SMK NEGERI 2 KLATEN
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
Senden, Ngawen, Klaten

MOTTO, VISI, MISI, ACTION DAN FOKUS
PROGRAM KEAHLIAN TKJ SMK N 2 KLATEN
TA. 2013/2014
1.

Motto

: Bermutu disetiap tempat dan waktu

2.

Visi

: Menjadi program keahlian rujukan yang bermutu, diminati, dicintai dan
dibanggakan

3.

Misi

:

4. Action

2.1 Meningkatkan kualitas IQ, EQ dan SQ peserta didik dan tenaga
Pendidik di TKJ SMK N 2 Klaten
2.2 Meningkatkan kerukunan, kekompakan dan kerjasama yang baik di dalam
maupun di luar lingkungan TKJ SMK N 2 Klaten
2.3. Mengembangkan program keahlian TKJ SMKN 2 Klaten menjadi yang
terfavorit, terkenal dan terstandar

: 4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.

5. Fokus

Mengadakaan rapat dan pembinaan guru setiap satu bulan sekali dan
peserta didik setiap kali guru masuk kelas
Membuat, mengaktifkan dan memberdayakan kelompok studi produktif TKJ
(KSPT SMK N 2 Klaten)
Mengadakan pelatihan IT bagi guru
Menertibkan administrasi guru, siswa dan kegiatan
Menyiapkan peserta didik agar menang dalam lomba LKS di tingkat
Kabupaten, Propinsi dan nasional
Meningkatkan hubungan kerjasama dengan du/di
Bimbingan belajar kelas 3 agar bisa mencapai kelulusan 100%
Mengadakan seminar dan wokshop
Mengadakan promosi
Membentuk Ikatan Alumni TKJ SMK N 2 Klaten
Bekerja sama dengan perpustakaan untuk menerapkan wajib baca dan
dengan lab computer untuk menerapkan wajib internet
Mengadakan perawatan dan kebersihan rutin satu minggu sekali terhadap
asset TKJ
Membuat TIM untuk mendukung kesuksesan akreditasi dan ISO
Menambah koleksi buku-buku, alat dan bahan praktek TKJ
Mengadakan kegiatan outbon dan kegiatan dinamika kelompok bagi kelas 1
dan 2 bekerjasama dengan du/di dan pramuka untuk menumbuhkan jiwa
kerukunan, kekompakan, dan kerja sama yang baik di progam kehalian TKJ
Melakukan penertiban atribut TKJ setiap satu minggu sekali bekerja sama
dengan BP, OSIS dan KSPP
Membuka usaha yang mampu menghasilkan keuntungan secara moril dan
materi bagi peserta didik
Mengadakan kegiatan Open house pada saat penerimaan peserta didik
baru/MOS
Mengadakan Praktek Kerja Lapangan di SMP asal
Mengadakan kegiatan berbagi ilmu terbaru setiap satu bulan sekali
Mengadakan kegiatan keagamaan bekerjasama dengan ROIS dan guru
agama
Membuat blog dan website TKJ sebagai sarana informasi dan komunikasi
Membentuk MGMP TKJ di lingkup sekolah dan SMK se-Kabupaten Klaten
Mendata, menyalurkan dan melakukan pendampingan terhadap siswa akan
dan telah magang di du/di
Melakukan kunjungan industri
Melakukan studi banding dengan TKJ dari SMK lain
Mewujudkan 1 buah lab. Kelompok studi
Mengupayakan terwujudnya lab. Kelas X, lab.kelas XI dan lab. Kelas XII
secara terpisah
Mengupayakan penambahan tenaga pendidik secepatnya pada tahun ajaran
ini sebanyak 1 orang dan selambat lambatnya pada tahun ajaran 2014/2015
sebanyak 2 orang.

: MUTU TKJ SMK N 2 KLATEN
(WITHOUT YOU IS NOT OK)
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URAIAN TUGAS
KEPENGURUSAN PROGRAM KEAHLIAN TKJ

NO
1

JABATAN
KETUA KOMPETENSI KEAHLIAN
TEKNIK KOMPUTER DAN
JARINGAN

URAIAN TUGAS
þ

TANGGUNG JAWAB
 Bertanggungjawab kepada Kepala
Sekolah atas terlaksananya Kegiatan
Pemelajaran praktik dan pengelolaan bengkel/Program
Keahlian.

þ

WEWENANG.
 Merencanakan dan melaksanakan seluruh kegiatan
Kegiatan Pemelajaran praktik di Kompetensi
KeahlianTeknik Mekanik Otomotif.

þ

TUGAS.
Menyusun Program Program keahlian Teknik Kendaraan
Ringan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya yang
meliputi :
 Membuat program kerja (mingguan, bulanan, semester,
tahunan)
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SEKRETARIS

Bersama Ketua Urusan Kurikulum menyusun jadwal
kegiatan Kegiatan Pemelajaran praktik.
Membuat tata tertib bengkel.
Menentukan kebutuhan bahan dan alat Kegiatan
Pemelajaran Praktik.
Melaksanakan perbaikan dan perawatan sarana
prasarana Kegiatan Pemelajaran Praktik
Melaksanakan pengembangan bengkel.
Mendalami dan mengembangkan kurikulum sesuai
dengan program keahliannya
Mengkoordinasikan penggunaan ruang praktik
Membantu Kepala Sekolah dalam peningkatan profesi
guru sesuai dengan Kompetensi Keahlian
Mengkoordinasikan tugas-tugas guru pada program
keahliannya
Melakukan supervisi dan evaluasi Kegiatan Pemelajaran
pada program keahliannya
Mengatur urusan administrasi meliputi catatan kemajuan
siswa dan data penginventarisasian yang ada
Membantu pelaksanaan 7 K dalam program keahliannya
Mengajar pelajaran
Membuat laporan berkala dan insidental

þ

TANGGUNG JAWAB
 Bertanggung jawab kepada Ketua Kompetensi
Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan atas
kelengkapan dan ketertiban administrasi

þ

WEWENANG


þ

Melaksanakan seluruh kegiatan administrasi di
Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan

TUGAS
 Merawat, menjaga dan memelihara serta meemperbaiki
inventaris administrasi dengan koordinasi ketua program
keahlian.



Mengelola administrasi kegiatan di Kompetensi

Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
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LABORAN TKJ/ KEPALA BENGKEL

TANGGUNG JAWAB
 Bertanggung jawab kepada Ketua Kompetensi
Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan atas
terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di
laboratorium/ Bengkel

þ

WEWENANG

þ





Mengelola administrasi kegiatan benglkel.
merencanakan Kebutuhan alat dan bahan kegiatan
praktek
Melaporkan secara berkala keadaan peralatan
bengkel/laboratorium

TANGGUNG JAWAB
 Bertanggung jawab kepada Ketua Kompetensi
Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan atas
terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perawatan
peralatan bengkel serta Unit Produksi di TKJ

þ

WEWENANG
 Menyelenggarakan seluruh kegiatan pemeliharaan,
perawatan dan perbaikan terhadap seluruh aset TKJ
serta pemanfaatan aset TKJ guna menghasilkan
keuntungan

þ

TUGAS
 Bersama kepala bengkel TKJ merawat, menjaga dan
memelihara serta meemperbaiki alat praktek dengan
koordinasi ketua program keahlian.





TOOLMAN

Menetapkan program pemelajaran praktek serta jadwal
kegiatan penggunaan bengkel/laboratorium.

þ
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Menyelenggarakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan
di bengkel/labortorium

TUGAS
 Merawat, menjaga dan memelihara serta meemperbaiki
alat praktek dengan koordinasi ketua program keahlian.



KEPALA MR/UP

Melaporkan secara berkala (tri wulan) kegiatan
administrasi di Kompetensi Keahlian Teknik Komputer
dan Jaringan kepada Ketua Kompetensi Keahlian Teknik
Komputer dan Jaringan

þ
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Merencanakan Kebutuhan administrasi di Kompetensi
Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan

þ

Bersama kepala bengkel mengelola administrasi bengkel.
Bersama kepala bengkel merencanakan Kebutuhan alat
dan bahan kegiatan praktek
Bersama kepala bengkel Melaporkan secara berkala
keadaan peralatan bengkel/laboratorium
Membuat rencana pemanfaatan aset untuk unit produksi
Bersama sekretaris merangkap keuangan melaporkan
hasil pengelolaan unit produksi kepada ketua program
keahlian TKJ secara berkala setiap satu bulan sekali

TANGGUNG JAWAB



Bertanggung jawab kepada Kepala Bengkel atas
terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di
laboratorium/ Bengkel

þ

WEWENANG
 Mengatur keluar-masuk bahan dan peralatan kegiatan
belajar mengajar di laboratorium/ Bengkel dengan
koordinasi kepala bengkel

þ

TUGAS

Merawat, menjaga dan memelihara serta memperbaiki
alat praktek dengan koordinasi kepala bengkel

Melayani dan membantu dalam persiapan bahan dan
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WALI KELAS X s/d XII

TANGGUNG JAWAB
 Bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah melalui WKS
SDM/Kurikulum/Ketua Kompetensi Keahlian
atas terlaksananya Kegiatan pembelajaran siswa kelas
X TKJ di sekolah dan dudi terkait PRAKERIN selama
satu tahun

þ

WEWENANG.

þ

Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan
terhadap siswa perwalian

TUGAS.
Menyusun Program kegiatan PRAKERIN dan
mengkoordinasikan pelaksanaannya yang meliputi :
 Membantu kelancaran administrasi kelas






WALI KELAS XIII

Melaporkan secara rutin (harian) setelah selesai kegiatan
belajar mengajar di bengkel/laboratorium

þ
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peralatan praktik dengan koordinasi guru mapel praktik.
Membantu mengelola administrasi kegiatan bengkel.
Membantu merencanakan Kebutuhan alat dan bahan
kegiatan praktek

Bersama dengan Kepala Program Keahlian dan BP serta
BK melakukan pembimbingan terhadap siswa
Membuat jadwal pembimbingan terhadap siswa
Membantu mensukseskan dan melancarkan program
kerja TKJ
Membantu menertibkan keuangan sekolah siswa
perwalian TKJ
Melaporkan secara berkala perkembangan kelas kepada
kepala program keahlian TKJ

Tanggung jawab, wewenang dan tugas wali kelas XIII TKJ sama
dengan wali kelas X s/d XII TKJ ditambah dengan tanggung
jawab, wewenang serta tugas sebagai berikut:
þ

TANGGUNG JAWAB
 Bertanggungjawab kepada Ketua Kompetensi Keahlian
atas terlaksananya Kegiatan pembelajaran siswa kelas
XIII TKJ di sekolah dan dudi terkait PRAKERIN selama
satu tahun

þ

WEWENANG.
 Merencanakan dan melaksanakan seluruh kegiatan
Kegiatan PRAKERIN

þ

TUGAS.
Menyusun Program kegiatan PRAKERIN dan
mengkoordinasikan pelaksanaannya yang meliputi :
 Membuat program kerja (mingguan, bulanan, semester,
tahunan)





Bersama Ketua Kompetensi Keahlian menyusun jadwal
kegiatan PRAKERIN
Membuat jadwal Monitoring siswa PRAKERIN.
Membuat daftar kelompok dan tempat siswa
PRAKERIN.

