka: 

Belajar keras menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan sumbangsih siswi terhadap 

pembangunan bangsa dan negara. 

3) Kunci Pas: 
Alat kerja yang dapat membuka semua permasalahan dan kunci pemecah dari segala kesulitan. 

Kemauan bekerja keras akan menumbuhkan rasa percaya pada kemampuan diri dan bebas dari 

ketergantungan pada belas kasihan orang lain/menumbuhkembangkan pribadi yang mandiri, 
berprestasi, dan berpribadi.  

4) Tangan Terbuka: 

Kesediaan menolong orang lain yang lemah, sesama siswi, dan masyarakat yang memerlukan 

bantuan serta pertolongan, dengan sikap mental yang baik dan bertanggungjawab. 
5) Biduk atau Perahu: 

Biduk atau perahu yang melaju di lautan hidup menuju masa depan yang lebih baik, yaitu tujuan 

nasional yang dicita-citakan. 
6) Pelangi Merah Putih: 

Tujuan nasional yang dicita-citakan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, 

yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera baik material maupun spiritual, dan 
Warna Merah Putih: 

Warna kebangsaan Indonesia yang mengambarkan hati suci dan berani membela kebenaran. 

7) Tujuh Belas Butir Padi, delapan Lipatan Pita, Empat buah Kapas, dan Lima Daun Kapas:  
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Menggambarkan tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa penegakan jembatan emas 

kemerdekaan Indonesia mengandung nilai – nilai perjuangan ’45 yang harus dihayati para siswi 
sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Kemerdekaan yang telah 

ditebus dengan mahal perlu diisi dengan partisipasi penuh para siswi. 

8) Warna Kuning: 

Sebagai dasar lambang yaitu warna kehormatan/agung. Suatu kehormatan bila generasi muda 
diberi kepercayaan untuk berbuat baik dan bermanfaat melalui organisasi, untuk kepentingan 

dirinya dan sesama, sebagai salah satu sumbangsih nyata kepada tanah air, bangsa, dan negara. 

9) Warna Coklat: 
Sifat kedewasaan dan sikap rela berkorban bagi tanah air. 

10) Lingkaran Kesatuan 

Linkaran Kesatuan diartikan sebagai persahabatan, persaudaraan, cinta, dan kesatuan, serta 
menggambarkan pemikiran yang dinamis, cepat, berkualitas dan dapat diandalkan. 

 

 


