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PENGEMBANGAN

SDM
- Sertifikasi Profesi untuk seluruh tenaga pendidik

- Sertifikasi kompetensi sesuai dengan mata pelajaran yang

diampu, khususnya untuk guru bidang produktif. Sertifikasi

dapat dilakukan bekerjasama dengan asosiasi profesi terkait

dan seluruh guru SMK bidang produktif diharapkan

tersertifikasi minimal level 6.

- Peningkatan kemampuan dalam melaksanakan penelitian

tindakan kelas dan inovasi produk

- Magang Industri minimal 1 (satu) kali setahun

- Peningkatan penguasaan ICT

- Peningkatan kemampuan bahasa asing
- Diklat peningkatan kompetensi minimal 1 (satu) kali setahun

Pendidik
(guru)



- Peningkatan jenjang pendidikan sesuai

dengan tugas yang menjadi tanggung

jawabnya

- Diklat fungsional sesuai tugasnya

- Peningkatan kemampuan Bahasa asing

Tenaga
Kependidikan

PENGEMBANGAN

SDM



- Menyediakan fasilitas belajar yang memenuhi dan

diusahakan melebihi standar, sehingga

siswakompeten dan berprestasi

- Mencarikan tempat magang agar keterampilannya

meningkat dan terbiasa dengan situasi kerja di

industri

- Melibatkan pada pekerjaan yang dapat meningkatkan

attitude siswa

- Mendorong dan memfasilitasi siswa berprestasi

untuk berkiprah dalam kompetisi keilmuan di tingkat

nasional maupun internasional

- Sertifikasi kompetensi bagi seluruh lulusan
₋ Mencarikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan

kurang beruntung

Siswa

PENGEMBANGAN

SDM



Pengembangan

Kurikulum
Survey ke Industri

Menentukan level KKNI
dan jabatan lulusan

Menyusun draft
kurikulum
Menyusun draft
kurikulum

Mengadakan temu
industri

Penyempurnaan Kurikulum

Penerapan dan Evaluasi Kurikulum

• Mencari informasi
tentangkebutuhan
industri

• Mencari informasi
tentang jabatan
lulusan

• Menentukan materi
yang sesuai dengan
levelnya

• Menentukan SKKNI
yang diacu

• Menyusun draft
kurikulum sesuai
kebutuhan industri
dan mengacu
pada SKKNI

• Meminta masukan
dari industri tentang
draft kurikulum

• Mengintegrasikan
masukan dari
industri

• Evaluasi kurikulum dilakukan secara
periodik setiap tahun bersama dengan
industri dan disempurnakan bahan
ajarnya sesuai hasil evaluasi.

• Apabila diperlukan, kurikulum dapat
diubah setelah diterapkan selama 4-5
tahun (setelah menghasilkan lulusan
yang telah bekerja minimal 1 tahun)
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Lahan

Sarana dan
Prasarana

• Pengadaan lahan
untuk menambah
ruang kelas dan
laboratorium
/workshop

Ruang kelas
• Memenuhi kebutuhanruang

kelas yang representatif

• Melengkapi ruang kelas
dengan peralatan yang
berbasis teknologi informasi
(ICT)

• Melengkapi perpustakaan
dengan koleksi buku terkini

Laboratorium/Workshop
• Memenuhi kebutuhan ruang

laboratorium dan workshop
yang representative

• Membangun Laboratorium
Terintegrasi

• Melengkapi dengan peralatan
yang setara dengan yang ada di
industri dengan teknologi
mutahir

• Melengkapi modul praktik
berbasis kompetensi
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• Melengkapi peralatan produksi
pada Tefa

• Mensinergiskan kegiatan praktik
dengan kegiatan produksi

• Membangun kegiatan produksi
dengan melibatkan siswa

• Memfasiltasi
penyusunan dan
pengembangan skema
sertifikasi

• Memfasilitasi
pelaksanaan uji
kompetensi

Teaching Factory ( TEFA)

LSP / TUK

Sarana dan
Prasarana
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Akreditasi /
Sertifikasi
Internasional

• Melaksanakan pelatihan
model pembelajaran
bertaraf internasional

• Melaksanakan pelatihan
bahasa Inggris

• pemetaan standar kompetensi
sesuai dengan pemetaan
internasional(benchmarking)

• pengembangan kurikulum
berstandar interna-sional yang link
and match dengan industri

• Penggunaan Material Learning
bertaraf Internasional

• Diklat bahasa Inggris
• Mengundang native Speaker ke

sekolah
• mengikuti ujian internasional

• Pertukaran pelajar dan guru
• Tukar kurikulum
• Transfer teknologi

• Mendapatkan pengakuan dunia
internasional dengan adanya
sertifikat internasional untuk
sekolah

Guru bersertifikasi
internasional

Siswa bersertifikasi internasional

Menjalin kerjasama dengan
sekolah sejenis dan industri di
luar negeri



Akreditasi /
Sertifikasi
Internasional

Melakukan/ melaksanakan
isu-isu Internasional berkaitan

dengan lingkungan hidup

Peningkatan Kompetensi Berbasis IT

Melakukan Kerjasama dengan
Lembaga Sertifikasi Internasional

• Melaksanakan green school
• Penghematan energi

• Peningkatan Kedisiplinan

• Seluruh kegiatan sekolah terutama
yang berkaitan dengan kemajuan
belajar siswa dilakukan dengan
berbasis IT

• Guru melaksanakan proses
pembelajaran menggunakan media
berbasis IT

• Guru menyusun dan menggunakan
modul berbahasa Inggris

• Sistem pembelajaran menggunakan
media belajar interaktif.

• Melakukan MoU dengan
Lembaga Internasional

• Dilakukan
monitoring/pengawasan oleh
lembaga internasional tsb untuk
pelaksanaan pembelajaran

• Dilakukan penilaian kinerja
sekolah bertaraf Internasional




