
 

BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini dipaparkan tentang hasil diskusi yang didasarkan atas data 

lapangan yang dibandingkan dengan teori-teori yang relevan sesuai dengan 

yang telah dituangkan pada bab terdahulu. Pembahasan yang dilakukan 

merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti, kemudian berakhir dengan 

ditawarkannya sebuah model atau konsep tentang implementasi stratejik dalam 

sistem penyelenggaraan SMK, sehingga lulusannya memperoleh kemudahan 

memasuki dunia kerja. Berikut akan dibahas tentang: (1) Profil SMK Negeri Kota 

Banda Aceh meliputi : struktur organisasi SMK, kurikulum, program SMK, dan 

sumberdaya SMK, (2) Perumusan stratejik daiam penyelenggaraan SMK. dan 

(3) Implementasi stratejik dalam penyelenggaraan SMK. 

j 

A. Profil SMK Negeri Kota Banda Aceh 

1. Struktur Organisasi SMK Negeri Kota Banda Aceh 

Struktur dalam terminologi organisasi merupakan identitas yang 

membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Struktur 

organisasi adalah cerminan bagaimana organisasi memperlakukan dirinya dan 

kelompok-kelompok kepentingan terhadap organisasi tersebut. Namun demikian, 

perlu ditegaskan bahwa struktur organisasi dibentuk agar organisasi efektif untuk 

bergerak dalam mencapai tujuan organisasi. 

Struktur organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga hirarki dan 

pembagian tugas antara satu level atau jenjang dalam organisasi memiliki 
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<eislasan dalam hal tugas, wewenang, tanggung jawab maupun kekuasaan 

setiap personil yang memiliki kedudukan tertentu dalam organisasi. Dengan 

sdsnya struktur tersebut, maka diketahui secara pasti siapa yang mengerjakan 

3Da dan kepada siapa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya. 

Yang dimaksud dengan struktur yaitu pola interaksi rutin antara anggota-

anggota kelompok yang didasarkan atas peranan-peranan pemimpin - pengikut 

yang perlu guna mencapai sasaran-sasaran kelompok (Winardi, 1989:170-171). 

Dengan penjelasan tersebut, maka struktur daiam organisasi memperjelas dan 

mempertegas apa yang harus dilakukan personil dan bagaimana organisasi 

melakukan tugas-tugasnya agar tujuan organisasi tercapai secara keseluruhan. 

Berkaitan dengan struktur organisasi yang terdapat di SM K Negeri Kota 

Banda Aceh, pada dasarnya SMK tersebut (SMK Negeri 1, 2 dan 3) telah 

memiliki struktur yang baku sesuai dengan tuntutan struktur organisasi sekolah. 

Dengan adanya struktur organisasi di lingkungan SMK Negeri Kota Banda Aceh, 

dapat dikatakan bahwa seluruh SMK tersebut adalah sekolah yang memenuhi 

persyaratan secara organisatoris. Dengan adanya struktur tersebut, tentu saja 

akan mempermudah ketiga SMK untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam 

mencapai tujuan organisasi SMK masing-masing. 

Struktur organisasi ketiga SMK menunjukkan bahwa terdapatnya 

keterlibatan anggota internal dan eksternal sebagai unsur-unsur pengelola 

sekolah. Struktur organisasi tersebut menggambarkan hirarki hubungan 

kerjasama, hak serta kewenangan dalam organisasi, struktur tersebut 

merupakan sarana yang dapat menghimpun berbagai faktor sehingga 



 

menimbulkan sinergi dalam mewadahi kegiatan-kegiatan SMK yang sesuai 

dengan kebutuhan pasar keija, baik yang dibutuhkan dunia usaha/dunia industri 

(DU/DI) maupun masyarakat. 

Kondisi pengelolaan struktur organisasi SMK di seluruh Indonesia telah 

terdokumentasi, meliputi sistem penyelenggaraan maupun pengambilan 

keputusan stratejik yang dikembangkan baik oleh pemerintah maupun oleh SMK. 

Perkembangan tersebut dapat dilihat dari kondisi SMK yang dibangun dengan 

berbagai fasilitas yang lengkap, kurikulum yang terus diperbaharui, bahan-bahan 

pendidikan dan praktik yang disediakan, dan guru-guru yang terus ditingkatkan. 

Struktur organisasi yang rinci dari setiap bidang tugas merupakan wahana 

pemberian kesempatan kepada personil sekolah untuk mengelola seluruh 

kegiatan sesuai dengan bidang tugas. Hal ini akan berdampak pada 

pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab serta motivasi personil dalam 

melaksanakan tugas. Pembagian tugas dalam struktur organisasi pada 

hakekatnya merupakan penumbuhan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap 

personil terhadap yang telah diberikan dalam organisasi. Karena itu, tugas yang 

ditetapkan dalam struktur organisasi akan memotivasi personil dalam melakukan 

kegiatan sesuai norma-norma yang telah disepakati bersama. Untuk itu, setiap 

personil dapat menerima dan menghormati nilai-nilai yang ada, sehingga 

menimbulkan sinergi dalam mencapai tujuan sekolah. 

Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi Manajemen Fungsional 

bukan organisasi yang telah dijelaskan pengertiannya dari segi statis dan 

dinamis. Pengorganisasian adaiah sistem kerjasama sekelompok orang, yang 
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dilakukan dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan/tugas dengan 

membentuk sejumlah satuan atau unit kerja, yang menghimpun pekerjaan 

sejenis dalam satu satuan atau unit kerja (Nawawi, 2000:63-64). Organisasi 

sebagai proses kerjasama harus bersifat dinamis karena setiap tindakan yang 

dilakukan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi. Salah satu faktor 

penentu terlaksananya struktur organisasi yang telah dijabarkan sangat 

dipengaruhi oleh hubungan kerjasama yang diciptakan pimpinan sekolah dan 

personil sekolah dalam suatu ikatan untuk mencapai tujuan sekolah. 

Hubungan kerjasama yang efektif akan menciptakan keberhasilan 

kegiatan pendidikan, karena program-program yang dicetuskan oleh setiap 

pimpinan organisasi dapat dipahami oleh anggota organisasi. Dengan 

pemahaman yang baik dari anggota akan menimbulkan komitmen yang sama 

dari setiap anggota organisasi. Hal ini merupakan faktor penentu keberhasilan 

dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. 

Faktor lain yang sangat menentukan kegiatan organisasi adalah komitmen 

pimpinan dalam mengarahkan setiap sumber daya yang ada dalam organisasi 

sekolah, dan melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan pendidikan. Karena 

itu, setiap pimpinan sekolah harus mampu dan peka terhadap kondisi-kondisi 

yang ada di lingkungan sekolah dan luar sekolah, sehingga dapat dijadikan 

faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. 

Struktur organisasi sekolah menggambarkan rincian dan spesifikasi 

bidang tugas yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi-fungsi dan perbedaan 



 

tugas serta tanggung jawab dari setiap personil. Selain itu, struktur organisasi 

juga menggambarkan garis komando (hirarki kekuasaan) yang harus ada antara 

atasan dan bawahan atau antar setiap personil yang berkaitan dengan hubungan 

kerjasama, koordinasi, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Karenanya, struktur organisasi dalam 

penyelenggaraan sistem pendidikan di sekolah, bukan hanya merupakan faktor 

dokumentasi dan formalitas yang dijadikan gambaran penyelenggaraan yang 

kerap terjadi di sekolah, tetapi merupakan suatu sarana pembagian tugas yang 

mampu menumbuhkan sinergi dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

merupakan bentuk pengelolaan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan siswa agar mereka memiliki keterampilan, 

sehingga mampu bekerja pada suatu kelompok bidang pekerjaan tertentu. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan penyelenggaraan sistem pendidikan 

yang handal. Salah satu bentuk sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

handal terlihat dari struktur organisasi yang dimiliki oleh suatu sekolah. 

Berdasar temuan penelitian, tampak bahwa ketiga SMK Negeri Kota 

Banda Aceh telah memiliki struktur organisasi yang merangkum unsur-unsur 

pengelola, baik dari anggota internal organisasi maupun badan yang mewadahi 

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK yang 

berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator 

dalam berbagai kegiatan sekolah. Struktur organisasi ketiga SMK ini dapat 

mendukung program yang telah ditetapkan. 



 

SMK Negeri 1 memiliki struktur organisasi yang terdiri dari struktur 

organisasi SMK, organisasi tata usaha, organisasi humas, dan organisasi unit 

produksi (UP). Struktur organisasi SMK merangkum unsur-unsur pengelola yang 

terdiri dari anggota internal sekolah dan anggota eksternal sekolah. Unsur 

pengelola dari anggota internal sekolah memiliki tugas-tugas dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran, yang direalisasikan dalam bidang tugas dan 

wewenang empat wakil kepala sekolah yaitu : bidang kurikulum, sarana 

prasarana, kesiswaan, dan humas. Disamping itu dalam pembagian tugas 

didasarkan atas program studi yang terdiri dari kesekretariatan, akutansi, 

penjualan, unit jasa perjalanan, dan umum, yang operasionalnya dibantu oleh 

guru bimbingan penyuluhan, wali kelas, dan guru bidang studi. Sedangkan 

dalam bidang administrasi, pembagian tugas terdiri dari bidang kepegawaian, 

perlengkapan, urusan rumah tangga, dan bendahara. 
> 

SMK Negeri 2 memiliki struktur organisasi, struktur organisasi tata usaha, 

struktur organisasi bidang keahlian, struktur organisasi majelis sekolah, struktur 

organisasi kelompok kerja sistem ganda (PSG), dan struktur organisasi bursa 

kerja khusus. Struktur organisasi SMK menggambarkan adanya unsur-unsur 

pengelola dari anggota internal sekolah dan anggota eksternal sekolah. Anggota 

internal sekolah terdiri dari bidang tugas pendidikan dan pengajaran yang 

dibantu oleh empat wakil kepala sekolah, yang membidangi kurikulum, hubungan 

dunia usaha dan industri, sarana, dan kesiswaan. Kemudian anggota internal 

sekolah dibantu pula oleh lima ketua bidang keahlian yaitu : normatif, bangunan, 

elektro, adaptif, dan mesin serta dibantu oleh tujuh ketua program. Sedangkan 



 

dalam bidang administrasi, kepala sekolah dibantu oleh kasubag tatausaha yang 

membidangi urusan kesekretariatan, urusan keuangan, urusan sarana/PLH, 

urusan kepegawaian, dan urusan kesiswaan. Unsur-unsur anggota eksternal 

sekolah terdiri dari Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) dan 

Majelis Sekolah yang berfungsi untuk membantu penyelenggaran pendidikan. 

SMK Negeri 3 memiliki struktur organisasi sekolah, organisasi sarana/ 

prasarana, organisasi dan manajemen bidang humas, organisasi bidang 

kesiswaan, organisasi unit produksi (UP), organisasi unit produksi rumpun boga, 

organisasi unit produksi rumpun kecantikan, organisasi unit produksi akomodasi 

perhotelan, organisasi unit produksi rumpun busana, dan organisasi unit 

produksi rumpun program diklat. 

Ketiga SMK disamping memiliki struktur yang bersifat intern, tetapi juga 

melibatkan struktur yang bersifat ekstern. Unsur pengelola eksternal sekolah 

terdiri dari Badan Penyelenggara Sekolah dan Majelis Sekolah yang berfungsi 

sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator dalam 

penyelenggaraan sekolah. Pada prinsipnya, unsur pengelola anggota internal 

dan eksternal sekolah yang telah ada pada struktur organisasi SMK tersebut 

merupakan sarana penunjang agar terlaksananya kegiatan sekolah yang efektif. 

Dengan adanya pembagian tugas dan hirarki kekuasaan atau hubungan antar 

bidang dalam struktur organisasi tersebut akan dapat menciptakan sinergi 

dalam penyelenggaraan seluruh aktivitas/kegiatan sekolah. Kekuatan ketiga 

SMK ini dengan demikian karena adanya dukungan yang kuat dari struktur 

organisasi yang sudah baku untuk dilaksanakan. 
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; Dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari, ketiga SMK memiliki 

organisasi tatausaha yang handal sehingga dapat merinci tugas dalam berbagai 

urusan yang meliputi bendahara, pengelolaan sistem informasi manajemen, 

kesekretariatan, reproduksi, administrasi kepegawaian, administrasi periklanan/ 

logistik, administrasi kesiswaan, pelaksanaan PST dan pembantu pustakawan. 

Pembagian tugas dalam bidang ketatausahaan berdasarkan rincian tugas yang 

dibutuhkan adalah untuk kelancaran administrasi sekolah. 

Struktur organisasi humas merupakan sarana kegiatan yang mewadahi 

hubungan sekolah dengan pihak-pihak luar. Pembagian tugas dalam kegiatan 

humas seperti sekretaris, bendahara, unit produksi, pembina staf/penelusuran 

dan pembinaan lulusan, sosial, pameran, publikasi, dan hubungan masyarakat, 

diharapkan akan menghimpun kegiatan-kegiatan yang bersinergi dalam 

memenuhi kebutuhan sekolah, kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DU/D!) 

dan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya suatu badan yang secara khusus 

melakukan tugas-tugas kemitraan dengan oihak luar. 

Struktur organisasi unit produksi (UP) memiliki fungsi dan tugas organisasi 

yang pengelolaannya diserahkan kepada ketua bidang unit produksi. Unsur-

unsur pengelolaan terdiri dari sekretaris, bendahara, pemasaran dan 

pengawasan. Pengawasan terhadap unit produksi dilakukan oleh keempat wakil 

kepala sekolah. Unit produksi terdiri dari unit pertokoan, unit aula, unit kantin, 

unit komputer, unit percetakan, unit bahasa, unit ruang media, dan unit BPW. 

Dilihat dari unsur-unsur pengelola unit produksi, kepala sekolah 

bertanggung jawab terhadap jaiannya program pelaksanaan unit produksi. Ketua 



 

uni t produksi diberi otonomi untuk mengelola seluruh kegiatan unit prod 

pengawasannya diberikan kepada keempat wakil kepala sekolah. Se l f i n | } ^a 
W 

seluruh komponen unit produksi diberikan kewewenangan dalam peng$l<5laan 

unit produksinya. Struktur program tersebut menunjukkan secara prinsipil 

kegiatan unit produksi (UP). 

Walaupun secara struktur ketiga organisasi sekolah telah memiliki struktur 

yang memadai dalam melakukan tugas pokoknya, namun SMK Negeri 3 memiliki 

kekhususan jika dibandingkan dengan SMK Negeri fainnya. Kekhususan 

tersebut dapat dilihat dari keunggulan SMK Negeri 3 dalam hal unit produksi. 

Unit produksi di SMK Negeri 3 memiliki lebih rinci struktur unit produksi setiap 

bidang keahlian atau rumpun. 

Struktur organisasi unit produksi (UP) yang terdiri dari struktur organisasi 

unit produksi rumpun boga, struktur organisasi unit produksi rumpun kecantikan, 

struktur organisasi unit produksi akomodasi perhotelan, *dan struktur organisasi 

unit produksi rumpun busana. Struktur organisasi tersebut menggambarkan 

struktur organisasi fungsional dan pembinaannya dilakukan oleh kepala sekolah, 

sedangkan tanggung jawab kegiatan dilakukan oleh ketua unit produksi yang 

dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Pembagian tugas dan tanggung jawab 

unit produksi dilakukan oleh ketua unit produksi setiap jurusan. Dilihat dari 

struktur unit produksi secara umum dan unit produksi berdasarkan jurusan 

menggambarkan adanya pemberian kewenangan kepada setiap jurusan untuk 

mengelola unit produksi sesuai dengan jurusan. Pembagian tugas didasarkan 

kepada jurusan dan kegiatan-kegiatan yang ada pada suatu jurusan. Hal ini 



 

merupakan suatu strategi untuk meningkatkan tanggung jawab dan motivasi 

serta komitmen setiap personil jurusan, untuk meningkatkan unit produksi 

jurusan yang pada gilirannya dapat meningkatkan unit produksi sekolah. 

Adanya pembagian tugas mengisyaratkan adanya pembagian 

kewenangan dan tanggung jawab setiap personil sekolah. Dari ketiga SMK yang 

diteliti, SMK Negeri 3 Kota Banda Aceh merupakan SMK yang memiliki struktur 

organisasi yang lebih rinci dan jelas kewenangan dalam kegiatan unit produksi 

dan kegiatan pelatihan. Kegiatan unit produksi (UP) langsung dikelola oleh 

ketua dan anggota bidang keahlian yang ada dalam organisasi sekolah, 

sedangkan pelatihan dikoordinir/dikelola oleh suatu badan operasional kegiatan 

pelatihan dilakukan sesuai dengan jurusan. Dengan adanya pelimpahan 

wewenang dan otonomi jurusan mengelola unit produksi, akan meningkatkan 

komitmen dan tanggung jawab personil mengelola unit produksi sekolah. 

Disamping memiliki unit produksi yang lebih efektif dalam beroperasi, 

SMK Negeri 3 memiliki organisasi pendidikan dan latihan (diklat) yang lebih 

unggul. Struktur organisasi program diklat merupakan struktur organisasi 

fungsional yang pengelolaannya berada dibawah tanggung jawab kepala 

sekolah dan dibantu oleh koordinator, ketua, sekretaris, dan bendahara. 

Sedangkan operasionalnya diberikan tanggung jawab kepada setiap jurusan. Hal 

ini menjadi efektif karena kegiatan dilakukan oleh personil-personil yang memiliki 

kualifikasi sesuai dengan bidang keahlian. 

Keunggulan organisasi diklat SMK Negeri 3 adalah untuk menyahuti 

pentingnya lulusan sekolah kejuruan yang memiliki keterampilan sehingga 



 

mampu diserap pasar kerja. Itulah sebabnya menurut laporan satuan tugas 

pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan Indonesia 1997 (Djoyonegoro 

dalam Supriadi, 2002:286) menyatakan bahwa: pembaruan sistem pendidikan 

dan pelatihan kejuruan dimaksudkan untuk memastikan bahwa peningkatan 

pendidikan sepadan dengan peningkatan keterampilan kerja. 

Meningkatnya keterampilan kerja akan membuat peserta kreatif dan 

inovatif dalam bekerja. Tujuan pendidikan dan pelatihan di lingkungan lembaga 

pendidikan adalah untuk membuat peserta menjadi kreatif dan inovatif, hal ini 

senada dengan tujuan pendidikan dan pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan 

Pegawai Departemen Pendidikan Nasional (Dharma, 2003:1), yaitu: 

menciptakan perilaku peserta menjadi lebih berpikir kreatif dan inovatif. 

Tujuan pendidikan dan pelatihan sekolah kejuruan untuk menjadikan 

peserta berpikir kreatif dan inovatif. Dengan berpikir kreatif dan inovatif membuat 

peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Menurut 

Hadiwaratama (2002:589) program Diklat kejuruan diarahkan untuk 

meningkatkan kesesuaian atau relevansi antara program Diklat yang 

dilaksanakan di dunia pendidikan dengan tuntutan keahlian yang diperlukan di 

dunia kerja. 

Berdasarkan berbagai asumsi yang di kemukakan di atas tentang perlunya 

pendidikan dan pelatihan di sekolah kejuruan, dapat dikatakan bahwa hanya 

SMK Negeri 3 Banda Aceh yang memiliki faktor pendukung yang relatif lebih 

unggul jika dibandingkan dengan SMK lainnya. Keunggulan SMK Negeri 3 ini 

dapat di lihat dari berbagai sarana dan prasarana yang dimilikinya, dan juga 



 

pengorganisasian unit pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan mutu 

lulusannya sehingga lebih berpeluang untuk masuk ke pasar kerja. 

Kesadaran manajemen SMK Negeri 3 dalam mengembangkan unit 

pendidikan dan pelatihan bagi siswanya, merupakan kesadaran yang bersifat 

komprehensif dalam melihat pentingnya keterampilan bagi lulusan sekolah 

kejuruan. Keterampilan inilah yang nantinya akan meningkatkan mutu lulusan 

karena dengan proses pendidikan dan pelatihan tersebut akan berimplikasi 

kepada meningkatnya kreativitas dan inovatif dalam melakukan pekerjaan. 

Kreativitas dan inovasi inilah yang akan menjamin terjadinya produktivitas yang 

tinggi dikalangan pekerja sehingga membawa keuntungan ganda baik bagi 

pekerja itu sendiri maupun bagi dunia usaha tersebut. 

Struktur organisasi di SMK Negeri Banda Aceh memiliki ciri-ciri tersendiri 

sesuai dengan tugas pokok dan program atau bidang studinya masing-masing. 

Struktur organisasi tersebut memungkinkan bagi setiap SMK melaksanakan 

berbagai program sesuai dengan yang harus dikerjakan oleh SMK. Jika ditelaah, 

secara keseluruhan struktur organisasi SMK Banda Aceh, tidak hanya bertumpu 

kepada pelaksanaan kebutuhan organisasi saja, tetapi juga untuk menampung 

pasar dari setiap produk SMK. Dengan demikian, struktur organisasi yang ada di 

setiap SMK lebih bersifat fleksibel dalam berinterkasi dengan lingkungan 

eksternal SMK, hal ini perlu dilakukan dalam upaya memudahkan pemasaran 

produknya baik yang bersifat jasa dan barang. 

Struktur organisasi setiap SMK karenanya, memang dibentuk sedemikian 

rupa sehingga dapat menyahuti dan memenuhi kepentingan SMK secara 



 

menyeluruh. Berbagai aspek yang memungkinkan SMK dapat merealisir tujuan-

tujuannya, dapat dicapai berdasarkan standar tujuan SMK karena struktur yang 

dirancang untuk mampu mencapainya secara organisatoris. 

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata dimensi manajemen stratejik telah 

diterapkan sehingga secara struktural, memungkinkan setiap SMK dapat 

melaksanakan berbagai program-programnya. Hal ini dapat dilihat dari pola 

setiap SMK dalam mendesain struktur organaisasinya. Struktur organisasi 

tersebut mengacu kepada sebuah organisasi yang kapabel. Menurut Saladin 

(2003:112), struktur organisasi merupakan alat manajemen untuk mencapai 

suksesnya pelaksanaan strategi. Struktur organisasi dapat menggambarkan: (1) 

akiivitas kerja masing-masing unit dalam organisasi, (2) hubungan diantara 

masing-masing unit aktivitas, (3) jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh 

masing-masing kelompok, (4) menentukan wewenang dan tanggung jawabnya 

masing-masing, (5) memperjelas koordinasi antara masing-masing unit. 

Unsur manajemen stratejik yang diterapkan dalam struktur organisasi 

ketiga SMK, dapat dikatakan mampu menyelenggarakan SMK yang sesuai 

dengan kebutuhan SMK dan stakehoidersnya. Tanpa adanya struktur organisasi 

yang dapat menyelenggarakan tujuan SMK, maka setiap SMK tidak akan 

berhasil menuju kepada pencapaian optimal dari setiap tujuannya. Manajemen 

stratejik, tidak hanya bersifat konsepsional, tetapi juga dapat menawarkan 

struktur organisasi yang memungkinkan organisasi seperti SMK bergerak luwes, 

fleksibel dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya sehingga 

memungkinkan terpenuhinya kebutuhan organisasi dan juga stakeholders. 



 

Struktur yang mengacu kepada manajemen stratejik dalam rangka 

memudahkan mereka beroperasi secara menyeluruh sehingga terpenuhi 

kebutuhan SMK dan stakeholdersnya, dapat dilihat pada gambar 5.1. 

Gambar 5.1 

Struktur Organisasi SMK Mengacu Manajemen Stratejik 

Struktur di atas memungkinkan bagi setiap SMK untuk dapat secara 

fleksibel menyesuaikan diri dengan kebutuhan sekolah dan stakeholders sebagai 

pengguna atau pelanggan jasa pendidikan. Karena itu, struktur organisasi yang 

mengacu kepada manajemen stratejik lebih memungkinkan setiap SMK 

mencapai tujuan-tujuannya. Apalagi tujuan SMK pada dasarnya adalah agar 



 

lulusannya mudah masuk ke dunia usaha bahkan dapat menciptakan lapangan 

kerja sendiri. 

Dengan adanya struktur di atas memungkinkan dilakukannya 

pengendalian dan pemanfaatan berbagai unsur internal dan eksternal melalui 

pelimpahan wewenang, tanggung jawab, koordinasi, keqasama, dan motivasi. 

Dengan demikian akan terjadi suatu kekuatan keseimbangan baik secara 

struktural maupun fungsional untuk menciptakan terjadinya inisiatif dan respon 

berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan stakeholders. 

2. Kurikulum dan Program SMK Negeri Kota Banda Aceh 
Kurikulum merupakan pedoman atau arah yang dijadikan pegangan 

personil untuk melakukan berbagai kegiatan sekolah. Dalam kurikulum, tertera 

tujuan institusional sekolah, tujuan pendidikan dan pengajaran, serta seluruh 

program-program kegiatan yang akan dilakukan sekolah. Saat ini, 

penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) menggunakan 

kurikulum 1999 yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, 

dan pengalaman kepada peserta didik sebagai kemampuan dasar dalam 

mengembangkan kompetensi pribadi, sehingga mampu menyesuaikan diri 

dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Kurikulum 1999 

menganut prinsip-prinsip : (1) Berbasis luas, kuat, dan mendasar (Broad Based 

Curriculum); (2) Berbasis kompetensi (Competency Based Curriculum), (3) 

Pembelajaran tuntas (Mastery Learning)-, (4) Berbasis ganda (Dual Based 

Program) dilaksanakan di sekolah dan dunia usaha/dunia industri (DU/DI); (5) 



 

Perkuatan kemampuan daya suai dan kemandirian pengembangan diri tamatan 

(Depdikbud, 1999:i). 

Pengembangan kegiatan sekolah dan analisis empirik terhadap kurikulum 

harus dituangkan dalam visi, misi, dan tujuan SMK. Visi adalah suatu kondisi 

masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan sejumlah kegiatan yang 

disebut dengan misi. Visi merupakan ide yang harus dipahami oleh setiap 

personal organisasi dan memiliki kekuatan untuk memacu personal organisasi 

dalam mengarahkan berbagai kegiatan yang dapat diekspresikan dalam bentuk 

produk dan layanan yang-diberikan organisasi. 

Visi pengembangan pendidikan menengah kejuruan adalah terwujudnya 

pendidikan dan pelatihan kejuruan berstandar nasional dan berstandar 

internasional, dengan target sebagai berikut : pada tahun 2005 terwujud 100 

lembaga diklat berstandar internasional, dan 500 lembaga diklat berstandar 

nasional. Pada tahun 2020 terwujud 400 lembaga diklat berstandar internasional 

dan 2000 lembaga diklat berstandar nasional (Kebijakan Program Direktorat 

D'kmenjur, 2003:3). 

Misi merupakan program-program, tugas-tugas pokok atau kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan secara operasional yang membedakan organisasi 

tersebut dengan organisasi lain, karena memiliki jati diri yang khas, yang 

berperan sebagai arah dari setiap tindakan ekseskutif di masa depan. Karena itu, 

visi dan misi merupakan arah atau kebijakan serta langkah-langkah yang ingin 

dicapai dari keunggulan yang spesifik dari suatu lembaga. Dengan demikian visi 

dan misi harus dirumuskan dan diimplementasikan oleh pimpinan serta 



 

direalisasikan pemahamannya kepada seluruh personil organisasi. Pemahamaftl 

yang tinggi dari setiap personil terhadap visi dan misi organisasi akan dapat 

meningkatkan komitmen dan motivasi personil dalam melaksanakan tugas.* 

Sesuai dengan kebijakan program Direktorat Dikmenjur (2003:3), Misi 

pengembangan pendidikan menengah kejuruan adalah : (1) mengembangkan 

sistem pendidikan dan pelatihan menengah kejuruan yang adaptif, fleksibel, dan 

berwawasan global; (2) mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan menengah 

kejuruan yang berwawasan mutu dan keunggulan, profesional, dan berorientasi 

masa depan; (3) mewujudkan layanan prima dalam upaya pemberdayaan 

sekolah dan masyarakat; (4) mengembangkan iklim belajar yang berakar pada 

norma dan nilai budaya bangsa Indonesia. 

Tujuan organisasi merupakan arah atau landasan untuk menentukan 

kebijaksanaan dari setiap kegiatan organisasi. Untuk itu tujuan organisasi harus 

dapat dipahami oleh seluruh personil organisasi dari semua level. Berdasarkan 

kebijakan program Direktorat Dikmenjur (2003:4-5) disebutkan bahwa : Dengan 

berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Propenas 

dan Kepmendiknas No 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2000-2004 serta visi, misi yang 

diemban, maka ditentukan arah kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah 

Kejuruan sebagai berikut: 

(1) Perluasan dan pemerataan pendidikan yang akan dilaksanakan dengan : (a) 
membangun unit sekolah baru/ruang kelas baru beserta sarana dan 
prasarananya; (b) menyediakan beasiswa bagi masyarakat yang kurang 
mampu dengan memperhatikan kesetaraan gender; (c) menyelenggarakan 
prinsip multy entry, multy exit, pengembangan SMK sebagai pusat pelatihan 
kejuruan terpadu (PPKT); (d) peningkatan daya tampung SMK dan 



 

mendorong percepatan tumbuhnya SMK swasta yang berkualitas; (e) 
memberi subsidi dalam bentuk imbal swadaya untuk memberdayakan peran 
swasta mengembangkan SMK sehingga jumlah siswa SMK pada tahun 2004 
akan menjadi 2,5 juta siswa. 

(2) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan, yang akan 
dilaksanakan dengan : (a) melakukan reformasi kurikulum yang berbasis 
CBT dan PBT sesuai dengan tuntutan dunia kerja (demand driven/market 
driven); (b) melakukan analisis dan pengkajian data potensi wilayah; (c) 
melakukan Re-Engineering secara periodik dan terpadu; (d) peningkatan 
penyerapan lulusan SMK oleh dunia kerja atau secara mandiri; (e) 
pengembangan sistem penilaian hasil belajar melalui uji kompetensi dan 
sertifikasi dengan lembaga sertifikasi profesi di bidangnya; (f) 
pengembangan bahan ajar/modul yang berstandar nasional maupun 
internasional; (g) penerapan sistem pendidikan yang permiabel melalui pola 
bridging training; (h) peningkatan peran SMK sebagai PPKT sebagai pusat 
penelitian kejuruan terpadu melalui bekerjasama dengan lembaga diklat lain. 

(3) Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan menengah kejuruan yang akan 
dilaksanakan dengan : (a) pengembangan manajemen berbasis sekolah dan 
masyarakat (school and community based management) dalam rangka 
pemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan 
peningkatan partisipasi masyarakat agar dapat menjadi mitra kerja 
pemerintah dalam pembinaan pendidikan menengah; (b) penerapan sistem 
akreditasi bagi SMK negeri dan swasta; (c) pembentukan lembaga 
kerjasama dalam negeri dan luar negeri/program aliansi kejuruan; (d) 
penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. 

Visi, misi, dan arah pengembangan SMK tersebut di atas merupakan 

dasar atau pedoman bagi seluruh personil dalam merencanakan dan 

melaksanakan seluruh kegiatan sekolah. Karena itu, visi, misi, dan tujuan SMK 

bukan saja sebagai formalitas yang didokumentasikan, tetapi harus menjadi 

pedoman sikap dari seluruh personil dalam penyelenggaraan program kurikulum 

di sekolah. 

Penyelenggaraan program umum/normatif, program adaptif, dan program 

produktif hendaknya diberikan kepada peserta didik sesuai dengan 

perkembangan kondisi daerah dan kebutuhan dunia usaha/dunia industri 

(DU/DI). Karena itu, setiap program yang dilakukan menuntut adanya 



 

pendekatan yang harus dilakukan. Menurut Panduan Studi Kelayakan Pendirian 

SMK (2002:4), Pengembangan dan implementasi kurikulum SMK dikembangkan 

dengan menggunakan pendekatan : (1) Broad-based curriculum (BBC) kurikulum 

berbasis luas dan mendasar, kuat serta fleksibel; (2) Competency-based 

curriculum (BBC) kurikulum berbasis kompetensi; (3) Competency-based 

training (CBT) pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; (4) Integrasi iife 

skill melalui program broad based education (BBE) yaitu pendidikan berbasis 

luas dan mendasar. 

Pemberian kompetensi sesuai dengan standar kualitas yang berbasis 

kuat dan mendasar serta pemberian pembelajaran tuntas harus diberikan dalam 

suatu sistem program yang terencana dalam bentuk kegiatan kurikuler dan 

kokurikuler yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing jurusan atau 

bidang keahlian dari setiap SMK. 
» 

Pemberian teori, pelatihan dan praktik di sekolah dan dunia usaha / dunia 

industri (DU/DI) hendaknya sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku, dan 

perlunya pengembangan yang sesuai dengan kondisi yang berlaku di daerah. 

Untuk memperkuat daya suai dan kemandirian serta pengembangan diri lulusan 

sekolah menengah kejuruan, maka perlu adanya pemberian teori-teori dan 

pelatihan kewirausahaan, kursus-kursus dan pelatihan berbagai keterampilan. 

Perwujudan lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia 

usaha/dunia industri (DU/DI) membutuhkan kegiatan terprogram yang sering 

disebut PSG atau prakerin. Prakerin merupakan kegiatan yang dulunya disebut 

dengan sistem ganda (PSG) yaitu pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di 



 

sekolah, dipraktikkan di dunia usaha/dunia industri (DU/DI), sehingga akan 

terjadi kesesuaian antara kemampuan yang diperoleh di sekolah dengan 

tuntutan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). Keterpaduan implementasi 

pada dunia kerja yang nyata melalui kegiatan prakerin akan membentuk suatu 

etos kerja dan keterampilan serta kemampuan siswa atau kompetensi lulusan 

yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha/duna industri (DU/DI). Hal ini 

merupakan suatu wahana untuk mempersiapkan lulusan SMK yang memenuhi 

kualifikasi dan kebutuhan pasar kerja. 

Untuk memudahkan lulusan terserap lapangan kerja, dilakukan berbagai 

inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, antara lain dengan 

menerapkan pendidikan sistem ganda (PSG). Menurut Sidi (2001:127), 

"Pendidikan sistem ganda (PSG) adalah suatu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematik 

dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program penguasaan 

keahlian yang diperoleh melalui praktik langsung di dunia kerja. Dengan 

demikian, melalui program PSG para siswa SMK akan memiliki tingkat 

profesionalitas yang sambung dengan dunia kerja yang dibutuhkan". 

Prakerin yang efektif adalah prakerin yang dilakukan jika memenuhi 

kebutuhan sekolah dan kebutuhan pihak industri. Untuk itu perlu kerjasama dan 

sinkronisasi dari segi akademik dan material dalam pelaksanaanya. Sedangkan 

di dunia usaha/dunia industri (DU/DI) siswa belajar dengan instruktur dan biaya 

dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Ada dua pihak yang turut menentukan 

keberhasilan prakerin, yaitu pihak sekolah dan dunia usaha/dunia industri 



 

(DU/DI). Karena itu, interaksi keduanya merupakan faktor penentu dalam 

menghasilkan tenaga kerja yang profesional. Hal ini dapat dilihat pada gambar 

5.2 

Gambar 5.2 

Interaksi antara Sekolah dan Industri Melalui Para Siswa 

Gambar di atas memperlihatkan adanya dua pihak, yaitu lembaga 

pendidikan (pelatihan) di sekolah dan lapangan kerja (industri/perusahaan), yang 

secara bersama-sama menyelenggarakan suatu program pendidikan dan 

pelatihan kejuruan. Kedua belah pihak secara sungguh-sungguh berproses di 

dalamnya dengan segenap kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 



 

Pemberian regional center (RC) maupun program community coliege 

dalam bentuk pemberian paket-paket kursus/diklat kepada masyarakat yang 

berminat merupakan peningkatan peran dan fungsi SMK sebagai pusat 

pendidikan kejuruan terpadu (PPKT). Pemberian regional center dan program 

community College merupakan proses pembinaan pengembangan dan 

pemberdayaan SMK yang berbasis wilayah dan masyarakat, dengan 

memamfaatkan seluruh peluang dan potensi yang dimiliki SMK sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan masyarakat atau wilayah. Kegiatan regional center atau 

community col/ege membutuhkan suatu kerjasama dengan pihak-pihak terkait 

atau lembaga diklat lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM 

dan memberikan keterampilan dalam bentuk diklat kepada masyarakat sehingga 

masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mampu memasuki 

pasar kerja, baik bagi tamatan suatu lembaga maupun drop out suat'* 
i 

lembaga. 

Untuk menyahuti perlunya kurikulum yang relevan dengan kebutuhar 

dunia kerja yang singkron dengan dunia pendidikan, SMK di Kota Banda Aceh 

menggunakan kurikulum 1999. Kurikulum 1999 menganut prinsip-prinsi;* 

berbasis luas, kuat dan mendasar, berbasis kompetensi, pembelajaran tuntas, 

berbasis ganda, dan adanya perkuatan kemampuan daya suai dan kemandiriar 

pengembangan diri tamatan. Seperti yang terdapat pada SMK Negeri i, dafar» 

operasionalisasinya, program bidang keahlian/jurusan yang ada di SMK Negeri" 

terdiri dari jurusan bisnis dan manajemen, jurusan usaha perjalanan wisata, 

jurusan kesekretariatan, dan jurusan akutansi. Khusus untuk jurusan usaha 



 

parawisata (JUP) sampai tahun 2003 masih merupakan jurusan pertama yang 

ada di Nanggroe Aceh Darussalam. 

Dalam penyelenggaraannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum 

yang berlaku, SMK Negeri 1 telah merumuskan visi, misi, dan tujuan. Visi SMK 

Negeri 1 yaitu "mewujudkan SMK menjadi sekolah yang mampu menghasilkan 

lulusan yang berjiwa mandiri, dan memiliki kesempurnaan sesuai dengan 

tuntutan dunia usaha, perkembangan Iptek, serta menjunjung tinggi norma-

norma dan nilai-nilai budaya bangsa dengan menggali, menghimpun dan 

memanfaatkan semua potensi yang ada. 

Misi SMK yaitu : (1) meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan 

tuntutan masyarakat dan perkembangan Iptek, yang berakar pada sistem nilai; 

agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat; (2) menghasilkan tenaga kerja 

dengan kualifikasi dan kompetensi berstandar global dan siap ditempatkan di 

berbagai bidang pekerjaan (fleksibel), memiliki lebih dari satu kemampuan 

(retraniable); dan (3) membekali peserta didik dengan kemampuan untuk 

mengembangkan diri secara berkelanjutan. 

Tujuan SMK yaitu : (1) meningkatkan jumlah dan kualifikasi tenaga 

kependidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembelajaran yang 

berbasis kompetensi dan berbasis luas; (2) meningkatkan kerjasama 

(networking) dengan berbagai pihak terkait (stakeholders) dalam rangka 

pengembangan program pendidikan yang berakar pada norma hidup 

bermasyarakat dan bernegara serta mengikuti perkembangan Iptek; (3) 

mengembangkan proses belajar mengajar (PBM) yang menitikberatkan pada 



 

kompetensi kejuruan dan pengembangan diri yang mengarah pada kecakapan 

hidup; dan (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan program 

pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Dilihat dari visi, misi, dan tujuan SMK yang telah dirumuskan pihak 

sekolah tergambarkan adanya komitmen dan pemahaman yang tinggi dari 

personil sekolah terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan 

sekolah. Dengan demikian personil sekolah telah memilki rambu-rambu atau 

pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sekolah sesuai 

dengan tujuan pendidikan kejuruan secara nasional yaitu melahirkan lulusan 

yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya bangsa. 

Rumusan tujuan SMK tersebut menggambarkan adanya strategi yang 

dilakukan sekolah dalam penyelenggaraan sekolah, hal ini mengisyaratkan 

sekolah telah merencanakan adanya peningkatan jumlah kualifikasi tenaga 

kependidikan dan kebutuhan pembelajaran berbasis kompetensi, peningkatan 

net working dengan berbagai pihak, pengembangan kompetensi lulusan berbasis 

kecakapan hidup, dan pemenuhan sarana dan program pendidikan. Tujuan 

tersebut merupakan gambaran bahwa personil sekolah telah memiliki strategi 

yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan sekolah. Dengan perumusan 

strategi tersebut, menggambarkan sekolah telah memiliki langkah-langkah yang 

sesuai dengan pendekatan pengembangan pendidikan berbasis luas, dengan 

melibatkan stakeholders, yang jika terlaksana akan merupakan sinergi dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 



 

Sesuai dengan program Direktorat Kejuruan, pendidikan dan pelatihan 

diberikan program normatif, adaptif, dan produktif. Berbagai program diberikan 

dalam bentuk teori, pelatihan, dan praktik di sekolah dan dunia usaha/dunia 

industri (DU/D!). Program normatif, adaptif, dan produktif disesuaikan dengan 

kondisi sekolah, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha/dunia 

industri (DU/DI). Pemberian kompetensi sesuai dengan standar kualitas berbasis 

kuat dan mendasar serta pemberian belajar tuntas sesuai dengan sistem yang 

berlaku, pelaksanaannya dilakukan dengan sistem kredit semester (SKS). 

Program normatif, adaptif, dan produktif diberikan dalam bentuk teori, 

pelatihan, dan praktik sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan 

pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan dunia 

usaha/dunia industri (DU/DI), dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan 

kurikulum diberikan dalam bentuk kegiatan kurikuler, kokurikuler serta adanya 

pengembangan pendidikan sesuai dengan kondisi daerah yaitu adanya 

kurikulum muatan lokal dengan pemberian materi pendidikan damai selama satu 

semester. Dalam pelaksanaan kegiatan, sekolah mengalami hambatan karena 

masih kurangnya guru bidang keahlian produktif dan terhambatnya kegiatan 

pelatihan dan praktik disebabkan aliran listrik sering padam. 

Agar terjadi kesesuaian antara kemampuan yang diperoleh peserta didik 

di sekolah dengan tuntutan dunia usaha/dunia industri (DU/DI), sekolah 

melaksanakan kegiatan prakerin atau yang dulu sering disebut pendidikan 

sistem ganda (PSG). Prakerin ini diharapkan dapat menjadi wahana untuk 

mempersiapkan lulusan SMK yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan 



 

Kebutuhan pasar kerja. Karena itu, keterpaduan implementasi pada dunia kerja 

yang nyata melalui kegiatan prakerin akan membentuk suatu etos kerja, 

keterampilan, dan kemampuan siswa atau kompetensi lulusan yang sesuai 

dengan tuntutan dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Kenyataannya seluruh 

peserta didik tertampung di dunia usaha/dunia industri (DU/DI), baik yang 

berskala besar maupun kecil. DU/DI berskala besar pada dasarnya memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap prakerin karena memberikan kesempatan, baik 

dari segi waktu, saran, tenaga, maupun dana. Akan tetapi masih ditemui adanya 

DU/DI yang masih memiliki komitmen rendah terhadap prakerin, karena 

keterkaitan dan keterpadanan materi dan waktu prakerin lebih banyak ditentukan 

oleh DU/DI. Karena itu, pihak sekolah harus lebih aktif lagi mensosialisasikan 

eksistensi dari kegiatan prakerin ini terhadap DU/DI yang memiliki komitmen 

rendah, sehingga dapat memperoleh komitmen yang sama terhadap prakerin 
t 

dan dapat menjalin kemitraan yang lebih efektif. 

Pelaksanaan pelatihan bagi peserta didik agar memperoleh keterampilan, 

kemahiran, dan sikap kemandirian yang tinggi diberikan dalam bentuk pemberian 

kursus-kursus seperti komputer dan pemberian teori kewirausahaan. Pemberian 

kursus-kursus atau pelatihan merupakan suatu wadah untuk memberikan 

keterampilan kepada peserta didik sehingga peserta didik memiliki tingkat 

kemahiran yang tinggi dan menjadi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Keterampilan komputer dan internet diberikan sejak siswa kelas 

satu. Pemberian keterampilan sejak awal merupakan langkah yang efektif dalam 

membekali peserta didik, sehingga mampu mengikuti proses belajar di sekolah, 



 

prakerin di D U/D I maupun menjadi bekal keterampilan dalam memasuki dunia 

kerja. Teori kewirausahaan diberikan dalam setiap materi pembelajaran, 

khususnya program produktif, hal ini merupakan langkah awal untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya sikap kemandirian yang 

harus ditanamkan seja awal. Sikap kewirausahaan ini akan lebih baik jika 

diberikan melalui program praktik langsung terhadap suatu proyek 

kewirausahaan. Untuk itu sekolah hendaknya dapat memprogramkan kegiatan 

ini sebagai prioritas untuk melatih sikap kewirausahaan peserta didik. 

Pengembangan sekolah dilakukan juga dengan kegiatan unit produksi. 

Unit produksi yang telah produktif dikembangkan antara lain sub unit komputer, 

sub unit produksi kafetaria/kantin, sub unit produksi aula, dan sub unit produksi 

toko. Sub unit produksi yang akan beroperasi yaitu bahasa asing dan warnet. 

Sedangkan sub unit produksi wartel dan sub unit produksi biro perjalanan wisata 

belum produktif. Unit produksi produktif belum dilakukan secara optimal, hal ini 

terbukti dari belum maksimal kegiatan unit produksi dilakukan baik dari dimensi 

waktu maupun dari dimensi kegiatan. Diantara unit produksi produktif hanya unit 

produksi toko yang sudah digunakan peserta didik untuk prakerin, tetapi dalam 

jumlah terbatas yaitu daya tampung tiga atau empat orang peserta didik. Kurang 

optimalnya kegiatan unit produksi, hal ini disebabkan masih kurangnya guru 

produktif serta sikap guru yang lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsinya 

yang utama adalah mengajar bukan mengembangkan unit produksi. Kenyataan 

ini menggambarkan bahwa guru belum mencintai kewirausahaan sehingga tidak 

memiliki kemampuan kompetetif dalam melakukan kegiatan unit produksi. 



 

Unit produksi sekolah yang dikelola secara efektif akan menjadi ajang 

pelatihan, pengembangan, dan pembinaan keterampilan baik bagi siswa maupun 

bagi guru. Selain itu unit produksi akan dapat meningkatkan kesejahteraan 

seluruh personil sekolah, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas, dan dapat 

dijadikan sebagai ajang penempahan siswa agar terampil dan memiliki jiwa 

wirausaha yang sangat dibutuhkan dalam mengembangkan sikap dan 

keterampilan kerja yang dibutuhkan dalam lapangan pekerjaan. Untuk itu, kepala 

sekolah perlu melakukan usaha-usaha guna meningkatkan komitmen atau 

motivasi guru dalam kewirausahaan, dan perlunya pengembangan mekanisme 

pengelolaan unit produksi sesuai dengan bidang keahlian yang ada di sekolah. 

Seiring dengan program-program dari Direktorat Pendidikan Menengah 

Kejuruan, sekolah juga mengembangkan kegiatan regional center (RC) dalam 

bentuk pemberian paket-paket kursus/diklat yang memiliki sertifikasi khusus, baik 

paket-paket singkat maupun berjenjang kepada masyarakat yang berminat, 

seperti kursus komputer. Pelatihan ini merupakan pendidikan dan pelatihan 

berbasis masyarakat, jika dilakukan secara optimal dapat memberdayakan 

potensi yang ada di lingkungan sekolah, dan mampu memberikan keterampilan 

sebagai bekal kepada generasi muda. Pelatihan ini perlu dilaksanakan secara 

terprogram, karena itu perlu upaya-upaya dari sekolah untuk melibatkan 

stakeholder dalam pengembangan pelatihan. 

Hubungan kerjasama dengan pihak di luar sekolah telah dijalin secara 

intensif dengan dunia usaha/industri (DU/DI), Pemda, komite sekolah, BP3 

(orang tua siswa), Kadin, dan SMK lain. Hubungan kerjasama dengan DU/DI 



 

telah mengarah pada pendekatan kemitraan dan kondisi saling membutuhkan 

serta menguntungkan (simbiosis mutualistik). Walaupun demikian masih terdapat 

kendala dalam pelaksanaan kerjasama terutama berkaitan dengan perbedaan 

kondisi dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Hal ini tampak dari ketentuan yang 

diberikan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dalam memberikan limit waktu 

untuk prakerin. 

Hubungan kerjasama dengan Pemda pada saat ini lebih baik, hal ini dapat 

dilihat dari dukungan material dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Setiap 

kegiatan/program yang dilakukan selalu didukung baik moril maupun material. 

Walaupun demikian masih terdapat kendala berkaitan dengan masih adanya 

persepsi Pemda tentang kebutuhan operasional sekolah. Untuk mengatasi 

persepsi tersebut, sekolah telah melakukan pendekatan baik formal maupun non 

formal. Pendekatan formal dilakukan sekolah melalui pengajuan proposal dan 

audiensi pada Pemda dan instansi terkait. Sedangkan secara informal, sekolah 

melakukan pembicaraan individual pada pihak terlibat secara face to face. 

Hubungan kerjasama dengan komite sekolah berlangsung dengan sangat 

baik. Hal tersebut tampak pada setiap program sekolah, dimana komite sekolah 

tetap mambantu dan mendukung, bahkan selalu memonitor kegiatan sekolah. 

Kemudian hubungan kerjasama dengan orang tua siswa (BP3), juga terjalin 

dengan baik, hal ini tampak pada dukungan spritual, meskipun masih mengalami 

kendala dalam dukungan material. Kurangnya dukungan material, umumnya 

dikarenakan kondisi ekonomi orang tua yang berada pada level menengah ke 

bawah dan adanya peraturan Pemda yang tidak membenarkan sekolah 



 

mengutip biaya apapun. Hubungan dengan Kadin telah terjalin, akan tetapi 

hanya sebatas menjembatani antara sekolah dengan dunia industri, melakukan 

dan memberi sertifikasi uji kompetensi. 

Tidak jauh berbeda dengan SMK Negeril, SMK Negeri 2 juga 

menerapkan kurikulum 1999. SMK Negeri 2 dalam penyelenggaraan pendidikan 

melaksanakan kurikulum 1999 dengan prinsip-prinsip berbasis luas, kuat, 

mendasar, berbasis kompetensi, pembelajaran tuntas, berbasis ganda, dan 

adanya perkuatan kemampuan daya suai dan kemandirian pengembangan diri 

tamatan. Sampai saat penelitian ini dilakukan SMK Negeri 2 telah memiliki empat 

jurusan, yaitu (1) jurusan bangunan dengan program studi teknik bangunan 

gedung, teknik konstruksi bangunan, dan teknik konstruksi kayu; (2) Jurusan 

elektro-elektronika dengan program studi elektronika komunikasi dan audio 

visual; (3) Jurusan listrik dengan program studi listrik industri dan listrik 

pemakaian; dan (4) Jurusan mesin dengan program studi mesin produksi dan 

mekanik otomotif. 

Penyelenggaraan sekolah didasarkan pada standar nasional atau 

kurikulum yang berlaku. Untuk melakukan berbagai kegiatan, sekolah telah 

merumuskan visi, misi, motto, dan tujuan. Visi SMK Negeri 2 adalah menjadikan 

SMK sebagai penghasil tenaga kerja industri pada era globalisasi tahun 2010. 

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka misi SMK Negeri 2 adalah penghasil 

tenaga kerja profesional yang mandiri. Motto yaitu "Dengan misi kita bekerja 

pencapaian visi kita wujudkan". Sedangkan tujuan yaitu mempersiapkan SDM 

yang berpengetahuan dan keterampilan yang inovatif, dinamis, beretos kerja 



 

serta berbudi luhur sesuai dengan tuntutan dunia usaha/industri (DU/DI), dan 

untuk mengisi pembangunan nasional dalam rangka menjawab tantangan global. 

Dilihat dari visi, misi, motto, dan tujuan yang dirumuskan di atas, tampak 

bahwa sekolah kejuruan ini telah memiliki orientasi jangka panjang sesuai 

dengan standar nasional yaitu melahirkan lulusan profesional mandiri untuk 

menyiapkan SDM yang berpengetahuan, memiliki sikap inovatif, berbudi luhur 

yang dibutuhkan dalam dunia usaha/dunia industri (DU/DI) untuk mengisi 

pembangunan nasional. Rumusan visi, misi, motto, dan tujuan yang telah 

dijabarkan mengisyaratkan komitmen sekolah untuk melakukan kegiatan dalam 

mencapai tujuan. Dengan adanya perumusan visi, misi, motto, dan tujuan 

menandakan sekolah telah memiliki pemahaman yang tinggi terhadap eksistensi 

SMK. Karena itu, perlu adanya sosialisasi visi, misi, motto, dan tujuan SMK 

kepada seluruh personil sekolah agar mereka memiliki komitmen yang tinggi 
i 

dalam merealisasikan seluruh kegiatan sekolah. 

Sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum 1999 dan program Direktorat 

Pendidikan Kejuruan, maka program pendidikan dan pelatihan yang diberikan di 

SMK Negeri 2 meliputi : (1) Program Normatif; (2) Program Adaptif; dan (3) 

Program Produktif. Seluruh program tersebut diberikan dalam bentuk teori, 

pelatihan dan praktik, baik di sekolah maupun di dunia usaha/dunia industri 

(DU/DI). Pembelajaran tuntas diberikan dalam bentuk sistem kredit semester 

(SKS). Pengembangan kurikulum diberikan dalam bentuk kegiatan kurikuler dan 

kokurikuler yang sesuai dengan kondisi daerah, sehingga adanya pemberian 

kurikulum muatan lokal dengan materi pendidikan damai. Dalam pelaksanaan 



 

kurikulum masih ditemukan masalah kurangnya guru produktif, sering mati 

lampu waktu pelaksanaan praktik siswa, dan terbatasnya fasilitas dilihat dari 

jumlah peserta didik. 

Prakerin sebagai kegiatan penyesuaian antara pendidikan yang diperoleh 

peserta didik di sekolah dengan tuntutan dunia usaha/dunia industri (DU/DI), 

telah dilakukan setiap tahun yang dilaksanakan oleh peserta didik kelas tiga. 

Seluruh peserta didik dapat melaksanakan prakerin: DU/DI berskala besar telah 

memberikan dukungan moril dan materil terhadap prakerin. Permasalahannya 

belum semua siswa prakerin menerima keterampilan sesuai dengan kurikulum, 

karena kurangnya fasilitas praktik yang dimiliki DU/DI yang berskala kecil. 

Sedangkan pengiriman siswa ke DU/DI berskala besar yang ada di luar kota 

Banda Aceh tidak dilakukan karena kondisi daerah yang rawan konflik. 

Seiring dengan program Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, maka 

sekolah kejuruan ini telah melaksanakan kegiatan pelatihan kepada peserta didik 

diantaranya: (1) pelatihan siswa untuk program autocad; (2) pelatihan siswa 

untuk program perabot rumah tangga; (3) pelatihan siswa untuk program 

amplifier; (4) pelatihan siswa untuk program rewinding motor satu fasa; (5) 

pelatihan siswa untuk program pembuatan ragu m; (6) pelatihan siswa untuk 

program sepeda motor; (7) pelatihan siswa untuk mengikuti Toeic; (8) pelatihan 

siswa untuk keterampilan Las Listrik/Karbit; (9) pelatihan siswa untuk 

keterampilan teknik pendingin; (10) pelatihan siswa untuk keterampilan teknik 

audio, dan (11) memberikan teori-teori kewirausahaan/bisnis. 
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Kegiatan unit produksi (UP) merupakan ajang pelatihan, pengembangan, 

dan pembinaan keterampilan, baik bagi siswa maupun guru. Dengan adanya unit -
• s l' 

produksi, maka kesejahteraan seluruh personil sekolah, pengadaan, daTT 

pemeliharaan fasilitas sekolah dapat terus ditingkatkan. Sekolah telah 

melaksanakan unit produksi bangunan, unit produksi elektro, unit produksi listrik, 

dan unit produksi mesin. Dari keempat unit produksi tersebut, unit produksi 

bangunan dan unit produksi mesin merupakan andalan unit produksi sekolah. 

Sedangkan unit produksi elektro dan unit produksi listrik pada dasarnya lebih 

banyak dilakukan oleh guru secara informal. 

Kegiatan unit produksi belum dilaksanakan secara optimal, karena seluruh 

unit produksi belum didayagunakan. Unit produksi mesin memiliki kelengkapan 

fasilitas sehingga dapat digunakan sebagai ajang kegiatan pelatihan, praktik, 

dan prakerin. Unit produksi bangunan dan mesin belum mampu menampung 
9-

kebutuhan masyarakat, sehingga banyak order dari masyarakat yang ditolak. 

Tidak optimalnya kegiatan unit produksi disebabkan guru lebih menitikberatkan 

pada kegiatan belajar mengajar sesuai dengan fungsi utamanya, kurangnya 

guru produktif, dan sebahagian guru memiliki bisnis mandiri yang dilakukan di 

luar kegiatan sekolah. Hal ini berarti masih kurangnya komitmen guru untuk 

mencintai kegiatan unit produksi, dan rendahnya sikap kewirausahaan guru 

untuk meningkatkan unit produksi sekolah. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya 

upaya dari kepala sekolah untuk mengembangkan dan menumbuhkan ide-ide, 

dan sikap kebersamaan dalam memajukan unit produksi sekolah serta perlunya 

mekanisme pengelolaan unit produksi berdasarkan bidang keahlian. 



 

Dalam mensosialisasikan eksistensi sekolah kepada masyarakat dan 

sebagai ajang pemberdayaan SMK yang berbasis masyarakat, sekolah telah 

melakukan regional center atau pelatihan kepada siswa SMU seperti pelatihan 

sepeda motor, pelatihan keterampilan teknik pendingin, dan sebagainya. 

Pelatihan tersebut diberikan dalam waktu jangka pendek. Pemberian pelatihan 

kepada masyarakat merupakan peningkatan peran dan fungsi SMK sebagai 

pusat pelatihan kejuruan terpadu (PPKT). Hal ini merupakan sarana 

pengembangan potensi generasi muda sebagai sumber daya pembangunan. 

Karena itu, pelatihan ini dilakukan secara terprogram agar generasi muda 

memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengisi lapangan pekerjaan. 

Sekolah yang efektif membutuhkan dukungan anggota internal dan 

eksternal sekolah. Karena itu perlu kerjasama dan hubungan dengan anggota 

internal/eksternal sekolah, bentuknya kerjasama formal dan informal. Hubungan 

kerjasama formal tergambar dari pelimpahan wewenang dan tugas sesuai 

dengan struktur organisasi dan perincian tugas yang telah ditetapkan, dan 

hubungan informal tergambar dari hubungan kemitraan, kekeluargaan baik 

dalam waktu senggang maupun kegiatan arisan dan kunjungan. 

Hubungan kerjasama dengan DU/DI dafam bentuk latihan kerja atau 

prakerin telah dilakukan. DU/DI yang berskala besar pada dasarnya memiliki 

MOU, partisipasi aktif dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan 

prakerin. Hal ini dapat dilihat dari kesediaan DU/DI menjadi nara sumber, 

memberikan waktu prakerin dan materi yang relevan, memberikan berbagai 

kemudahan/uang lelah kepada siswa prakerin, dan mendukung serta 



 

memfasilitasi berbagai kegiatan pelatihan untuk memenuhi kegiatan prakerin di 

dunia industri. Berbeda dengan itu, industri yang berskala kecil hanya mampu 

memberi kesempatan tempat untuk prakerin, meskipun masih ditemukan DU/DI 

yang memiliki komitmen rendah terhadap prakerin. Hal ini dapat dilihat dari sikap 

DU/D! dalam memberikan waktu yang tidak relevan dalam kegiatan prakerin. 

Untuk itu perlu upaya proaktif dari sekolah untuk mensosialisasikan kegiatan 

prakerin kepada DU/DI dan masyarakat. 

Hubungan kerjasama dengan Majelis Sekolah dalam mendukung 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah tampak dari kesediaan majelis sekolah 

dalam melakukan promosi-promosi sekolah ke DU/DI dan Pemda. Setiap 

kegiatan sekolah dilakukan secara bersama dengan anggota internal sekolah 

baik dalam kegiatan lokal maupun nasional. Permasalahan yang ditemukan 

dalam hubungan kerjasama dengan majelis sekolah belum terprogramnya 

kegiatan majelis sekolah. Hubungan kerjasama dengan Pemda dan Instansi 

terkait tampak pada perhatian dan bantuan dana yang diberikan Pemda dalam 

pengadaan fasilitas. Disamping itu juga memberikan kemudahan dalam 

pengadaan insentif kepada guru dan gaji guru kontrak. Sedangkan hubungan 

kerjasama dengan Kadin yaitu menjembatani sekolah dengan DU/DI, menguji 

dan mengeluarkan sertifikasi uji kompetensi. Permasalahannya belum optimal 

dilakukan kegiatan hubungan kerjasama secara terprogram. 

Pengembangan kurikulum dan program yang dilakukan SMK Negeri 1 dan 

SMK Negeri 2 Kota Banda Aceh yang mengacu kepada kurikulum sekolah 

kejuruan tahun 1999, diterapkan juga di SMK Negeri 3. Dalam penyelenggaraan 
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pendidikan, sekolah telah melaksanakan kurikulum 1999 dengan prinsip-prinsip 

berbasis luas, kuat dan mendasar, berbasis kompetensi, berbasis ganda, dan 

perkuatan kemampuan daya suai serta kemandirian. Sampai saat penelitian ini 

dilakukan sekolah telah memiliki jurusan/bidang program keahlian yaitu 

jurusan/program studi busana, jurusan/program studi boga, jurusan/program 

studi kecantikan, jurusan/program studi perhotelan dan parawisata. Sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku, program pendidikan dan keahlian diberikan 

dalam bentuk program normatif, adaptif, dan produktif. Program tersebut 

diberikan dalam bentuk teori, pelatihan, praktik, baik di dunia usaha/dunia 

industri (DU/DI). Pembelajaran tuntas diberikan dalam bentuk kurikuler dan 

kokurikuler. Pembelajaran diberikan dengan sistem kredit semester (SKS), 

sedangkan pengembangan disesuaikan dengan kondisi sekolah dan daerah. 

Pengembangan pendidikan sesuai dengan kondisi daerah diberikan sebagai 
j 

kurikulum muatan lokal seperti pemberian materi pendidikan damai. 

Menurut Pusat Data dan Informasi Pendidikan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Depdiknas (2003:11), penyusunan kurikulum sekolah menengah 

kejuruan (S M K) mengacu pada tujuana pendidikan SMK, yaitu : (1) menyiapkan 

siswa memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional; (2) 

menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi, dan mampu 

mengembangkan diri; (3) menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk 

mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri (DU/DI) pada saat sekarang dan 

masa mendatang; dan (4) menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang 

produktif, adaptif, dan kreatif. 



 

Perwujudan program pendidikan di SMK Negeri 3 tampak dengan 

adanya perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi sekolah yaitu menyiapkan 

tenaga terampil yang profesional, mandiri, memiliki jiwa wirausaha yang tinggi, 

dan mampu menghadapi persaingan global saat diberlakukannya AFTA tahun 

2003. Misi sekolah yaitu menghasilkan tamatan yang mampu menciptakan 

lapangan kerja, menciptakan daya saing positif antar siswa, meningkatkan sikap 

disiplin dan etos kerja pada siswa, menumbuhkembangkan kreativitas dan 

inovasi siswa, menyadarkan siswa untuk memperoleh manfaat dari keterampilan 

yang dimiliki, dan mengembangkan jiwa wirausaha pada siswa. 

Tujuan sekolah adalah menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan 

kerja serta mengembangkan sikap profesional, menyiapkan siswa agar mampu 

memilih karier, berkompetisi dan mengembangkan diri, menyiapkan tenaga kerja 

tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat 

ini maupun pada masa akan datang, menyiapkan tamatan agar menjadi warga 

yang produktif, adaptif, dan kreatif. 

Dilihat dari perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah tampak bahwa 

sekolah telah memiliki orientasi masa depan sesuai dengan tujuan SMK yang 

bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, tampak pula bahwa sekolah 

telah memiliki strategi untuk menghasilkan tamatan yang mampu menciptakan 

lapangan kerja, menciptakan daya saing positif, memiliki disiplin dan etos kerja, 

menumbuhkembangkan kreativitas, menyadarkan peserta didik untuk 

memperoleh manfaat dari keterampilan yang dimiliki, dan mengembangkan jiwa 

wirausaha. Rumusan visi, misi, dan tujuan tersebut merupakan bekal yang 



 

dipersipkan kepada peserta didik, sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap profesional yang dibutuhkan dalam memasuki lapangan kerja yang 

sesuai dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI). 

Sesuai dengan program Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 

sekolah telah memberikan program pendidikan dan pelatihan normatif, adaptif, 

dan produktif sesuai dengan kurikulum berlaku, dan pengembangannya 

dilakukan sesuai dengan kondisi sekolah, kebutuhan dunia usaha/dunia industri 

(DU/DI), kondisi daerah, yaitu adanya semacam pemberian kurikulum muatan 

lokal dengan memberikan materi pendidikan damai. Program tersebut diberikan 

dengan sistem kredit semester (SKS) dalam bentuk pemberian teori, pelatihan, 

praktik di sekolah dan di dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Sedangkan 

pengembangan kurikulum diberikan dalam bentuk kegiatan kurikuler dan 

kokurikuler. 

Pelaksanaan prinsip pendidikan berbasis ganda (dual based program) 

telah dilakukan melalui pelaksanaan prakerin pada dunia usaha/dunia industri 

(DU/DI). Prakerin diberikan kepada peserta didik kelas tiga, yang seluruhnya 

tertampung di dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Kegiatan prakerin telah 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum. Dunia usaha/dunia industri 

(DU/DI) yang berskala besar yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

prakerin telah memberikan partisipasi aktif, baik aspek material maupun spritual. 

Namun demikian masih juga ditemui DU/DI yang memiliki komitmen rendah 

terhadap prakerin, sehingga keterkaitan, keterpadanan, lebih banyak ditentukan 

oleh dunia usaha/dunia industri (DU/DI). 



 

Pendidikan dan pelatihan berbasis ganda merupakan re-engineering atau 

penataan ulang sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan. Menurut buku 

Reposisi Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020 Depdiknas (2001:6) bahwa: 

Penataan dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan relevansi 

Diklat kejuruan dengan tuntutan pembangunan wilayah/daerah serta kaitannya 

dengan perencanaan tenaga kerja yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. 

Dengan adanya re^engeneering tersebut, maka pengembangan kurikulum 

dan program yang ada di sekolah kejuruan, harus mengacu kepada daya suai, 

kemandirian serta kemampuan lulusan untuk mengembangkan diri secara 

permanen sesuai dengan dinamika pasar kerja dimana lulusan itu berada. 

Dinamika pasar yang cenderung bergerak baik secara horizontal maupun vertikal 

harus diwaspadai oleh SMK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum dan 

program yang diterapkan di setiap SMK. 

Dalam kerangka itulah maka SMK Negeri 3 ini memperkuat daya suai dan 

kemandirian serta pengembangan diri lulusan. SMK Negeri 3 memberikan teori 

dan pelatihan kepada peserta didik. Kegiatan-kegiatan pelatihan yang diberikan 

kepada peserta didik berorientasi iife skill khususnya pendidikan dan pelatihan 

vocational dalam beberapa bidang keahlian antara lain : tata busana dengan 

kegiatan pembuatan aneka lenan rumah tangga, tata kecantikan dengan 

kegiatan perawatan kulit wajah berproblem dan pemangkasan, tata boga dengan 

kegiatan dekorasi kue dan membuat macam-macam cake, perhotelan dengan 

kegiatan iandscape dan flower arrangement, Bahasa Inggris dengan kegiatan 

structure, vocabulary, reading, speaking, dan listening. Kemudian diberikan teori 



 

dan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan telah dilakukan pada 

jurusan boga dan jurusan busana. 

Dilihat dari pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada peserta didik 

tampak bahwa sekolah telah melakukan strategi untuk memberikan kesiapan 

dan kemandirian kepada peserta didik. Bekal dan keterampilan yang telah 

diterima peserta didik merupakan upaya pembekalan dalam mengikuti teori dan 

praktik pembelajaran, dan dapat menumbuhkan sikap serta motivasi dalam 

pembekalan diri lulusan. Program tersebut hendaknya tetap dilaksanakan dan 

terus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan 

yang dibutuhkan dalam lapangan pekerjaan. 

Pengembangan sekolah- dilakukan juga dengan kegiatan unit produksi 

(UP). Unit produksi merupakan suatu wadah untuk ajang pelatihan 

pengembangan dan pembinaan keterampilan baik bagi siswa maupun bagi 

guru. Selain itu, dengan adanya unit produksi akan dapat meningkatkan 

kesejahteraan seluruh personil sekolah, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas. 

Unit produksi sebagai wadah kegiatan penempahan siswa agar terampil dan 

memiliki berbagai keterampilan dan membentuk lulusan yang mampu berjiwa 

wirausaha, sehingga mempunyai kesempatan kerja dalam berbagai bidang 

kehidupan. Kegiatan unit produksi telah dilakukan secara terprogram dengan 

memberikan wewenang kepada setiap jurusan untuk mengelola. 

Unit produksi yang telah dilaksanakan sekolah terdiri dari: perhotelan, 

aula, kantin, restoran, salon, busana, dan boga. Kesemua unit produksi tersebut 



 

telah dikelola secara efektif. Unit produksi hotel dan restoran bertaraf nasional, 

unit produksi boga bertaraf internasional dalam penyediaan makanan perjalanan 

haji setiap tahun, dan penyediaan pesanan baik untuk keperluan kantor-kantor 

pemerintahan, perusahaan, dan pesanan pribadi. Unit produksi busana telah 

melaksanakan penerimaan pesanan seragam dari institusi pemerintah, swasta, 

dan pribadi. Unit produksi Aula telah menjaring pelanggan dalam berbagai 

kegiatan baik dari intansi pemerintah maupun swasta. Unit produksi perhotelan 

telah mampu menjaring pelanggan baik lokal maupun nasional. Unit produksi 

kantin telah mampu menjaring pelanggan baik dari internal sekolah maupun 

eksternal sekolah. Unit produksi salon telah mampu menjaring pelanggan dalam 

bentuk rias pengantin, rias wajah, rias rambut dari internal sekolah dan 

lingkungan di sekitar sekolah. Selain itu unit produksi menerima peserta didik 

untuk kegiatan prakerin. Kenyataan ini menandakan tingginya komitmen guru 

dan sikap kompetetif yang tinggi serta rasa cinta yang mendalam tentang 

kewirausahaan, dan adanya pengelolaan unit produksi menurut bidang keahlian 

yang otonom, sehingga unit produksi sekolah dapat dikelola secara optimal. 

Untuk itu diperlukan kemampuan sekolah untuk selalu mengelola secara efektif 

seluruh kegiatan unit produksi agar motivasi dan kreativitas guru dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengelolaan unit produksi sekolah. 

Program regional center dan program community college sebagai proses 

pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan SMK yang berbasis wilayah dan 

berbasis masyarakat merupakan ajang pengembangan potensi generasi muda, 

sehingga mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 



 

dalam pembangunan. Program regional center atau kecakapan hidup yang telah 

diberikan kepada masyarakat diantaranya : Diklat keahlian tata busana dengan 

program pembuatan aneka lenan rumah tangga, Diklat tata kecantikan dengan 

program peralatan kulit wajah berproblem dan pemangkasan, Diklat tata boga 

dengan program dekorasi kue, dan membuat macam-macam cake, Diklat 

perhotelan dengan program landscape, fiower arrangemeni, Diklat bahasa 

inggris dengan program structure, vocabulary, reading, speaking, dan listening. 

Lebih lanjut dalam kegiatan regional center, mulai tahun 2003/2004, 

sekolah telah membuka program community coliege dalam bidang keahlian 

akomodasi perhotelan dengan masa belajar 1 tahun dan dengan jumlah kredit 

40 SKS. Peserta dari community coliege adalah alumni S M K, SMU, dan 

masyarakat. Program ini dibuka atas kerjasama sekolah dengan DU/DI baik 

dalam negeri maupun luar negeri, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Dinas 

Parawisata, Dinas Tenaga Kerja, Asosiasi Profesi (PHRI), Pemda Kota Banda 

Aceh, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, serta Akademi Parawisata 

Muhammadiah Aceh. Dengan dibukanya program community coliege ini, maka 

akan dapat memberi bekal kepada generasi muda (usia tenaga kerja) untuk 

memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mengisi kekosongan 

kerja dalam bidang keahlian akomodasi perhotelan. Program community coliege 

ini merupakan modal pendidikan dan pelatihan berbasis masyarakat sehingga 

dapat memberdayakan potensi yang ada di lingkungan sekolah. Adanya program 

ini diharapkan akan dapat mengatasi pengangguran dan merupakan peluang 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dengan demikian sekolah mampu 



 

mengembangkan seluruh peluang dan potensi yang dimiliki SMK sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan masyarakat. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah kejuruan ini menjalin 

kerjasama, baik dengan anggota internal maupun eksternal sekolah, kerjasama 

yang dijalin bersifat formal dan informal. Hubungan formal tergambar dari 

perincian tugas melalui struktur organisasi dan mekanisme kerja yang rinci dari 

berbagai bidang tugas dan keahlian. Hal ini tampak pada komunikasi dan rasa 

loyal bawahan tertiadap atasan serta menempatkan diri secara resmi, kemudian 

memberikan penghargaan dan kompensasi sesuai dengan prestasi kerja, 

memberi keteladanan, memberi kesempatan, dan menerima saran. Hubungan 

informal tergambar dari kemitraan, kekeluargaan yang dilakukan baik dalam 

waktu senggang di sekolah maupun di luar kegiatan sekolah, seperti arisan, dan 

mengunjungi keluarga sekolah yang sakit: 
9 

Hubungan kerjasama dengan anggota eksternal dilakukan dengan DU/DI, 

hubungan dengan DU/DI bersifat kemitraan dalam kegiatan prakerin. Hubungan 

kerjasama dengan DU/DI berdampak positif pada industri yang berskala besar 

karena adanya bantuan moril dan materil dalam berbagai kegiatan prakerin 

tersebut, seperti saling memberi dan menerima, saling tukar informasi tentang 

kebutuhan DU/DI dan sekolah, bersedia menjadi nara sumber, dan sebagainya. 

Namun masih ditemui DU/DI yang memiliki komitmen rendah terhadap kegiatan 

prakerin. Hal ini tampak pada jangka waktu dan posisi yang diberikan oleh DU/DI 

tidak relevan dengan kebutuhan prakerin peserta didik. 



 

Hubungan kerjasama dengan Majelis Sekolah dan orang tua siswa pada 

dasarnya cukup mendukung, seperti melakukan promosi sekolah secara 

bersama, menyetujui atau memberi rekomendasi terhadap kegiatan-kegiatan 

sekolah. Pertemuan dengan orang tua siswa dilakukan minimal dua kali dalam 

setahun dalam bentuk penerimaan rapor. Kegiatan lain dilakukan dengan open 

house sekolah, dan pameran, meskipun pengunjungnya masih sangat terbatas. 

Hubungan kerjasama dengan majelis sekolah telah dilakukan, namun masih 

belum optimal. Hubungan kerjasama dengan orang tua siswa masih lemah 

dalam hal pembinaan siswa dan bantuan dana. 

Hubungan kerjasama dengan Pemda dan instansi terkait telah dilakukan 

dengan baik, hal ini tampak dari adanya kerjasama dalam beberapa kegiatan 

sekolah, seperti pemberian rekomendasi, melakukan kegiatan bersama, 

memberi dukungan dana untuk pengadaan fasilitas, dukungan spritual dalam 
> 

pembentukan berbagai diklat sekolah, memberikan insentif kepada guru, dan 

memberikan gaji guru kontrak. Namun demikian masih ditemukan komitmen 

yang rendah dari personal Pemda terhadap eksistensi SMK. Hubungan 

kerjasama dengan Kadin tampak dalam kegiatan membantu menjembatani 

sekolah dengan DU/DI, melakukan dan memberikan sertifikasi uji kompetensi 

kepada siswa, dan melakukan promosi eksistensi SMK dalam kegiatan-kegiatan 

nasional. Namun masih belum optimal kegiatan Kadin dalam melaksanakan 

program-program sekolah. 

Dengan demikian hubungan kerjasama merupakan inti dari kegiatan 

kepemimpinan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi, untuk itu 



 

kerjasama yang baik antara anggota internal sekolah dan kerjasama antara 

sekolah dengan pihak-pihak yang terkait di luar sekolah merupakan salah satu 

faktor penentu dalam mencapai tujuan sekolah. Kerjasama dengan anggota 

internal sekolah harus bersifat formal dan informal. Kerjasama formal pada 

dasarnya mewujudkan kegiatan sesuai dengan hirarki organisasi. Sedangkan 

kerjasama informal merupakan dasar menciptakan hubungan kemitraan dan 

kekeluargaan, untuk menunjang kegiatan hubungan kerjasama secara formal. 

Perwujudan kerjasama yang efektif dalam suatu organisasi sangat ditentukan 

oleh kemampuan kepala sekolah dalam menjalankan fungsi-fungsi 

kepemimpinannya. Karena itu, kemampuan kepala sekolah dalam menjalin 

hubungan kerjasama dengan seluruh anggota internal sekolah dan pihak-pihak 

di luar sekolah merupakan kunci kesuksesan sekolah. 

Kemampuan kepala sekolah dafam menjalin hubungan kerjasama yang 

harmonis akan tampak pada perilaku kepemimpinan inovatif. Perilaku 

kepemimpinan inovatif adalah kemampuan atau karakteristik yang dimiliki oleh 

seorang pemimpin yang memiliki kepribadian matang dan berani mengambil 

resiko, yang dapat dilihat dari sikap kreatifnya dalam menciptakan dan 

mengembangkan ide-ide pembaharuan serta mensosialisasikan ide-ide 

pembaharuan itu menjadi ide-ide kolektif. Oleh karena itu kepala sekolah yang 

inovatif akan mampu menjalin hubungan kerjasama, dan dapat memberikan 

kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan berbagai ide pembaharuan, 

mengembangkan diri, dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan profesionalnya. Kemampuan kepala sekolah dalam menjalin 



 

hubungan kerjasama melalui kepemimpinannya merupakan hal yang perlu 

dilakukan sebagai inovasi dalam sistem manajemen berbasis sekolah (MBS). 

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, yang berimplikasi kepada 

otonomi pendidikan, maka kepala sekolah sangat dituntut mampu 

memberdayakan anggota internal dan anggota _ eksternal sekolah dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Pemberdayaan anggota eksternal sekolah sangat 

ditentukan oleh hubungan kerjasama yang mutual simbiotik yang dapat 

diciptakan oleh sekolah. Oleh karena itu, hubungan kerjasama yang telah 

dilakukan dengan berbagai pihak, menuntut adanya upaya-upaya strategis dari 

pihak sekolah melakukan pendekatan proaktif dalam memperkenalkan dan 

memajukan eksistensi sekolah. Sedangkan untuk pihak eksternal sekolah yang 

telah memiliki komitmen tinggi terhadap hubungan kerjasama dalam 

penyelenggaraan sekolah perlu adanya upaya-upaya strategis mempertahankan 

hubungan kerjasama dengan melibatkan anggota internal sekolah agar selalu 

memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalin hubungan kerjasama. 

Berdasarkan kurikulum dan program ketiga SMK secara umum telah 

melaksanakan kurikulum 1999, dengan melaksanakan program normatif, adaptif, 

dan produktif. Program sekolah diberikan dalam bentuk teori, praktik di sekolah, 

dan di dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Ketiga SMK melaksanakan kegiatan 

prakerin, regional center, dan mewirausahakan SMK. Dengan adanya kurikulum 

yang dilakukan secara nasional, diharapkan SMK dapat melaksanakan fungsinya 

sebagai institusi yang melahirkan tenaga-tenaga kerja menengah. Program-

program yang dilakukan SMK akan menjadikan SMK sebagai pusat kursus 



 

keterampilan kejuruan, dan sebagai sarana melahirkan tenaga kerja menengah 

yang berjiwa wirausaha. 

Dari ketiga SMK yang diteliti, SMK Negeri 3 merupakan SMK yang telah 

melaksanakan kegiatan regional center, community college secara utuh, dan 

kegiatan kewirausahaan secara optimal, baik secara teori maupun praktik. 

Dengan adanya kegiatan regional center dan community college akan 

memberikan dampak positif baik bagi anggota sekolah maupun masyarakat. 

Sistem SMK yang ada saat ini merupakan investasi nasional yang sangat 

besar dalam bidang pendidikan kejuruan. Oleh karena itu, pengembangan SMK 

melalui Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan prioritas pembaruan dalam 

pendidikan menengah kejuruan (Ditdikmenjur Depdiknas, 2002:291). Dalam hal 

ini, SMK Negeri 3 lebih unggul dalam menetapkan prinsip-prinsip pendidikan 

sistem ganda (PSG) jika dibandingkan dengan SMK negeri lainnya. Keunggulan 

inilah yang terus dipelihara dan dikembangkan SMK Negeri 3 dalam menerapkan 

kurikulum dan program-programnya. 

Beberapa kutipan berikut ini akan memperjelas pentingnya penerapan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang harus diterapkan dalam 

penyelenggaraan pendidikan di SMK. Kutipan-kutipan berikut ini di ambil dari 

Mimbar Pendidikan No. 3 Tahun XXI 2002 (Universitas Pendidikan Indonesia, 

2002:28), yaitu: Kurikulum merupakan salah satu di antara faktor internal yang 

paling kuat untuk menyatakan bahwa sekolah itu baik (Coombs, 1985:115). 

Kurikulum ini merupakan alat supaya siswa memiliki sejumlah kompetensi-

kompetensi yang kelak dapat dipergunakan siswa untuk dapat memecahkan 



 

masalah yang kelak dihadapinya (Santoso, S. Hamidjojo, 1973:23). Masalah 

yang dihadapi untuk sekolah kejuruan adalah siswa dapat melakukan tugas-

tugas yang ada kaitannya di dalam dunia industri. Oleh karena itu Coombs 

(1985) menyebut bahwa untuk menilai bahwa sekolah ini bermutu bilama 

sekolah relevan dengan dunia kerja atau dengan kata lain siswa lulusan sekolah 

kejuruan ini dapat mengaplikasikan kemampuan dan keterampilannya di dunia 

kerja (Finch, C dan Crumkilton, J.R, 1984:13). Kecepatan perubahan teknologi 

yang berkembang di industri tidak mungkin diimbangi oleh perkembangan 

kurikulum di sekolah. Faktor inilah yang merupakan hambatan utama dalam 

meningkatkan kualitas lulusan. Pengalaman negara maju seperti Jerman 

menunjukkan bahwa sekolah kejuruan teknologi tidak mungkin berdiri sendiri, 

mereka harus mempunyai industri pasangannya bilamana ingin meningkatkan 

kualitas lulusannya (Wardiman, 1984). 

Mengacu keberbagai kutipan di atas, selayaknyalah SMK Negeri di Kota 

Banda Aceh mempertahankan bahkan meningkatkan mutunya melalui 

pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan 

perkembangan teknologi yang semakin maju dengan pesat. Ketiga SMK Negeri 

yang ada di Kota Banda Aceh tersebut pada dasarnya telah mengacu kepada 

penyelenggaraan pendidikan sekolah kejuruan modern, hanya saja jika ditelaah 

dari pengembangan kurikulum dan program-programnya, ternyata SMK Negeri 3 

telah mengacu kepada re-engineering, yaitu penataan ulang sekolah kejuruan 

yang mengutamakan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja dan kemajuan teknologi modern. 



 

Kurikulum dan program SMK Banda Aceh bersifat komprehensif dalam 

mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan tujuan setiap SMK. Kurikulum 

disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan stakeholders yang berbasiskan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kurikulum yang berbasiskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut, maka seluruh program materi dan proses 

pengajaran dan pembelajaran dapat menyesuaikan diri dengan apa yang 

dibutuhkan sekolah, siswa dan masyarakat pengguna. 

Kurikulum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi ini, dilaksanakan 

dengan mengacu kepada prinsip-prinsip kurikulum 1999 yang diterapkan pada 

semua SMK di seluruh Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut adalah: (1) berbasis 

luas, kuat dan mendasar (Broad Based curriculum)-, (2) Berbasis kompetensi 

(Competency Based Curriculum); (3) Pembelajaran tuntas (Master/ Learning); 

Berbasis ganda (Dual Based Program); dilaksanakan di sekolah dan dunia 

usaha/dunia insdustri (DU/DI); (5) Perkuatan kemampuan daya suai dan 

kemandirian pengembangan diri tamatan. 

Kelima prinsip-prinsip di atas merupakan prinsip-prinsip yang di anggap 

dapat memberikan masukan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. 

Masukan-masukan itu secara kuat akan memungkinkan lulusan dapat menyerap 

berbagai program yang dilaluinya ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Seluruh peserta didik memang dipersiapkan untuk dapat memiliki berbagai 

keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya sehingga dengan 

keterampilan itu, memudahkannya memasuki pasar kerja dan terlibat secara aktif 

bahkan proaktif dalam dunia usaha/industri dan dunia kerja. Kurikulum dengan 



 

prinsip-prinsip kurikulum 1999 pada dasarnya akan menjamin keberhasilan 

program pengajaran yang berlangsung di setiap SMK yang ada di Banda Aceh. 

Pelaksanaan prinsip-prinsip kurikulum 1999 SMK Banda Aceh sesuai 

dengan tujuan SMK secara komprehensif, yaitu menjadikan lulusannya mampu 

bersaing di pasar kerja. Prinsip-prinsip itu jika digambarkan sebagaimana tertera 

pada gambar 5.3. 

Gambar 5.3 

Keterkaitan Kurikulum dan Masukan SMK Banda Aceh 

Berdasarkan penerapan kurikulum yang diselenggarakan di setiap SMK 

yang ada di Banda Aceh, lulusan memiliki kemampuan untuk dapat secara 

mudah memasuki dunia usaha dan dunia industri. Dengan kurikulum tersebut, 

segala strategi pembelajaran yang diterapkan melalui proses pendidikan dan 



 

pelatihan, akan menghasilkan peserta didik yang memiliki standar kompetensi 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tujuan institusional SMK. 

Dalam konteks manajemen stratejik, justru standar kemampuan inilah 

yang memungkinkan tenciptanya pencapaian tujuan SMK, baik tujuan 

masyarakat sebagai stakeholders, tujuan organisasi atau kelembagaan, tujuan 

fungsional berdasarkan bidang keahlian, dan tujuan pribadi dari setiap peserta 

didik. Jika keempat pencapaian tujuan ini berhasil dilaksanakan, maka pada 

dasarnya prinsip-prinsip manajemen stratejik dalam pengembangan sumber 

daya manusia (peserta didik) melalui proses pendidikan dan pelatihan, 

berlangsung sebagaimana yang menjadi tujuan pembelajaran di SMK. 

3. Sumberdaya SMK Negeri Kota Banda Aceh 
Sumber daya dalam organisasi merupakan aset yang harus ada dan 

merupakan faktor penentu terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya 

organisasi dapat dikategorikan pada dua bagian, yaitu sumberdaya manusia dan 

dan sumberdaya fasilitas. Sumberdaya manusia merupakan faktor kunci untuk 

menentukan produktivitas organisasi, karena sumberdaya manusia memiliki 

kekuatan-kekuatan atau potensi dalam memiliki daya saing untuk 

mempertahankan organisasi. 

Sumber daya fasilitas merupakan peralatan dan perlengkapan yang 

secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan. Fasilitas yang 

secara langsung mempengaruhi kegiatan pendidikan seperti gedung, ruang 

belajar/kelas, ruang praktik, laboratarium, alat-alat/media pendidikan, meja, kursi, 



 

laboratarium, dan sebagainya. Fasilitas penunjang kegiatan pendidikan seperti 

halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Oleh karena itu 

sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas merupakan faktor kunci dan hal 

yang perlu diperhitungkan dalam menghasilkan proses dan output pendidikan. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai institusi yang melahirkan 

SDM yang berkualitas merupakan sasaran dari visi, misi, dan tujuan SMK. 

SDM yang berkualitas akan mampu melakukan berbagai perubahan sesuai 

dengan perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu SMK sebagai organisasi 

pendidikan yang melahirkan SDM yang berkualitas harus mampu memberikan 

kualitas dasar dan kualitas instrumental. Kualitas dasar yang harus dimiliki 

diantaranya: nilai-nilai yang sesuai dengan norma yang berlaku, cerdas, 

berdisiplin, kepribadian yang mantap, dan tanggung jawab kemasyarakatan. 

Sedangkan kualitas instrumental dapat dilihat dari sikap seseorang yang mampu 

melakukan berbagai perubahan sesuai dengan perkembangan yang dihadapi. 

SDM adalah potensi yang berfungsi mewujudkan eksistensi suatu 

organisasi. Oleh karena itu, SDM dalam organisasi Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) hendaknya didukung oleh berbagai SDM seperti kepala sekolah, guru, 

pegawai administratif, dan peserta didik. SDM tersebut merupakan personil dan 

faktor penentu terselenggaranya kegiatan pendidikan yang efektif. Untuk itu 

setiap personil hendaknya memiliki sikap produktif. Sikap produktif akan 

tercermin dari keterampilan yang kerja dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas 

guru dengan kebutuhan jurusan/bidang keahlian yang ada di sekolah. 



 

Terdapat beberapa komponen inti dalam proses manajemen dan 

pembelajaran di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, laboran, pustakawan, 

konselor dan tenaga administrasi. Seluruh sumber daya manusia ini merupakan 

tenaga yang akan menunjang aktivitas sekolah. Organisasi sekolah akan lebih 

mampu bergerak jika sumber daya manusianya memiliki keunggulan kualitas 

dari pada kuantitas. Oleh karena itu, menurut Notoatmodjo (1998:1-2) berbicara 

masalah sumber daya manusia, sebenarnya dapat kita lihat dari dua aspek, yaitu 

aspek kuantitas dan kualitas. Oleh karena itu untuk kepentingan akselerasi suatu 

pembangunan di bidang apa pun, maka peningkatan kualitas sumber daya 

manusia merupakan prasyarat utama. 

Penyelenggaraan SMK yang sesuai dengan tuntutan perubahan, dituntut 

mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan yang selalu berubah. Kualitas 

personil sekolah dalam melakukan tugas harus dapat mengantisipasi fenomena 

perubahan, tujuannya agar personil tersebut dapat menyesuaikan dengan 

perubahan tersebut. Menurut Siagian (2002:2-3) bahwa sumber daya manusia 

merupakan elemen yang paling stratejik dalam organisasi, harus diakui dan 

diterima oleh manajemen. Peningkatan produktivitas kerja hanya mungkin 

dilakukan oleh manusia. Sebaliknya sumber daya manusia pula yang dapat 

menjadi penyebab terjadinya pemborosan dan in-efisiensi dalam berbagai 

bentuknya. Karena itu memberikan perhatian kepada unsur manusia merupakan 

salah satu tuntutan dalam keseluruhan upaya meningkatkan produktivitas kerja. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan, hendaknya mampu 

memainkan perannya sebagai pemimpin yang kreatif dan inovatif agar dapat 



 

menjaga nilai-nilai dominan yang berlaku, dan nilai-nilai baru yang berkembang 

di lingkungan masyarakat. Pemahaman terhadap visi, misi, dan tujuan sekolah 

merupakan syarat penting bagi kepala sekolah sehingga dapat mengembangkan 

ide-ide dan merealisasikannya dalam berbagai kegiatan sekolah. 

Guru sebagai sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan 

di sekolah, merupakan personal yang dapat mempengaruhi terjadinya proses 

kegiatan di sekolah. Oleh karena itu, potensi atau kualitas guru dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah merupakan faktor kunci untuk 

melahirkan lulusan SMK yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. 

Tenaga administratif merupakan personil yang memiliki peran dan 

tanggung jawab dalam mewujudkan kelancaran kegiatan pendidikan. Peran 

tenaga administrasi adalah sebagai pendukung dan pelayan dalam proses 

administrasi sekolah. Karena itu, keterampilan tenaga administrasi merupakan 

faktor pendukung yang tidak bisa diabaikan dalam pencapaian tujuan sekolah. 

Peserta didik sebagai input dalam proses pendidikan persekolahan akan 

menjadi output dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan sasaran visi, 

misi, dan tujuan SMK dalam melahirkan SDM yang memiliki kualitas produktif 

dan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Setiap kegiatan dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah hendaknya mampu menampilkan atau 

memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang mampu 

membentuk kepribadian peserta didik agar menjadi sumber daya manusia yang 

tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Hal ini dapat dilihat dari 

berbagai kegiatan yang dilakukan sekolah dengan melibatkan peserta didik. 



 

Untuk mendukung terjadinya proses kegiatan yang sesuai dengan standar 

lulusan sekolah kejuruan, perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Fasilitas 

merupakan sarana pendukung berbagai aktivitas sehingga visi, misi, dan tujuan 

sekolah yang ingin dicapai berhasil secara efektif. Oleh karena itu, fasilitas yang 

dimiliki SMK merupakan cerminan dari kemampuan sekolah kejuruan dalam 

merealisir program-programnya untuk melahirkan lulusan yang memiliki berbagai 

keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Berikut akan d ¡kemukakan sumber 

daya yang dimiliki oleh ketiga SMK Negeri di Kota Banda Aceh. 

Ketiga SMK Negeri yang ada di Banda Aceh memiliki sumber daya yang 

memadai untuk melaksanakan tugas pokok SMK Negeri. SMK Negeri tersebut 

memiliki sumber daya manusia standar sebagaimana layaknya sebuah sekolah 

kejuruan. Sumber daya yang dimilikinya adalah kepala sekolah, guru, pegawai 

tata usaha, dan siswa. Kepala sekolah telah memiliki pengalaman 

kepemimpinan, hal ini tergambar dari hubungan kerjasama yang diciptakan 

dengan anggota internal dan eksternal sekolah. Kepemimpinan inovatif tampak 

pada kemampuan kepala sekolah dalam mendayagunakan anggota internal dan 

eksternal sekolah dalam mencapai tujuan sekolah yang sesuai dengan kurikulum 

1999 serta kebutuhan masyarakat. 

Namun demikian dalam penyelenggaraan pendidikan agar berlangsung 

efektif, sekolah kejuruan Banda Aceh ini masih kekurangan guru produktif. Masih 

ditemukan adanya guru yang memiliki sikap lebih menitikberatkan pada proses 

belajar mengajar tetapi kurang memiliki sikap inovatif. Bahkan ditemukan guru 

yang kurang memiliki jiwa wirausaha serta sikap menerima apa adanya. Untuk 



 

mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan dengan merekrut guru honor dari 

alumni, pengadaan guru kontrak yang dibiayai oleh Pemda NAD, in house 

trainning, pemberian motivasi dalam setiap kegiatan, dan penularan dari guru-

guru yang sudah memperoleh penataran. 

Penataran yang pernah diikuti oleh guru d ¡antaranya pendidikan pelatihan 

sistem informasi manajemen (SIM), pendidikan dan pelatihan sistem pendidikan 

ganda (PSG), pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru produktif, 

pendidikan dan pelatihan broad based curriculum (BBC), pendidikan dan 

pelatihan pengembangan sekolah seutuhnya (PSS), pendidikan dan pelatihan 

pengembangan bahan ajar (manual and mutly media), dan lain-lain. 

Disamping guru-guru sebagai tenaga inti dalam proses pembelajaran, 

tenaga administrasi yang memberikan dukungan dan layanan dapat dikatakan 

memadai. Hanya saja keterampilan mereka masih perlu ditingkatkan sehingga 
j 

mereka dapat menyerap ide dasar tujuan pengelolaan sistem pendidikan 

kejuruan. Hal ini perlu dilakukan agar teijadi persamaan persepsi antara guru 

dan tenaga administrasi dalam mengelola pendidikan dan terjadinya proses 

pembelajaran yang efektif. 

SMK Negeri 1 memiliki data siswa sebanyak 802 orang yang terbagi 

dalam empat jurusan. Setiap akhir tahun SMK Negeri 1 mampu meluluskan 

siswa berkisar 220 - 290 orang. Hal ini merupakan asset bagi pembangunan 

daerah bagi kelompok umur produktif yang potensial. Jika mereka diberdayakan 

akan dapat menunjang pembangunan di segala bidang, khususnya bisnis dan 

manajemen, usaha perjalanan wisata, kesekretariatan, dan akutansi. 



 

Permasalahan yang ditemukan yaitu masih rendahnya: motivasi belajar siswa, 

sikap kewirausahaan atau bisnis, dan sikap trauma terhadap kondisi daerah. 

Jumlah personil yang tersedia untuk mendukung proses manajemen dan 

pembelajaran di ketiga SMK Negeri ini harus diatasi secepatnya. Mengatasi 

permasalah-permasaiahan sumber daya manusia tersebut di atas, diperlukan 

mekanisme yang lebih rinci seperti pemberian kesempatan pengelolaan unit 

produksi sesuai dengan bidang keahlian, pemberdayaan alumni yang lebih 

optimal, mengaktifkan kegiatan-kegiatan peserta didik dalam bidang 

kewirausahaan dengan melakukan pelatihan dan pemberian modal secara 

bergilir kepada siswa yang dibimbing oleh guru bidang keahlian masing-masing. 

Lebih lanjut meningkatkan kemampuan guru dalam bidang kewirausahaan dan 

secara periodik serta bergiliran menambah kemampuan dan pengetahuan 

mereka di dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan penguasaan perangkat maupun proses pembuatan produk/barang 

melalui tukar pengalaman dan pelatihan di lingkungan sekolah menengah 

kejuruan(SMK). Penguatan ini menjadi sangat penting dan diperlukan. 

Sumber daya fasilitas merupakan sarana pendidikan yang dibutuhkan dan 

dapat menunjang kegiatan pendidikan. Sarana pendidikan yang efektif adalah 

sarana yang mampu memenuhi atau mencukupi dalam melaksanakan kegiatan, 

karenanya dibutuhkan pengelolaan sarana yang efektif. Fasilitas yang dimiliki 

sekolah menengah kejuruan hendaknya mampu memenuhi penyelenggaraan 

kegiatan pendidikan di sekolah seperti: kegiatan belajar mengajar, kegiatan 

pelatihan dan praktik, dan kegiatan unit produksi. Fasilitas yang terawat akan 



 

mampu meningkatkan proses kegiatan-kegiatan sekolah. Keterandalan peralatan 

yang dimiliki oleh suatu organisasi sekolah akan dapat dipakai dalam 

menghasilkan kegiatan yang efektif. Oleh karena itu, fasilitas yang dimiliki oleh 

sekolah merupakan modal dasar dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau 

proses pembelajaran di sekolah, karena hal itu akan meningkatkan produktivitas 

organisasi sekolah. 

Sekolah kejuruan di Banda Aceh memiliki fasilitas bangunan sekolah yang 

baik dan standar, seperti: gedung, halaman sekolah, taman, ruang kelas, ruang 

guru, ruang praktik, ruang tamu, perpustakaan, laboratarium, aula, fasilitas 

belajar mengajar, fasilitas pelatihan dan praktik, fasilitas unit produksi, ruang 

praktik perjalanan wisata, ruang toko, unit instalasi warnet, ruang percetakan, 

dan lain-lain. Namun demikian masih ditemukan sebagian gedung dan halaman 

sekolah yang memerlukan perawatan dan pemugaran karena sering terendam 

air waktu banjir, masih terdapat beberapa fasilitas yang telah usang. Mengatasi 

hal tersebut, sekolah melakukan kerjasama dengan Pemda dan telah mendapat 

persetujuan untuk pemugaran dan rehabilitasi gedung. Sedangkan untuk 

mengatasi fasilitas pelatihan dan praktik dalam peremajaan berbagai fasilitas, 

sekolah memberdayakan unit produksi dan pengusulan kebutuhan fasilitas 

kepada Pemda. Strategi yang telah dilakukan sekolah merupakan hal yang patut 

dihargai dan perlunya pengembangan dan pembaruan strategi dilakukan secara 

terus menerus agar pemberdayaan fasilitas dapat dioptimalkan. 

Apa yang dimiliki SMK Negeri 1, dimiliki juga oleh SMK Negeri 2, kedua 

SMK ini secara standar memiliki sumber daya yang relatif sama untuk 



 

mendukung terjadinya proses pembelajaran yang efektif. SMK Negefi;2 merfrrflki 
• " 1' y^ 1 

sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya fasilitas. Stiirifrir j j 
• > " / 

daya manusia yang dimiliki yaitu kepala sekolah, guru, pegawai tata usahar^cIafT' 

siswa. Kepala sekolah telah melaksanakan kegiatan kepemimpinan manajerial, 

hal ini tergambar dari penetapan tugas personil sekolah berdasarkan pembagian 

yang dilimpahkan kepada masing-masing personil sekolah. 

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan guru di ketiga SMK ini, 

dilakukan pemberdayaan guru melalui berbagai kegiatan seperti penataran, in-

house trainning, penularan, dan studi banding, pemberdayaan alumni, dan 

pemberian motiviasi kepada guru dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang telah 

dilakukan merupakan upaya strategis yang periu dilakukan dan dipertahankan. 

Untuk itu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah perlu melakukan upaya 

proaktif lagi untuk meningkatkan pemahaman tentang keberadaan sekolah, 

seperti mengembangkan pemahaman tentang kewirausahaan, mengembangkan 

kegiatan unit produksi dengan pelimpahan wewenang secara otonom kepada 

setiap jurusan, dan pendayagunaan alumni secara lebih optimal. 

SMK Negeri 2 memiliki siswa rata-rata 1306 orang/tahun, dan meluluskan 

siswa berkisar antara 414 - 476 orang, dengan bidang keahlian teknik 

bangunan, teknik elektro, teknik listrik, dan teknik mesin. Dari jumlah output atau 

lulusan sekolah Teknologi dan Industri tersebut, merupakan omset bagi 

pembangunan daerah karena memiliki potensi besar dalam kelompok umur 

produktif, dan jika diberdayakan akan dapat menunjang pembangunan di 

segala bidang serta akan mengurangi pengangguran di daerah. Oleh karena itu, 



 

sekolah perlu melakukan trobosan untuk meningkatkan berbagai kegiatan dan 

hubungan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

Berbagai fasilitas yang dimiliki ini secara standar telah memadai dan 

dapat mendukung terlaksananya kegiatan pendidikan. Namun demikian ketiga 

SMK ini masih mengalami kendala dari aspek kuantitas dan aspek kualitas 

fasilitas, belum lagi peralatan-peralatan yang ada sudah usang, haus, karena 

adanya hambatan dalam perawatan. Hal ini disebabkan beberapa fasilitas 

praktik umumnya sudah tua dari hibah/bantuan Belanda (keluaran tahun 1979). 

Kendala lain dalam operasional fasilitas sering diganggu oleh kondisi 

listrik yang sering mati sehingga mengganggu proses siswa untuk praktik. 

Upaya sekolah mengatasi permasalahan fasilitas yaitu mengajukan permohonan 

ke Pemda untuk mendapat bantuan, pengadaan dan pemeliharaan dari hasil 

unit produksi serta melakukan sistem penggunaan praktik doble sit. Strategi ini 

merupakan hal penting yang perlu dilakukan dan dipertahankan. Oleh karena itu 

perlunya pihak sekolah melakukan upaya-upaya proaktif untuk meningkatkan 

partisipasi aktif anggota internal dan eksternal sekolah dalam pemugaran, 

rehabilitasi gedung, dan perlunya peremajaan fasilitas. 

SMK Negeri 3 yang memiliki keunggulan dari SMK lainnya, memiliki 

sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas yang lebih memadai. Sumber 

daya manusianya memiliki kompetensi yang dibutuhkan jurusan/bidang keahlian. 

Sumber daya tersebut diantaranya kepala sekolah, guru, tenaga administratif, 

dan peserta didik. Kepala sekolah memiliki pengalaman sebagai kepala sekolah 

selama lima belas tahun enam bulan. Kemampuan- manajerial dan 



 

kepemimpinan inovatif direalisasikan ke dalam kegiatan pembagian tugas dan 

mekanisme yang ada di sekolah sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, 

Pendayagunakan anggota internal dan eksternal sekolah untuk 

menciptakan berbagai kegiatan sekolah dilakukan sesuai dengan tuntutan 

kurikulum dan kebutuhan pasar kerja. Kemampuan manajerial dan 

kepemimpinan inovatif yang dilakukan dalam pelaksanaan peran dan fungsi 

kepala sekolah merupakan tuntutan otonomi pendidikan dan otonomi sekolah. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan strategis dalam mendayagunakan sekolah 

sebagai agen perubahan. Untuk itu kepala sekolah dituntut memiliki 

kemampuan memahami lingkungan sekolah/eksternal sekolah dalam 

menyelenggarakan pendidikan yang efektif. 

Walaupun jumlah gurunya relatif lebih kecil dari SMK lainnya, seluruh guru 

yang ada cukup-untuk menyelenggarakan pendidikan, karena sumber daya guru 

sesuai dengan bidang keahlian atau profesional dalam melakukan kegiatan 

sekolah. Penataran yang pernah diikuti oleh guru yaitu: manajemen hotel kecil, 

perhotelan A1, manajemen prodi perhotelan, pengembangan unit produksi, 

akomudasi perhotelan, English forOJT, perhotelan, kursus TOEFL, benkel boga, 

pengelolaan restoran, boga dasar A1, voced 2, manajemen usaha jasa, rumpun 

busana, busana dasar A1, bengkel busana, busana butik, busana industri, 

busana A3, kepala sekolah, paket keahlian, guru pamong, prodi, tata busana, 

kelas enterpreuner, A3 busana pria, tatarias A1, A2, A3, pelatihan sumber 

belajar, master grafete man hair dressing, bengkel kecantikan, rias pengantin, 

tatarias kulit, tata kecantikan A1, A2, A3, dan Cidesco. 



 

Namun demikian dalam penyelenggaraan sekolah yang optimal, sekolah 

masih kekurangan guru, masih adanya guru memliki komitmen rendah terhadap 

pengembangan dan perubahan. Strategi yang dilakukan sekolah untuk 

menanggulangi masalah tersebut yaitu dengan pengadaan guru honor, guru 

kontrak, penalaran pengetahuan, in house training, penataran-penataran, 

pendayagunaan alumni, dan sebagainya. Strategi ini merupakan hal yang urgen 

dilakukan, karena itu perlu strategi ini dilakukan dan dipertahankan untuk 

meningkatkan kualitas sekolah. 

Jumlah siswa SMK Negeri 3 rata-rata setiap tahunnya mencapai 532 

orang, dan lulusannya setiap akhir tahun berkisar antara 1 7 0 - 188 orang, hal ini 

merupakan asset bagi pembangunan daerah dilihat dari aspek potensi tenaga 

produktif. Dengan lulusan ini daerah memiliki tenaga kerja menengah yang 

mampu mengisi berbagai kebutuhan pasar kerja sesuai keterampilan lulusan dan 

dapat mengurangi pengangguran. Oleh karena itu sekolah perlu melakukan 

usaha pendekatan dalam pengembangan kegiatan sekolah sehingga berbagai 

pihak memiliki komitmen tinggi dalam penyelenggaraan sekolah. 

Bertagai fasilitas sekolah seperti bangunan standar permanen yang 

sebahagian besar berlantai dua, memiliki kebun dan taman bunga serta halaman 

yang luas, Aula, Hotel, dan memiliki ruang praktik untuk perawatan kulit, rambut, 

sanggar jeumpa salon, dapur laboratarium, patiseri, jasa boga, praktik baga 2, 

jasa boga 3, laundry, restoran, laboratarium IPA, laboratarium bahasa, dan 

laboratarium busana. Disamping itu sekolah memiliki buku-buku perpustakaan, 

komputer, media pembelajaran, elektronik, dan sebagainya. 



 

Fasilitas yang dimiliki SMK Negeri 3 telah memadai dalam pelaksanaan 

berbagai kegiatan pendidikan di sekolah, baik untuk kegiatan teori, kegiatan 

pelatihan, praktik, dan kegiatan unit produksi. Namun demikian masih ditemukan 

fasilitas-fasilitas yang telah haus, pagar sekolah yang membutuhkan pemugaran 

dan perawatan. Mengatasi berbagai hal tersebut, - sekolah melakukan 

pengadaan dan pemeliharaan melafui dana hasil unit produksi, dan mengajukan 

proposal ke instansi terkait. Strategi ini merupakan langkah penting yang telah 

dilakukan dan perlu terus dipertahankan melalui peningkatan motivasi personil. 

Berdasarkan sumber daya yang dimiliki ketiga SMK, secara umum ketiga 

SMK memiliki fasilitas dan sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, 

pegawai, dan siswa). Sedangkan dengan sumber daya fasilitas, sekolah dapat 

melaksanakan visi, misi, dan tujuan sekolah. Sumber daya manusia merupakan 

faktor kunci untuk melaksanakan berbagai kegiatan organisasi. Dari ketiga SMK 
j 

Negeri yang diteliti, SMK Negeri 3 memiliki fasilitas bangunan yang lebih 

memadai dan terletak pada lokasi yang tidak rawan banjir. 

Dalam suatu organisasi, sumber daya memiliki peran strategis karena 

berkaitan dengan upaya organisasi melaksanakan seluruh program-programnya. 

Sumber daya dalam organisasi biasanya dikategorikan sebagai sumber daya 

manusia dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia adalah sumber daya 

yang terdiri dari orang-orang yang berada dalam organisasi maupun yang tidak 

berada dalam organisasi tetapi memberikan dukungan dalam kinerja organisasi. 

Sedangkan sumber daya fasilitas adalah sumber daya selain bukan manusia, 

yang biasanya dalam bentuk barang atau jasa yang disediakan oleh organisasi. 



 

Selain kedua istilah sumber daya di atas (manusia dan fasilitas), masih 

ditemukan istilah lain dalam hal sumber daya, yaitu sumber daya berwujud dan 

sumber daya tidak berwujud. Kedua sumber daya ini lebih luas sifatnya dan 

dapat dirinci sebagai sumber daya yang secara langsung dan tidak langsung 

menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem organisasi. 

Sumber daya sebagai bagian dari kelengkapan organisasi, biasanya 

teridentifikasi secara faktual oleh setiap organisasi sehingga dapat dijadikan 

dasar kekuatan bagi pergerakan organisasi. Seluruh sumber daya yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud seharusnya diidentifikasi untuk 

memudahkan organisasi mengetahui apa yang dimilikinya dan bagaimana 

memanfaatkan kepemilikannya tersebut. Kepemilikan sumber daya inilah yang 

akan menentukan organisasi untuk mengarah kepada pencapaian tujuan 

organisasi. Sumber daya organisasi merupakan kekayaan yang sangat 

menentukan sehingga dengan kekayaan tersebut, organisasi mengetahui 

kekuatan dan kelemahannya dan bagaimana memanfaatkan kekuatan itu 

sehingga mampu mengurangi kelemahan-kelemahannya. 

Kepemilikan dalam organisasi merupakan sumber daya yang terdata yang 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Sumber daya yang ada dapat 

memberikan kekuatan bagi organisasi, oleh karena itu perlu diidentifikasi secara 

menyeluruh apa-apa saja yang dimiliki organisasi, baik sumber daya itu sifatnya 

berwujud maupun yang tidak berwujud. Menurut Hitt, Ireland dan Hoskisson 

(2001:110) sumber daya berwujud dan tidak berwujud itu dapat dijelaskan pada 

tabel 5.1 



 

Tabel 5.1 

Sumber Daya Berwujud dan Tidak Berwujud 

Sumber daya keuangan 

Sumber daya organisasi 

Sumber daya fisik 

Sumber daya teknologi 

mmmmmmmrn 
Sumber daya manusia 

Sumber daya inovasi 

Sumber daya reputasi 

¡ I S I 

> Kapasitas perusahaan untuk meminjam 
> Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

dana-dana internal 
> Struktur pelaporan formal perusahaan dan 

perencanaan formalnya, sistem kontrol dan 
sistem koordinasi 

> Kecanggihan dan lokasi pabrik dan peralatan 
perusahaan 

> Persediaan teknologi, seperti hak paten, hak 
cipta, merek dagang, dan rahasia dagang 

> Ilmu pengetahuan 
> Kepercayaan 
> Kapabilitas manajerial 
> Rutin organisasi 
> Gagasan 
> Kapabilitas saintifi k 
> Kapasitas untuk melakukan inovasi 
> Reputasi dengan para pelanggan 
> Nama merek 
> Persepsi terhadap kualitas, daya tahan, dan 

reabilitas produk 
> Reputasi dengan para suplier 

Sumber daya daya berwujud dan tidak berwujud di atas, sudah 

selayaknyalah teridentifikasi oleh setiap SMK yang ada di Banda Aceh. 

Pengidentifikasian ini akan memudahkan segenap SMK memanfaatkan sumber 

daya yang dimilikinya bahkan dapat memanfaatkan sumber daya itu untuk 

menggerakkan SMK melaksanakan program-program yang telah direncanakan 

dan yang akan direncanakan. 



 

SMK yang berada di kota Banda Aceh, pada dasarnya telah memiliki 

sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan, hanya saja sumber daya tersebut 

tidak dapat termanfaatkan secara utuh sehingga pencapaian tujuan organisasi 

tidak berhasil dicapai secara maksimal dan optimal. Kurang termanfaatkannya 

berbagai sumber daya tersebut, disebabkan karena banyak faktor. Faktor-faktor 

yang mempengaruhinya adalah karena lingkungan internal dan eksternal SMK 

yang selalu berubah sehingga menyulitkan SMK menyesuaikan diri dengan 

tuntutan lingkungan tersebut 

Dengan situasi yang demikian itu, maka pengendalian yang menjadi unsur 

terpenting dalam manajemen modern, sulit diterapkan. Situasi inilah yang 

sebenarnya membuat kesulitan untuk mencapai apa yang direncanakan secara 

utuh. Secara internal, sumber daya manusia SMK Banda Aceh mengalami 

penurunan sumber daya karena sulitnya masuk tenaga terampil baru yang 

dibutuhkan karena tidak kondusifnya situasi Aceh secara politik dan keamanan. 

Sedangkan secara eksternal, disamping konflik yang belum juga berakhir, juga 

disebabkan karena dunia usaha dan dunia kerja yang tidak berkembang 

sebagaimana diharapkan. Hal ini terjadi karena pasar kerja tidak bergerak 

dengan cepat seiring dengan pergerakan lulusan SMK yang semakin banyak 

dengan berbagai keahlian. 

Sumber daya yang dimiliki SMK Banda Aceh dapat dikatakan beragam 

dan sesuai dengan kebutuhan setiap SMK. Hanya saja jika ditelaah, sumber 

daya yang dimiliki lebih banyak adalah sumber daya tidak berwujud yaitu sumber 

daya manusia, sumber daya inovasi dan sumber daya reputasi. Sedangkan 



 

sumber daya berwujud seperti sumber daya keuangan, organisasi, fisik dan 

teknologi masih perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan SMK. 

SMK sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi kepada pendidikan 

dan pelatihan, sangat membutuhkan sumber daya berwujud dan tidak berwujud 

yang sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan itu seharusnya terpenuhi 

mengingat orientasinya dititikberatkan pada pendidikan dan pelatihan agar 

lulusannya memiliki keterampilan yang sesuai dengan tujuan setiap SMK. 

B. Perumusan Manajemen Stratejik dalam Pemberdayaan SMK Negeri Kota 

Banda Aceh. 

Sekolah sebagai sub sistem dari sistem organisasi pendidikan 

membutuhkan manajemen stratejik dalam menjawab kebutuhan masa depan. 

Karena itu, setiap pimpinan organisasi harus mampu merumuskan suatu 

keputusan dan tindakan yang dapat direalisasikan oleh seluruh personil 

organisasi dalam menjawab tuntutan organisasi sekolah dan tuntutan lingkungan 

masyarakat. Sekolah sebagai organisasi harus memiliki manajemen stratejik 

dalam setiap tindakan organisasi. 

Manajemen stratejik adalah perencanaan berskala besar (disebut 

perencanaan stratejik) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh 

(disebut VISI), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak 

(keputusan yang bersifat mendasar dan prinstpil), agar memungkinkan orga-

nisasi berinteraksi secara efektif (disebut MISI), dalam usaha menghasilkan 

sesuatu (Perencanaan Operasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa 

serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi 



 

pencapaian tujuan (disebut Tujuan Stratejik) dan berbagai sasaran (Tujuan 

Operasional) organisasi (Nawawi, 2000:149). Kehadiran manajemen stratejik 

sebagai sebuah strategi dalam mengoperasikan organisasi telah berkembang 

sedemikian rupa sehingga ia menjadi bagian dalam sistem organisasi. 

Kehadirannya merupakan upaya pemberdayaan manusia didalam organisasi 

dan "dalam rangka memanusiakan manusia di tempat pekerjaan" (Siagian, 

2001:11) jika ditelaah dalam konteks penyelenggaraan sekolah. 

Penyelenggaraan sekolah membutuhkan suatu perumusan stratejik yang 

digunakan sebagai kebijakan dalam pencapaian organisasi. Strategi yang 

digunakan hendaknya mampu beradaptasi dan mengakomodir seluruh 

kebutuhan lingkungan. Oleh kerena itu, setiap keputusan yang ditetapkan dalam 

organisasi harus merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan perumusan 

strategi yang dilakukan dalam berbagai kegiatan organisasi. 

Keterkaitan organisasi dengan lingkungan merupakan fakta yang harus 

dipahami oleh setiap pimpinan organisasi sehingga dapat menentukan langkah-

langkah dalam perumusan berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Kemampuan 

untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki organisasi dan mengintegrasikan 

organisasi dengan lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk 

menimbulkan hubungan yang sinergis dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif. 

Perumusan strategi yang dilakukan dalam penetapan kebijakan organisasi 

akan dapat merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan visi, akan 

diketahui orientasi masa depan, dengan misi akan tergambar strategi yang 



 

dilakukan dalam realisasi yang ingin dicapai, sedangkan tujuan organisasi 

merupakan hasil atau kualitas yang ingin diberikan dalam berbagai sasaran. 

Perumusan visi sebagai pernyataan tujuan organisasi yang ditawarkan 

kepada stakeholders merupakan nilai-nilai dan cita-cita yang berpengaruh 

terhadap program yang ingin dilakukan. Dalam perumusan visi, dituntut 

kemampuan pimpinan dalam mengintegrasikan orientasi organisasi dengan 

orientasi lingkungan, dan merealisasikan visi tersebut ke dalam berbagai 

program kerja yang dipahami dan diyakini oleh seluruh personil dalam 

penyelenggaraan organisasi. 

Misi organisasi merupakan tugas pokok menggambarkan kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi. Oleh karena itu kegiatan organisasi 

hendaknya mampu menggambarkan tujuan organisasi dengan tuntutan 

lingkungan dimana organisasi itu berada. Berbagai kegiatan atau tugas pokok 

dalam suatu organisasi hendaknya dijabarkan dari integrasi tujuan organisasi 

dengan kondisi dan perkembangan dimana organisasi itu berada. 

Perumusan stratejik yang dilakukan sekolah menengah kejuruan (SMK) 

akan tergambar dari strategi pengambilan keputusan yang dilakukan sekolah 

dalam perumusan/penentuan visi, misi, tujuan SMK, strategi penentuan wakil-

wakil kepala sekolah dan personif dalam menduduki suatu posisi serta strategi 

dalam penentuan program-program kegiatan penyelenggaraan sekolah. 

Penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai organisasi 

sekolah yang menyiapkan manusia-manusia produktif sebagai tenaga kerja 

menengah, memerlukan adanya penataan dan perubahaan yang sesuai dengan 



 

kondisi internal dan eksternal organisasi sekolah. Penataan dan perubahan 

yang sesuai dengan suatu kondisi membutuhkan suatu perumusan stratejik 

dalam penetapan kebijakan yang mampu menjawab berbagai kebutuhan. 

Perumusan stratejik dalam organisasi sekolah merupakan kegiatan 

manajemen stratejik, karena dalam kegiatan sekolah membutuhkan keputusan 

dan tindakan yang dapat mencapai tujuan organisasi dengan menganalisis 

faktor-faktor internal organisasi dan faktor-faktor eksternal organisasi serta 

pendayagunaan berbagai sumber daya yang ada. Oleh karena itu perumusan 

stratejik merupakan langkah atau pedoman yang harus ditentukan oleh pimpinan 

dan personil sekolah dalam melaksanakan berbagai kegiatan sekolah. 

Perumusan stratejik akan dapat mengembangkan rencana jangka panjang dan 

mampu mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi 

sekolah, jika organisasi sekolah mampu mempertahankan dan meningkatkan 

kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi sekolah, dan mampu 

meminimalkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam organisasi sekolah. 

Perumusan stratejik hendaknya dapat menggambarkan misi organisasi, 

penentuan tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan 

pedoman kebijakan. Penentuan misi merupakan suatu langkah yang dapat 

membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Tujuan merupakan 

hasil atau harapan dari suatu aktivitas yang dapat menggambarkan kegiatan-

kegiatan yang akan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Strategi 

merupakan langkah komprehensif yang akan ditempuh dalam pencapaian misi 

dan tujuan organisasi. Dengan strategi akan dapat memaksimalkan keunggulan 



 

kompetetif dan meminimalkan keterbatasan. Sedangkan kebijakan merupakan 

pedoman luas yang menghubungkan strategi dan implimentasi dari berbagai 

sub-sub sistem yang ada dalam organisasi. Berikut akan dipaparkan analisis 

tentang perumusan strategi yang dilakukan ketiga SMK Kota Banda Aceh dalam 

penetapan visi, misi, tujuan, program dan penempatan posisi jabatan, yang 

dilakukan dalam penyelenggaraan sekolah. 

Perumusan stratejik dalam penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan 

(SMK) di kota Banda Aceh tergambar dari adanya penetapan tentang 

perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kepala sekolah dan anggota internal 

sekolah telah memahami dan menyadari perlunya visi, misi, dan tujuan sekolah 

yang dituangkan dalam kegiatan sekolah, dan merupakan fakta yang telah 

didokumentasikan. Perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah merupakan konsep, 

wawasan, arah yang dijadikan pedoman dan sasaran dalam kegiatan sekolah. 

Strategi perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi didasarkan pada sekolah 

menengah kejuruan (SMK) secara nasional atau kurikulum yang berlaku, dan 

disesuaikan dengan tuntutan dari organisasi sekolah sebagai organisasi yang 

melahirkan tenaga kerja menengah dalam kelompok bidang keahlian. 

Perumusan stratejik dalam penentuan visi, misi, dan tujuan SMK 

dilakukan dengan pendekatan musyawarah atau melibatkan seluruh dewan guru. 

Hal ini dilakukan karena kepala sekolah dan guru merupakan personil yang 

melaksanakan kegiatan sekolah. Oleh karena itu, pandangan dari semua pihak 

dituangkan dalam visi, misi, dan tujuan sekolah sebagai dasar dan harapan 

dalam melakukan kegiatan sekolah. Pendekatan musyawarah yang dilakukan 



 

dalam perumusan visi, misi, dan tujuan SMK merupakan strategi penting dan 

harus dipahami, diyakini seluruh personil sekolah dan merupakan ciri-ciri 

perumusan kebijakan strategi yang baik. Dengan keterlibatan semua pihak 

dalam perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah akan dapat meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran personil terhadap eksistensi sekolah. 

Perumusan stratejik yang dilakukan sekolah dalam penentuan posisi 

sebagai wakil kepala sekolah, ketua program studi/bidang keahlian, dan ketua 

bidang-bidang lainnya yaitu dengan memberi kesempatan kepada personil 

sekolah untuk mengusulkan personil-personil yang dianggap cakap dalam 

menduduki posisi tersebut. Pendekatan musyawarah dilakukan melalui rapat 

dewan guru untuk menentukan posisi personil sesuai dengan saran-saran yang 

telah diberikan melalui rapat merupakan akhir penentuan perumusan kebijakan. 

Perumusan stratejik dalam penentuan posisi tersebut merupakan peran 

kepala sekolah dalam memberdayakan sumber daya manusia dalam aspek 

keterlibatan personil dalam perumusan kebijakan. Strategi atau kebijakan yang 

dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan organisasi dalam menentukan 

posisi personil merupakan strategi buttom up. Strategi ini penting dilakukan 

karena keterlibatan personil dalam menentukan suatu kebijakan merupakan 

langkah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran personil terhadap 

peran yang sama dalam organisasi. 

Perumusan stratejik dalam penentuan program yang ada di sekolah 

didasarkan pada kurikulum yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi 

sekolah serta kebutuhan daerah. Program-program yang telah dirumuskan 
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Seluruh program kegiatan dilakukan dengan pendistribusian wewlfrarig" 

kepada personil sesuai dengan jabatan-jabatan yang ditentukan berdasarkan 

struktur organisasi dan pembagian tugas, dan dilakukan berdasarkan 

musyawarah dewan guru. Sedangkan penyusunan program dilakukan secara 

buttom up melalui bidang keahlian masing-masing, dan diberikan wewenang 

untuk menentukan dan merumuskan berbagai program sesuai dengan 

kurikulum dan kondisi yang berlaku. Setiap ketua bidang keahlian merumuskan 

dan menentukan program berdasarkan musyawarah melalui rapat dewan guru. 

Dalam perumusan stratejik terhadap kegiatan-kegiatan tersebut di atas, 

kepala sekolah dan anggota internal sekolah telah memadukan kebutuhan 
t 

internal sekolah dan eksternal sekolah, hanya saja sekolah belum maksimal 

melibatkan anggota eksternal sekolah dalam perumusan stratejik 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya 

pemberdayaan anggota eksternal sekolah dalam perumusan stratejik. 

Perumusan stratejik yang dilakukan SMK Negeri di Kota Banda Aceh, 

didasarkan kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan. 

Dengan adanya visi, misi, tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan, 

memudahkan pimpinan puncak untuk sekolah melakukan penyesuaian dengan 

berbagai kebutuhan, baik kebutuhan SMK Negeri tersebut maupun kebutuhan 

pelanggan pendidikan SMK Negeri di Kota Banda Aceh. 



 

"Benang merah" yang selalu harus tampak dalam pembahasan tentang 

manajemen stratejik ialah bahwa manajemen puncak dalam suatu organisasi -

terutama organisasi bisnis - harus mampu merumuskan dan menentukan 

strategi organisasi sehingga organisasi yang bersangkutan tidak hanya mampu 

mempertahankan eksistensinya, akan tetapi tangguh melakukan penyesuaian 

dan perubahan yang diperlukan sehingga organisasi semakin meningkat 

efektivitas dan produktivitasnya (Siagian, 2000:23). 

Di lingkungan sekolah menengah kejuruan (SMK) Banda Aceh, 

perumusan stratejik yang dilakukan kepala sekolah dalam penentuan wakil-wakil 

kepala sekolah dilakukan dengan pendekatan permintaan dan penerimaan saran 

dari beberapa guru senior. Penentuan akhir terhadap keputusan posisi wakil 

kepala sekolah ditentukan oleh kepala sekolah berdasarkan saran dari guru 

senior. Sedangkan strategi yang dilakukan kepala sekolah dalam penentuan 

ketua-ketua bidang keahlian dan ketua unit produksi dilakukan dengan 

pemberian kesempatan kepada guru-guru bidang keahlian dan dewan guru 

untuk mengusulkan serta menetapkan secara musyawarah. Strategi ini dilakukan 

kepala sekolah dengan pendekatan top down dan buttom u p. Pendekatan yang 

dilakukan kepala sekolah dalam penetapan kebijakan penentuan personil 

merupakan pendekatan variatif dalam manajemen sekolah. 

Perumusan stratejik program kegiatan di sekolah disesuaikan dengan 

kurikulum yang berlaku. Pengembangan kurikulum disesuaikan dengan 

kebutuhan sekolah, kondisi D U/D I, dan kondisi daerah yang dituangkan dalam 

berbagai kegiatan sekolah seperti kegiatan belajar mengajar, unit produksi. 



 

prakerin, regional center baik untuk peserta didik maupun masyarakat, 

pengembangan hubungan kerjasama, dan pengembangkan eksistensi sekolah. 

Prosedur dalam berbagai kegiatan tersebut dirumuskan sekolah pada 

setiap tahun ajaran baru dan setiap satu semester sekali berpedoman pada 

tahun lalu dan diperbaiki sesuai kondisi dan kebutuhan saat ini. Setiap 

keputusan didahului oleh perumusan yang sesuai dengan bidang tugas dan 

memberikan wewenang kepada wakil kepala sekolah. Sedangkan prosedur 

menyangkut tugas bidang-bidang keahlian diberikan otonomi penuh untuk 

mengatur dan menentukannya kepada ketua bidang-bidang keahlian. Setiap 

ketua bidang keahlian merumuskan tugas dan ketentuan berdasarkan hasil 

musyawarah yang dilakukan melalui rapat bidang keahlian. 

Perumusan stratejik terhadap program-program kegiatan sekolah 

dilakukan kepala sekolah dan anggota internal sekolah dengan memadukan 
> 

kebutuhan sekolah dan lingkungan sekolah. Namun demikian sekolah belum 

maksimal melibatkan anggota eksternal sekolah dalam perumusan stratejik 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya 

pemberdayaan anggota eksternal sekolah dalam penyelenggaraan sekolah 

sesuai dengan tuntutan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan masyarakat. 

Pengembangan program sekolah didasarkan kepada rancangan yang 

diusulkan oleh bidang-bidang keahlian. Proses penyelenggaraan pendidikan 

dilakukan kerjasama baik dengan anggota internal maupun eksternal sekolah. 

Namun demikian masih ada pihak internal dan eksternal sekolah yang memiliki 

komitmen rendah dafam penyelenggaraan sekolah. Oleh karena itu, perlu upaya-



 

upaya proaktif lagi dalam meningkatkan komitmen berbagai pihak dalam 

penyelenggaraan sekolah. 

Kesadaran untuk mengembangkan program sekolah menengah kejuruan 

(SMK) di Banda Aceh harus dibarengi dengan penerapan manajemen stratejik. 

Manajemen stratejik memiliki keunggulan dalam menganalisa lingkungan. 

Perlunya sekolah kejuruan ini menerapkan manajemen stratejik, karena setiap 

sekolah kejuruan tidak bisa tidak harus dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan 

perkembangan lingkungan yang dinamis dan berubah-ubah setiap saat. 

Menurut Wahyudi (1996:49-50) ada dua faktor yang membuat analisa 

lingkungan menjadi suatu analisa penting dalam manajemen stratejik dan harus 

selalu dilakukan oleh para manajer puncak, yaitu : 

1. Bahwa organisasi/perusahaan tidak berdiri sendiri (terisolasi) tetapi 

berinteraksi dengan bagian-bagian dari lingkungan itu sendiri selalu berubah 

setiap saat. Dalam banyak kasus, beberapa perusahaan akan hancur karena 

ketidakmampuan menganalisa dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan 

yang selalu berfluktuasi. 

2. Pengaruh lingkungan yang sangat rumit dan kompleks dapat mempengaruhi 

kineija banyak bagian yang berada dari sebuah perusahaan. 

Berdasarkan perumusan stratejik penyelenggaraan sekolah, ketiga SM K 

telah merumuskan visi, misi, tujuan sekolah, posisi dalam struktur organisasi, 

dan penentuan program. Dengan adanya perumusan itu, berbagai strategi 

yang telah ditetapkan lebih mudah dilaksanakan. Perumusan stratejik sebagai 

upaya menerapkan manajemen stratejik di SM K Banda Aceh, dilakukan secara 



 

dan berkesinambungan, tujuannya adalah untuk menjamin program SMK 

berhasil sesuai dengan rencana. Secara skematik proses perumusan 

manajemen stratejik untuk pemberdayaan SMK Negeri Kota Banda Aceh, dapat 

dilihat pada tabel 5.2 

Tabel 5.2 

Skematik Perumusan Manajemen Stratejik untuk Pemberdayaan SMK 

Skema proses perumusan manajemen stratejik 
untuk pemberdayaan SMK 

Mulai dengan 

Perumusan Stratejik setiap SMK 
> Merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah 
> Memantapkan struktur dan penentuan program 
> Perumusan dilakukan dengan seluruh 

musyawarah personil sekolah 
> Meningkatkan kesadaran personil sekolah 

Kemudian 

Menciptakan pola pengambilan Keputusan 
Sosialisasi rencana keputusan dan tindakan kepada semua personil 
Keputusan diambil untuk mengakomodir kepentingan sekolah, 
personil dan stakeholders 
Penentuan jabatan wakil-wakil kepala sekolah dilakukan 
dengan musyawarah 
Perumusan visi, misi dan tujuan dilakukan secara bersama-sama 
Perumusan stratejik program sekolah mengacu kepada kurikulum yang 
disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan daerah 

Menciptakan iklim yang kondusif 
Perumusan stratejik disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku 

> Pemberian otonomi kepada ketua-ketua bidang untuk mengatur dan 
menentukan program 

> Pengembangan program sekolah didasarkan kepada rancangan yang 
diusulkan bidang-bidang 

> Secara terus-menerus memperhatikan kondisi lingkungan internal dan 
eksternal sekolah 

> 
> 
> 

> > 

Dan 



 

Proses yang terlihat dari skema di atas, memberikan gambaran yang jelas 

bahwa perumusan dilakukan secara terencana dengan memperhatikan strategi 

yang dianggap tepat dalam menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana 

melakukannya dan siapa-siapa saja yang terlibat secara aktif melakukan seluruh 

perencanaan strategis tersebut. Pemberdayaan SMK dilakukan secara terenca-

na dengan memperhatikan berbagai kepentingan, dimulai dari kepentingan 

sekolah, personil, dan stakeholders yang sama sekali tidak dapat diabaikan. 

Kesadaran semua pihak dalam memberdayakan setiap SMK tidak dapat 

bersifat sepihak, tetapi merupakan kesadaran yang bersifat komunal dari pihak-

pihak terkait yang bertanggung jawab dalam memberdayakan SMK sehingga 

dapat merealisir visi, misi maupun tujuan-tujuannya. Karena itu pemberdayaan 

merupakan perencanaan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan 

secara tidak sengaja, tetapi dilakukan secara sengaja dan dipertanggung-

jawabkan secara menyeluruh. Menurut Blanchard (2002:101) pemberdayaan 

berarti: anda memiliki keleluasaan untuk bertindak; juga anda bertanggung jawab 

atas tindakan tersebut. 

Perumusan manajemen stratejik di atas dilakukan untuk mengantisipasi 

berbagai masalah yang dihadapi. Setiap saat masalah bukannya semakin kecil 

tetapi semakin membesar, hal ini terjadi karena adanya persaingan terhadap 

produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau masyarakat, juga karena 

pertumbuhan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sebagai faktor 

eksternal. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi strategi dalam 

menghadapi peluang dan ancaman itu jika dirinci, tertera pada tabel 5.3. 



 

Tabel 5.3 

Faktor-faktor Strategi Eksternal 

PELUANG > Jumlah pengguna jasa pendidikan melimpah 
> Pemerintah daerah mendukung program sekolah 
> Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja terampil 
> Produk sekolah dibutuhkan masyarakat 
> Sekolah dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan 

pengguna jasa 

ANCAMAN > Cepatnya usang produk yang tidak inovatif 
> Konflik politik yang berkepanjangan 
> Kebutuhan dunia usaha/kerja yang selalu berubah 
> Sumber daya fasilitas semakin tua 
> Sumber daya manusia tidak variatif 
> Stakeholders berorientasi kepada mutu 

Peluang dan ancaman adalah faktor eksternal yang menjadi perhatian 

setiap organisasi untuk melangkah ke arah kepastian. Sebab ketidakpastian 

selalu menjadi penghambat yang tidak memungkinkan bagi organisasi 

melakukan penetrasi yang lebih jauh menuju upaya untuk merealisasikan tujuan-

tujuannya. Padahal, efektivitas pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan 

daya penetrasi yang dilakukan organisasi. Katena itu, kemampuan organisasi 

memahami ancaman dan peluang, merupakan langkah terpenting dalam 

menentukan strategi berikutnya. 

Perumusan stratejik yang dilakukan dalam pemberdayaan SMK Negeri di 

Banda Aceh dengan memperhatikan semakin besarnya persaingan, kemampuan 

organisasi dan sumber daya yang dimiliki setiap SMK. Persaingan merupakan 

fenomena yang tak dapat dihindari saat ini, persaingan merupakan implikasi dari 

semakin kuatnya desakan terhadap mutu suatu produk. Perumusan stratejik 



 

yang dilakukan setiap SMK adalah untuk meningkatkan mutu produknya baik 

dari segi proses maupun hasil. 

Sedangkan kemampuan organisasi setiap SMK dalam melaksanakan 

program dengan diperkuat oleh sumber daya manusia dan sumber daya 

fasilitasnya, secara rutin diarahkan kepada peningkatan kesadaran agar mutu 

pelaksanaan perencanaan strategis dapat direalisir. Pada saat yang bersamaan, 

sumber daya yang dimilikinya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud 

dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan dominan dan sebagai faktor determinan 

dalam memenangkan persaingan sehingga pelanggan pendidikan SMK 

terpuaskan. 

Dengan demikian, faktor keunggulan bersaing, kemampuan organisasi 

dan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya berwujud seperti fisik dan 

keuangan, dan sumber daya tak berwujud seperti keahlian manusia, teknologi 

dan reputasi, menjadi modal dasar yang kuat bagi setiap SMK dalam 

menetapkan perumusan stratejiknya sehingga memungkinkannya untuk dapat 

memberdayakan diri. Femberdayaan yang setiap lembaga pendidikan akan 

menentukan langkah-langkah selanjutnya. 

Jika diskemakan faktor keunggulan bersaing, kemampuan organisasi dan 

sumber daya yang dimiliki baik sumber daya berwujud dan sumber daya tak 

berwujud, menurut Craig dan Grant (1999:50) dapat digambarkan sebagaimana 

tertera pada gambar 5.4 



 
Gambar 5.4 

Sumber Daya, Kemampuan dan Keunggulan Bersaing 

Berdasarkan bagan di atas, persaingan merupakan fokus terpenting 

dalam pemberdayaan organisasi, termasuk organisasi sekolah seperti SM K yang 

berada di Banda Aceh. Persaingan itu selanjutnya dilakukan sebagai bagian dari 

rutinitas SM K dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik 

sumber daya yang berwujud, seperti; fisik dan keuangan, maupun sumber daya 

yang tidak berwujud, seperti; keahlian manusia, teknologi dan juga reputasi. 

Dengan memperhatikan bahwa persaingan merupakan fenomena, dan 

menjadikan persaingan sebagai bagian dari rutinitas SMK dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada, maka langkah berikutnya dari setiap 

SMK yang ada di Banda Aceh, adalah secara konsisten memantapkan visi, misi 

dan tujuan SMK sesuai dengan orientasi setiap SMK tersebut. 



 

Visi, misi dan tujuan, inilah yang menjadi unsur strategi induk untuk 

mencapai program setiap SMK sebagai organisasi. Jika digambarkan unsur 

strategi induk dalam mencapai program, menurut Saladin (2003:35) dapat dilihat 

pada gambar 5.5. 

Gambar 5.5 

Unsur Strategi induk 
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Semakin nyatalah bahwa visi, misi dan tujuan dalam organisasi, seperti 

organisasi SMK yang ada di Band Aceh, memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda 

dengan tujuan organisasi profit atau perusahaan. Saat ini justru perumusan 

perencanaan stratejik yang diacu lembaga pendidikan bertujuan agar lembaga 

pendidikan seperti SMK yang notabenenya merupakan lembaga pendidikan 

yang diperuntukkan mengikuti kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja, semakin 

mampu menyerap berbagai perkembangan lingkungan eksternalnya. 



 

Pemberdayaan setiap SMK yang ada di Banda Aceh, pada dasarnya 

memang diupayakan agar seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya 

internal maupun sumber daya eksternal, secara bersama-sama melakukan 

berbagai upaya agar proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan konsep dasar manajemen stratejik, baik sebagai ilmu maupun 

sebagai instrumen dalam pencapaian tujuan setiap SMK. 

Prinsip dasar manajemen stratejik adalah; untuk memberikan arah yang 

pasti kepada organisasi untuk mencapai tujuannya secara maksimal dan optimal, 

memberikan kesempatan secara konsepsional dan teknis kepada pimpinan 

organisasi untuk dapat memikirkan kepentingan stakeholders organisasi, 

memudahkan pimpinan organisasi mengantisipasi berbagai perubahan yang 

sedang dan akan terjadi, memungkinkan organisasi untuk beroperasi secara 

efisien dan efektif, dan menjadikan organisasi selalu belajar terhadap 

perkembangan lingkungan eksternalnya. 

C. implementasi Manajemen Stratejik Dalam Pemberdayaan SMK Negeri 
Kota Banda Aceh 

Implementasi stratejik merupakan proses perwujudan strategi dan 

kebijakan berbagai program yang telah dirumuskan dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi melalui pengembangan program, pengadaan anggaran, dan 

pengembangan prosedur dengan makna menstransformasi berbagai langkah-

langkah stratejik ke dalam suatu aksi. Karena itu, dalam implementasi stratejik 

dituntut efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan berbagai 

program yang telah dirumuskan. Pemotivasian personil dan peningkatan 



 

hubungan kerjasama dengan anggota internal dan eksternal sekolah merupakan 

kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja 

personil, sehingga berdampak pada pencapaian tujuan sekolah. 

Implementasi stratejik merupakan proses perubahan budaya, struktur dan 

sistem manajemen dalam melakukan berbagai program,- anggaran, dan 

prosedur. Proses perubahan budaya dsn sistem manjemen pendidikan menuntut 

efektivitas kepemimpinan kepala sekolah untuk dapat menyesuaikan dengan 

kondisi yang berlaku. 

Menurut Yusanto dan Widjajakusuma (2003:92) implementasi strategi 

bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian SDM yang ditampakkan melalui 

penetapan struktur organisasi, mekanisme kepemimpinan yang dijalankan 

berikut budaya perusahaan. Lebih luas lagi, aktivitas ini mencakup distribusi 

kerja di antara individu dan kelompok kerja dengan mempertimbangkan 

tingkatan manajemen, tipe pekerjaan, pengelompokan bagian pekerjaan serta 

mengusahakan agar bagian-bagian itu menyatu seluruhnya dalam sebuah tim 

sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. 

Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan diterapkannya manajemen berbasis sekolah (MBS) 

dalam kebijakan dan reformasi pendidikan, maka terjadi perubahan paradigma 

pendidikan dari sentralistik ke desentralisasi, dari pola penyelenggaraan 

pendidikan yang bersifat birokratis, hirarkis, menuju demokratis. Perubahan ini 

menuntut perubahan budaya, struktur, dan sistem penyelenggaraan dan 

manajemen pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan. 



 

Sekolah menengah kejuruan (SMK) karenanya diharapkan dapat 

memanfaatkan momentum tersebut sebagai upaya pemberdayaan pendidikan 

kejuruan dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat. Karena itu, sekolah 

dengan seluruh personilnya harus dapat memainkan perannya, terutama dalam 

melakukan pendekatan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pendidikan kejuruan. Sekolah menengah kejuruan (SMK) 

hendaknya mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan dunia usaha dan dunia 

kerja serta memperhatikan tuntutan lingkungan dimana sekolah menengah 

kejuruan (SMK) itu berada. Sekolah menengah kejuruan (SMK) harus mampu 

melakukan berbagai terobosan dalam pengembangan program, pengadaan 

anggaran, dan pengembangan prosedur. 

Program yang dilakukan dalam penyelenggaran SMK hendaknya mampu 

memberikan berbagai aktivitas-aktivitas dalam melahirkan keterampilan dan 
i ' -

kemampuan yang produktif bagi peserta didik. Untuk itu diperlukan adanya 

anggaran dan prosedur yang konkret melalui hasil perumusan stratejik. 

Anggaran merupakan program yang dinyatakan dalam satuan biaya yang 

digunakan secara terinci dari kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan 

prosedur merupakan tata cara, langkah-langkah, teknik yang dilakukan dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. Berikut akan dibahas tentang implementasi 

manajemen stratejik dalam penyelenggaraan SMK Negeri Banda Aceh. 

implementasi manajemen stratejik yang dilakukan ketiga SMK Negeri 

(SMK Negeri 1, 2 dan 3) didasarkan kepada tugas pokok masing-masing. Tugas 

pokok masing-masing SMK ditentukan oleh program studi yang dikembangkan 



 

ketiga SMK tersebut. Misalnya, implementasi manajemen stratejik yang 

dilakukan oleh SMK Negeri 1 cenderung pada rencana induk pengembangan 

sekolah yang dilakukan dengan berbagai program kegiatan, seperti : (1) proses 

belajar mengajar (PBM), (2) unit produksi, (3) prakerin, (4) regional center, (5) 

kegiatan hubungan kerjasama, (6) pengembangan sumber daya, dan (7) 

menyosialisasikan eksistensi sekolah. 

Pengembangan proses belajar mengajar (PBM) dilakukan berdasarkan 

kurikulum yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi sekolah, kebutuhan 

DU/DI, dan kebutuhan masyarakat. Implementasi PBM dilakukan dengan 

memberikan wewenang kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/penilaian. Wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum melimpahkan wewenang kegiatan PBM kepada ketua-

ketua program-program normatif, program adaptif, dan program produktif. Proses 
> 

belajar mengajar diberikan dalam bentuk teori, pelatihan, praktik di sekolah dan 

di dunia usaha/industri (DU/DI). Dalam proses belajar mengajar (PBM) telah 

dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, kondisi sekolah, dan 

kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak seperti adanya pengaturan sistem block 

relise dalam pemberian materi dan kurikulum lokal, khusus kurikulum lokal 

diberikan materi pendidikan damai kepada peserta didik. Namun demikian dalam 

pelaksanaan kegiatan masih ditemui kekurangan guru produkktif, juga guru-guru 

yang memiliki komitmen rendah terhadap perubahan dan tuntutan iptek. 

Mengatasi masalah tersebut sekolah memberdayakan alumni sebagai guru 

honor/guru kontrak. 



 

Pengembangan kegiatan unit produksi (UP), implementasinya dilakukan 

oleh ketua bidang unit produksi sebagai pengelola dari mandat wewenang 

kepala sekolah. Unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan unit produksi yaitu 

sekretaris, bendahara, dan pemasaran serta guru-guru bidang produktif. 

Pengawasan kegiatan unit produksi dilakukan oleh keempat wakil kepala 

sekolah. Kegiatan unit produksi yang dilakukan : pertokoan, aula, kantin, 

komputer, kursus bahasa asing, warnet, wartel, dan biro perjalanan wisata. Dari 

berbagai kegiatan unit produksi yang telah beroperasi diantaranya pertokoan, 

aula, kantin, kursus bahasa asing, dan komputer. Unit produksi komputer 

merupakan unit produksi andaian. Unit produksi toko difungsikan juga sebagai 

wadah prakerin peserta didik dalam jumlah terbatas (3-4 orang). 

Sedangkan unit produksi pembuatan bahan ajar multi média dan warung 

internet (warnet) akan beroperasi. Unit produksi yang belum produktif 

diantaranya wartel, dan biro perjalanan wisata. Kenyataan ini menggambarkan 

belum semua unit produksi dioperasikan, dan unit produksi yang sudah 

dioperasikan belum diberdayakan secara optimal. Untuk itu unit produksi sebagai 

ajang pemanfaatan sarana yang dimiliki sekolah dan sebagai ajang peningkatan 

pengalaman peserta didik dan guru, sebagai ajang pengadaan dan 

pemeliharaan fasilitas serta peningkatan kesejahteraan personil hendaknya 

dilakukan secara sistemik. Strategi yang dilakukan untuk itu adalah dengan 

memberikan wewenang secara otonom kepada setiap jurusan/bidang keahlian 

untuk melakukan kegiatan unit produksi. Dengan adanya wewenang secara 

otonom akan lahir komitmen kompetetif dari berbagai bidang keahlian. 



 

Wewenang implementasi pengembangan program kegiatan prakerin 

diberikan kepada wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat (humas) 

untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan prakerin. 

Kegiatan prakerin melibatkan personil sekolah khususnya guru bidang 

keahlian/jurusan. Kegiatan prakerin diberikan kepada peserta didik kelas tiga 

dalam jangka waktu enam bulan. Penentuan tempat prakerin diberikan 

kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri berdasarkan saran-

saran yang diberikan oleh guru bidang keahlian. Hubungan kerjasama sekolah 

dengan dunia usaha/dunia industri (DU/Di) dalam prakerin telah menampakkan 

hubungan kemitraan. Namun demikian masih ditemukan ketidaksepadanan 

dalam penetapan waktu dan materi prakerin oleh DU/DI. Oleh karena itu perlu 

adanya upaya-upaya sekolah yang lebih proaktif lagi untuk meningkatkan 

komitmen DU/DI dalam kegiatan prakerin. Prakerin sebagai ajang penempahan 
> 

dan penyesuaian pengalaman peserta didik di DU/DI dalam memberikan bekal 

pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik hendaknya-dilakukan 

terintegrasi oleh sekolah dan DU/DI. 

Implementasi penyelenggaan kegiatan regional center wewenangnya 

diberikan kepada ketua unit produksi dengan melibatkan personil-personil 

sekolah. Kegiatan regional center diberikan dalam bentuk pelatihan seperti 

kursus komputer baik untuk peserta didik maupun masyarakat. Bagi peserta 

didik yang tidak mampu membayar diberikan pelatihan gratis. Program regional 

center merupakan wadah pengembangan potensi peserta didik dan masyarakat 

sehingga memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam 



 

lapangan pekerjaan. Dalam merancang kegiatan regional 

membuka program teknik grafika, sekolah melakukan studi banding l&j^i 

Semarang dan Jakarta untuk memperoleh pengalaman dan bahan. A 

Setelah memperoleh bahan dan pengalaman, sekolah membicarakaaflya^ 

dengan DU/DI dan majelis sekolah. Ketika persetujuan dari majelis sekolah dan 

DU/DI diperoleh, sekolah membuat proposal. Proposal yang telah dibuat 

didiskusikan bersama Majelis Sekolah dan DU/DI. Setelah mendapat 

rekomendasi dan persetujuan dari Majelis Sekolah dan DU/DI diusulkan ke 

Dinas Pendidikan Kota, DPRD, dan Dinas Pendidikan Provinsi NAD untuk 

memperoleh persetujuan. Demikian juga dalam memperoleh bantuan untuk 

pengadaan fasilitas dan pemugaran sekolah. Pendekatan dilakukan secara 

formal dan informal. Secara formal sekofah mefakukan audiensi-audiensi agar 

memperoleh dukungan bagi kelancaran kegiatan sekolah. Sedangkan secara 

informal melalui pendekatan individual kepada personil-personil Pemda secara 

face to face, demikian juga terhadap DU/DI. Untuk meningkatkan hubungan 

kerjasama dengan pihak-pihak terka't di luar sekolah, dilakukan dengan proaktif, 

karena dalam kenyataannya, masih ada pihak-pihak yang memiliki komitmen 

rendah terhadap kebutuhan dan eksistensi sekolah menengah kejuruan (SMK). 

Penyelenggaraan kegiatan sekolah dilakukan melalui kerjasama dengan 

anggota internal dan eksternal sekolah. Implementasi hubungan dengan anggota 

internal sekolah dilakukan secara formal sesuai dengan prosedur dalam hirarki 

keorganisasian dan adanya pelimpahan wewenang kepada wakil-wakil kepala 

sekolah, dan ketua-ketua bidang keahlian untuk melakukan hubungan kerjasama 



 

dengan anggota internal dan anggota eksternal sekolah. Pendekatan secara 

informal dilakukan melalui pertemuan-pertemuan seperti arisan keluarga, 

olahraga, berdamawisata, selamatan, dan lain-lain. 

Hubungan kerjasama dengan anggota eksternal sekolah diantaranya 

dengan DU/DI, Pemda, Kadin, Majelis sekolah, dan orang tua siswa (BP3). 

Hubungan kerjasama dengan DU/DI dilakukan dalam kegiatan prakerin, 

hubungan kerjasama ini bersifat kemitraan dan memiliki MOU, saling tukar 

pengalaman, sebagai nara sumber. Namun demikian masih ada DU/DI yang 

memiliki komitmen rendah dalam prakerin, sehingga waktu dan materi prakerin 

ditentukan oleh DU/DI secara sepihak. 

Hubungan kerjasama dengan Pemda dan instansi terkait dilakukan 

sekolah secara formal maupun informal. Secara formal dilakukan dengan 

mengajukan proposal, melakukan audiensi-audiensi, dan mengundang pihak 
* 

terkait ke sekolah. Secara informal dilakukan dengan diskusi, percakapan face 

to face dengan personil pemda yang dikenal. Namun demikian dalam kegiatan 

hubungan kerjasama masih ditemukan personil-psrsonil Pemda yang memiliki 

komitmen rendah terhadap SMK. Hubungan kerjasama dengan Kadin bersifat 

kemitraan dalam menjembatani sekolah dengan DU/DI dan melakukan uji 

kompetensi. Namun demikian Kadin belum menampakkan perannya secara 

optimal dalam penyelenggaraan sekolah. 

Hubungan kerjasama dengan majelis sekolah berfungsi sebagai pemberi 

pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator dalam penyelenggaraan 

sekolah. Setiap kegiatan sekolah dilakukan diskusi dengan majelis sekolah. 



 

Majelis sekolah sebagai pendukung baik moril maupun materil dalam kegiatan 

sekolah. Hubungan kerjasama dengan orang tua siswa (BP3) bersifat sangat 

kuat dalam pemberian motivasi kepada siswa yang dilakukan minimal setiap 

pemberian rapor semesteran. Namun demikian hubungan kerjasama dengan 

orang tua siswa sangat lemah dalam hal bantuan sumbangan BP3. Hal ini 

disebabkan karena urusan pendidikan adalah tanggung jawab sekolah, dan 

akibat adanya peraturan Pemda yang tidak membenarkan pengutipan biaya 

apapun dari orang tua siswa. 

Pengembangan sumber daya SMK terdiri dari sumber daya manusia 

(SDM) dan sumber daya fasilitas. Pengembangan (SDM) dilakukan dengan 

pemberian wewenang dalam pelaksanaan tugas, informasi dan saran, 

penataran, magang di dunia usaha/dunia industri (DU/DI), dan penularan. 

Sedangkan pengembangan sumber daya fasilitas dilakukan dengan 

pendayagunaan gedung dan berbagai fasilitas untuk kegiatan unit produksi dan 

kegiatan regional cenier. Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas dari hasil unit 

produksi. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan penguatan dalam 

meningkatkan komitmen personil terhadap tugasnya. Sedangkan kegiatan 

pendayagunaan gedung dan fasilitas merupakan kegiatan pemanfaatan fasilitas 

sekolah dan dilakukan secara efektif. 

Kegiatan mensosialisasikan eksistensi sekolah dilakukan melalui siswa, 

open house, pameran, brosur, LKS, dan audiensi. Siswa dapat memberikan 

informasi kepada keluarga, masyarakat sekitar tentang eksistensi sekolah. Open 

house dilakukan kepada orang tua siswa. Pemda, sekolah lain untuk 



 

memperkenalkan hasil-hasil kegiatan siswa. Namun demikian kegiatan operi 

house ini masih dalam kondisi terbatas, hal ini disebabkan kondisi dan 

keterbatasan sekolah. 

Pameran umumnya dilakukan berbarengan dengan pameran 

pembangunan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan, dan Hardikda. 

Audiensi dilakukan kepada instansi-instansi Pemda, DPRD, dan dunia 

usaha/dunia industri (DU/DI). Mensosialisasikan kegiatan untuk pengembangan 

sekoiah juga dilakukan dengan mengadakan studi banding pada SMK yang 

sudah maju di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, melaksanakan diskusi 

dengan sesama SMK yang ada di Aceh. Kemudian mengikuti LKS tingkat 

Provinsi dan tingkat Nasional, merancang dan melakukan kegiatan regional 

center yang diberikan kepada siswa dan masyarakat. 

Pembiayaan dalam aktivitas sekoiah merupakan biaya rutin yang 

diberikan oleh Pemda, dan kekurangannya diperoleh dari hasil kegiatan unit 

produksi. Pengadaan sarana dan prasarana di sekolah pada dasarnya 

merupakan pemberian dari Pemerintah Pusat. Seiring dengan pelaksanaan 

otonomi daerah pengaaaan sarana dan prasarana diberikan oleh Pemda, dan 

untuk pengembangan sarana prasarana, sekolah mengatasinya melalui hasil 

kegiatan unit produksi. 

Pembiayaan untuk operasional kegiatan SMK masih mengalami kendaia. 

Hal ini disebabkan sekolah sudah terbiasa menggantungkan biaya kepada 

pemerintah, unit produksi sekolah masih belum optimal dilakukan untuk seluruh 

bidang keahlian, masih adanya persepsi orang tua bahwa pembiayaan sekolah 



 

negeri merupakan tanggung jawab pemerintah, ditambah lagi adanya 

pernyataan Pemda tidak dibenarkan mengutip biaya dari orang tua siswa, 

kemampuan bayar dari orang tua siswa rendah, masih rendahnya komitmen 

DU/DI untuk membantu sekolah, dan masih rendahnya komitmen guru dalam 

kegiatan kewirausahan. 

Penetapan prosedur program di sekolah dilakukan berdasarkan struktur 

dan pembagian tugas sesuai dengan bidang keahlian yang ada. Pembagian 

tugas dilakukan pada setiap tahun ajaran dan semesteran dengan berpedoman 

pada program tahun lalu yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat 

sekarang. Pengelolaan program normatif, adaptif, dan produktif diberikan 

kepada bidang keahlian masing-masing untuk merancang, melaksanakan, dan 

mengevaluasi. Pengelolaan bidang pendidikan dan pengajaran diserahkan 

kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yang membawahi program 

normatif, adaptif, dan produktif. Pengelolaan bidang hubungan sekolah dengan 

masyarakat diserahkan kepada wakil kepala sekolah bidang humas. 

Pengelolaan oidang sarana prasarana diserahkan kepada wakil bidang sarana 

prasarana. 

Pengelolaan bidang kesiswaan diserahkan kepada wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan. Pengelolaan bidang unit produksi (UP) dan kegiatan regional 

center diserahkan kepada ketua bidang unit produksi, untuk kelancaran kegiatan 

administrasi diserahkan kepada Kabag tatausaha. Pengelolaan program unit 

produksi (UP) diberikan kesempatan kepada berbagai bidang keahlian untuk 

merancang dan melakukan berbagai kegiatan unit produksi, yang pelaksanaan 



 

dan pengawasannya di bawah tanggung jawab ketua unit produksi. Pengelolaan 

program prakerin diserahkan kepada wakil kepala sekolah bidang humas yang 

membawahi bidang-bidang keahlian. 

Implementasi program-program tersebut di atas dilakukan sekolah 

berdasarkan kurikulum dan tujuan pendidikan nasional yang disesuaikan dengan 

kondisi sekolah, kebutuhan DU/DI, dan kebutuhan daerah seperti adanya 

kurikulum lokal yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk pendidikan 

damai. Pendekatan dan terobosan yang dilakukan sekolah merupakan hal urgen 

untuk mengembangkan kegiatan sekolah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha 

dan masyarakat. Peran yang dilakukan kepala sekolah dalam mengembangkan 

ide-ide dan merealisasikan ide-ide merupakan gambaran kepemimpinan inovatif 

yang sesuai dengan pendekatan manajemen berbasis sekolah. Agar kegiatan 

sekolah lebih efektif diperlukan peran yang lebih proaktif untuk mendayagunakan 

anggota internal sekolah dan eksternal sekolah. 

Tidak jauh berbeda dengan SMK Negeri 1, SMK Negeri 2 sebagai salah 

satu SMK di Kota Bands Aceh, menerapkan manajemen stratejik melalui 

kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler. Program kurikulum dikembangkan sesuai 

dengan kondisi sekolah, kebutuhan dunia usaha/industri dan kebutuhan daerah. 

Program-program kegiatan tersebut diberikan dalam bentuk teori, pelatihan, 

praktik di sekolah, praktik di dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Berbagai 

program tersebut diimplementasikan dalam kegiatan proses belajar mengajar 

(PBM), unit produksi, prakerin, regional center, hubungan kerjasama, 

pengembangan sumber daya, dan mensosialisasikan eksistensi SMK. 



 

Berbagai aktivitas sekolah kejuruan ini berproses seperti apa yang 

dilakukan SMK Negeri 1, seperti pengembangan proses pembelajaran, unit 

produksi, pelaksanaan prakerin, kerjasama dengan dunia usaha dan insdustri, 

pengembangkan program sekolah, melakukan sosialisasi atas program-program 

sekolah dan melakukan pameran produk-produk sekolah. 

Dalam hal implementasi kegiatan regional center yang merupakan sarana 

penyesuaian diri sekolah terhadap tuntutan dunia usaha/dunia industri dan 

kebutuhan masyarakat, dilakukan atas anjuran Direktorat Jenderal Pendidikan 

Menengah Kejuruan (Ditjenmenjur) dalam merealisasikan sekolah berbasis 

masyarakat. Implementasi kegiatan regional center diberikan wewenang kepada 

bidang-bidang keahlian untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi 

kegiatan yang dibutuhkan dalam regional center. Kegiatan regional center 

tersebut diberikan kepada peserta didik yang ada di sekolah, peserta didik dari 
> 

sekolah lain, dan masyarakat yang putus sekolah. Kegiatan regional center di 

sekolah dilakukan seperti pelatihan : aotocad, perabot rumah tangga, merakit 

amplifier, sound system, rewending motor satu fasa, pembuatan ragum, teknik 

pendingin, mengelas, TOEIC. Pelatihan kepada peserta didik akan dapat 

memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran belajar 

sekolah dan praktik di dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Sedangkan untuk 

peserta didik dari sekolah lain dan masyarakat putus sekolah. 

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh SMK 1 dan 2 didasarkan atas 

semangat pelibatan seluruh personil sekolah. Prinsip dasar manajemen stratejik 

memang demikian, yaitu melibatkan seluruh jajaran organisasi agar terlibat 



 

secara langsung dalam kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan. Keterlibatan 

seluruh personil organisasi akan menjamin pencapaian organisasi karena 

seluruh personil tersebut berkerja sesuai dengan tuntutan kineija tugas masing-

masing. Dengan adanya keterlibatan kerja tersebut, maka rencana stratejik akan 

berhasil dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan juga berhasil 

secsra finansial. Hal ini senada dengan yang diikemukakan oleh Thompson dan 

Strickland (1996:241): The strategy-implementer's task is to convert the strategic 

plan into action and get on with what needs to be done to achieve the targeted 

strategic and financial objectives. 

Strategi implementasi manajemen stratejik SMK Negeri 3, juga bertujuan 

seperti strategi implementasi yang dikemukakan di atas. SMK Negeri 3 

memulainya dengan penerapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi SMK tersebut dan juga kebutuhan masyarakat penggunanya. Dengan 

demikian dapat dikatakan apa yang dilakukan oleh SMK Negeri 3 hampir sama 

dengan apa yang diterapkan oleh kedua SMK lainnya. Implementasi kegiatan 

proses belajar mengajar diberikan dalam bentuk teori, pelatihan, dan praktik baik 

di sekolah maupun dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Pemberian pembelajaran 

diberikan dengan sistem kredit semester (SKS) dan pemberian proses belajar 

mengajar dilakukan dengan sistem block relise. Pembagian tugas proses belajar 

mengajar sesuai dengan pembagian tugas menurut struktur organisasi. Proses 

belajar mengajar berpedoman pada kurikulum yang berlaku, kondisi sekolah, 

kebutuhan DU/DI, dan masyarakat. 



 

Untuk kegiatan kurikuler muatan lokal seperti materi penfH^J^rrr cfamai 
( i f - • 

diberikan oleh guru yang telah mendapat penataran dari Uniceft Nftjatan lokal 

materi pendidikan damai, memang diberikan kepada seluruh si^vfe d rKo ta 

Banda aceh, bukan hanya SMK saja. Pemberian mata pelajaran pendidikan 

damai ini karena wilayah Aceh masih dalam situasi konflik politik, yang 

penyelesaiannya masih berjalan menuju ke arah perbaikan. 

Keunggulan SMK Negeri 3 ini adalah pada unit produksinya, dimana unit 

produksi dapat diselenggarakan sesuai dengan bidang keahlian yang ada dalam 

setiap program studi. Prakerin dapat dilaksanakan pada setiap jurusan atau 

bidang keahlian, dan hasil kegiatan unit produksinya telah bertaraf internasional. 

Seperti catering untuk jamaah haji setiap tahunnya, dan hal itu telah berjalan 

selama lima tahun berturut-turut. 

Pengembangan unit produksi tejah dilakukan seperti unit produksi hotel, 

akomodasi perhotelan (laundry & dry cleaning), Aula (meeting room), unit 

produksi boga (kafetaria, pastry & bakery, katering, dan restoran), melayani 

pesanan/order untuk berbagai pesta, snack box, lunch box, dan in side dan out 

side catering (catering haji), unit produksi busana dengan keigatan : membuka 

konveksi (pembuatan seragam sekolah untuk TK, SD, SLTP, SMA, menjahit 

busana praktik jurusan boga, menjahit/ menerima pesanan lenan rumah tangga), 

menerima pesanan busana muslim, unit produksi kecantikan yaitu perawatan 

wajah (facial), creambath, lulur, pangkas, dan penerimaan pesanan untuk 

paket pesta (menyewakan busana pengantin dari berbagai daerah, 

pelaminan pengantin). Sedangkan pengembangan unit produksi unggulan 



 

adalah : akomodasi perhotelan dan boga (pastry & bakery), telah digunakan 

pada taraf internasional yaitu penyediaan makanan jamaah haji kerjasama 

dengan Garuda Indonesia Airways, dan Aula (meeting room). 

Pengembangan regional center/community college sebagai program 

kecakapan hidup (life skffl) bertujuan agar siswa mampu dan memiliki bekal 

keterampilan selama diklat secara maksimal, menerapkan, dan mengembangkan 

keterampilannya di masyarakat. Adapun jenis keterampilan yang diberikan 

kepada peserta diklat yaitu : keahlian tata busana (pembuatan aneka lenan 

rumah tangga). Tata kecantikan (perawatan kulit wajah berproblem dan 

pemangkasan, tata boga (dekorasi kue, dan membuat macam-macam cake), 

perhotelan (landscape, flower arrangement), Bahasa Inggris (structure, 

vocabulary, reading, speaking, listening). 

Peningkatan kemampuan siswa berwiraswasta, SMK melaksanakan kelas 

wirausaha untuk jurusan boga dan busana dengan memberikan modal kepada 

siswa-siswa yang terpilih sebanyak 10 orang dan dilatih untuk membuat dan 

memasarkan hasil karya tersebut, dan dilakukan secara bergulir. Implementasi 

berbagai kegiatan tersebut di atas, diberikan wewenang kepada setiap bidang 

keahlian untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi. Kegiatan 

tersebut sangat penting dilakukan, untuk menjadikan SMK pusat kegiatan 

terpadu dan berbasis pada pendidikan masyarakat dalam bentuk pemberian 

paket-paket pelatihan, baik dalam jangka pendek, seperti kursus menjahit, 

membuat kue, dan memangkas rambut. Sedangkan program jangka panjang, 

mulai tahun 2002/2003 SMK telah membuka pelatihan community college 
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selama 1 tahun, jumlah 40 SKS dengan sistem 30% teori, 70% praktik. Calon 

pesertanya adalah alumni SMK, siswa tamatan SMU sederajat, dan masyarakat 

umumnya (usia tidak dibatasi). 

Regional center / community college sebagai kegiatan sekolah yang 

berbasis masyarakat sangat penting dilakukan dalam mengembangkan potensi 

generasi muda sebagai SDM yang dibutuhkan dalam pembangunan. Oleh 

karena itu sekolah hendaknya mengembangkan kegiatan ini secara terus 

menerus, dan lebih penting lagi melibatkan pihak-pihak lain dalam skala lebih 

besar, sehingga kegiatan regional center / community college akan dapat 

mengembangkan dan memberikan bekal keterampilan kepada generasi muda 

yang dapat digunakan sebagai bekal memasuki lapangan pekerjaan dan dapat 

mengurangi angka pengangguran. 

Strategi dilakukan dalam hubungan kerjasama yaitu mendata kembali 
j 

DU/DI yang relevan dijadikan tempat prakerin, mendatangi DU/DI untuk 

membuat MOU, mengundang DU/DI, memberikan bingkisan kepada DU/DI. 

Namun demikian masih ditemukan DU/DI yang memiliki komitmen rendah 

terhadap kegiatan prakerin. Hal ini dilihat dari penentuan waktu dan materi 

prakerin yang diterima peserta didik ditentukan sepihak oleh DU/DI. 

Implementasi penetapan prosedur sekolah dilakukan kepala sekolah 

sesuai dengan program sekolah, didasarkan kepada penetapan tugas dalam 

struktur dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan. Prosedur dalam penetapan 

personil untuk menduduki posisi wakil kepala sekolah, ketua-ketua bidang 



 

keahlian, dan sebagainya, ditetapkan berdasarkan usulan dari guru bidang 

keahlian yang ditetapkan melalui rapat dewan guru. 

Prosedur yang dilakukan untuk menciptakan kondisi kerja yang 

mendukung dengan memberikan motivasi kepada pegawai dan guru melalui 

pemberian kompensasi berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan personil dan 

penilaian absensi. Prosedur yang dilakukan untuk pengembangan sekolah 

dengan penyampaian ide-ide kepada personil sekolah, pemberian wewenang 

kepada bidang keahlian untuk mengusulkan kegiatan, mengikutsertakan personil 

secara bergiliran untuk melakukan audiensi-audiensi, melakukan kunjungan 

kepada DU/DI baik dalam negeri maupun luar negeri untuk kegiatan prakerin, 

melakukan diskusi dengan sesama SMK, mengajukan proposal kepada pihak-

pihak terkait, dan sebagainya. 

Dari ketiga SMK Negeri di Kota Banda Aceh tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa SMK Negeri 3 memiliki keunggulan dalam menerapkan manajemen 

stratejik. Keunggulan tersebut dapat dilihat dari kesiapan sekolah kejuruan ini 

melengkapi fasilitas prakerinnya sehingga memungkinkan produknya memiliki 

keunggulan dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Bagi sekolah kejuruan, 

prakerin berfungsi sebagai penjamin mutu. Dengan adanya kelengkapan sekolah 

dalam hal pelaksanaan prakerin tersebut, maka sekolah kejuruan tidak terlalu 

tergantung melakukan praktik ke tempat lain. Praktik di tempat lain cenderung 

tidak memiliki standar yang utuh sesuai dengan tuntutan pelaksanaan prakerin 

yang sebenarnya. 



 

Secara konseptual dapat dikatakan bahwa SMK Negeri yang ada di 

Banda Aceh, menunjukkan kemauan untuk menerapkan prinsip-prinsip 

manajemen stratejik secara tidak sengaja. Pendekatan manajemen stratejik 

walaupun tidak secara sengaja mereka terapkan, tetapi dalam pelaksanaannya 

mereka aplikasikan secara praktis. Umpamanya, ketiga SMK Negeri tersebut 

telah melakukan tahapan-tahapan dalam melaksankan program yang telah 

ditetapkan. Mereka memulai program tersebut membuat perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan juga pengawasan. Apa yang 

mereka lakukan ini sejalan dengan karakteristik manajemen stratejik, seperti 

dikemukakan Nawawi (2000:152,) bahwa pengimplementasian strategi dalam 

program-program termasuk proyek-proyek untuk mencapai sasarannya masing-

masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen lainnya yang mencakup 

pengorganisasian, pelaksanaan (actuating), penganggaran dan kontrol. 

Implementasi manajemen stratejik bagaimanapun akan meningkatkan 

kinerja organisasi, sebab manajemen stratejik berupaya melakukan pengamatan 

terhadap terjadinya perubahan lingkungan. Ketiga SMK Negeri yang ada di 

Banda Aceh setiap saat melakukan pengamatan terhadap perubahan 

lingkungan. Perubahan lingkungan yang dimaksud disini adalah kesiapan ketiga 

SMK dalam mengantisipasi apa yang dibutuhkan SMK dan bagaimana 

menyerap berbagai kebutuhan dan kepentingan pengguna jasa ketiga SMK 

tersebut. Secara bersama-sama ketiga SMK melakukan perubahan, walaupun 

perubahan yang mereka lakukan tidaklah sama karakternya. Perbedaan ini 

disebabkan karena perbedaan corak dan program studi ketiga SMK. 



 

Kemampuan mengantisipasi terjadinya perubahan lingkungan dengan 

kontrol yang terus menerus akan menjamin eksistensi organisasi. Kontrol yang 

terus menerus dilakukan akan memungkinkan penerapan strategi yang telah 

ditetapkan berjalan dengan lancar, dapat melakukan monitor terhadap kinerja 

organisasi, bisa melakukan penelaahan terjadinya evaluasi yang menyimpang, 

bahkan dapat melakukan inisiatif yang bersifat membangun. Karena itu tepat 

yang dikemukakan oleh Pearce dan Robinson (2000:358) bahwa : Since the 

firm's strategy is implemented in a changing environment, successful 

implementation requires that execution be controlled and continuosly improved. 

The control and improvement process must include at least the dimensions: (1) 

Strategic controls that"steers" execution of the strategy, (2) Operations control 

systems that monitor performance, evaluate deviations, and initiate corrective 

action, (3) Continuous improvement through total quality initiatives 
t 

Perubahan lingkungan akan berlangsung setiap saat, oleh karena itu perlu 

melakukan berbagai upaya agar implementasi yang dibutuhkan berlangsung 

secara sukses secara terus menerus. Dalam kerangka melakukan antisipasi 

terhadap perubahan lingkungan itulah, dapat dikatakan bahwa manajemen 

organisasi sekolah kejuruan yang ada di kota Banda Aceh telah melakukan 

langkah-langkah yang bersifat antisipatif, seperti melakukan analisis terhadap 

kebutuhan SMK dan juga kebutuhan masyarakat pengguna jasa SMK tersebut. 

Sekolah menengah kejuruan (SMK) yang ada di Banda Aceh setiap saat 

melakukan kontrol yang bersifat antisipatif. Tujuannya agar sekolah menengah 

kejuruan (SMK) tersebut mampu menerapkan manajemen stratejik yang 



 

dititikberatkan kepada kesiapan terjadinya perubahan lingkungan yang 

berlangsung setiap saat. Apalagi dalam konteks manajemen sekolah pada saat 

ini, sekolah menengah kejuruan (SMK) harus memahami bahwa masyarakat 

telah memiliki akses ke setiap jenis dan jenjang pendidikan, hal ini dapat dilihat 

dari dibentuknya dewan pendidikan dan komite sekolah. 

Pada saat yang bersamaan, dengan munculnya konsep manajemen 

modern yang menempatkan stakeholders, termasuk organisasi pendidikan yang 

harus menempatkan posisi stakeholders pada posisi dominan dan bukannya 

subordinat. Selama ini stakeholders pendidikan tidak dilibatkan secara langsung, 

tapi dengan kuatnya posisi stakeholders tersebut, maka setiap jenis dan jenjang 

pendidikan harus menata ulang manajemennya (re-engineering). 

Manjemen stratejik, diyakini merupakan instrumen efektif dalam 

melakukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah 

menengah kejuruan (SMK) melakukan pengembangan kurikulum maupun 

programnya sehingga setiap saat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, 

pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap sekolah 

menengah kejuruan (SMK). Dalam kerangka itulah maka tepat jika konsep 

manajemen stratejik diterapkan dalam pemberdayaan SMK Kota Banda Aceh. 

Implementasi manajemen stratejik dapat dilaksanakan berdasarkan 

perencanaan stratejik, perencanaan itu didasarkan atas dua dasar, menurut 

Saladin (2003:24) dua dasar perencanaan stratejik itu adalah: (1) Perencanaan 

intuitif antisipatif: adalah suatu perencanaan yang didasarkan pada pengalaman-

pengalaman, naluri, pertimbangan dan reflektif seorang manajer, dengan 



 

perkataan lain perencanaan strategi intuitif antisipatif adalah perencanaan 

berdasarkan pengalaman masa lalu, pertimbangan dan cara berpikir reflektif, (2) 

Perencanaan Jangka Panjang Formal: adalah perencanaan berdasarkan 

prosedur, penelitian, melibatkan banyak orang dan menghasilkan seperangkat 

rencana tertulis. Secara visual menurut Saladin (2003:25) perencanaan strategi 

tersebut dapat dilihat pada gambar 5.6 

Gambar 5.6 

Dasar Perencanaan Strategi 

Perencanaan stratejik di atas bertujuan untuk memudahkan berbagai 

tindakan sehingga pencapaian tujuan organsiasi berhasil direalisir. Dengan 

adanya perencanaan stratejik tersebut, maka seluruh komponen yang ada dalam 

organsiasi dapat diberdayakan, terutama pemberdayaan terhadap kekuatan atau 

sumber daya internal. Sumber daya internal inilah yang awalnya harus 

diberdayakan, dan pada saat yang bersamaan memanfaatkan sumber daya 

eksternal sehingga terjadi sinkronisasi dalam memberdayakan organisasi. 



 

Pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan manajemen 

stratejik memudahkan organisasi seperti SMK yang ada di Banda Aceh 

mencapai tujuan-tujuannya melalui berbagai pengendalian dan dapat 

memecahkan masalah secara tepat dan mengenali masalah secara akurat. 

Pemecahan masaiah akan memudahkan dalam melakukan pemberdayaan jika 

prinsip-prinsip manajemen stratejik diterapkan. Pemecahan masalah yang 

dilakukan tidak lagi menganut prinsip-prinsip tradisional atau konvensional tetapi 

harus mengacu kepada pola pemberdayaan. Pola pemecahan masalah dengan 

pendekatan pemberdayaan menurut Dubois dan Milley (1996:253) dalam Hikmat 

(2001:45) dapat dilihat pada tabel 5.4 

Tabel 5.4 

Pemecahan Masalah Secara Tradisional dan Pemberdayaan 

PEMECAHAN MASALAH 
SECARA TRADISIONAL 
> Penjajagan 

PEMECAHAN MASALAH MELALUI 
PEMBERDAYAAN 

(Engagement) 
> Identifikasi Masalah 

DIALOG 
> Persiapan kerja sama 
> Pembentukan kemitraan 

> Assesment 
> Analisis setting dan 

Perencanaan Tujuan 

> Pewlaksanaan 
> Evaluas 
> Terminas! 

PENEMUAN 
> Pemahaman sistem sumber 
> Analisis kapasitas sumber 
> Menyusun frame pemecahan masalah 

PENGEMBANGAN 
> Mengaktifkan sumber 
> Memperluas kesempatan 
> Mengakui temuan-temuan 
> Mengintegrasikan kemajuan 



 

Manajemen stratejik yang diterapkan dilingkungan SMK Banda Aceh 

adalah untuk memberdayakan seluruh sumber daya yang ada. Pemberdayaan 

yang dilakukan secara terencana, diharapkan dapat meningkatkan proses 

pengendalian sumber daya yang ada baik sumber daya internal dan eksternal, 

maupun sumber daya manusia dan fasilitasnya. Untuk melaksanakan 

pemberdayaan itu; pengendalian menjadi isu sentral agar seluruh rencana 

pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan cara yang tepat. Karena itu, proses 

pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan manajemen stratejik 

dilakukan secara bertahap. Tahapan itu diawali oleh strategi implementasi, 

pengorganisasian, penggerakan dan kepemimpinan serta pengendalian. 

Berikut ini dikemukakan isu penting dalam implementasi manajemen 

stratejik sebagai bagian dari pemberdayaan SMK Banda Aceh yang menurut 

Dwijowijoto (2003:163) seperti tertera pada tabel 5.5 

Tabel 5.5 

Isu Penting Tahap Implementasi Manajemen 

NO TAHAP ISU PENTING 
1 Implementasi 

Strategi (pra 
implementasi) 

1. Menyesuaikan struktur dengan strategi 
2. Melembagakan strategi 
3. Mengoperasionalkan strategi 
4. Menggunakan prosedur untuk memudahkan 

implementasi 
2 Pengorganisasian 

(organizing) 
1. Desain organaisasi dan struktur organisasi 
2. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan 
3. Integrasi dan koordinasi 
4. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia 

(recruiing & staffing) 
5. Hak, wewenang dan kewajiban 
6. Pendelegasian (sentralisasi dan desentralisasi) 
7. Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas 

sumber daya manusia 
8. Budaya organisasi 



 

3 Penggerakan dan 
Kepemimpinan 

1. Efektivitas Kepemimpinan 
2. Motivasi 
3. Etika 
4. Mutu 
5. Kerjasama tim 
6. Komunikasi organisasi 
7. Negosiasi 

4 Pengendalian 1. Desain pengendalian 
2. Sistem informasi manajemen 
3. Pengendalian anggaran/keuangan 
4. Audit 

Isu penting implementasi diatas, merupakan implementasi yang 

dibutuhkan dalam pemberdayaan SMK yang ada di Banda Aceh. Proses 

pengimplementasian tersebut mengacu kepada proses pemberdayaan 

manajemen stratejik. Dikatakan demikian karena menggunakan berbagai 

tahapan yang diharapkan akan menjamin implementasi manajemen stratejik 

sebagai bagian dari upaya pemberdayaan setiap SMK. 

Seluruh SMK yang ada di Banda aceh secara sadar atau tidak sadar,, 

telah merencanakan prinsip-prinsip manajemen stratejik yang cenderung 

mencapai suatu perubahan manajemen dengan menggunakan tahapan tahapan. 

Tahapan-tahapan ini pada dasarnya dilakukan sebagai cara untuk meruntut apa 

yang harus dilakukan sehingga runtutan itu menjamin terciptanya 

kesinambungan program yang akan dilaksanakan. 

Barangkali, dengan menggunakan tahapan-tahapan inilah diketahui 

segala sesuatu tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara 

mengerjakan suatu rencana yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan itu akan 

memudahkan terjadinya proses pengendalian. Pengendalian inilah yang pada 

dasarnya yang dibutuhkan oleh organisasi. 



 

Organisasi berbasis masyarakat seperti SMK yang ada di Banda Aceh, 

menjadikan stakeholdersnya sebagai dasar dalam memberdayakan perangkat 

yang ada. Pemberdayaan itu dilakukan dengan pengendalian yang ketat 

sehingga proses pemberdayaan tetap mengacu kepada tahapan-tahapan 

sebagai penjamin terciptanya proses pemberdayaan sebagaimana yang 

direncanakan. Bagaimana pemberdayaan SMK di Banda Aceh dilakukan dengan 

mengacu kepada manajemen stratejik, dapat dilihat pada gambar 5.7 

Gambar 5.7 

Strategi Implementasi Pemberdayaan SMK Banda Aceh 



 

Strategi implementasi yang diawali dengan memperkuat struktur 

organisasi, menerapkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan memanfaatkan 

sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas yang tersedia, dilakukan 

dengan pengintegrasian berbagai kebutuhan SMK dengan kebutuhan para 

stakeholders. Pengintegrasian ini dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal 

dan internal setiap SMK, untuk selanjutnya di implementasikan secara bertahap. 

Tahap-tahap itu dimulai dengan implementasi strategi, pengorganisasian, 

penggerakan dan kepemimpinan dan pengendalian. 

Strategi implementasi akan menentukan keunggulan manajemen SMK 

yang menggunakan manajemen stratejik sebagai instrumen pemberdayaannya. 

Pemberdayaan organisasi yang dilakukan setiap SMK di Banda Aceh dengan 

menggunakan prinsip-prinsip manajemen stratejik, yang meliputi penguatan 

struktur organisasi, menerapkan kurikulum yang sesuai kebutuhan, dan 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas, telah melahirkan 

keunggulan dalam mengendalikan organsiasi SMK sesuai dengan tujuannya. 

Penguatan struktur organisasi dilakukan untuk mempermudah organisasi 

bergerak sesuai dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan kekuasaan 

setiap orang dan unit organisasi. Dengan adanya kejelasan dari setiap tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan kekuasaan tersebut, maka hirarki organisasi 

akan memberikan jaminan pengendalian organisasi. Dalam manajemen stratejik, 

pengendalian diperlukan agar setiap sub-sistem dalam organisasi bergerak 

dalam menciptakan sinerji yang teratur dan berkesinambungan. 



 

Pada saat yang bersamaan, penerapan kurikulum yang sesuai dengan 

kebutuhan pendidikan dan pelatihan akan memberikan kesempatan yang luas 

bagi peserta didik untuk memperoleh keterampilan Standard. Demikian juga 

dengan pemanfaatakan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia 

maupun sumber daya fasilitas. Kedua sumber daya ini akan menentukan 

kemampuan SMK dalam bergerak dan beroperasi sehingga memudahkan 

mereka merealisir program yang telah tersusun. Pemanfaatan implementasi 

manajemen stratejik SMK Banda Aceh, dapat dikatakan memiliki keunggulan 

dalam memberdayakan SMK. Keunggulan itu dapat dilihat pada gambar 5.8 

Gambar 5.8 

Keunggulan Menerapkan Manajemen Stratejik di SMK Banda Aceh 

Mengacu keberbagai implementasi manajemen stratejik yang 

diselenggarakan SMK Banda Aceh, maka dapat dikatakan bahwa konsep 



 

manajemen stratejik untuk memberdayakan SMK memiliki kontribusi terhadap 

kinerja setiap SMK tersebut. Pemberdayaan bagi SMK memang bukanlah 

merupakan tujuan yang bersifat sesaat atau tentatif, pemberdayaan dilakukan 

sebagai upaya SMK agar dapat menyesuaikan dri dengan perkembangan yang 

terjadi, terutama perkembangan yang datangnya dari lingklungan eksternal SMK. 

Implementasi manajemen stratejik yang diterapkan SMK tidak hanya satu aspek 

saja, tetapi terdiri dari berbagai aspek sehingga memungkinkan SMK dapat 

bergerak secara dinamis. 

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa perbandingan tersebut 

dapat dilihat pada tabel 5.6 

Tabel 5.6 

Perbedaan Penerapan Manajemen Konvensional dan 

Manajemen Stratejik SMK Negeri Banda Aceh 

ASPEK MANAJEMEN 
KONVENSIONAL 

MANAJEMEN STRATEJIK 

Perencanaan Kepentingan jangka 
pendek dan menengah 

Berwawasan ke depan 

Pengorganisasian 1 lirarkis Sinerjis 
Penggerakan Mobilisasi Partisipasi 
Kepemimpinan Mengarahkan Menjalankan kepemimpinan 
Pengendalian Terpusat Koordinasi 
Menetapkan Visi Top down Musyawarah 
Pengembangan Proses dan prosedur Benchmarking 
Perspektif Peluang Orientasi organisasi Orientasi konsumen 
Perspektif Ancaman Hambatan Peluang 
Komitmen Lembaga Stakeholders 

Perbedaan penerapan antara manajemen stratejik dengan manajemen 

biasa di SMK Negeri Banda Aceh, sangat signifikan terhadap pemberdayaan 



 

setiap SMK untuk melaksanakan seluruh program masing-masing. Manajemen 

stratejik yang diterapkan memberikan kesempatan yang luas bagi setiap SMK 

untuk dapat merealisir visi, misi dan tujuannya sehingga memungkinkan bagi 

setiap SMK melaksanakan pendidikan dan pelatihan. . 

D. Pengukuran Manajemen Stratejik dalam Pemberdayaan SMK Negeri Kota 

Banda Aceh. 

Pengukuran manajemen stratejik dilakukan untuk melihat seberapa jauh 

fungsi-fungsi menajemen berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen stratejik 

merupakan instrumen untuk meningkatkan kinerja organisasi, oleh karena itu, 

implementasi manajemen stratejik didasarkan atas pelaksanaan berbagai 

program yang telah dilakukan dengan kontrol pimpinan organisasi dalam 

menjalan seluruh perencanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. 

Pengorganisasian manajemen stratejik memang menjadi tanggungjawab 

manajemen puncak, namun dalam pengimplementasiannya, keterlibatan seluruh 

personil baik dalam jenjang atau level apapun harus terlibat secara aktif bahkan 

proaktif sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Keterlibatan seluruh 

personil organisasi akan menentukan seberapa jauh perencanaan yang telah 

ditetapkan berhasil secara efektif. Disamping keterlibatan personil organisasi 

secara menyeluruh, iklim organisasi dan motivasi menjadi penting untuk 

mendukung berbagai program yang telah ditetapkan. Kemudian, yang tak kalah 

pentingnya adalah meyakinkan seluruh SDM untuk proaktif sehingga jelas 

memberikan kontribusi bagi organisasi. 



 

Bertolak dari uraian-uraian di atas semakin jelas bahwa peng-

implementasian manajemen stratejik hanya akan berlangsung secara efektif dan 

efisien apabila lingkungan kerja diwarnai oleh iklim sebagai organisasi yang 

sehat/baik. Iklim seperti ini sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja para 

pegawai/karyawan termasuk para pimpinan (manajer) masing-masing sebagai 

sumber daya manusia yang harus berperilaku proaktif melaksanakan kegiatan 

Pengembangan Organisasi (PO). SDM yang proaktif selalu mampu memberikan 

kontribusi yang terbaik dalam mewujudkan lingkungan kerja yang 

menyenangkan, yang memungkinkan pengimplementasian manajemen stratejik 

berlangsung secara efektif dan efisien dalam menjamin tercapainya produktivitas 

yang tinggi dengan kepuasan kena yang tinggi pula (Nawawi, 2000:442-443). 

Untuk melihat bagaimana implementasi manajemen stratejik dalam 

pemberdayaan SMK Negeri di Banda Aceh, beberapa data dan informasi berikut 

ini dapat dijadikan sebagai ukuran dalam penyelenggaraannya. 

Pertama, dari sudut organisasi menunjukkan bahwa telah terumuskannya 

struktur organisasi dan perincian tugas anggota internal/eksternal sekolah 

sebagai unsur-unsur pengelola sekolah. Dengan adanya struktur organisasi dan 

perincian tugas berdampak terhadap keterlibatan personil dalam melaksanakan 

wewenang, tanggung jawabnya dan menumbuhkan kesadaran, motivasi, garis 

komando, koordinasi dalam pelaksanaan tugas yang diemban. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk sistem penyelenggaraan pendidikan yang handal. 

Kedua, dilihat dari sudut kurikulum dan program, sekolah telah 

melaksanakan kurikulum 1999 berpedoman pada tujuan pendidikan kejuruan 



 

nasional. Pengembangannya disesuaikan dengan kondisi sekolah, kebutuhan 

DU/DI, dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum dan tujuan pendidikan kejuruan 

nasional sebagai pedoman dan arah untuk mewujudkan eksistensi SMK yang 

relevan dengan DU/DI dan kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan wujud 

sekolah yang berbasis masyarakat. Program-program yang telah dilakukan 

diantaranya : kegiatan belajar mengajar (PBM), unit produksi, prakerin, 

pengembangan hubungan kerjasama, pengembangan sumber daya sekolah, 

dan regional center / community college. Program tersebut sesuai dengan 

prinsip-prinsip kurikulum yang berbasis kompetensi, pembelajaran tuntas, 

berbasis ganda, dan adanya penguatan kemampuan daya suai dan kemandirian 

pengembangan diri lulusan. Kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan 

pemberian teori, pelatihan, dan praktik. 

Pembelajaran tuntas diberikan dengan sistem kredit semester (SKS). 

Pendidikan berbasis ganda (PSG) diberikan di sekolah dan DU/DI. Penguatan 

kemampuan daya suai dan kemandirian pengembangan diri lulusan diberikan 

dalam bentuk pelatihan regional center dan teori kewirausahaan. Dilihat dari 

program yang telah dilakukan menunjukkan kurangnya pemberdayaan program 

keahlian, hal ini tampak dari; (1) belum semua bidang keahlian menggalakkan 

unit produksi (UP); (2) unit produksi yang ada belum didayagunakan secara 

maksimal; (3) belum adanya mekanisme kerja secara rinci dari kegiatan unit 

produksi yang dapat mengembangkan usaha kompetetif; (4) masih rendahnya 

komitmen guru dalam wirausaha; (5) guru lebih berorientasi kepada kegiatan 

mengajar; (6) masih adanya DU/DI yang memiliki komitmen rendah terhadap 



 

prakerin (7) kurangnya guru produktif, (8) sering mati lampu; (9) masih 

terbatasnya fasilitas praktik; (10) belum diberdayakan alumni secara optimal; 

(11) kurangnya ide-ide inovatif dan kreatif dari guru dalam melakukan kegiatan 

produktif. 

Ketiga, dari sudut prakerin menunjukkan bahwa : (1) sekolah telah 

melakukan kerjasama dengan DU/DI baik lokal, nasional, maupun internasional 

dalam prakerin; (2) adanya pelimpahan wewenang kepada personil dalam 

prakerin. Namun demikian masih ditemukan masalah diantaranya ; (1) DU/DI 

memiliki komitmen rendah terhadap prakerin; (2) belum relevan waktu dan 

materi prakerin dengan tuntutan kurikulum; (3) masih ada DU/DI yang 

merasakan kegiatan prakerin belum menguntungkan; (4) terbatasnya biaya 

transportasi peserta didik untuk prakerin; (5) masih adanya image negatif 

masyarakat terhadap kegiatan prakerin. 

Keempat, dari sudut unit produksi menunjukkan bahwa sekolah telah 

melaksanakan unit produksi. Namun demikian masih ditemukan : (1) belum 

optimalnya pemberdayaan seluruh bidang keahlian untuk melaksanakan unit 

produksi; (2) keterbatasan waktu yang dimiliki personil sekolah untuk unit 

produksi; (3) kurangnya guru produktif; (4) rendahnya sikap kewirausahaan guru; 

(5) belum didayagunakan alumni secara optimal; (6) produk sekolah belum 

mampu bersaing dengan barang yang diproduksi di luar sekolah. 

Kelima, dari sudut pengembangan kerjasama menunjukkan bahwa 

sekolah telah melakukan hubungan kerjasama dengan anggota internal dan 

eksternal sekolah. Hubungan kerjasama dengan anggota internal sekofah 



 

dilakukan secara formal dan informal. Hubungan kerjasama dengan anggota 

eksternal sekolah dilakukan dengan majelis sekolah, BP3, DU/DI, SMK lain, 

Pemda dan Instansi terkait. Masalah yang ditemukan : (1) keterbatasan waktu; 

(2) keterbatasan fasilitas sekolah; (3) birokrasi; (4) biaya; (5) rendahnya 

komitmen DU/DI terhadap prakerin; 

Keenam, dari sudut pengembangan sumber daya sekolah menunjukkan 

bahwa: (1) sekolah telah memiliki personil yang dapat melaksanakan proses 

kegiatan sekolah; (2) sekolah telah memiliki fasilitas bangunan dan 

perlengkapan untuk kelancaran kegiatan sekolah; (3) pengembangan sumber 

daya manusia telah dilakukan melalui penataran, magang di industri, pemberian 

informasi, penularan; (4) adanya kesempatan dan kepercayaan yang diberikan 

kepala sekolah kepada guru untuk melakukan kegiatan-kegiatan inovatif dalam 

pengembangan sekolah; (5) terdapatnya fasilitas yang mendukung terhadap 

kegiatan sekolah. 

Ketujuh, dari sudut perumusan stratejik, kepemimpinan kepala sekolah 

tampak pada penentuan : (1) visi, misi, dan tujuan sekolah; (2) posisi wakil 

kepala sekolah; (3) ketua-ketua bidang keahlian/jurusan; (4) program-program 

kegiatan sekolah dituangkan dalam rencana induk pengembangan sekolah. 

Strategi yang dilakukan kepala sekolah dalam penentuan keempat aspek 

tersebut didasarkan pada hasil musyawarah dewan guru, sehingga menampilkan 

adanya penentuan kebijakan yang mempertimbangkan aspirasi bersama dengan 

memberikan kesempatan kepada dewan guru untuk mengusulkan ide-ide dalam 

perumusan visi, misi. dan tujuan sekolah. Hal ini menggambarkan adanya 



 

kepemimpinan inovatif dari kepala sekolah untuk mengembangkan komitmen 

dan pemahaman yang tinggi dari personil sekolah terhadap orientasi masa 

depan dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian tujuan sekolah. 

Program sekolah didasarkan pada kurikulum, tujuan pendidikan kejuruan 

nasional, kebutuhan sekolah, kebutuhan dunia usaha/dunia industri, dan 

masyarakat. Personil-personil yang cakap untuk dipromosikan pada posisi yang 

lowong merupakan hasil inspirasi bawahan dengan strategi musyawarah. Hai ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan yang diperankan kepala sekolah cenderung 

menggunakan pendekatan yang berorientasi tugas dan hubungan. 

Program-program tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum yang 

berbasis kompetensi, pembelajaran tuntas, berbasis ganda, dan adanya 

penguatan kemampuan daya suai dan kemandirian pengembangan diri lulusan. 

Kurikilum berbasis kompetensi dilakukan dengan pemberian teori, pelatihan, dan 
i ' 

praktik. Pembelajaran tuntas diberikan dengan sistem kredit semester (SKS), 

sedangkan pendidikan berbasis ganda (PSG) pembelajaran diberikan di sekolah 

dan DU/DI. 

Penguatan kemampuan daya suai dan kemandirian pengembangan diri 

lulusan diberikan dalam bentuk pelatihan regional center dan teori 

kewirausahaan. Program yang telah dilakukan memiliki kelemahan, hal ini 

tampak dari : (1) belum semua bidang keahlian mendayagunakan unit produksi 

secara optimal; (2) unit produksi yang telah didayagunakan belum dilakukan 

secara optimal, hal ini tampak masih banyak order dari pelanggan yang ditolak 

oleh sekofah; (3) belum adanya mekanisme secara rinci dari unit produksi setiap 



 

bidang Keahlian yang dapat mengembangkan usaha kompetetif; (4) masih 

rendahnya komitmen guru dalam wirausaha; (5) guru lebih berorietasi pada 

kegiatan mengajar; (6) komitmen DU/DI masih rendah terhadap prakerin (7) 

kurangnya guru produktif, (8) sering mati lampu; (9) masih terbatasnya fasilitas 

praktik; (10) belum diberdayakan alumni secara optimal; (11) kurangnya ide-ide 

inovatif dan kreatif dikalangan guru dalam melakukan kegiatan produktif. 

Kedelapan, dilihat dari sudut implementasi stratejik dalam 

penyelenggaraan sekolah: (1) sekolah telah melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan rencana induk pengembangan sekolah dengan melakukan kegiatan: 

proses belajar mengajar (PBM), unit produksi (UP), prakerin, regional center / 

community college, kegiatan hubungan kerjasama, pengembangan sumber 

daya, dan pensosialisasian eksistensi sekolah; (2) pengembangan sekolah 

dilakukan sesuai dengan kurikulum berlaku, kondisi sekolah, kebutuhan dunia 

usaha/dunia industri (DU/DI), dan kebutuhan masyarakat; (3) program sekolah 

dilakukan secara bersama sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing 

personil; (4) setiap kegiatan diberikan pelimpahan wewenang sesuai dengan 

tugas dan fungsi dalam struktur organisasi; (5) pengembangan hubungan 

kerjasama dilakukan secara formal dan informal terhadap anggota internal dan 

eksternal sekolah dengan melibatkan seluruh personil sekolah sesuai dengan 

fungsi dan perannya masing-masing; (6) pengsosialisasian sekolah dilakukan 

melalui pameran, brosur, dan LKS, audiensi-audiensi, mengundang pihak terkait, 

studi banding, pemberian tanda mata (bungoeng jaroe); (7) pengembangan 

sumber daya manusia dilakukan dengan pemberian wewenang, pemberian 



 

informasi atau ide-ide baru, penataran, magang, dan penularan; (8) 

pendayagunaan fasilitas dilakukan untuk kegiatan proses belajar mengajar, 

unit produksi, regional center / community college; (9) pengadaan dan 

pemeliharaan fasilitas diperoleh dari pemerintah, hasil unit produksi, dan 

bantuan DU/DI; (10) penetapan prosedur dilakukan berdasarkan struktur dan 

pembagian tugas sesuai dengan bidang keahlian yang ada didasarkan kepada 

kurikulum, tujuan pendidikan nasional, kebutuhan sekolah, kebutuhan DU/DI, 

dan kebutuhan masyarakat; (11) melakukan kerjasama untuk unit produksi dan 

prakerin baik lokal, nasional, dan internasional; (12) melakukan kegiatan 

seminar, workshop, lomba LKS tingkat Provinsi dan Nasional; (13) 

mendayagunakan alumni dalam proses belajar mengajar dan unit produksi. 

Hanya saja ditemukan beberapa hal yang masih kurang • memuaskan 

daiam implementasi manajemen stratejik tersebut, seperti: (1) rendahnya 
i 

komitmen DU/DI dalam prakerin; (2) terbatasnya fasilitas sekolah; (3) 

terbatasnya biaya peserta didik dalam prakerin (4) birokrasi; (5) image negatif 

masyarakat terhadap prakerin; (6) kurangnya peserta didik laki-laki; (7) 

rendahnya komitmen Pemda terhadap kebutuhan sekolah. 

Pemberdayaan manajemen SMK dalam menyiapkan lulusan sesuai 

dengan pasar kerja tidak terlepas dari strategi yang dilakukan dalam sistem 

penyelenggaraan SMK yang dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan dari manajemen stratejik yang telah dirumuskan sekolah. 

Perencanaan dalam semua jenis strategi penyelenggaraan sekolah dimuat 

dalam visi, misi, dan tujuan sekolah yang secara tertulis atau verbal merupakan 



 

dokumentasi atau formalitas yang dijadikan pedoman dan strategi dalam 

penyelenggaraan sekolah. Perencanaan yang ada dalam wujud visi, misi, dan 

tujuan sekolah merupakan kebijakan, strategi, dan sasaran yang harus disusun 

dalam program kerja berdasarkan kebutuhan internal dan eksternal sekolah. 

Esensi perencanaan adalah suatu tahap awal untuk melakukan diagnosis 

kebutuhan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan sekolah. Agar proses 

analisis kebutuhan dalam penyelenggaraan sekolah dapat dilakukan secara 

efektif, maka visi, misi, dan tujuan organisasi sekolah hendaknya mampu 

memberi arah dan strategi terhadap lingkungan organisasi. Oleh karena itu visi, 

misi, dan tujuan organisasi hendaknya dipahami oleh manajer dan personal 

organisasi. Tanpa visi, misi, dan tujuan organisasi sekolah akan sulit seorang 

manajer dan personal sekolah memahami apa yang terjadi di lingkungannya 

secara efektif. Oleh karena itu, visi, misi, dan tujuan sekolah merupakan strategi 
; 

upaya pemberdayaan organisasi sekolah dalam proses manajemen stratejik. 

Menurut Gaffar (1995:24), Konsep proses strategic management terdiri dari: 

menganalisis lingkungan, menentukan arah organisasi, merumuskan strategi, 

melaksanakan strategi, dan melakukan pengendalian. 

Pemberdayaan SMK dilakukan melalui implementasi manajemen stratejik 

dalam menyiapkan lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, maka sistem 

penyelenggaraan SMK memperhatikan standar proses manajemen stratejik. 

Implementasi manajemen stratejik melalui pemberdayaan anggota internal dan 

eksternal sekolah melalui pemberdayaan sumber daya sekolah dan sumber daya 



 

masyarakat, dipastikan akan dapat mewujudkan lulusan yang sesuai dengan 

kebutuhan stakeholders. 

Penyelenggaraan SMK melalui implementasi manajemen stratejik ..aRan.. 

dapat dilakukan dengan efektif, jika visi, misi, dan tujuan sekolah dipahami oleh 

seluruh personil sekolah. Struktur organisasi menggambarkan fungsi dan peran 

anggota dalam memanfaatkan sumber daya sekolah, pelaksanaan program-

program kerja sesuai tuntutan kurikulum dan tuntutan lingkungan, partisipasi aktif 

anggota eksternal sekolah dapat ditingkatkan, relevannya kegiatan sekolah 

dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan masyarakat. Secara 

konseptual dipastikan bahwa sistem penyelenggaraan SMK dapat dilaksanakan 

dengan penetapan dan perumusan stratejik daiam penentuan kebijakan (visi, 

misi, dan tujuan, penentuan posisi-posisi anggota internal sekolah dan 

penentuan program-program). 

Sistem penyelenggaraan sekolah secara konseptual merupakan produk 

perumusan stratejik, tujuannya adalah pemberdayaan sekolah berlangsung 

dengan baik. Salah satu aspek ketidakefektifan sistem penyelenggaraan SMK 

adalah komitmen dan sikap manajer dan personal sekolah terhadap urgensi 

pengembangan sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Zamroni (2000), 

komitmen dalam model pengembangan kompetetif merupakan sebuah strategi 

yang bermanfaat bukan hanya untuk meningkatkan efektivitas program kerja, 

tetapi menyadarkan tanggung jawab peserta terhadap program-program 

pengembangan. 



 

Disisi lain tampak bahwa implementasi manajemen stratejik dalam sistem 

penyelenggaraan SMK lebih terfokus pada peningkatan aspek pemberdayaan 

sumber daya sekolah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya fasilitas 

yang berfokus kepada peningkatan kompetensi profesional dan peningkatan 

sosial. Nawawi (2000:163) mengemukakan bahwa: "Manajemen strategik 

sebagai kegiatan manajemen tidak dapat melepaskan diri dari kemampuan 

mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki, agar secara terintegrasi 

terimplementasikan dalam fungsi-fungsi manajemen ke arah tercapainya 

sasaran yang ditetapkan di dalam Renop, dalam rangka mencapai tujuan 

strategik melalui pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi organisasi non profit". 

Suatu program pemberdayaan SMK selayaknya mengikutsertakan pihak-

pihak terkait dalam proses penyelenggaraan sekolah, Karena itu strategi manajer 

dan personal sekoiah dalam menarik partisipasi aktif pihak eksternal sekolah 

merupakan strategi yang harus dilakukan dalam mengembangkan eksistensi 

sekolah. Program kegiatan sekolah sebagai wadah untuk memberikan 

kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja menengah kepada peserta didik dan 

masyarakat hendaknya mampu melakukan berbagai trobosan-trobosan kegiatan 

yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri dan masyarakat. 

Dari data dan informasi menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan 

SMK mendapat pengawasan Pemda, DU/DI, sekolah, dan masyarakat. Dengan 

makna eksistensi SMK memberikan dampak terhadap informasi dan standar 

pelayanan yang dihasilkan sekolah serta menjadi umpan balik bagi sekolah 

dalam melakukan trobosan peningkatan penyelenggaraan sekolah. 



 

Keterlibatan berbagai pihak dalam mengawasi proses dan program 

sekolah merupakan kebutuhan bagi sekolah dan pengguna jasa sekolah. 

Keterlibatan berbagai pihak sebagai stakeholders pendidikan inilah yang akan 

menjamin mutu pendidikan. Tanpa adanya pengawasan dari stakeholders 

pendidikan maka mutu pendidikan tidak akan berjalan sebagai mana yang 

diharapkan. Mutu menjadi acuan dalam pengembangan pendidikan di masa 

yang akan datang. 

Manajemen mutu pendidikan bukan merupakan sekedar fenomena atau 

isu semata, tapi telah terealisir seiring dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia 

industri (DU/DI) akan pentingnya tenaga terampil yang dapat memasuki pasar 

kerja secara aktif. Edward Sallis (1993) telah menggagas perlunya terminologi 

mutu dimasukkan dalam dunia pendidikan dan bukan hanya dunia industri saja. 

Berdasarkan hal itu, maka wajarlah jika seluruh SMK Negeri di Banda Aceh 
> 

menerapkan prinsip-prinsip manajemen stratejik untuk melakukan 

pengembangan kurikulum dan program pendidikannya agar dapat menyesuaikan 

diri dengan perubahan lingkungan yang setiap saat berubah dengan cepat. 

Delapan langkah yang dilakukan di atas merupakan indikator 

dilaksanakannya prinsip-prinsip manajemen stratejik pada SMK Negeri Banda 

Aceh. Kedelapan langkah itu merupakan ukuran yang dapat dilihat sebagai 

implementasi manajemen stratejik. Pengukuran ini berskala luas sehingga 

memungkinkan setiap SMK Negeri menyelenggarakan berbagai program yang 

telah ditetapkan dan juga rencana-rencana yang sedang dan akan dilaksanakan. 



 

Jika dilihat secara seksama, delapan langkah yang dilakukan itu secara 

berurutan memberikan jaminan bagi penyelenggaraan SMK, dan pada saat yang 

bersamaan delapan langkah itu merupakan kualitas yang bersifat manajerial. 

Dengan sifat manajerial tersebut, maka memungkinkan setiap SMK secara 

berurutan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan itu bukan hanya untuk 

kepentingan SMK semata, tetapi lebih dari itu adalah; untuk memberikan 

kesempatan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan SMK, 

memperoleh keterampilan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang 

standardnya sesuai dengan Standard pendidikan dan pelatihan sekolah kejuruan. 

Sekolah kejuruan tidak mempersiapkan peserta didiknya berorientasi 

pada pendidikan akademis, tetapi kepada pendidikan dan pelatihan sehingga 

dengan pendidikan dan pelatihan itu, peserta didik memiliki keterampilan yang 

sesuai dengan program atau bidang keterampilan yang menjadi ciri atau 

karakteristik setiap SMK. SMK yang ada di Banda Aceh berupaya meningkatkan 

fungsinya dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber 

daya intenal, eksternal dan juga sumber daya berwujud maupun tidak berwujud. 

Pemberdayaan, oleh karenanya lebih ditekankan kepada pemberdayaan 

yang bersifat organisasional dan manajerial, dimana sumber daya manusia 

sebagai skala prioritas, sehingga dengan sumber daya yang sesuai dengan 

kebutuhan itu, akan memungkinkan setiap SMK melakukan atau 

menyeleggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas pokoknya. 

Bersamaan dengan itu, bukan berarti sumber daya lainnya diabaikan. Justru 

pemberdayaan sumber daya yang bersifat manajerial dan organisasional 



 

diutamakan dengan skala prioritas sumber daya manusia, adalah untuk 

menjamin terciptanya iklim kerja yang kondusif dikalangan sumber daya 

manusia, dalam menjalankan visi, misi dan tujuan sekolah kejuruan di Banda 

Aceh. Dalam kerangka itulah maka delapan langkah implementasi manajemen 

stratejik di atas dilaksanakan secara konsisten sehingga memudahkan 

pengukuran manajemen stratejik di setiap SMK Negeri Banda Aceh. 

Langkah-langkah pengukuran yang dilakukan bersifat menyeluruh untuk 

memberikan kesempatan kepada setiap SMK Negeri untuk dapat 

memberdayakan diri secara maksimal dan optimal. Langkah-langkah 

pengukuran diawali dengan aspek organisasi dengan terumuskannya struktur 

organisasi dengan perincian tugas-tugasnya. Langkah kedua; dengan 

menerapkan secara konsisten kurikulum 1999. Langkah ketiga; melaksanakan 

prakerin atau praktek kerja industri dilingkungan dunia usaha dan insdustri oleh 

setiap peserta didik sehingga mereka secara langsung dapat menerapkan ilmu 

yang diperolehnya di sekolah dan menambah pengalaman langsung. Langkah 

keempat; melaksanakan unit produksi sehingga produknya dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan peserta didik, sekolah dan masyarakat. Langkah kelima; 

melakukan kerjasama dengan anggota internal dan eksternal sekolah. Langkah 

keenam; melakukan pengembangan sumber daya manusia sehingga proses 

sekolah berlangsung secara menyeluruh sesuai dengan program sekolah. 

Langkah ketujuh; adalah meningkatkan peran stratejik kepemimpinan kepala 

sekolah, tujuannya untuk efektivitas penyelenggaraan kepemimpinan sehingga 

memudahkan terjadinya proses manajerial organisasi, sedangkan langkah 



 

terakhir, yaitu implementasi yang bersifat stratejik dalam upaya memberdayakan 

seluruh sumber daya yang ada sehingga program sekolah berjalan sesuai 

dengan tujuannya, dan juga untuk memberikan penguatan kepada SMK 

menerapkan prinsip-prinsip manajemen stratejik sebagai bagian dari 

peningkatan mutu organisasi SMK. 

Secara skematik pengukuran manajemen stratejik dalam pemberdayaan 

SMK Negeri Banda Aceh, dapat dilihat pada Gambar 5.9 

Gambar 5.9 

Skema Pengukuran Implementasi Manajemen Stratejik Secara Bertahap 

dalam Pemberdayaan SMK Negeri Banda Aceh 

Berdasarkan pengukuran dari implementasi stratejik penyelenggaraan 

SMK yang telah diuraikan di atas, dimaksudkan sebagai tolok ukur untuk 

menyusun suatu model konseptual. Pengukuran ini dilakukan dengan analisis 



 

SWOT, sehingga diperoleh gambaran tentang kekuatan, kelemahan, tantangan 

dan peluang. 

Berikut akan dipaparkan tentang aspek-aspek kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan tantangan dari pemberdayaan SMK melalui manajemen stratejik 

dalam sistem penyelenggaraan SMK Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh 

Darussalam yang dilakukan oleh SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, dan SMK 

Negeri 3. 



 

Tabel 5.7 

Analisis SWOT Pemberdayaan SMK melalui Manajemen Stratejik dalam Sistem Penyelenggaraan SMK Negeri 1 

Isu Pokok 
Profil SMK 

Visi, Misi, dan 
Tujuan SMK 

internal 
Kekuatan 

(1} Tersedianya struktur organisasi 
(2) Tersedianya kurikulum dan program 
(3) Tersedianya sumber daya manusia yang 

sesuai dengan kompetensi. 
(4) Tersedianya bangunan dan fasilitas 

yang mendukung kegiatan sekolah 
kejuruan. 

Kelemahan 
(1) Program kerja terfokus pada struktur 

yang ada 
Program lebih berorientasi pada 
kurikulum 
Kurangnya guru produktif 
Kondisi sekolah rawan banjir 
Aspek fasilitas sudah usang 
Terbatasnya biaya 

Eksternal 

Kurkulum dan 
Program 

Sumber Daya 
SMK 

(1) Tersedianya visi, misi, dan tujuan 
sekolah secara tertulis 

(2) Perumusan visi, misi, dan tujuan 
melibatkan seluruh personil sekolah 
dengan strategi musyawarah. 

|d) 
(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

7) 

Kurikulum dilaksanakan sesuai dengan 
standar nasional 
Pengembangan kurikulum disesuaikan 
dengan kondisi sekolah, kebutuhan 
DU/DI, dan kebutuhan masyarakat. 
Didukung oleh sumber daya sekolah 
Program sekolah dilakukan melalui 
pemberian teori, pelatihan, praktik baik 
di sekolah maupu di DU/DI. 
Bentuk program mendukung lahirnya 
kemampuan perserta didik untuk 
memiliki pengetahuan dan keterampilan. 
Program-program dilakukan melalui 
PBM, prakerin, dan unit produksi. 
Adanya kegiatan regional center untuk 
peserta didik dan masyarakat. 

(1) Didukung oleh kepala sekolah, guru 
yang memiliki kompetensi. 

(1) Implementasi visi, misi, dan tujuan 
sekolah belum didukung oleh 
komitmen seluruh personal sekolah. 

(2) Penyusunan visi, misi, dan tujuan 
sekolah tidak melibatkan anggota 
eksternal sekolah. 

(D 
Ï?) 
(3) 
4) 

Masih kurangnya guru produktif 
Masih kurangnya fasilitas 
Gangguan listrik sering mati 
Belum optimalnya unit produksi dari 
setiap bidang keahlian. 

Belum optimalnya kegiatan prakerin 
sesuai dengan standar kurikulum. 
Belum dilakukannya peningkatan 
kewirausahaan dengan kegiatan 
praktik. 
Belum diberdayakannya alumni secara 
optimal. 
Hasil kegiatan sekolah belum dilakukan 
secara nasional/ internasional. 

(1) Kurangnya sikap guru dalam 
mendukung kegiatan sekolah. 

(1) 

(2) 
(3} 

(4) 
(5) 

Peluang 
Satu-satu sekolah bisnis dan 
manajemen di Kota Banda Aceh 
dan mem-punyai pangsa pasar 
yang luas, 
Letaknya sangat strategis 
Otonomi daerah dan otonomi 
pendidikan 
Otonomi sekolah 
Program keterampilan yang 
dibutuhkan lapangan kerja. 

(1) Tersedianya program dan strategi 
yang dijadikan pedoman dalam 
penyelenggaraan sekolah 

(2) Pemanfaatan lingkungan dalam 
pengembangan program sekolah. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Kurikulum dijadikan sebagai 
pedoman dalam penyelenggaraan 
sekolah. 
Sebagai bahan untuk 
memanfaatkan peluang yang ada. 
Dapat mengembangkan berbagai 
keterampilan yang dibutuhkan 
peserta didik dan masyarakat. 
Sekolah dapat dijadikan pusat 
keterampilan masyarakat. 
Dapat mengatasi pengangguran. 

(1) Sebagai faktor pendukung 
terlaksananya kegiatan sekolah. _ 

(1) 

(2) 

(3) 

Tantangan 
Komitmen personal sekola 
terhadap penyelenggaraan 
sekolah sebagai pusat 
keterampilan 
Persepsi Pemda dan 
masyarakat terhadap 
penyelenggaraan sekolah 
Persepsi DU/DI terhadap S 

(1) Komitmen personal sekolah, 
penyelanggaraan sekoiah 

(2) Fasilitas yang mendukung 
kegiatan sekolah. 

(3) Partisipasi aktif DU/DI dalatr 
kegiatan sekolah, 

(4) Dukungan Pemda dan Insta 
terkait. 

(1) Komitmen personal sekolah 
dalam implementasi kegiata 
sekolah 

(2) Kepemimpinan kepala sekol 
dalam mengembangkan ide 
inovatif 

(3) Membutuhkan mekanisme 
yang lebih rinci dari setiap 
kegiatan. 

(4) Partisipasi pihak eksternal 
sekolah yang lebih tinggi 

5) Upaya-upaya sekolah yang 
optimal dalam mengembang 
hubungan kerjasama. 

(6) Butuh ide-ide inovatif dan 
mekanisme kegiatan yang le 

_kompetetif. 
(1) Sebagai modal dasar dalam 

me I akukan kegia t a n se k o I a h 



 

(2) Didukung oleh pegawai dan siswa 
;3) Didukung oleh bangunan/fasilitas 

sekolah. 
[4) Tersedianya sebahagian fasilitas yang 

mendukung kegiatan sekolah. 

(2) Kurangnya guru produktif. 
(3) Kurangnya sikap inovatif guru untuk 

kegiatan wirausaha. 
(4) Kurangnya kemampuan pegawai 

dalam kegiatan administrasi sekolah. 
(5) Terbatasnya fasilitas 
(6) Gangguan listrik sering mati 
(7) Terbatasnya kemampuan bayar 

peserta didik. 

(2) Sebagai pencetus dan pelaksana 
ide-ide inovatif. 

(3) Sebagai wadah latihan bagi guru, 
peserta didik, dan masyarakat. 

(4) Sebagai ajang melahirkan 
keterampilan. 

(5) Sebagai sarana mengisi 
pembangunan. 

(2) Perlunya kemampuan inovat 
kepala sekolah dan persona 
sekolah. 

(3) Pemberdayaan personil sek< 
secara optimal. 

(4) Pemberdayaan fasilitas sece 
optimal. 

(5) Sebagai agen perubahan da 
pendidikan. 

Perumusan 
Stratejik 

(1) Melibatkan seluruh dewan guru 
(2) Menggunakan strategi musyawarah 
(3) Memberikan kesempatan untuk 

mengungkapkan ide-ide dan mengisi 
posis i . 

(4) Memadukan program nasional dengan 
kebutuhan lingkungan 

(5) Mengikutsertakan pihak-pihak terkait 
(6) Merencanakan pengembangan 

sumber daya 

(1) Komitmen personil 
(2) Sikap personil 
(3) Kondisi lingkungan 
(4) Fasilitas 
(5) Mekanisme kerja 

(1) Dapat menghimpun ide-ide 
inovatif 

(2) Dapat mengembangkan 
kemampuan personil 

(3) Dapat memanfaatkan lingkungan. 
(4) Memberdayakan sumber daya 

sekolah, 
(5) Meningkatkan motivasi dan rasa 

memiliki 
(6) Mengembangkan kreativitas. 

(1) Sikap dan komitmen personi 
(2) Komitmen eksternal sekolah 
(3) Birokrasi 
(4) Keterbatasan fasilitas dan bi 
(5) Kurangnya sikap kewirausat 

Implementasi 
Stratejik 

(1) Program kegiatan kurikuler dan 
kokurikuler 

(2) Pengembangan kurikulum sesuai 
dengan kebutuhan sekolah, DU/DI, dan 
masyarakat. 

(3) Pemberian teori, latihan, dan praktik 
(4) Pemberian w.ewenang dan tanggung 

jawab dalam merencanakan, 
melaksanakan, dan mengawasi sesuai 
dengan pembagian tugas. 

(5) Mengikutsertakan pihak-pihak terkait 
dalam pelaksanaan sekolah. 

(6) Mensostalisasikan eksistensi program 
sekolah. 

(7) Melakukan hubungan formal dan 
informal kepada pihak-pihak terkait 

(8) Melakukan audiensi-audiensi. 
(9) Mengembangkan sumber daya 

manusia. 
(10) Mengembangkan sumber daya 

fasilitas. 
(11) Mengembangkan berbagai program 
(12) Memberikan asuransi kepada personil 

(1) Kurangnya guru produktif dalam 
kegiatan sekolah. '. 

(2) Kurangnya komitmen guru dalam 
kegiatan wirausaha. 

(3) Kurangnya fasilitas dalam praktik. 
(4) Gangguan listrik dalam praktik, 
(5) Kemampuan biaya untuk transportasi 

prakerin peserta didik, 
(6) Kurangnya komitmen guru dalam 

kegiatan unit produksi. 
(7) Rendahnya komitmen DU/DI dalam 

kegiatan prakerin. 
(8) Masih ditemukan birokrasi Pemda 

dan Instansi terkait. 
(9) Persepsi Pemda terhadap eksistensi 

SMK. 

(1) Sebagai patner Pemda dalam 
melahirkan keterampilan tenaga 
kerja yang dibutuhkan dalam 
pembangunan, 

(2) Otonomi pendidikan sebagai 
ajang pelaksanaan kegiatan 
MBS. 

(3) Memberdayakan sumber daya 
sekolah 

(4) Memberdayakan potensi alumni 
(5) Memberdayakan potensi peserta 

didik. 
(6) Meningkatkan keterampilan 

masyarakat. 

(1) Perlunya kepemimpinan ino\ 
(2) Perlunya dukungan sumber 

sekolah. 
(3) Perlunya dukungan kerjasan 

dari berbagai pihak terkait. 
(4) Perlunya komitmen personil 

dalam kegiatan kewirausahc 
(5) Motivasi kerja personil 
(6) Perlunya biaya 
(7) Perlunya trobosan-trobosan 

DU/DI. 
(8) Perlunya dukungan orang 

tua/Majelis Sekolah/Kadin. 



 

sekolah. 
(13) Memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk melakukan kegiatan 
sekolah. 

Kesesuaian 
Program 
Pengajaran 
dengan 
Kebutuhan 
Pasar Kerja 

(1) Program sekolah berjalan menurut 
tuntutan kinerja pembelajaran. 

(2) Aspek-aspek (Prakerin, UP, Regional 
Center} dilaksanakan menurut 
perencanaan. 

(3) Proses pembelajaran didukung oleh 
sumberdaya manusia dan fasilitas, 

(4) Struktur organisasi pelaksanaan tugas 
menurut desain organisasi. 

(5) Kepemimpinan sekolah secara 
kondusif mampu mengorganisir 
pelaksanaan program. 

(6) Program praktik dilaksanakan di 
sekolah dan di Dunia Usaha/Dunia 
Industri (DUDI). 

(7) Dukungan kongkrit Pemda kepada 
SMK dalam pengadaan fasilitas. 

(8) Dukungan kongkrit Pemda kepada 
SMK dalam bentuk renovasi gedung, 

(9) Dukungan kongkrit Pemda dalam 
bentuk insentif guru. 

(10) Guru, Pegawai, dan siswa 
memperoleh jaminan asuransi. 

(11) Siswa yang memiliki prestasi 
memperoleh beasiswa. 

(1) Proses pembelajaran cenderung 
berorientasi akademis. 

(2) Aspek Unit produktif (UP) belum 
terlaksana sebagai luntutan program. 

(3) Aspek prakerin belum terlaksana 
sebagai tuntutan program. 

(4) Proses pembelajaran dan prakerin 
sering terganggu, karena sering 
pemadaman aliran PLN, 

(5) Sekolah sering terendam. 

(1) Tinggi harapan masyarakat (1) 
terhadap program. 

(2) Du/Di membutuhkan tamatan atau 
lulusan yang memiliki (2) 
keterampilan. 

(3) Tamatan atau lulusan terserap di (3) 
pasaran kerja baik di kota B. Aceh 
atau di luar Kota B. Aceh. 

(4) Unit Produksi yang dioperasikan (4) 
dapat mendatangkan keuntungan 
finansial. 

(5) Lulusan dapat menciptakan (5) 
lapangan kerja sendiri. 

(6) Selama sekolah siswa (6) 
memperoleh keterampilan dan 
tambahan penghasilan dari (7) 
program Unit Produksi. 

Perlu peningkatan komitmu 
personil sekolah dalam 
meningkatkan program sel 
Sikap dan komitmen guru < 
program kewirausabaan 
Masyarakat membutuhkan 
lulusan yang sesuai rlenga 
kebutuhan pasar kerja. 
Masyarakat membutuhkan 
produk-produk dari prograt 
sekolah. 
Dibutuhkan komitmen yang 
tinggi dari DU/DI. 
Dibutuhkan komitmen yang 
tinggi dari Pemda/Stakeho 
Kemampuan sekolah dalan 
merespon kebutuhan 
masyarakat 



 

Tabel 5.6. 
Analisis SWOT Pemberdayaan SMK melalui Manajemen Stratejik dalam Sistem Penyelenggaraan SMK Negeri 2 

Isu Pokok 
Internal Eksternal 

Isu Pokok Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan 

Profil SMK 

1) Tersedianya struktur organisasi 
j ) Tersedianya kurikulum dan 

program 
;3) Tersedianya sumber daya manusia 

yang sesuai dengan kompetensi. 
;4) Tersedianya bangunan dan 

sebagian fasilitas yang mendukung 
kegiatan sekolah kejuruan. 

(1) Program kerja terfokus pada struktur 
yang ada 

(2) Program lebih berorientasi pada 
kurikulum 

(3) Kurangnya guru produktif 
(4) Kondisi sekolah rawan banjir 
(5) Sebagian fasilitas sudah usang 
(6) Terbatasnya biaya 

(1) Satu-satu sekolah Teknologi di Kota 
Banda Aceh dan mem-punyai pangsa 
pasar yang luas. 

(2) Letaknya sangat strategis 
(3) Otonomi daerah dan otonomi 

pendidikan 
(4) Otonomi sekolah 
(5) Program keterampilan yang dibutuhkan 

lapangan kerja. 

(1) Komitmen personal sekolah 
terhadap penyelenggaraan 
sekolah sebagai pusat 
keterampilan 

(2) Persepsi Pemda dan masyarak 
terhadap penyelenggaraan 
sekolah. 

(3) Persepsi DU/DI terhadap SMK. 

Visi, Misi, 
dan Tujuan 

SMK 

"1) Tersedianya visi, misi, motto, dan 
tujuan sekolah secara tertulis. 

2) Implementasi visi, misi, motto, dan 
lujuan dilakukan melalui perincian 
tugas 

(1) Implementasi visi, misi, motton, dan 
tujuan sekolah belum didukung oleh 
komitmen seluruh personal sekolah. 

(2) Penyusunan visi, misi, motto, dan 
tujuan sekolah tidak melibatkan anggota 
internal dan eksternal sekolah. 

(1) Tersedianya program dan strategi yang 
dijadikan pedoman dalam 
penyelenggaraan sekolah 

(2) Pemanfaatan lingkungan dalam 
pengembangan program sekolah. 

(1) Komitmen personal sekolah 
penyelanggaraan sekolah. 

(2) Fasilitas yang mendukung 
kegiatan sekolah. 

(3) Partisipasi aktif DU/D! dalam 
kegiatan sekolah. 

(4) Dukungan Pemda dan Instansi 
terkait. 

Kurkulum 
dan Program 

; 1) Kurikulum dilaksanakan sesuai 
dengan standar nasional. 

2) Pengembangan kurikulum 
disesuaikan dengan kondisi 
sekolah, kebutuhan DU/DI, dan 
kebutuhan masyarakat. 

[3) Didukung oleh sumber daya 
sekolah. 

[4) Program sekolah dilakukan melalui 
pemberian teori, pelatihan, praktik 
baik di sekolah maupu di DU/DI. 

[5) Bentuk program mendukung 
lahirnya kemampuan perserta didik 
untuk memiliki pengetahuan dan 
keterampilan. 

'6) Program-program dilakukan 
melalui PBM, prakerin, dan unit 
produksi. 

[7) Adanya kegiatan regional center 
untuk peserta didik dan 

(1) Masih kurangnya guru produktif. 
(2) Masih kurangnya fasilitas. 
(3) Gangguan listrik sering mati. 
(4) Belum optimalnya unit produksi dari 

setiap bidang keahlian. 
(5) Belum optimalnya kegiatan prakerin 

sesuai dengan standar kurikulum. 
(6) Belum dilakukannya peningkatan 

kewirausahaan dengan kegiatan 
praktik. 

(7) Belum diberdayakannya alumni secara 
optimal.Hasil kegiatan sekolah belum 
dilakukan secara nasional/ 
internasional. 

(1) Kurikulum dijadikan sebagai pedoman 
dalam penyelenggaraan sekolah. 

(2) Sebagai bahan untuk memanfaatkan 
peluang yang ada. 

(3) Dapat mengembangkan berbagai 
keterampilan yang dibutuhkan peserta 
didik dan masyarakat. 

(4) Sekolah dapat dijadikan pusat 
keterampilan masyarakat. 

(5) Dapat mengatasi pengangguran. 

(1) Komitmen personal sekolah da 
implementasi kegiatan sekolah 

(2) Kepemimpinan kepala sekolah 
dalam mengembangkan ide-id« 
inovatif. 

(3) Membutuhkan mekanisme kerj 
yang lebih rinci dari setiap 
kegiatan. 

(4) Partisipasi pihak eksternal seki 
yang lebih tinggi. 

(5) Upaya-upaya sekolah yang let 
optimal dalam mengembangka 
hubungan kerjasama. 

(6) Butuh ide-ide inovatif dan 
mekanisme kegiatan yang lebi 
kompetetif. 

-t c ci 



 

masyarakat. 

Sumber 
Daya SMK 

;1) Didukung oleh kepala sekolah, 
guru yang memiliki kompetensi. 

[2) Didukung oleh pegawai dan siswa. 
(3) Didukung oleh bangunan/fasilitas 

sekolah. 
;4) Tersedianya sebahagian fasilitas 

yang mendukung kegiatan sekolah. 

(1) Kurangnya sikap guru dalam 
mendukung kegiatan sekolah. 

(2) Kurangnya guru produktif. 
(3) Kurangnya sikap inovatif guru untuk 

kegiatan wirausaha. 
(4) Kurangnya kemampuan pegawai 

dalam kegiatan administrasi sekolah. 
(5) Terbatasnya fasilitas. 
(6) Gangguan listrik sering mati. 
(7) Terbatasnya kemampuan bayar 

peserta didik. 
(8) Kurang diberdayakan guru-guru dalam 

bidang unit produksi dan praktik 
kewirausahaan. 

Perumusan 
Stratejik 

(1) Melibatkan seluruh dewan gurn. 
2) Menggunakan strategi top down 

dan buttom up. 
^3) Memberikan kesempatan untuk 

mengungkapkan ide-ide dan 
mengisi posisi yang lowong untuk 
ketua Bidang kealian. 

4) Memadukan program nasional 
• dengan kebutuhan lingkungan. 

5) Mengikutsertakan pihak-pihak 
terkait. 

6) Merencanakan pengembangan 
sumber daya 

(1) Komitmen personil. 
(2) Sikap personil. 
3) Kondisi lingkungan. 

(4) Fasilitas. 
(5) Birokrasi. 
(6) Mekanisme kerja 

implementasi 
Stratejik 

1) Program kegiatan kurikuler dan 
kokurikuler. 

2) Pengembangan kurikulum sesuai 
dengan kebutuhan sekolah, DU/DI, 
dan masyarakat. 

3) Pemberian teori, latihan, dan 
praktik. 

4) Pemberian wewenang dan 
tanggung jawab dalam 
merencanakan, melaksanakan, dan 
mengawasi sesuai dengan 
pembagian tugas. 

5) . Mengikutsertakan pihak-pihak 
terkait dalam pelaksanaan sekolah. 

(1) Kurangnya guru produktif dalam 
kegiatan sekolah. 

2) Kurangnya komitmen guru dalam 
kegiatan wirausaha. 

3) Kurangnya fasilitas dalam praktik. 
(4) Gangguan listrik dalam praktik. 
(5) Kemampuan biaya untuk transportasi 

prakerin peserta didik, 
(6) Kurangnya komitmen guru dalam 

kegiatan unit produksi. 
7) Rendahnya komitmen DU/DI dalam 

kegiatan prakerin. 
(8) Masih ditemukan birokrasi Pemda dan 

Instansi terkait. 



 

Sebagai faktor pendukung 
terlaksananya kegiatan sekolah. 
Sebagai pencetus dan pelaksana ide-
ide inovatif. 
Sebagai wadah latihan bagi guru, 
peserta didik, dan masyarakat. 
Sebagai ajang melahirkan 
keterampilan. 
Sebagai sarana mengisi 
pembangunan. 
Sebagal wadah melakukan program. 

Sebagai sarana mengisi pembangunan. 

Dapat menghimpun ide-ide inovatif. 
Dapat mengembangkan kemampuan 
personil. 
Dapat memanfaatkan lingkungan. 
Memberdayakan sumber daya sekolah. 
Meningkatkan motivasi dan rasa 
memiliki. 
Mengembangkan kreativitas. 

Sebagai patner Pemda dalam 
melahirkan keterampilan tenaga kerja 
yang dibutuhkan dalam pembangunan. 
Otonomi pendidikan sebagai ajang 
pelaksanaan kegiatan MBS. 
Memberdayakan sumber daya sekolah. 
Memberdayakan potensi alumni. 
Memberdayakan potensi peserta didik. 
Meningkatkan keterampilan 
masyarakat. 

(1) Sebagai modal dasar dalam 
melakukan kegiatan sekolah. 

(2) Perlunya kemampuan inovatif 
kepala sekolah dan personal 
sekolah. 

(3) Pemberdayaan personil sekols 
secara optimal. 

(4) Pemberdayaan fasilitas secara 
optimal. 

(5) Sebagai agen perubahan dalai 
pendidikan. 

(6) Sebagai agen perubahan dalar 
pembangunan. 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 
(5) 

P) 
2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 

(S) 

Sikap dan komitmen personil. 
Komitmen eksternal sekolah. , 
Birokrasi. 
Keterbatasan fasilitas dan biay 
Kurangnya sikap kewirausahaa 

Perlunya kepemimpinan inovati 
Perlunya dukungan sumber da^ 
sekolah. 
Perlunya dukungan kerjasama 
berbagai pihak terkait. 
Perlunya komitmen personil dai 
kegiatan kewirausahaan. 
Motivasi kerja personil 
Perlunya biaya 
Perlunya trobosan-trobosan ke 
DU/DI. 
Perlunya dukungan orang 
tua/Majelis Sekolah/Kadin. 



 

'&) Menso s i a l i s a s i k a n eksistensi 
program sekolah. 

(7) Melakukan hubungan formal dan 
informal kepada pihak-pihak terkait. 

;8) Mengembangkan sumber daya 
manusia. 

[9) Mengembangkan sumber daya 
fasilitas. 

¡10) Mengembangkan berbagai 
program. 

(11) Memberikan asuransi kepada 
personil sekolah. 

12) Memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk melakukan 
kegiatan sekolah. 

(9) Persepsi Pemda terhadap eksistensi 
SMK. 

Kesesuaian 
Program 
Pengajaran 
dengan 
Kebutuhan 
Pasar Kerja 

¡ 

(1) Program berjalan menurut tuntutan 
kinerja pembelajaran. 

(2) Aspek-aspek {Prakerin, Unit 
Produksi dan Regional Center) 
dilaksanakan menurut 
perencanaan. 

(3) Program sekolah didukung oleh 
sumberdaya manusia dan sumber 
daya fasilitas. 

(4) Pembagian kerja berdasarkan 
desain struktur organisasi. 

(5) Program sekolah didasarkan pada 
kurikulum yang berlaku. 

(6) Kepemimpinan sekolah yang 
kondusif mampu mengorganisir 
pelaksanaan program. 

(7) Program praktiK dilakukan dii 
sekolah dan di DU/DI. 

(8) Dukungan kongkrit Pemda dalam 
bentuk insentif guru. 

(9) Guru, Pegawai, dan siswa 
memperoleh jaminan asuransi. 

(1) Proses pembelajaran cenderung 
berorientasi akademis. 

(2) Aspek Unit Produksi belum terlaksana 
sebagai tuntutan program. 

(3) Proses pembelajaran dan pratikum 
sering terganggu, karena sering 
pemadaman aliran PLN. 

(4) Sebahagian bangunan dan peralatan 
terendam air, 



 

(1) Tingginya harapan masyarakat 
terhadap program. 

(2) DU/DI membutuhkan tamatan atau 
lulusan yang memiliki 
keterampilan. 

(3) Tamatan atau lulusan terserap di 
pasar kerja baik di kota Banda 
Aceh dan luar Banda Aceh. 

(4} Unit Produksi yang dioperasikan 
dapat mendatangkan keuntungan 
finansial. 

(5) Lulusan dapat menciptakan 
lapangan kerja sendiri. 

(6) Selama sekolah, siswa 
memperoleh keterampilan dan 
tambahan penghasilan cari 
program unit produksi (UP). 

(1) Perlu peningkatan komitmen 
DU/DI dalam pelaksanaan SP 

(2) Perlu peningkatan komitmen 
personil sekolah dalam 
meningkatkan program sekol 

(3) Sikap dan komitmen guru 
terhadap program 
kewirausahaan. 

(4) Masyarakat membutuhkan 
lulusan sesuai dengan progr; 
pasar kerja. 

(5) Masyarakat membutuhkan 
produk-produk yang sesuai 
dengan kebutuhan. 

(6) Dibutuhkan komitmen yang t 
dari Pemda dan Stakeholder 

(7) Kemampuan sekolah terhad; 
merespon kebutuhan masyai 

f 



 

Tabel 5.9. 
Analisis SWOT Pemberdayaan SMK melalui Manajemen Stratejik dalam Sistem Penyelenggaraan SMK Negeri 3 

Isu 
Pokok 

Internal Eksternal 
Isu 

Pokok 
Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan 

Profil 
SMK 

) Tersedianya struktur organisasi yang 
lebih rinci dari berbagai sub jkegiatani. 

¡2) Tersedianya kurikulum dan program-
program pengembangan sekolah. 

¡3) Tersedianya sumber daya manusia 
yang sesuai dengan kompetensi. 
Tersedianya bangunan dan fasilitas 
yang mendukung kegiatan sekolah 
kejuruan bertaraf lokal, nasional, dan 
internasional. 

;4) Kondisi sekolah yang mendukung 
penyelenggaraan sekolah. 

(1) Kurang mendukungnya tenaga 
administrasi dalam kegiatan 
sekolah. 

(2) Fasilitas memerlukan peramajaan. 
(3) Masih kurangnya guru produktif. 

(1) Satu-satu sekolah Pariwisata dan 
Perhotelan di Kota Banda Aceh dan 
mempunyai pangsa pasar yang luas 

(2) Letaknya sangat strategis. 
(3) Otonomi daerah dan otonomi pendidikan. 
(4) Otonomi sekolah. 
(5) Beragamnya program keterampilan yang 

dibutuhkan lapangan kerja. 
(6) Komitmen kepafa sekolah dan personil 

sekolah yang tinggi. 
(7) Bangunan dan fasilitas sekolah yang 

mendukung. 
(8) Motivasi personal yang tinggi dalam 

pengembangan sekolah. 

(1) Masih adanya persepsi dan 
pemahaman guru dan pegaw; 
terhadap pengembangan 
sekolah yang belum semuany 
positif. 

(2) Persepsi Pemda dan 
masyarakat 

(3) Image masyarakal terhadap 
prakerin. 

(4) Kebutuhan DU/DI terhadap 
berbagai keterampilan. 

Visi, Misi, 
dan 

Tujuan 
SMK 

;1) Tersedianya visi, misi, dan tujuan 
sekolah secara tertulis. 

;2) Implementasi visi, misi, motlo, dan 
tujuan dilakukan melalui perincian 
tugas. 

;3) Komitmen personil terhadap visi, misi, 
dan tujuan sekolah. 

(1) Implementasi visi, misi, motton, dan 
tujuan sekolah belum didukung oleh 
komitmen seluruh personal sekolah. 

(2) Penyusunan visi, misi, motto, dan 
tujuan sekolah tidak melibatkan 
anggota internal dan eksternal 
sekolah. 

(1) Komitmen kepala sekolah dan personal 
sekolah dalam pemberdayaan sekolah, 

(2) Tersedianya program dan strategi yang 
dijadikan pedoman dalam 
penyelenggaraan sekolah. 

(3) Bentuk-bentuk program sekolah. 
(4) Motivasi personal sekolah dalam 

melaksanakan visi, misi, dan tujuan. 

(1) Komitmen personal sekolah 
dalam penyelenggaraan 
sekolah. 

(2) Motivasi personal sekolah 
(3) Persepsi personal sekolah. 

i 
1 

Kurkulum 
dan 

Program 

;1) Kurikulum dilaksanakan sesuai dengan 
standar nasional. 

;2) Adanya kegiatan community college 
untuk masyarakat. 

3) Program unit produksi yang bertaraf 
lokal, nasional, dan internasional. 

[4) Kegiatan community college untuk 
masyarakat. 

'5) Pengembangan kurikulum disesuaikan 
dengan kondisi sekolah, kebutuhan 
DU/DI, dan kebutuhan masyarakat. 

S) Program sekolah dilakukan melalui 
pemberian teori, pelatihan, praktik baik 

' di sekolah maupu di DU/DI. 

(1) Masih kurangnya guru produktif. 
(2) Masih kurangnya sebahagian 

fasilitas. 
(3) Gangguan listrik sering mati. 
(4) Belum optimalnya kegiatan prakerin 

sesuai dengan standar kurikulum. 
(5) Belum diberdayakannya alumni 

secara optimal. 

(1) Adanya pedoman dalam penyelenggaraan 
sekolah. 

(2) Sebagai wadah pemanfaatan lingkungan. 
(3) Dapat mengembangkan berbagai 

keterampilan yang dibutuhkan peserta didik 
dan masyarakat. 

(4) Sekolah dapat dijadikan pusat keterampilan 
masyarakat. 

(5) Dapat mengatasi pengangguran. 
(6) Sebagai patnerpemda dalam mendidik 

generasi muda. 
(7) Mengurangi pengangguran. 

(1) Perlunya fasilitas yang 
mendukung kegiatan sekolah. 

(2) Kebutuhan-kebutuhan DU/DI 
dalam berbagai program 
kegiatan. 

(3) Partisipasi dan komitmen 
DU/DI dalam penyelenggaraan 
sekolah. 

(4) Dukungan DU/DI, Pemda, dan 
pihak-pihak terkait. 



 

7) Bentuk program mendukung lahirnya 
kemampuan perserta didik untuk 
memil iki pengetahuan dan 
keterampilan. 

¡8) Program-program dilakukan melalui 
PBM, prakerin, dan unit produksi. 

(9) Adanya kegiatan regional center untuk 
peserta didik dan masyarakat. 

(10) Adanya program-program 
pengembangan sekolah. 

(11) Adanya kegiatan teori dan praktik 
kewirausahaan. 

(1) Komitmen dan partisipasi 
DU/DI. 

(2) Komitmen dan partisipasi 
Pemda dan Instansi terkait. 

(3) Image Pemda dan masyaraf 
terhadap eksistensi sekolah 

(4) Komi tmen dan motivasi 
personal sekolah. 

Sumber 
Daya 
SMK 

1) Didukung oleh kepala sekolah yang 
inovatif. 

(2) Didukung oleh guru-guru yang memiliki 
kompetensi profesional. 

(3) Didukung oleh kuantitas pegawai dan 
siswa. 

(5) Didukung oleh bangunan/fasil itas 
sekolah. 

(1) Kurangnya kemampuan pegawai 
dalam manajemen sekolah. 

(2) Kemampuan bayar peserta didik 
dalam kegiatan sekolah. 

(3) Jumlah peserta didik laki-laki 
sangan kurang. 

(4) Masih adanya fasilitas yang 
membutuhkan peremajaan. 

(1) Kemampuan profesional guru. 
(2) Komitmen dan motivasi personil yang 

tinggi. 
(3) Kepala sekolah yang inovatif. 
(4) Bangunan dan fasilitas yang mendukung. 
(5) Dapat melahirkan beragam keterampilan. 
(6) Sebagai sarana melakukan kegiatan. 
(7) Sebagai pencetus dan pelaksana ide-ide 

inovatif. 
(8) Sebagai wadah latihan bagi guru, peserta 

didik, dan masyarakat. 
(9) Sebagai faktor pendukung terlaksananya 

kegiatan sekolah. 
(10) Sebagai ajang melahirkan keterampilan. 
(11) Sebagai sarana mengisi pembangunan. 
(12) Sebagai modal dasar dalam melakukan 

kegiatan sekolah. 

(1) Komitmen dan partisipasi 
DU/DI. 

(2) Komitmen dan partisipasi 
Pemda dan Instansi terkait. 

(3) Image Pemda dan masyaraf 
terhadap eksistensi sekolah 

(4) Komi tmen dan motivasi 
personal sekolah. 

Perumus 
an 

Stratejik 

;1) Keterl ibatan seluruh dewan guru. 
[2) Strategi musyawarah dalam penentuan 

kebijakan dan program sekolah. 
¡3) Pemberian kesempatan kepada personil 

untuk mengemukakan ide-ide dan 
program. 

;4) Adanya integrasi program dengan 
kebutuhan lingkungan. 

(5) Mengikutsertakan pihak-pihak terkait. 
;6) Adanya perencanaan, pelaksanaan 

pemberdayaan sumber daya sekolah 

(1) Masih adanya komitmen dan sikap 
DU/DI belum positif terhadap 
eksistensi SMK. 

(2) Terbatasnya waktu pihak-pihak 
eksternal sekolah. 

(1) Dapat menghimpun ide-ide inovatif. 
(2) Dapat meningkatkan kemampuan, 

komitmen, dan motivasi personil. 
(3) Sebagai wadah meningkatkan keterlibatan 

personil. 
(4) Memberdayakan sumber daya sekolah. 
(5) Mengembangkan kreativitas. 
(6) Meningkatkan rasa memiliki. 

(1) Masih adanya sikap DU/DI 
belum positif. 

(2) Keterbatasan waktu dari pih 
pihak terkait. 

(3) Birokrasi. 
(4) Keterbatasan biaya dan 

fasilitas. 

( 



 

Implema 
ntasi 

Stratejik 

1) Program kegiatan kurikuler dan 
kokurikuler. 
Pengembangan kurikulum sesuai 
dengan kebutuhan sekolah, DU/DI, dan 
masyarakat. 
Pemberian teori, latihan, dan praktik. 
Pemberian wewenang dan tanggung 
jawab dalam merencanakan, 
melaksanakan, dan mengawasi sesuai 
dengan pembagian tugas. 
Mengikutsertakan pihak-pihak terkait 
dalam pelaksanaan sekolah. 
Mensosialisasikan eksislensi program 
sekolah. 
Melakukan hubungan formal dan 
informal kepada pihak-pihak terkait. 
Mengembangkan sumber daya 
manusia. 
Mengembangkan sumber daya 
fasilitas. 
Mengembangkan berbagai program. 
Memberikan asuransi kepada personil 

sekolah. 
Memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk melakukan kegiatan 
sekolah. 
Mengembangkan hubungan kerjasama. 
Memberikan kesempatan kepada 

personil untuk melakukan kegiatan 
inovatif. 
Memberikan kesempatan kepada 

personil untuk merencanakan, 
melaksanakan, dan mengawasi 
berbagai kegiatan sesuai dengan 
bidang keahlian. 

16) Adanya mekanisme kerja. 
[17) Adanya kegiatan kompetetif dari 

berbagai bidang keahlian. 

(2) 

3) 
4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 
11) 
12) 

13) 
14) 

[15) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Kurangnya guru produktif dalam 
kegiatan sekolah. 
Kurangnya peremajaan fasilitas 
dalam praktik. 
Gangguan listrik dalam praktik. 
Kemampuan bi?ya untuk 
transportasi prakerin peserta didik. 
Rendahnya komitmen DU/DI dalam 
kegiatan prakerin. 
Masih ditemukan birokrasi Pemda 
dan Instansi terkait. 
Persepsi Pemda terhadap 
kebutuhan SMK. 



 

(1) Sebagai patner Pemda dalam melahirkan —!(1) Perlunya dukungan moril da 
keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan j materiel dan pihak-pihak 
dalam pembangunan. terkait. 

(2) Otonomi pendidikan sebagai ajang j(2) Komitmen dan partisipasi 
pelaksanaan kegiatan MBS. personil sekolah, 

(3) Kompetensi tenaga profesional yang p) Birokrasi 
dimiliki sekolah. j(4) Kemampuan peserta didik 

(4) Beragamnya program pengembangan f dalam kemampuan berbaha; 
sekolah, ¡(5) Image masyarakat terhadap 

(5) Komitmen dan motivasi kepala sekolah dan f kegiatan prakerin 
personal sekolah yang tinggi dalam 5(6) Kemampuan bayar peserta 
pemberdayaan sekolah, jj didik. 

(6) Dapat memberdayakan lingkungan '(7) Keterbatasan waktu dari piha 
sekolah, pihak terkait. 

(7) Memberdayakan ppotensi peserta didik ¡(8) Terbatasnya peserta didik lak 
dalam meningkatkan keterampilan. laki, 

(8) Dapat memberdayakan sekolah sebagai 
pusat kegiatan masyarakat. v 
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Kesesuai 
an 

Program 
Pengajar 

an 
dengan 

Kebutuha 
n Pasar 

Kerja 

Kinerja pembelajaran. 
(2) Program didukung oleh sumber daya 

manusia dan sumber daya fasilitas. 
(3) Aspek-aspek (UP, Prakerin, Regionai 

Center, Community College) 
dilaksanakan menurut perencanaan. 

(4) Program Unit Produktif dikembangkan 
pada setiap jurusan. 

(5) Struktur organisasi pelaksanaan tugas 
menurut desain organisasi. 

(6) Pembagian kerja pada Unit Produksi 
berdasarkan desain struktur organisasi 
setiap bidang keahlian. 

(7) Program sekolah diberikan dalam 
bentuk teori, praktik, baik di sekolah 
maupun di DU/DI. 

(8) Pembentukan sikap kewirausahaan 
melalui pemberian teori, modal dan 
praktik kewirausahaan. 

(9) Kepemimpinan sekolah secara 
kondusif memberikan kesempatan 
kepada personil untuk berinovasi. 

(10) Dukungan kongkrit dari Pemda dalam 
bentuk pengadaan fasilitas. 

(11) Dukungan kongkrit dari Pemda dalam 
bentuk insentif guru. 

i i JCJOIIIICJO UGJUI11 
memadai. 

(2) Detemukan beberapa guru yang 
cenderung melakukan proses 
belajar mengajar (PBM) berorientasi 
akademis. 

(3) Orang tua siswa mengalami 
kesulitan dalam membiayai prakerin 
siswa. 

(4) Siswa perempuan terbatas geraknya 
daiam kegiatan prakerin ke luar 
daerah Aceh. 

(5) Image masyarakat terhadap 
prakerin di Salon dan Hotel negatif. 

(6) Belum efektifnya DU/DI memberi 
dukungan dalam kegiatan prakerin. 

(7) Image Pemda terhadap biaya 
operasional SMK sama dengan 
SMU. 



 

\ i) i inyyiiiya narapan masyarakat terhadap 
program. 

(2) DU/DI membutuhkan tamatan atau 
lulusan yang memiliki keterampilan. 

(3) Tamatan atau lulusan terserap di pasar 
kerja baik di kota Banda Aceh dan (uar 
Banda Aceh. 

(4) Unit Produksi yang dioperasikan dapat 
mendatangkan keuntungan finansial. 

(5) Lulusan dapat menciptakan lapangan 
kerja sendiri. 

(6) Selama sekolah, siswa memperoleh 
keterampilan dan tambahan penghasilan 
dari program unit produksi (UP 

(1) He r iu p e n i ng R ala n "K bn i ¡t rii 
DU/DI dalam pelaksanaan 
SMK. 

(2) Perlu peningkatan komitrr 
personil sekolah dalam 
meningkatkan program 
sekolah. 

(3) Sikap dan komitmen guru 
terhadap program 
kewirausahaan. 

(4) Masyarakat membutuhkar 
lulusan sesuai dengan 
program pasar kerja. 

(5) Masyarakat membutuhkar 
produk-produk yang sesu; 
dengan kebutuhan. 

(6) Dibutuhkan komitmen yan 
tinggi dari Pemda dan 
Stakeholders, 

(7) Kemampuan sekolah 
terhadap merespon 
kebutuhan masyarakat. 

UI 



 

Dari aspek-aspek yang telah diuraikan dalam analisis SWOT tampak 

bahwa implementasi manajemen stratejik dalam sistem penyelenggaraan SMK 

yang diterapkan di SMK Negeri. 1 dan SMK Negeri 2, dilihat dari perumusan 

stratejik dan pengimplementasiannya, perumusan manajemen stratejik di SMK 

tersebut belum berlangsung secara optimal menciptakan berbagai program 

yang melahirkan sekolah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 

Sedangkan SMK Negeri 3 dilihat dari perumusan stratejik dan 

implementasi stratejik lebih mampu menciptakan berbagai program yang sesuai 

dengan pasar kerja, karena telah melahirkan program-program yang bertaraf 

lokal, nasional, dan internasional. Penyelenggaraan SMK yang benar-benar ideal 

sesuai fungsi dan tujuannya dari perspektif melahirkan tenaga kerja menengah 

dalam pencapaian visi, misi, dan tujuannya yang mampu berdaya saing, maka 

membutuhkan manajemen stratejik secara efektif. Sehubungan dengan itu model 
j 

konseptual sebagai alternatif pemberdayaan manajemen SMK dalam memenuhi 

kebutuhan pasar kerja membutuhkan implementasi manajemen stratejik dalam 

sistem penyelenggaraan SMK di masa depan. 

E. Model Konseptual Pemberdayaan SMK Melalui Manajemen Stratejik 

dalam Penyelenggaraan SMK di Kota Banda Aceh 

1. Pengertian Model 

Model merupakan suatu konstruksi dari suatu konsep yang digunakan 

sebagai pendekatan untuk memahami suatu realitas. Winardi (1992) 

mengemukakan bahwa model bukanlah suatu realitas kehidupan, karena realitas 

kehidupan ini tidaklah linier, sementara model merupakan suatu pendekatan 



 

untuk memahami atau mendekati realitas. Oleh karena itu model merupakan 

abstraksi RLS (real life system), dan bukanlah RLS yang sebenarnya (Sanusi 

dalam Danim, 1998:251). Dengan demikian adanya suatu model akan 

memudahkan bagi suatu organisasi untuk melakukan berbagai terobosan-

terobosan dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi. Untuk itu suatu model 

harus didukung oleh kriteria. Menurut Johansson (1993:2) ada empat kategori 

modei, yaitu : (1) cognitive models (human conept)\ (2) normative models 

(purpose oriented; (3) descriptive models (behavior oriented); dan (4) functionaf 

models (action and control oriented). 

Kriteria di atas mengungkapkan bahwa suatu modei harus 

menggambarkan : adanya persepsi atau ide-ide dalam suatu keputusan, adanya 

gambaran fungsi-fungsi, tujuan atau proses, adanya orientasi tingka laku, dan 

adanya tindakan nyata yang berorientasi pada pengawasan terhadap fungsi-

fungsi dalam pelaksanaan model yang efektif. 

Dalam kajian ini yang dimaksud dengan model adalah suatu studi yang 

dilakukan dengan menghimpun keunggulan-keunggulan yang diperoleh dan 

menghindari kelemahan-kelemahan dari modei yang telah diterapkan. Model 

yang dimaksud adalah pendekatan atau pola implementasi dari pemberdayaan 

manajemen stratejik dalam sistem penyelenggaraan SMK yang mampu 

mewujudkan program yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 

Proses model manajemen stratejik tersebut harus dapat mengungkapkan 

kemampuan pimpinan dan personal sekolah serta pihak-pihak terkait dalam 

melahirkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan pasar keria. 



 

Dengan kata lain, mode! manajemen stratejik dalam sistem penyelenggaraan 

SMK dalam kajian ini adalah suatu pendekatan pemberdayaan berbagai sumber 

daya sekolah dan sumber daya lingkungan dengan mengikutsertakan berbagai 

pihak-pihak terkait melalui penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai 

kegiatan dalam penyelenggaraan SMK. 

2. Asumsi dan Unsur Model 

Berdasarkan kajian pustaka, hasil penelitian, pembahasan, dan analisis 

SWOT, maka asumsi yang mendasari mode! konseptual yaitu : Pertama, 

kelemahan pembedayaan SMK melalui manajemen stratejik yang telah 

diterapkan dalam sistem penyelenggaraan SMK selama ini menimbulkan 

permasalahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Akibatnya berbagai program yang telah dikembangkan tidak didayagunakan 

sesuai dengan program yang harus ada di suaiu SMK. Kondisi ini menempatkan 

posisi SMK tidak mampu bersaing dalam melahirkan berbagai keterampilan. 

Kedua, program unit produksi, prakerin, regional center / community 

college, kegiatan kewirausahaan merupakan program-program yang mampu 

memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai tenaga kerja 

menengah. Berbagai program tersebut akan memberikan mutu pelayanan yang 

baik jika dilakukan secara optimal. Karena itu dibutuhkan mekanisme kerja, 

kemampuan yang inovatif, komitmen yang tinggi dari setiap personal. 

Pelimpahan wewenang dan keterlibatan berbagai pihak merupakan strategi 

dalam sistem penyelenggaraan SMK agar efektif. 



 

Ketiga, pemberdayaan SMK melalui manajemen stratejik dan sistem 

penyelenggaraan SMK yang efektif akan dapat terwujud jika program-program 

yang diberikan SMK mampu melahirkan berbagai keterampilan dan pelayanan. 

Karena itu, diperlukan suatu model pemberdayaan SMK dalam penyelenggaraan 

sesuai dengan orientasi, kebutuhan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, dan 

memberdayakan lingkungan serta partisipasi aktif dari berbagai pihak. Dalam 

implementasi manajemen stratejik, sistem penyelenggaraan suatu sekolah perlu 

mempertanyakan apakah suatu upaya yang telah dilakukan sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang mengarah kepada visi dan misi, apakah kekuatan 

sumber daya sekolah, prosedur operasional sekolah, dan mekanisme kerja telah 

memenuhi persyaratan yang telah dilakukan? Atau apakah sudah sesuai antara 

prosedur dan sistem hubungan kerjasama yang telah dilakukan kepada berbagai 

pihak dalam penyelenggaraan organisasi sekolah?. 

Kelemahan dalam proses pemberdayaan SMK di Banda aceh ini tidak 

berdiri sendiri, tetapi disebabkan karena berbagai faktor lainnya, antara lain 

seperti: masih terbatasnya anggaran yang diperlukan dalam pengembangan 

kurikulum dan program, sumber daya manusia yang ada saat ini tidak dapat 

ditambah dari luar karena adanya konflik sehingga berbagai pihak berpikir ulang 

untuk datang ke Banda Aceh, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut dapat diketengahkan unsur-unsur 

yang harus ada dalam suatu model konseptual pembedayaan SMK melalui 

manajemen stratejik dalam sistem penyelenggaraan SMK seperti pada gambar 

5.2. 


