TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA

A.

Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan
Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandi
bersaing didunia usaha dan indutri. dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai
dengan kejuruannya.

B.

Visi dan Misi SMK-PP Negeri Sembawa
Visi
Terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, berjiwa wirausaha
dan peduli lingkungan.”
Misi
1. Melaksanakan Pembinaan IMTAQ dan pendidikan karakter
2. Mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
3. Mengembangkan program pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang
kompeten, berdaya saing dan berkarakter
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
5. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan dunia
usaha/dunia industri baik di dalam negeri maupun luar negeri
6. Mengembangkan unit unit usaha pertanian yang berwawasan lingkungan
sebagai teaching farm
7. Menjadi sekolah sebagai pusat sumber belajar

C. Tujuan SMK-PP Negeri Sembawa
Tujuan Penyelenggaran pendidikan di SMK-PP Negeri Sembawa adalah
mendidik generasi muda untuk menjadi calon penyuluh pertanian, tenaga teknis dan
tenaga kerja terdidik yang tangguh melakukan wirausaha dibidang pertanian dan
teknologi yang miliki kompetensi lulusan yang bersertifikat. Adapun tujuan
penyelenggaraan pendiidkan SMK-PP Negeri Sembawa:
a.

Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja
mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di Dunia Usaha/Dunia Industri

sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan kompetensi dalam
program keahlian pilihannya.
b.

Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar
mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri maupun
melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

c.

Menjadikan

guru

yang

professional

sesuai

dengan

keahlian

yang

dikembangkan disekolah
d.

Memiliki inventaris dan sarana pendukung seperti Ruang Praktek, Labor IPA,
Bahasa, Komputer, serta Perpustakaan. Sarana tersebut dapat digunakan
sebagai kegiatan pembelajaran dan praktek. Di samping itu juga Memiliki Unit
Produksi sebagai pendukung kompetensi keahlian siswa.

e.

Memiliki peserta didik yang berprestasi dibidang Olah Raga, Seni, Agama dan
bidang-bidang yang lainnya.

f.

Membentuk sikap dan tingka laku, disiplin siswa (presentasi dan tata tertib)
dan menumbuhkan minat baca siswa diperpustakaan.

g.

Meningkatkan kelulusan dan kompetensi lulusan yang siap kerja di dunia usaha
dan dunia industri.

h.

Menyiapkan siswa yang mampu mendapat nominasi dan memenangkan LKS
SMK tingkat nasional.

i.

Mengembangkan minat dan bakat siswa (pengembangan diri/Ekstrakurikuler)

