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A.  Pendahuluan
Pendidikan Menengah Kejuruan sebagai subsistcir dari sistern pendidikan

nasional, tujuan utamanya mempersiapkan peserta didik agar memiliki
kompetensi sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah
dan memenuhi aspek belajar berkelanjutan rnempersiapkan diri menjadi
\ /arganegara yang baik. Atas dasar kedua hal diatas, dikmenjur telah
menempatkan diri pada dua posisi sekaligus, yaitu sebagai institusi pendidikan
formal dan disisi lain menjadi bagian sistem pengembangan sumber daya manusia
yang mampu menghadapi tantangan global. Dalam posisi sebagai institusi
pendidikan foimal, dil<menjur merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional
yang harus mampu mengfungsikan dirinya mengantarkan peserta d.dik untuk
mampu berkembarrg sesuai dengan potensinya, yakni "learning to know, leurning
to do,, learning to be and learning to life tugether". Disisi lain sebagai ins;titusj
pcngembangan SDM, harus lrrsfflpu lnengalitarkan pcscrta didik rnt,:rrcaJtAi
kompetensi/kualifillasi sesuai dengan trrntutan kebutuhan pasar tenaga I<erja alau
masyarakat baik Iokal, nasional, regional, mauplrn glbbal.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran dan posisi yang
strategis dalam sistenr pendidikan nasional di Indonesia. Paling t iclak ada dua
alasan yang menempatkan SMK pada posisi tersebut. Pertama, SVll( telah
menjadi salah satu tempat untuk mencerdaskan dan pcmcnuhan lrak-hah
pendidikan bagi banyak warga negara, Sampai dengan tahun 20fJ5 tercatat arla
2.104.273 siswa yang terdaftar di Sekolah Menengah Kejuruan. Jumlah tesebut
tersebar di 5,856 SMK yang meliputi 1.2.51 SMK Negeri (632.456 siswa) dan
4,605 SMK Swasta (1,471.817 siswa). Kedua, SMK telah memberi konlr ibr,r.si
peni.ing bagi perekonomian Indoncsia melalui perannya d.rlam menyediakln
terraga kerja trampil bagi dunia usaha dan dunia irrdustri.

Fakta menunjukkan bahwa ada keragaman )/al^g cukup berarti dalam
peryelenggaraan SMK di Indonesia, Keragaman tersebut paling tidak dapat
dilihat dari tiga posisi. Pertama, keragaman berlcaitan dengan bidang atau
pr)gram keahlian yang diselenggarakan oleh sekolah. Saat ini tercatat ada bidang
keahlian bisnis dan manajemen, teknik dan industri, seni clan kerajinan, kesehatarr,
pariwisata, kelautan, sosial dan lain-lain, dimana setiap bidanE4 keahlian uremiliki
sej.rmlah program keahlian yang lebih spesifik. Kedua, keragaman berl<aitarr
dengan kuali tas atau kuali f ikasi selcolah, Ini terl ihat dari adanya SMK ylrrgl
berkualifikasi sangat oaik, ba;k, sedang, kurang dan sangat kulang, baik
berdasarkan penilaian forrnal pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasic;rLal
(BAI'{) maupun persepsi masyarakat, Keliga, keragarnan berkaitan clengan status
sekolah antara negeri dan swasta yang masing-masing merniliki karakteristik yang
l<has. Keempat, keragaman berkaitan dengan faktol sosial budaya daerah dan
peraturan sebagai dampak dari otonomi daerah.

Ditcngah nr$ruknyu keragarnan, SMK di berLbagni wiluylh di lrrdonesia
secara bersama-sama dituntut untuk mewuiudkan visi dan misi nasional bidane



penclidikan ktjuruan. Visi dan misi tersebut teftuang dalarn Rencana Strategts
pendidikan menengah Kejuruan (RENSTRA DIKMENJUR) taliun 2005-2009.
Renstra clihmenjur memuat t.raian tentang visi, misi,tujuan. sasaran serta strategi
pelaksanaan dan pengembangan pendidikan menengah kcjuruan secara nasional.
Renstra Dikmenjur merupakan komitmen bersama Direktorat Pembinaan SMI(
(clulu Ditdikmerrjur) Depdiknas, Dinas Pendidikan Propi::si, Dinas Pendidikan
KabupaterVl(ota, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Oleh karena itu,
berbagai pemikiran dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra dikmenjur" harus
menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan di tingkat propinsi,
kabtipaten/kota maupun sekolah.

Adanya keragaman pelaksanaan SMK di satu sisi, dan adanya visi dan
misi nasional cli bidang pendidikan kejuruan disisi lain diperlukan pedoman
pengelolaan SMK yang mampu memberikan rarnbu-rambu Llmum bagi sctiap
Sl4K untuk menjadi araha.r/bingkai pada pencapaian visi dan misi nasional, tanpa.
rnenghilangkan liekhasan karakteristik sekolafr, daerah, maupull ierris sekolah.
Pedoman pengelolaan itu dikenal dengarr Manajeman dan Kepemimpinan Sekolalt
Ir{enengah Ke.jr-rruan. Kegiata;r Ekstrakurikuler sebagai bagiarr
tambahan/penunjang kegiatan kurikuler (bahkan kadang-l<adang pada scliolah
t,ertentu justru kegiatan ekstrakurikuler yarg lebih terkenal dan rnenjadi daya terrik
tertentu calon siswa masuk sekolalr tersebut) haru3 dikelola selaras dengan
prins ip-prins i p m anaj emen dan kepemim-oinan sekol ah menengah kej uruar,.

I|. Manajcmen dan l(epemimpinan Sekolah Menengah l(ejuman '
Tersedianya informasi yang memuat suatu sistem manajemen dan

krpemimpinan SMK sebagai ramtu-rambu umum dapat dijadikan pedornan bagi
SMI( dan para pelaksana sekolah (pimpinan, tenaga kependidikan, karyawan dan
tenaga lainnya) dalarn menjalankan pengelolaen sekolah, untuk niewuiudkan visi,
r risi, dan tu.iLran pcndidikan menengah kejuruan baik pada tingkat sckolalt, cl i lcralL
maupun nasio^tal. lengertian manajemen dan kepemimpinan SMI( rnenyangkut
Jua lral : rnanajcmcn dan kepenlimpinan, Manajemerr dimaksLrdkan scbagai proscs
dalam memberdayakan dan/atau mengkoordinasikan bertragi.i lcomponen
kepcndidikan yang ada di SMK untuk mewu.iudkan visi, ttt isi, clart trt itt i tt l
penciidikan menengah kejurua,r baik pada tingkat sekolah, deraL maupun nasional
secara ef'ektif dan efisien. Sedangkan kepemimpinan menunjuk pada cara atau
gaya oari para pengelola (pimpinan, tenaga kependidikan, karyawan dan tenagtt
lainrrya) di SMI( dalanr menjalankr,n manajemen selcolah untul( mewuir.rdkart visi,
rnisi dan tuju:rn yang telah ditetap!<an. Dalam praksisnya, manajemen dan
kepemimpinan merupakan dua istilah yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan
SMK.
^. 'fujuan Manajemen dan Kcpemimpinan

"l'ujuan proscs manajemen drrt l:epemimpinan di SMK adalah terwu.itrdnya
suatn pengelola,an sekolah yarrg efektif dan efisien sehingga dapat menc;apa.i visi,
misi dan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tingkat sekolah, claeralr.
mauplrn nasional, Tqjua'' umum ylng harus dicapai melalui sistetn nrnna.iemett
cli,n kepeminrpinan SMK sebagai berikut :



o Peningkatan jumlah dan proporsi siswa yang memasuki SMI(, yang berartt

luga peningkatan daya tampung sekolah dari waktu he waktu

. Peningkatar kualitas lulusan pada dimensi kognitif, skill, dan akhlak'

sehingga siap untuk memasuki dunia kerja dan atau rnelanjutl<arr sel<olah

ke jenjang yang lebih tinggi rl
. teilatln t uUun-gun kerjasama (kemitraan) yang konstruktif dengan dur'ria

,roitu dan industri, di dalam dan di luar negeri
. Menu.iu sekolah berstandar nasional/danatau internasional
. Membangun kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Kornpetensi l(erja

Nasional Indonesia dan mampu bersaing di tingkat internasiotral

o Membangun persepsi, sikap dan partisipasi positif masylrallat terhadaJ'r

SMK

b. Prinsip Mannjemen dan Kepcrnimpinan SMI(
Pelaksanaan manajemen clan kepemimpinan di SMI( harLrs bcrpcgang pada

prinsip-prinsip sebagai berikut :
o Normatif. Peiaksan aan mqnajemen dan kepemimpinan SMK harr"rs sejalan

(tidak bertentangan) dengari berbagai norma yang berlaku baik nornla

hukunt, agama tt-orpun adat dair tradisi yan$'dianut oleh masyarakal"

n Profesional. Manajemen dan kepemimpinan SMK harus dircncanalcart dan

dilaksanakan ,r.uru sistematis yakni terprogram dan terukur, dengan

ffrgrrggunakan standard {an ciasar-dasar yang jelas serta melibatkan orilng-

orafrg yalg ahli dan memiliki intr:gritas moral )'ang baik. Perlu ada seleksi

dan pelatihan kePemimPinan

" 
partisipatil. pengelolaan SMK tidak boleh didominasi oleh hanya seorang

atau sekelompoli orang, tetapi harus melibatkan trerbagai unsur vang

penting dan ferkait secara terbuka, aktif dan P'oPc,rsional' Diantaranya

uduluh- guru, tenaga admilistrasi, siswa, orangtga, k6rnite sekolah,

lernbaga pemerintah, perguruan tingqi, dunia 9sah.a dan dunia ittdustri,

LSM, dun l*in-luin. Birbagai keputusan yang diambil dan program yeng

dike^nbangkan harus melibatkan berbagai unsur yang terkait' Prinsip

partisipatii .iuga mengandung makna keharusa.n untul< mengembangkan

kepemirrrpirioi SUf iang dcmokratis, yakni n'engcclopar*nn rllr'rsyriwarah

dan kebersamaan.
o Transparan, Pelaksanaan manajemen dan kepemimpinan sMI( hat'us

terbuka bagi semua pihak yang terlibat dalam sislem, baik bcrkcnaan

dengan manajemen keuangan mauprn program kegiatan, P;ngelolaan

keuangan dan" program keg-iatan harus diketahui oleh guru dan berbagai

pihak long teikait, Ini penting trntuk membangun sistenr perrgawasan

sehingga dapat menghindari berbagai penyimpangan'
. Akuntabel. Pelaksanaan manajemen dan kepernimpinan Sf{K harus

dipertanggurrgiawabkan secara perioclik kepada terbagai pihak yang

terkait, b"rufr penyampaian laporan secara tertulis. Pimpinan sekolah

harus nienyampaikln laporan seiara tertglis secara periodil< kepada {brunt

atau dewan guru tentan g apa yang telah dijalalkannya, setraL{ai rvgjlcl



pertanggungjawaban manajemen, baik berkenaan dengan pr:ngelolaan
keuangan maupun program kegiatan. Laporan pertanggungjar,vaban .iuga
seyogyanya disampaikan kepada orangtua murid atau koniite sckolah dan
pihak-pihak yang lebih luas, seperti dinas penciidikan, dunia usaha/industri
sebagai mitra kerja dan masyarakat umum (melalui media massa).

Komponen lVlanajemen
L Komponen manajemen umum
Proses manajemen sekolah menengah kejuruan melibaikan sejumlah
komponen penting yang perlu dikelola secara serasi dan optimal sehingga
mampu bersinergi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan
metrengah kejuruan. Secara umum ada tiga komponen Lresar yang perlu
mendapat perhatian dan menjadi target proses manajemen cii SMK yang
diletakkan dalam kerangka pendidikan sebagai sebuatr sistr:m yaitu (l) input
(2) process dan (3) output dengan uraian sebagai berikut :
Input. berkaitan dengan tiga fhktor utama. Pertama, bahan yang akan menjadi
masukan bagi proses yang kemudian sering disebut sebagai main input (MI).
Dalam konteks persekolahan (SlaK) main input adalah siswa atau peserta
didik yang masuk ke SMK, dengan segala karakteristik yang melekat padanya.
Misainya tingkat kecerdasan, motivasi, bakat, minat, sikap dan k,ebiasaan
belajar, status sosial ekor^omi dan lain-lain. KgduA, Resources Inp'ut (RI),
yakni menunjuk kepada berbagai aspek di dalam lingkungan sekolah yang
secara langsung berpengaruh dan menjadi alat utama dalam nrenentukan
keberhasilan proses dan hasil kegiatan belajar mengajar" 'Ierrnasuk dalam
komponen resources input diantaranya guru, kepala sekolah, tenaga
pettunjang, kurikulum, sarana dan prasarana, peralatan/media pembelajaran,
sumber belajar, strategi pembelajaran, lingkungan belaiar dan lain-lain,
.Ketigg, Environtmental Inptrt (EI) yaitu berbagai faktor atiru keaclaan di luar
sekolah (masyarakat) yang secara langsung atau tidak ikut berpengaruh
terhadap proses dan hasil-hasil pernbelajaran di sekolah. Environtmental Input
dapat berupa lingkungan fisik, seperti lokasi geografis sekolah, dukungan
sarana./prasarana, infra struktur, transportasi, fasilitas un'^um, dunia usaha dan
industri dan lain-lain. EI juga dapat bcrupa situasi darr kondisi nonfisik yakni
kondisi sosial, ekononri, politik, budaya, kemananar, baik pada level keluarga,
maslarirkat maupun negara.
Process (proses) pada hakekatnya adalah interaksi antara berbagai faktor yang
berasal dari kornponen input untuk mencapai tuluan yarrg telah ditetapkan.
Dalam konteks persekolahan (SMK) proses berarti kegiatan pendidi<an
dan/atau pembelalaran yang l-rerlangsurrg di SMK yang melibatkan komponen
input sebagai bahan dan alatnya. Keberhasilan proses sangat bergantung
kepada kualitas input, baik main input, resources input, nlaupun
environtmental inr,,ut Kerusakan atau kekurangan pada salah satu laktor akan
mengganggr, pelaksanaan proses dan pcncapaian tujuan,
Output adalah produk yang dihasilkan dari lccgiatan proses, Dalnnr l<ontcl<s
persekolahan (SMK), output adalah lulusan yak.ni para siswa vang yang telah
berhasil menyelesaikan seluruh program pendidikan di SMI(. Lulusatr 1'ang



diharaplian dalanr manajemen SMK adalah lulusan yang cerdas secara
intelektual, memiliki ketrampilan kerja yang handal pada bidangnya, serta
memiliki kepribadian dan etos kerja yang positif, Ada tiga indikator obyekt,f
yang diharapkan terpenuhi rJari lulusan SMK yaitu (l) bekerja pac'la dunia
usaha dan industri (2) bekerja secaia mandiri.:*atau wirausaha, atau (3)
rnelaniutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. l(.rmponen-komponen
manajen'en sekolah menengah l"ejuruan diatas dapat digambarkan dalam
garnbar I berikut :
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2. Komponen Itzlanajemen Khusus
Kotnponen Umum manajemcn Jekolah sepi rti digambarkan diatas selanjutnya
perlu dijabarkan ke dakm komponen-komponen yang lebih operasional,
sehingga memudahkan untuk di.iadiken pedonran secara teknis olch SMK,
Secara operasional, ada sedil,.ilnya 8 (delapan) komponen
persel(olahan/kependidikan yang harus rnenjadi target proses manajemen
SMK, yaitu (1) K.urikulum dan Penrbelajaran (2) Kesiswaan (3) Ketenagaan
(4) Sarana dan peralatan (5) Organisasi dan Kelembagaan (6) Keua;'gan dan
Pembiayaan (71 Lingkungan dan Budaya Sel-olah (8) Kerjasama dan
Kemitraan. Seluruh komponen tersebut, secara skematik dapat dilihat pada
gambar 2 berikut :
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Komilrafln
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Kelembagaan

,(etcna0aan

Sarana 8, Alat

Girrnbar 2 :  l (omnone n-komponen Teknis l ,4anajenren 51.v1,

1. Kurikulum dan Pembeiajaran :
Kurikulunr dan pembelajaran merupakan salah satu komponen manajemen

yang paling pentirrg dan utama di SMK. Kurikulum dan pembelajaran menunjuk
pada seperangkat bahan, materi atau kompeter-si yaug harus dikuasai oleh siswa
serta proses atau prosedur pernbelajaran yang harus dijalani untuk mencapai
penp,uasaan tersebut sefta sistem evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan
puncapaian. Secara umum ada tiga aspek utama sebagai hagian dari komponen
krrilculum dan pembelajaran yaitu (l) content (2) process dan (3) evaluation.
Cctntent berkaitan dengan mareri, bahan atau kompetensi yang harus diajarkan
kepada siswa. Process berkaitan dengan strategi, cara atau prosedur yang
ditempuh untuk nrengnasai materi atau kompetensi, terntasuk di dalamrrya aspek
persiapan mengajar, ntetode mengajar, bahan dan sumber bela.jar, peralatan dart
media pembelajaran, pengelclaan kelas, pemahaman peserta didik dan lain-lain"
Evaluation berka.itan dengan alat, sistem atau mekanisme yang digunakan untuh
mengukur keberhasilan pruscs pembelajaran dan tindak lanjut, Secara spcsilik ada
sejumlah aspek atau subkomponen dari kurikulum dan pernbelair:ran yang perlu
rnendapat perhatian dan menjadi target dalam manajemen sekolrh, diantaranya
adaiah :

n, I(ctorscdinan naskah liurikulum
b, Kepememilikan kurikulurn oleh guru
c. Keterpahaman kurikul'rm oleh guru
d, Standar kompetensi guru
e, Stanclar kompetensi siswa
l'. Kalender akademik
g. Jad'wal pelajaran
h, Rencarra pombolajoran
i, Kualitas proses belajar
.i, Pcralatan dan media pembelajaran



k. Bahan dan sumber belajar
l. Presensi guru dalam mengajar
m, Evaluasi hasil belajar
n. Kegiatan ekstrakurikuler
o. Monitoring dan evaluasi pembelajaran
p. Standardisasi, uji kompetensi dan sertifikasi .io_

2. Kesiswaan
Kesiswaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen SMK.

N4anajemen kesiswaan berkaitan dengan berbagai hal tentang siswa yang meniadi
main inpr-rt dan peserta didik dalam kegiatan pendidikan (dan latihan) di SMK.
Ada beberapa isr.r penting berkaitan dengan komponen kesiswaan di SMK yang
p,:rlu mendapat perhatian dan pengelolaan secara cermat, diantaranya adalah :

a. Rekrutmen sisv'a baru, yang didalamnya meliputi persoalan
proporsionalitas, kuantitas, kual itas, promosi dan proses rekrutmen.

b, Kegiatan dan organisasi kesiswaan. Ini menyangkut upaya pernberdayaan
siswa diluar kegiatan kurikuler, sebagai bagian dari upaya untuk
meningkatl.:an kualitas lulusan,

c. Lulusan. Berkaitan dengan _lpaya secara bersungguh-sungguh dan
konsisten untuk mencapai kualitas lulusan yang maksimum, yarrg nteliputi
berbagai dimensi perkemtangan (cognitive, skill dan personality) unttk
mewujudkan tiga sasaran utama yaitu (1) bekerja di dunia usaha dan
inclrrst l i  (2) beker. ia secara mandiri  ataur (3) nrelanitrtkan kc . icninng
pencli . l ikan vang lebih t inggi,

r l .  A l r r r l r r i ,  I lc r 'kn i tnn c ler rg ln  up0yn nrcngidcrr t i f i l<ns i ,  n tc t tgr ; l t t l i t  t ln t r
nrcnrbcrclayakan para alunrni yang telah dihasilkan oleh lenibag,a, scbag,ai
birgi irrr r luri  clari  Ltpflyn untux nrcrrclukung dan rttcttgttpt i t tr i t lkln pct ' trrt t i t t t l t t t t
visi, rnisi dan tujuan lembaga.

3. Ketenagaan
Komponen ketenagaan menyangkut seluruh personal (pegawai) yang ada di

SMK. Merelta perlu dikelola secara prct'esional, sehingga menjadi kekuatan utama
di.n solid untuk menggerakkan roda organisasi SMK untuk mencapai r,'isi, misi
darr tujuan yang diharapkan. Ada sejumlah subkomponen kepegarvaian Slt{K
yang utama dan penting untuk mendapat perhatian dan meniadi tlarget
pe:rgelolaan, yaitu :

a. Kepala dan jajaran kepemimpinan sekolah
b. Guru
c. Laboran
d, Pustakawan
c, Tcnaga admi'listrasi
f. Tenega pesuruh, kebersihan dan keamanan
g, Pcmbirrann dan t)crlgcmbrngan ketenagann clan knt ' icr
h. Perrcgakan atLlrau elan disiplin
i ,  Standl rd isas i  dnn u i i  l<ornpetensi



4. Sarana, prasarana dan perala"tan Belajar

Sarana dan peralatan belajar merupakan salah satu kont; rtnett mfllliticmc:"1

iiMl( yang Lrtama. Sarana dan perala:an belajar menunjuk kepac'a beroagai sn|anil

clun peralitan f,rsik yang diperlukan untuk kelangsungan. dan.k''berhasilan proses

pe'rbela.iaran 4i SNIK. b.rdasar pada karakterisifu dan dan 1'ri'r-gsinva' komponett

,.nttetbagi ke dalam d,ua kelompok besar yaitu (1) sal'ana dan prasarana belajar

clan (2) pcralatap belajar. Ada sejumlah subkomponerl penting vang harus

dicermati dan menjadi target mana.iemert SMK, yaitu untuk sarana dan prasarana

belajar sebagai berikut : 1a; Lokasi geografis sekolah (b) ge"lung sek<llah (c) r1tafg

belajar /kelas (d) ruang i.putu set otafr (e) ruang gulr (f) r'lang administrasi (g)

1.uung perprrstakaan fti *utrg pralrtikum/laboratorium (i) ruang OSIS (j) ruang

himb-ingan konseling 1i; ruang-aula (l) rualg dan sarana olahraga (m) lapangan

upacariolahraga 1ni iuang UkS (o) mushalla/masjid (p) kantin (q) selrretariat

piamuka art. S.aanlkan Untuk peralatan be;lajar meliputi : (a) tlur:si dan meja (b)

pupun tulis (c) alat iulis kantor (nff) (d) Overhead Proiector (e) LCD Projector

i0^kornputri 19; utut percga(h) peralatan praktikun (i) displav 0) maialah'-buletin

it<)peraiatan Llesenian (l) peralaian olaiuaga (m) peralatan ekstrakulikuler dll.

5, Organisasi rlan kelemb ur*n
Komponen organisasi dan kelembagaal berkaitan dengan sekolah sebagat

lembaga atau org-"nisasi pendidikan dengan sejumlah subk'omponen di dalarnnya

yang 
"saling 

beikaitan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuarr pendidikan

lejuiuan. Komponen organisasi dan kelembagaan SMl(,paling tidak harus dilihat

Ouiam dua perspektif yaitu (l) struktur dan (2) fungsi, Struktur bcrkaitan clcngan

susunan kepengurusan atau jabatan yang 
'harus 

acla clalam organisasi SMK'

rnisalnya kepala sekglah, wakil kepala sekolah, ketua bidang atau progratn

keahlian, kepala laboratorium, wali kilas, kepala perprustakaan, kepala tata usaha

r'lan lain-lain, nungsi berkaitan dengan tnekallisme penetapan, pelnb{lgian dan

pelaksanaan tanggingiawab, kewenangan dan tugas untuk setiap posisi jabatan

yang ada dalam itiutf,rr organisasi. Ada beberapa aspek penting dalarn organisasi

dan'-kelemb agaan yung p.ilu menjadi target manajemen di SMK, diantara'nya

adalah :
a, Struktur organisasi
b, Pernbagian tanggungjawab,tugas dan wewenang
c. Jurnlalr- dan rJiversifikasi bidang/pro gram keahlian
d. Lembaga berstandar nasional dan internasional
e. Citra lembaga SMK
il P':runtusan job deskriPsion
g. Monitoring dan evaluasi
h. Siitem reward and Punishment

6. Keuangan clan PcmblaYaan
Keuangan merupakan komponen perting clalam manajemon sMK, katEna ini

r,tenlpal(nn s\lmber daya untuk menggerakk;n selLlnlh Pfogranl 
kerin drrn,plqscs

r'urru.icmcn ,li SMK:'k;u-ngun h"kt";saiu'sntunya fhltoittcrlclrttr l<cberlrnsilnn

SMK, tapi diyakini ini merupakan Cr.t piing dan utama datam pengelolaan



sekolah. Ada beberapa isu penting terkait clengan persoalan dana dan keuangan
1'ang harus menjadi perhatian manajemen sMK, yaitu : (a) sumber ctana (u)
pcrtgclolaan clan pcmanfaatan clana (c) polapornn clari pcrtanggurrgj'lwuban dana,

7. Lingkungan dan budaya sekolah
Lingi<ungan dan budaya sekolah menunjuk kepada kondis;i cJan situasi sukolah

baik fisik maupun nonfisik yang kondusif terhabap penciptaan hubungan yang
harmonis, budaya tertib dan disiplin serta budaya akademif di cJalam lingkuigan
sekolah. Acla beberapa subkomponen yang perlu mendapat perhatian uniuk
mewrrjudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif, diantarinya adalah:

a' Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasar"na sekolah
b. Kebersihan, keindahar dan ketertiban

Peraturan dan prosedur sekolah
Penegakan aturan dan disiplin
Model hubungan antar personal sekolah (guru-siswa, siswa-siswa dll)
Budaya akademik
Budaya religius
Budaya berprestasi (Achivenrent motivation)

8, Kerjasarna dan Kemitraan
l(cmitraaur dan kerjasama aclalah komponen manajenrcn sekolah yang

berkaitan dengan rpaya untuk menjalin- hubungan kerjasanra clengan bcrbagai
lrihak , baik seoara perorangan, k,rlomp,ck ,uupui kelem6agaan, yung pcnting ckur
dibrrtrrhkan untuk mencapai visi, mrsi clan tu.jrran yang tclah clitetapkan. Acln
beberapa pihak yang secara khusus perlu dicernruii don dikelola olch SMK
sebagai target dalam upaya nrcnjalin kemitraan dan kerjasanra, diantaranya :

a, Dunia usaha da-n industri baik skala besar, fficrlengah clirn kecil cli
dalarn/h"rar negeii

b, )i ras Pcndidikan daerah dan '1inas'lainnya di pemcrintah clacrah
(.). I)e T4ilsmsn Pendidikan Nasional, khususnya Dircrktorat Dikmcnjur clan

d.rektorat iendral/direktorat-direktorat lain yang t,erkait
d' Deparlernen nclnpendidikan yang terkait (depnaker, depr,rindag, clepsos,

clepkes, depkimpraswil, departemeu kela.utan dan lain-lain)
e. Lembaga sekolah lain, baik pada tingkat yang setara lnaupun di blwahnya

yang berperan sebagai sumber rhain input
f, Lembaga swasta
g. Orangtua murid
h. l{oniite sekolah
i. Dewan pendidikan
j, Perguruan tinggi
k, Lembaga swadaya masyarakat

e. Proses Manajemen
Proses mana.jemen berka,itan dengan cara, stratcgi atau proscclur yang dilal,.ul<an
dalam suatu pengelolaan SMK untuk nrencapai visi, misi clan tujuan yang telah

c.
d,

f.
g

h.



ditetapkan. Pr:domar' tentang proses manajemen dari semua komponen yang
sudah dijelaskan diatas penting untuk dibuat sebagai acuarl pelaksanaan. Bila
pedoman-pcdoman itu tersedia lcngl<ap akan memudahkan pelaksanaan dan
pencapaiannya. Pedoman itu harus menjelaskan tiga hal yaitu (1),kgp-ongg yang
rrrcrrjacli obyck marrajemcn (::) tgtgln gtr.glgglg yang perlu rrrenjadi perhalian dan
sasaran yang ingir' dicapai (3) strateei untuk mencapai Sdsci-en

C. l(esiswaan, I(egiatan Kurikuler dan Kegiatan Bkstrakuril<uler
Dari uraian manajemen dan kepemimpinan diatas, menjadi ,jelas bahvva

Itcgialan cl<.stralir.rriltuler masuh atau menjadi bagian tak terpisahlcan dalam
lingl<r"rp besar pengelolaan sekolah secara kcseluruhan yang rneliputi B komponen
tekrris manajemen SMI(. Paling tidak dalam skala yang lebih fokus masuk clalam
komponen kesiswaan. Komponen kesiswaan yang merupakan rnuin input dalam
proies pendidil<an meliputi kegiatan dan pengelolaannya yang menyangkut :
rekrdtmen sisv'a baru, kegia"an dan organisasi kesiswaan, lulusan, dan aiumni.
Seluruh kegiatan dan pengelolaan kesiswaan pada umumnya dibedakan dalam
Kegiatan Kurikuler (intrakurikuler dan kokurikuler) dan K.egiatan llkstrakurikulr:r".
Kegiatan Kurikuler diartikan sebagai segala kegiatan yanft dirancang.
dilaksanakan, dimonitorinf, dievaluasi berdasarkan fungsi dan prosedur
ma,rajemen dalam lingkup pencanaia, tujuan kurikr-rler/kurikuh,n ,gar siswa
lebilr memperdalrm dan lebih menghayati apt yalg dipelajari dalarn kurikulurn,
sedangkan I(egirtan Ekstrakurikuler diartikan sebagai segala kegiatan yang
dirancang, dilaksanakan, dimonitoring, die'raluasi berdasarkan' fingsi dan
prosedur mana.iemen dalam lirrgkup pencapaian tujuan sebagni penunjang maLrpull
tambahan kurikulum (ekstrakurikuler) dengan tujuan memperluas penp;etahuan
sisr.va, mcngenal hubungan antar mata pelejaran, menyalurkan bakat dan minat,
Pada umumnya kegiatan Ekstrakurikuler lebih rnenekankan pada kegiatan clan
organisasi kes:swaan selama 3 (tiga) tahun siswa aktif menimba ihnu di sekolah
yang rnasih dala n jangkauan mauajernen dan kepernimpinan sekolah,

Proses manajemen dalam Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana diuraikan
pada bagian sebelurnnya meliputi tiga hal yakni : komponen, isu-isu strategis, dan
strategi pencapainnya. Dibawah ini diuraikan contoh komponen, isu-isu strategis
dan strategi pencapaian sasaran menyangkut Kegiatan Ekstralcurikul:r
(Kesiswaan) :

I(omponen Strategi pencapaian sasaran

Perurgkatan
jurrrlah dan siswa
yang masuk ke.
SMK

. Menjalin hubungan dan kernitra.an dengan
SIvIP..SMP sebagai bagian dari program
promosi dan sosialisasi kepada calon main
input (leaflet tentang profil dan prospek
SMK, presentasi, kunjungan siswa SIvIP
kelas 3 ke SMI(, menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan lomba yang melibatkan
siswa SMP di SMK dll)

siswa baru

Siswa Baru

o Menin

l0



Peningkatan
liualitas ntain
input

Peningkatan
kegiatan
kesiswaan seca,ra
kuantitatif dan
kuali tat i f

Penviapan darr
pcningkatan
kualitas lulusarr

Pengelolaan
alu 'nn i

. Meninskatkan kualitas dan
Droses seleksi calon siswa bant

efe ktivitas
(mel iput i

l l r0scs nriu.rpun tnstrttrt  rcrtt)
r Pr<lgram pcmilnti , lpiut t , t i t :al

konrpetertsi sisw-r baru p:tcla Iturutt
sem ester D€ft€llTlgnrr

o Penghargaan dan penrb:rciayaan organisasi
kesiswaan (OSIS)

r Pembuatan Pancluan
Ekstrakurikuler

Kegiatan

. Pembimbingrn yang intensii 'El lskrrl
o Kesempatan mengorganisir evertt di

sekolah
. Penghargaan bagi para aktivis
r Penyediaan sarana untLrk OSIS
. Pengembangan pfogranr-program eksl<rrl

yang posi;i1' dan produktil'
o Penirgkatan kuantitas dan kuaiitas

Lsssur-'&!r!q!-ql gL----- .-- -
o Penyelenggara.rn cJiklat yang sadanrttttr
.  Meqyii tpkan cltrt t  nrcngil ;utkan siswa ialant

kegiatan akademik di lingkungan sekitar
seko lah/daerah"/re gi onal/nasional/int ;rnasio
-nal __ _
N'lelakukan pendataan dan membuat data
based para lulusan (alun ni)
Il4er,tbuat ikatan aluttttti
Pemberdayaan arlumni tlnluk
pengembangan program sekolah (donasi,
r.r i tra keria, penyalurati  alumni dl l)

D. Pernbuatan Panduan Kegiatarr Ekstrakurikuler
Siswa sebagai bagian generasi muda merupakan sumb:r potensi l ang

perlu dibina, dikembangkan sebtaik-baikuya agar melnpunyai kemamplran yang
optimal dan secara pribadi disiapkan untuk dapat melartjutrcan pembangunan
bangsa di masa datang. Upaya pembinae.n dan pengembangan tersebut diaral,kan
piida pencapaian tujuan kurikuler. Prcgram pembinaan adalah kegiatan
perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, p€r,gaW&soo, penilsisn teriradap
komponen-k.rmponen program pernbinaan dan pemberian bantuan yang dapat
menunjang setiap siswa untuk lebih n,enumbuhkan/mengernbanglcan poteasi dan
kemanpuan.

Materi pembinaan Ekstrakurikuler tentang : (l) l(etaqwaan terhadap
l'uhan Yang Mahaesa (2) Kehidupan berbangsa dan belnegara (3) I'}endidikan
Pendahuluan Belanegara (4) Kepribadian dan Budi pekerti Luhur (5)

l l

l(egiatan
'Jan

cirganisasi
siswa

l-urusan



B. Penutul
Maka,alt Pcmbuatan Panduan kegiatan Ekstrakuril<ulc:r irri cl isanrpaikurr

secara sedt rhaua dengan harapan nrudah untuk dilaksanakan di sekolah/SMK
sestni.dengan potensi dan kondisi yang ada, Ru.rusan dan Pancluan l(egiatan
Iil'lstrakurikuler ini diharapkan menjadi titik tolak clalarn pelaksanaan p.,.,.,lii,ruu,.,
maulrun pengembangan siswa yang lebih operasional briic ditingkat sekolah,
wilayah, daerah, maupun nasional. Semoga bermanfbat.

Daftar Pustaka :

Departemerr Pendidikan Nasional, pengembangan sistem Manajernen dan
Kepemimpinan sekolah Menengah Keju:ruan (s:rvrK), Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Mana.iernen Pendidikan
Dasar dan Menengah, Depdiknas, 2005

Pengernbangan Sekolah Menengah Keiuruart ,tehagai'l'emput 
ujl Kompetensi (r(lK), Direktorat pemhinaan Sekolah

Menenfgah I(ejuruan, Ditjen Manajernen pendiclikan Dasar clan
M"enengah, Depdiknas, 2005-*---D*r,k*.t'u,f#;f:{,ffX^nt#:,"{,K'lt:,,,{::,'K{J:'fli{ jil#,';
Pend i dikan Dasar dan Menengalt, Depdik nas, 2(t0 S--** Di,*r.i *;' r:il#"!^::"';kf..x:{,' #;:;'' K,.,ufii,!^!,i,' "ff ^,.i'ifi
Menengah, Depdikbud, l99Q

____, Petunjuk Pengelolaan Organisasi Siswa Intra Sekolah
(osls), Direktorat Penbinaan Kesiswaan, Diden pendidikan Dasa-r dan
Menengah, Depdikbud, 1990

__-___-_, Petunjuk Felaksar,aan Pemantapan Wawasun
ll/ iya tamartdal a, Direktorat Pembinaan I(esiswaan, Di rien Pencl id ikan
Dasar dan Menengah, Depdikbud, 1990
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Ilerorganisasi. Penclidikan Politik, dan I(epemimpinan (6) Ketrampilan dan

I(ewirausahaan (7) Kesegaran Jasmani clan Daya Kreasi (B) Persepsi, Apresiasi'

clan l(rcasi Seni,. lalur clan waclah pembinaan melalui OSIS clan berbagai

kelompok ektrakurikuler yang ada di sekolah anlara lain : Kerohanian, Pramttka,

Peleton Inti, KII{, Kesenian Tradisional, Kelompok Diskusi, Olahraga, Seni,

Hil<ing/Trekhing/Climbing, I{obi/Minat Khusus, Pasi{,braka, I-Jnit Prociuksi,

Drama/F'oto grafi/Sen i Suara,/Tari, Drumband/Group Band dan I ai n-l ai n'

Pembuatan Pandr.ran Kegiatan Ekstrakrrrikuler oleh sekolah merupakan

Llpaya untuk memberikan rambu-rambu pelaksanaall pembinaan dan sekaligus

informasi kegiat n ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Karena
'rrerupakan bul<rr panduan, sistematikanya paling tidak memuat :

Kata Pcngantar (bcrisi mal(;ud dan tu.iuan Buku Panduan di s;usun)

Daftar Isi
Bab I Pendahuluan ( berisi Dasar Pernikiran/Latar Belakang kegiatan

eks;trakurikuler) dengan sub bab antara lain :
Lanttasan Hukum (berisi peraturan dan dasar hukum kegiatan

ekstrakurikuler )
'Iujuan (berisi tuj:.ran pbrlunya pembinaan kegiatan eks:rakurikuler. Bisa

tujuan umum dan khusus)
Sasaran (berisi sasaran dan target yang diharapkan dari pelrrbinaan

kegi atan ekstrakuri kuler)
Bab II F'rogranr Kegiatan Ekstrakurikuler (berisi maksud program pembinaan

kegiatan ekstrakuril<uler, jenis-.ienis kegiatan ekstrak':rikuler ya.ng ada.

mi.teri pernbinaannya dan lain-lain (umum). Sub-bab II ini bisa disrtsun

secara berurutan dari semua kegiatan elcskul yang ada dengan sisl.ematika
yang scragam misalnya : nama. maksud dan tuiuan. keanggtltaan'
pringLrrlls, struktur orgrrrisasi, jadwal/tempat latihan, tata tertib, pola

. pembinaan, sekretariat, profil ekskul. pembina/guru pembimbing/pelatii.,

i r r ,ar r /konl r ihr ts i ,  prcstns i  ) 'ang Sudah d icapai .  progranl  l<cr in  ( . iangk,L

pet dek, menengah, panjang), mekanisme pengkaderan/pernilihan
pengurus, sumber dana, saruna prasarana dan lain-lain,

Bab III (dapat berisi Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan program

kcgiatan ckstralcurikrr ler). Supervisi dit i t ikberatkan kepada pctttbit taan,

birnbingan darr per-gendalian serta mernbantu memecahkan masalah yang

dihaclapi dalam pelaltsanaari kegiatan. Monitoring diarahkan menghimpun
infornrasi tentang keberhasilan, kekurangan, dan kelemahan sefta saran
pcrmecahannya. Evaluasi berisi neraca penilaian tentang sega.la hal .lari

tujuan yang ditrarapkan sampai sumberdana sarana prasarana dari setnua

ekskul. Pelapcran dibuar sebagai pertanggungiawaban secara structural
pada sekola,r.

rlab IV Penut'rp (berisi harapan derrgan disusunnya Panduan agar pelaksanaan

kegitan ekskrrl berlangsurrg dan terlaksana dengan sebaik-baiknya dan

rnen.ladi informasi yang berguna bagi kalalgan siswa (internal) dan

kalangan lainnya (eksteinal)
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