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I. PROFIL PAKET KEAHLIAN AKUNTANSI 
 

 
Image source: http://smksaraswati1dps.sch.id 

 
A. Pendahuluan 
 
Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan lulusannya 
memiliki bekal yang cukup guna bekerja di perusahaan serta menguasai satu bidang pekerjaan 
dari sekin banyak bidang pekerjaan lainnya. Karena saat masih menimba ilmu di SMK, lulusannya 
mendalami setiap bidang studi atau pendidikan kejuruan yang mengarah siap pakai ketika 
memasuki dunia kerja. 
 
Saat ini dan di masa-masa mendatang, jumlah lapangan kerja industri terbilang minim 
jumlahnya, sementara jumlah pengangguran lebih banyak. Dengan adanya SMK, tentu saja akan 
membuka lapangan kerja dengan jumlah SDM yang berpotensi semakin banyak jumlahnya. 
Esensinya, belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) siswa/siswi akan lebih terarah.  
 
Dari sekian banyak alasan memilih sekolah menengah kejuruan, berikut ini 5 (lima) alasan utama 
mengapa anak-anak perlu melanjutkan ke SMK selepas SMP/MTs.  

1. Setiap siswa akan diberi bekal tentang ilmu pengetahuan khusus yang disesuaikan 
dengan minat serta kemampuan masing-masing siswa. 

2. Siswa akan didorong untuk memiliki bakat berwirausaha (memiliki jiwa entrepreneurship) 
atau kewirausahaan. Nantinya, setiap siswa SMK terbiasa memiliki etika serta etos kerja 
yang tinggi. 

3. Siswa SMK senantiasa dibekali landasan (basic) berupa pelatihan kerja/magang atau 
biasa disebut dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

4. Siswa akan diajarkan agar sanggup menentukan pilihan bidang ketrampilan dan keahlian 
yang harus dikembangkan. 

5. Lulusan SMK cepat memperoleh pekerjaan, karena banyak dunia usaha/dunia kerja yang 
menginginkan fresh graduate seperti lulusan SMK.  
 
 
 

 

http://smksaraswati1dps.sch.id/
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B. Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
 

1. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

2. Menyiapkan siswa agar memiliki kepribadian yang bermoral dan beretika sehingga 
mampu meningkatkan kualitas hidup dan memiliki keahlian yang andal di bidangnya. 

3. Menyiapkan  siswa agar mampu menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi 
4. Menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang terampil produktif untuk dapat mengisi 

lowongan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan. 
5. Memberikan peluang masa depan lebih baik, jika tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi 
 

C. Visi dan Misi SMK Negeri 1 Samarinda 
 
Pengertian Visi adalah cara pandang jauh ke depan mengenai arah dan kemana organisasi, 

lembaga, perusahaan agar mampu eksis, antisipatif dan inovatif.  

Pengertan Misi adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan utama (visi) dari organisasi, 

perusahaan, atua lembaga.  

Perbedaan Visi dan Misi : 

1) Visi adalah tujuan atau gebrakan, masa depan, cita-cita,hal yang ingin dilakukan 
2) Misi adalah langkah, bentuk atau cara untuk mewujudkan  
3) Visi terdiri dari beberapa kalimat/pernyataan saja  
4) Misi dengan sejumlah kalimat/pernyataan yang sangat melebihi banyak kalimat 

/pernyataan misi dapat.  

 

1. Visi SMK Negeri 1 Samarinda 
        ”Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bertaraf internasional, lulusannya berbudi luhur, 

terampil, berjiwa entrepreneur, berwawasan lingkungan berlandaskan Iman dan Taqwa ” 
 

     2. Misi  SMK  Negeri 1 Samarinda 
 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum keunggulan lokal, 
nasional dan Internasional 

2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan keunggulan watak, 
dan budi pekeri yang luhur bangsa Indonesia. 

3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 
4) Menyelenggarakan    pendidikan    dan   pelatihan   yang   mengapresi asikan 

pengembangan lingkungan, iman dan taqwa. 
 
C. Paket Keahlian Akuntansi 
 
Akuntansi adalah suatu ilmu yang mempelajari proses pengidentifikasian transaksi, pencatatan, 
penggolongan, pengikhitisaran dan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan (pihak intern 
dan ekstern). Laporan yang dihasilkan oleh bagian akuntansi  adalah laporan laba rugi, laporan 
perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Untuk 
menghasilkan laporan tersebut, diperlukan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai 
untuk menjalankan profesi tersebut dalam hal ini adalah profesi sebagai tenaga bagian 
akuntansi. 
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Paket Keahlian ini dikhususkan bagi kamu yang suka hitung-hitungan. Paket Keahlian Akuntansi 
akan memberi kamu skill menghitung neraca sampai tata buku keuangan. Paket Keahlian ini 
cocok bagi kamu yang senang kerja kantoran dan menghitung keuangan. 
 
Dalam praktiknya Jurusan Akuntansi memakan banyak waktu dan tenaga tapi kalau dilihat 
prospeknya jurusan ini amat menjanjikan. Lulusannya bisa bekerja di perkantoran pajak atau 
bagian keuangan perusahaan. Untuk kamu yang mau kuliah, Jurusan Akuntansi juga sangat bisa 
untuk jadi dasar kamu sebelum mengambil jurusan manajemen dan Akuntansi di perguruan 
tinggi. 
 
Kompetensi Kelulusan : 

1).   Mengelola bukti transaksi keuangan  
2).   Mengelola buku jurnal  
3).   Mengelola buku besar  
4).   Menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan Jasa  
5).   Menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang  
6).   Menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur  
7).   Menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan berbasis komputer  
8).   Mengelola akuntansi pajak  
9).   Mengelola akuntansi koperasi  
10). Mengelola transaksi perbankan 
11). Komputer Akuntansi ( MYOB)  
 

 
1.   Tujuan Paket Keahlian Akuntansi 

1) Menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai serta sikap 
yang terintegrasi dan kecakapan kerja dalam bidang Akuntansi dengan menerapkan 
kewiraswastaan serta mampu mengadaptasi perkembangan masyarakat yang sesuai 
dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta dapat memenuhi tuntutan dunia kerja masa 
sekarang dan masa yang akan datang. 

2) Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dalam lingkup 
keahlian Bisnis dan Manajemen, khususnya Akuntansi.  

3) Mampu memilih karir, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri dalam 
lingkup keahlian Bisnis dan Manajemen, khususnya Akuntansi. 

4) Menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan 
industri pada saat ini maupun masa yang akan datang dalam lingkup keahlian Bisnis dan 
Manajemen, khususnya Akuntansi. 

5) Menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif. 

 
2.  Mata Pelajaran Paket Keahlian Akuntansi 
   

MATA PELAJARAN 

Kelompok A (Wajib) *) 

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

3 Bahasa Indonesia 

4 Matematika 

5 Sejarah Indonesia 

6 Bahasa Inggris 
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Kelompok B (Wajib) *) 

7 Seni Budaya 

8 Prakarya dan Kewirausahaan 

9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan 

Kelompok C (Peminatan) 

C1.  Dasar Bidang Keahlian *) 

10 Pengantar Ekonomi dan Bisnis 

11 Pengantar Administrasi Perkantoran 

12 Pengantar Akuntansi 

C2.  Dasar Program Keahlian 

13 Simulasi Digital 

14 Etika Profesi 

15 Dasar-dasar Perbankan 

16 Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet 

17 Akuntansi Perusahaan Jasa 

C3.  Paket Keahlian 

Akuntansi 

18 Akuntansi Perusahaan Dagang 

19 Akuntansi Keuangan 

20 Akuntansi Perusahaan Manufaktur 

21 Komputer Akuntansi 

22 Administrasi Pajak 

23 Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

 
3. Bidang Pekerjaan PK Akuntansi: 

 
Paket Keahlian  akuntansi sangat terbuka lebar karena dibutuhkan oleh berbagai perusahaan 
atau instansi seperti: 
 

1). Instansi Pemerintah Maupun Swasta 
2). Koperasi / Bank 
3). Perusahaan Jasa 
4). Perusahaan Dagang 
5). Perusahaan Pabrik 
6). Wirausaha, dan lain sebagainnya  

 
4. Kuliah Lulusan PK Akuntansi 
 

Lulusan SMK dapat melanjutkan kuliah sesuai bidang yang diinginkan baik bidang umum 
maupun kejuruan, terutama pada kelompok sosial. Tentu disesuiakan dengan minat, bakat 
dan kemampuan siswa. Jangan memaksakan diri jika kemampuan Anda kurang. 
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II. PROFIL PAKET KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 
 

 
Image source: http://1.bp.blogspot.com 

 
B. Pendahuluan 
 
Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan lulusannya 
memiliki bekal yang cukup guna bekerja di perusahaan serta menguasai satu bidang pekerjaan 
dari sekin banyak bidang pekerjaan lainnya. Karena saat masih menimba ilmu di SMK, lulusannya 
mendalami setiap bidang studi atau pendidikan kejuruan yang mengarah siap pakai ketika 
memasuki dunia kerja. 
 
Saat ini dan di masa-masa mendatang, jumlah lapangan kerja industri terbilang minim 
jumlahnya, sementara jumlah pengangguran lebih banyak. Dengan adanya SMK, tentu saja akan 
membuka lapangan kerja dengan jumlah SDM yang berpotensi semakin banyak jumlahnya. 
Esensinya, belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) siswa/siswi akan lebih terarah.  
 
Dari sekian banyak alasan memilih sekolah menengah kejuruan, berikut ini 5 (lima) alasan utama 
mengapa anak-anak perlu melanjutkan ke SMK selepas SMP/MTs.  

1. Setiap siswa akan diberi bekal tentang ilmu pengetahuan khusus yang disesuaikan 
dengan minat serta kemampuan masing-masing siswa. 

2. Siswa akan didorong untuk memiliki bakat berwirausaha (memiliki jiwa entrepreneurship) 
atau kewirausahaan. Nantinya, setiap siswa SMK terbiasa memiliki etika serta etos kerja 
yang tinggi. 

3. Siswa SMK senantiasa dibekali landasan (basic) berupa pelatihan kerja/magang atau 
biasa disebut dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

4. Siswa akan diajarkan agar sanggup menentukan pilihan bidang ketrampilan dan keahlian 
yang harus dikembangkan. 

5. Lulusan SMK cepat memperoleh pekerjaan, karena banyak dunia usaha/dunia kerja yang 
menginginkan fresh graduate seperti lulusan SMK.  
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B. Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
 

1. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

2. Menyiapkan siswa agar memiliki kepribadian yang bermoral dan beretika sehingga 
mampu meningkatkan kualitas hidup dan memiliki keahlian yang andal di bidangnya. 

3. Menyiapkan  siswa agar mampu menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi 
4. Menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang terampil produktif untuk dapat mengisi 

lowongan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan. 
5. Memberikan peluang masa depan lebih baik, jika tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi 
 

C. Visi dan Misi SMK Negeri 1 Samarinda 
 
Pengertian Visi adalah cara pandang jauh ke depan mengenai arah dan kemana organisasi, 

lembaga, perusahaan agar mampu eksis, antisipatif dan inovatif.  

Pengertan Misi adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan utama (visi) dari organisasi, 

perusahaan, atau lembaga.  

Perbedaan Visi dan Misi : 

1) Visi adalah tujuan atau gebrakan, masa depan, cita-cita,hal yang ingin dilakukan 
2) Misi adalah langkah, bentuk atau cara untuk mewujudkan  
3) Visi terdiri dari beberapa kalimat/pernyataan saja  
4) Misi dengan sejumlah kalimat/pernyataan yang sangat melebihi banyak kalimat 

/pernyataan misi dapat.  

 
1. Visi SMK Negeri 1 Samarinda 

        ”Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bertaraf internasional, lulusannya berbudi luhur, 
terampil, berjiwa entrepreneur, berwawasan lingkungan berlandaskan Iman dan Taqwa ” 
 

     2. Misi  SMK  Negeri 1 Samarinda 
 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum keunggulan lokal, 
nasional dan Internasional 

2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan keunggulan 
watak, dan budi pekeri yang luhur bangsa Indonesia. 

3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 
4) Menyelenggarakan    pendidikan    dan   pelatihan   yang   mengapresi asikan 

pengembangan lingkungan, iman dan taqwa. 
 
C. Paket Keahlian Administrasi Perkantoran 
 
Paket keahlian ini dulu lebih dikenal dengan nama Sekretaris kemudian berganti nama menjadi 
Administrasi Perkantoran. Walaupun namanya berubah namun yang dipelajari masih sama. Paket 
keahlian Administrasi Pekantoran mempelajari hal-hal yang bersifat administratif  yaitu pekerjaan 
kantor/pekerjaan kesekretariatan seperti cara membuat, cara pengarsipan, sampai etika 
perkantoran, mengatur kas kecil,  



© falahyu.wordpress.com 

Profil Profil Keahlian di SMK Negeri 1 Samarinda                                                                                                   7 

 

 
Lulusan dari SMK Paket Keahlian Administrasi Perkantoran dapat bekerja di berbagai aspek 
perusahaan sebagai tenaga administrasi atau sekretaris. Selain itu lulusan ini juga memiliki 
peluang di pemerintahan atau bahkan sekolah-sekolah.  

Kompetensi kejuruan yang harus dikuasai siswa Administrasi Perkantoran 

1. Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak. 
2. Mengoperasikan aplikasi presentasi. 
3. Mengelola peralatan  kantor. 
4. Melakukan prosedur administrasi 
5. Menangani penggadaan dokumen 
6. Menangani surat/dokumen kantor 
7. Mengelola system kearsipan. 
8. Membuat dokumen. 
9. Memproses perjalanan bisnis. 
10. Mengelola perteman/rapat. 
11. Mengelola dana kas kecil. 
12. Memberikan pelayanan kepada pelanggan. 
13. Mengelola data/informasi di tempat kerja. 
14. Mengaplikasikan administrasi perkantoran di tempat kerja. 

 
1.   Tujuan Paket Keahlian Administrasi Perkantoran 
 

1) Menerapkan dan mengembakan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis 
dengan relasi dengan memperhatikan norma dan lingkungan masyarakat. 

2) Menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi untuk melaksanakan 
tugas secara efektif dan efisien. 

3) Menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, 
mengorganisasi dan mengevaluasi tugas yangmenjadi tanggungjawabnya. 

4) Menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat/dokumen sesuai 
standar operasi dan prosedur untuk mendukung tugas pokok lembaga. 

5) Menerapkan dan mengembangkan pelayanan terhadap relasi sehingga diperoleh manfaat 
masing-masing pihak. 

6) Menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengelola administrasi keuangan 
sehingga segala aspek keuangan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. 
 

2.  Mata Pelajaran Paket Keahlian Administrasi Perkantoran   
 

MATA PELAJARAN 

Kelompok A (Wajib) *) 

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

3 Bahasa Indonesia 

4 Matematika 

5 Sejarah Indonesia 

6 Bahasa Inggris 

Kelompok B (Wajib) *) 

7 Seni Budaya 

8 Prakarya dan Kewirausahaan 

9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan 

Kelompok C (Peminatan) 

C1.  Dasar Bidang Keahlian *) 
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MATA PELAJARAN 

10 Pengantar Ekonomi dan Bisnis 

11 Pengantar Administrasi Perkantoran 

12 Pengantar Akuntansi 

C2.  Dasar Program Keahlian 

13 Simulasi Digital 

14 Otomatisasi Perkantoran 

15 Korespondensi 

16 Kearsipan 

C3.  Paket Keahlian 

Administrasi Perkantoran 

17 Administrasi Kepegawaian 

18 Administrasi Keuangan 

19 Administrasi Sarana dan Prasarana 

20 Administrasi Humas dan Keprotokolan 

21 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

 
 
3. Bidang Pekerjaan PK Administrasi Perkantoran: 
 

1) Pegawaian Kantor bagian Adminisrasi. Menjadi resepsionis, agendaris, mengatur 
rapat dan pertemuan. Mengelola dokumen dan mengadministrasikannya secara efektif 
dan efisien. Handling administrasi keuangan.. Membantu membuat penawaran harga dan 
follow up ke customer. Mendata dan follow up purchase order yang. Membuat faktur. 
Dokumentasi transaksi Membuat laporan - laporan administrasi. Menyusun dan 
mengentry data - data perusahaan. 

2) Staf Administrasi. Membuat rencana, report dan mengevaluasi kerja harian dan 
bulanan untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja yang dipersyaratkan. 
Membuat laporan administrasi marketing. Melakukan pengimputan data dan rekap data. 
Bertanggung jawab pada filling dokumen. Membuat laporan KAS (Harian, Mingguan, 
Bulanan). Membuat laporan BANK (Bulanan). Membuat laporan Hutang dan Piutang. 
Membuat Tagihan ke Costumer. Bertanggung jawab langsung ke Directur. Bekerja sama 
dengan Manager OPS, Pengurus angkutan, Staff Lapangan. 

3) Administrasi Payroll.  Membuat perhitungan – perhitungan hak-hak karyawan sesuai 
dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan, antara lain : Gaji. 

4) Administrasi Produksi Internal. Membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk produksi. 
Membantu follow up barang-barang yang dibutuhkan. Mengingatkan Production Planning 
Inventory. 

5) Accounting Administrasi. Membuat invoce tagihan. Input data dan tax invoice. 
Membuat faktur. Pencocokan data dari Vendor. Bertanggung jawab pada pensortiran 
Orderan, Pencetakan Orderan (PO) Pencetakan Faktur penjualan, & Pencetakan Surat 
Jalan. Bertanggung jawab pada piutang – piutang customer. Bertanggung jawab atas 
arus keluar masuk keuangan perusahaan. Bertanggung jawab pada claim biaya – biaya. 

6) Administrasi Gudang. Melakukan tugas administrasi logistik. Bertanggung jawab dalam 
penerimaan dan pengiriman barang ke seluruh kantor cabang.  
 

4. Kuliah Lulusan Paket Keahlian Administrasi Perkantoran 
 

Lulusan SMK dapat melanjutkan kuliah sesuai bidang yang diinginkan baik bidang umum 
maupun kejuruan, terutama pada kelompok sosial. Tentu disesuiakan dengan minat, bakat 
dan kemampuan siswa. Jangan memaksakan diri jika kemampuan Anda kurang. 

 

 

http://www.jobstreet.co.id/id/job/bisnis-administrasi-1928566?fr=23&src=16
http://www.jobstreet.co.id/id/job/bisnis-administrasi-1928566?fr=23&src=16
http://www.jobstreet.co.id/id/job/administrasi-staff-1928490?fr=23&src=16
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III. PROFIL PAKET KEAHLIAN PEMASARAN 
 

 
Image source: http://smkyaphar.sch.id 

 
 

C. Pendahuluan 
 
Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan lulusannya 
memiliki bekal yang cukup guna bekerja di perusahaan serta menguasai satu bidang pekerjaan 
dari sekin banyak bidang pekerjaan lainnya. Karena saat masih menimba ilmu di SMK, lulusannya 
mendalami setiap bidang studi atau pendidikan kejuruan yang mengarah siap pakai ketika 
memasuki dunia kerja. 
 
Saat ini dan di masa-masa mendatang, jumlah lapangan kerja industri terbilang minim 
jumlahnya, sementara jumlah pengangguran lebih banyak. Dengan adanya SMK, tentu saja akan 
membuka lapangan kerja dengan jumlah SDM yang berpotensi semakin banyak jumlahnya. 
Esensinya, belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) siswa/siswi akan lebih terarah.  
 
Dari sekian banyak alasan memilih sekolah menengah kejuruan, berikut ini 5 (lima) alasan utama 
mengapa anak-anak perlu melanjutkan ke SMK selepas SMP/MTs.  

1. Setiap siswa akan diberi bekal tentang ilmu pengetahuan khusus yang disesuaikan 
dengan minat serta kemampuan masing-masing siswa. 

2. Siswa akan didorong untuk memiliki bakat berwirausaha (memiliki jiwa entrepreneurship) 
atau kewirausahaan. Nantinya, setiap siswa SMK terbiasa memiliki etika serta etos kerja 
yang tinggi. 

3. Siswa SMK senantiasa dibekali landasan (basic) berupa pelatihan kerja/magang atau 
biasa disebut dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

4. Siswa akan diajarkan agar sanggup menentukan pilihan bidang ketrampilan dan keahlian 
yang harus dikembangkan. 

5. Lulusan SMK cepat memperoleh pekerjaan, karena banyak dunia usaha/dunia kerja yang 
menginginkan fresh graduate seperti lulusan SMK.  
 

 
 
 

http://smkyaphar.sch.id/
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B. Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
 

1. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

2. Menyiapkan siswa agar memiliki kepribadian yang bermoral dan beretika sehingga 
mampu meningkatkan kualitas hidup dan memiliki keahlian yang andal di bidangnya. 

3. Menyiapkan  siswa agar mampu menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi 
4. Menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang terampil produktif untuk dapat mengisi 

lowongan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan. 
5. Memberikan peluang masa depan lebih baik, jika tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi 
 

C. Visi dan Misi SMK Negeri 1 Samarinda 
 
Pengertian Visi adalah cara pandang jauh ke depan mengenai arah dan kemana organisasi, 

lembaga, perusahaan agar mampu eksis, antisipatif dan inovatif.  

Pengertan Misi adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan utama (visi) dari organisasi, 

perusahaan, atua lembaga.  

Perbedaan Visi dan Misi : 

1) Visi adalah tujuan atau gebrakan, masa depan, cita-cita,hal yang ingin dilakukan 
2) Misi adalah langkah, bentuk atau cara untuk mewujudkan  
3) Visi terdiri dari beberapa kalimat/pernyataan saja  
4) Misi dengan sejumlah kalimat/pernyataan yang sangat melebihi banyak kalimat 

/pernyataan misi dapat.  

 

1. Visi SMK Negeri 1 Samarinda 
        ”Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bertaraf internasional, lulusannya berbudi luhur, 

terampil, berjiwa entrepreneur, berwawasan lingkungan berlandaskan Iman dan Taqwa ” 
 

     2. Misi  SMK  Negeri 1 Samarinda 
 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum keunggulan lokal, 
nasional dan Internasional 

2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan keunggulan watak, 
dan budi pekeri yang luhur bangsa Indonesia. 

3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 
4) Menyelenggarakan    pendidikan    dan   pelatihan   yang   mengapresi asikan 

pengembangan lingkungan, iman dan taqwa. 
 
C. Paket Keahlian Pemasaran 

Paket Keahlian pemasaran yang dalam bahasa inggris disebut marketing adalah Paket Keahlian 
yang mempelajari basic menjadi seorang marketing. Di Paket Kehalian Pemasaran siswa akan 
mempelajari strategi pasar, kewirausaha, dan membaca peluang di dunia bisnis. 

Tidak sekadar belajar saja, PK Pemasaran juga akan langsung praktik ke lapangan. Bukan hanya 
dari tugas Praktik Kerja Lapangan atau magang, siswa dari PK Pemasaran juga biasanya akan 
disediakan koperasi atau tugas-tugas praktik dalam menawarkan sebuah produk, di SMK Negeri 
1 Samarinda disediakan Mini Market yang kerjasama dengan Alfa Midi. Yang dilihat disini bukan 
kegiatan jual-beli seperti sales tapi bagaimana para siswa memikirkan strategi untuk menjual 
produk mereka. 
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Prospeknya, PK Pemasaran bisa terjun ke dunia kerja sebagai seorang Marketing Junior atau 
bahkan membuka usaha sendiri. Jangan malu, di era Masyarakat Ekonomi ASEAN seperti saat ini 
pasar berkembang secara global dan sebagai siswa PK Pemasaran tentu kamu bisa bersaing 
untuk mencari peluang di dunia bisnis. 

1.   Tujuan Paket Keahlian Pemasaran 

1) Menghasilkan lulusan yang bertaqwa, berakhlak mulia, produktif, adaptif, kreatif dan 
inovatif di bidang Bisnis Manajemen khususnya kompetensi keahlian Pemasaran, serta 
mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 

2) Menjalin kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dengan DU/DI untuk 
pelaksanaan Prakerin siswa guna meningkatkan ketrampilan dan kemampuan siswa. 

3) Meningkatkan kecerdasan yang bermartabat didasari azas kecakapan hidup di bidang 
Bisnis – Pemasaran (Marketing) 

4) Menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang kompeten dibidang pemasaran untuk 
siap bersaing di era global baik untuk hidup mandiri maupun melanjutkan pendidikan 
lebih lanjut. 

5) Menjadikan Kompetensi Keahlian Pemasaran sebagai pusat pendidikan dan pelatihan, 
tempat uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi keahlian pemasaran 

6) Menghasilkan tamatan yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja di 
bidang Pemasaran,baik nasional maupun internasional. 

7) Membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten 
dalam:  

o Memahami prinsip- prinsip bisnis 
o Menata produk 
o Melaksanakan negosiasi 
o Melaksanakan proses administrasi transaksi 
o Melakukan penyerahan/ pengiriman produk 
o Melaksanakan penagihan pembayaran 
o Mengoperasikan peralatan transaksi di lokasi penjualan 
o Menemukan peluang baru dari pelanggan 
o Melaksanakan pelayanan prima ( service excellent) 
o Membuka usaha eceran/ ritel (expansion store opening) 
o Melakukan pemasaran barang dan Jasa 

2.  Mata Pelajaran Paket Keahlian Pemasaran 
   

MATA PELAJARAN 

Kelompok A (Wajib) *) 

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

3 Bahasa Indonesia 

4 Matematika 

5 Sejarah Indonesia 

6 Bahasa Inggris 

Kelompok B (Wajib) *) 

7 Seni Budaya 

8 Prakarya dan Kewirausahaan 

9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan 
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Kelompok C (Peminatan) 

C1.  Dasar Bidang Keahlian *) 

10 Pengantar Ekonomi dan Bisnis 

11 Pengantar Administrasi Perkantoran 

12 Pengantar Akuntansi 

C2.  Dasar Program Keahlian 

13 Simulasi Digital 

14 Analisa dan Riset Pasar 

15 Perencanaan Pemasaran 

16 Pengelolaan Usaha Pemasaran 

17 Strategi Pemasaran 

18 Pemasaran Online 

C3.  Paket Keahlian 

Pemasaran 

19 Prinsip-Prinsip Bisnis 

20 Pengetahuan Produk 

21 Penataan Barang Dagangan 

22 Komunikasi Bisnis 

23 Administrasi Barang 

24 Administrasi Transaksi 

25 Pelayanan Penjualan 

 
3. Bidang Pekerjaan PK Pemasaran 
 

1) Ritel, Toko, Supermarket, Dealer 
a. Pramuniaga (tenaga penjual) 
b. Tenaga Pemasaran 
c. Tenaga Pembelian 
d. Pengelola gudang 
e. Tenaga administrasi penjualan dan pmbelian 
f. Perantara dagang 

2) Pabrikasi : pergudangan, keuangan, distribusi barang 
3) Koperasi : Manager koperasi, pemasaran, pembukuan 
4) Asuransi : staf, debt colector, pencari nasabah 
5) Lain-lain 

 
4. Kuliah Lulusan PK Pemasaran 
 

Lulusan SMK dapat melanjutkan kuliah sesuai bidang yang diinginkan baik bidang umum 
maupun kejuruan, terutama pada kelompok sosial. Tentu disesuiakan dengan minat, bakat 
dan kemampuan siswa. Jangan memaksakan diri jika kemampuan Anda kurang. 
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IV. PROFIL PAKET KEAHLIAN USAHA PERJALANAN WISATA 
 

 
Image source: http://smk17cluring.sch.id 

 
D. Pendahuluan 
 
Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan lulusannya 
memiliki bekal yang cukup guna bekerja di perusahaan serta menguasai satu bidang pekerjaan 
dari sekin banyak bidang pekerjaan lainnya. Karena saat masih menimba ilmu di SMK, lulusannya 
mendalami setiap bidang studi atau pendidikan kejuruan yang mengarah siap pakai ketika 
memasuki dunia kerja. 
 
Saat ini dan di masa-masa mendatang, jumlah lapangan kerja industri terbilang minim 
jumlahnya, sementara jumlah pengangguran lebih banyak. Dengan adanya SMK, tentu saja akan 
membuka lapangan kerja dengan jumlah SDM yang berpotensi semakin banyak jumlahnya. 
Esensinya, belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) siswa/siswi akan lebih terarah.  
 
Dari sekian banyak alasan memilih sekolah menengah kejuruan, berikut ini 5 (lima) alasan utama 
mengapa anak-anak perlu melanjutkan ke SMK selepas SMP/MTs.  

1. Setiap siswa akan diberi bekal tentang ilmu pengetahuan khusus yang disesuaikan 
dengan minat serta kemampuan masing-masing siswa. 

2. Siswa akan didorong untuk memiliki bakat berwirausaha (memiliki jiwa entrepreneurship) 
atau kewirausahaan. Nantinya, setiap siswa SMK terbiasa memiliki etika serta etos kerja 
yang tinggi. 

3. Siswa SMK senantiasa dibekali landasan (basic) berupa pelatihan kerja/magang atau 
biasa disebut dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

4. Siswa akan diajarkan agar sanggup menentukan pilihan bidang ketrampilan dan keahlian 
yang harus dikembangkan. 

5. Lulusan SMK cepat memperoleh pekerjaan, karena banyak dunia usaha/dunia kerja yang 
menginginkan fresh graduate seperti lulusan SMK.  
 

 
B. Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
 

1. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

2. Menyiapkan siswa agar memiliki kepribadian yang bermoral dan beretika sehingga 
mampu meningkatkan kualitas hidup dan memiliki keahlian yang andal di bidangnya. 

3. Menyiapkan  siswa agar mampu menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi 
4. Menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang terampil produktif untuk dapat mengisi 

lowongan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan. 
5. Memberikan peluang masa depan lebih baik, jika tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi 
 

http://smk17cluring.sch.id/
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C. Visi dan Misi SMK Negeri 1 Samarinda 
 
Pengertian Visi adalah cara pandang jauh ke depan mengenai arah dan kemana organisasi, 

lembaga, perusahaan agar mampu eksis, antisipatif dan inovatif.  

Pengertan Misi adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan utama (visi) dari organisasi, 

perusahaan, atau lembaga.  

Perbedaan Visi dan Misi : 

1) Visi adalah tujuan atau gebrakan, masa depan, cita-cita,hal yang ingin dilakukan 
2) Misi adalah langkah, bentuk atau cara untuk mewujudkan  
3) Visi terdiri dari beberapa kalimat/pernyataan saja  
4) Misi dengan sejumlah kalimat/pernyataan yang sangat melebihi banyak kalimat 

/pernyataan misi dapat.  

 

1. Visi SMK Negeri 1 Samarinda 
        ”Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bertaraf internasional, lulusannya berbudi luhur, 

terampil, berjiwa entrepreneur, berwawasan lingkungan berlandaskan Iman dan Taqwa ” 
 

    2.  Misi  SMK  Negeri 1 Samarinda 
 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum keunggulan lokal, 
nasional dan Internasional 

2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan keunggulan watak, 
dan budi pekeri yang luhur bangsa Indonesia. 

3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 
4) Menyelenggarakan    pendidikan    dan   pelatihan   yang   mengapresi asikan 

pengembangan lingkungan, iman dan taqwa. 
 
C. Paket Keahlian Usaha Perjalanan Wisata 
 
Usaha Perjalanan Wisata atau Biro Perjalanan Umum adalah perusahaan yang melakukan 
kegiatan paket wisata dan melakukan kegiatan penjualan ticket/karcis, sarana angkutan dan lain-
lain serta pemesanan sarana wisata dan juga memberikan pelayanan sehubungan dengan 
kegiatan-kegiatan perjalanan wisata. 
 
Bagi kamu yang suka jalan-jalan dan menghasilkan uang maka PK Usaha Perjalanan Wisata 
cocok untuk kamu. Apalagi saat globalisasii, sektor parwisata  merupakan salah satu sarana 
untuk menarik devisa melalui kunjungan wisata bag masyarakat dunia. 
 
Di Paket Keahlian Usaha Jasa Pariwisata ini kamu akan belajar mengenai bagaimana memandu 
wisata melalui bahasa asing. Tidak cuma kaya akan pengetahuan tempat wisata di dunia, PK  
Usaha Perjalanan Wisata juga mengajarkan kamu menjadi pribadi yang baik dan memiliki etika 
dalam melayani jasa pariwisata. Lulusannya bisa bekerja di Biro Perjalanan Umum, Perusahaan 
Penerbangan. Bandar Udara, tour guide, event organizer, bahkan Pramugari.  
Secara mandiri lulusannya dapat membuka Biro Perjalanan Tour & Travel baik secara online 
maupun secara umum. 
 
1.   Tujuan Paket Keahlian Usaha Perjalanan Wisata 
 

1) Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap professional dalam lingkup 
keahlian bisnisdan manajemen khususnya Usaha Perjalanan Wisata.Mampu memilih karir, 
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maupun berkompetensi dan maupun mengembangkan diri dalam lingkupkeahlian bisnis 
dan manajemen khususnya Usaha Perjalanan Wisata. 

2) Menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan 
industri pada saat inimaupun masa yang akan datang dalam lingkup keahlian bisnis dan 
manajemen khususnya UsahaPerjalanan Wisata. 

3) Menjadi warga negara yang produktif, adaptif, efektif dan kreatif.Tujuan KhususSecara 
Khusus tujuan Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak adalah membekali peserta 
didikdengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten untuk:Memasuki 
lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dalam lingkup 
keahlianPariwisata, khususnya Usaha Jasa Pariwisata. 

4) Mampu memilih karir, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri dalam 
lingkup keahlianPariwisata, khususnya Usaha Jasa Pariwisata. 

5) Menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan 
industri pada saat inimaupun masa yang akan datang dalam lingkup keahlian Pariwisata, 
khususnya Usaha Jasa Pariwisata. 

6) Menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif.Jabatan Dan Lingkup 
PekerjaanJabatan tamatan program keahlian ini adalah Pelaksana Jasa Pariwisata  
 

2.  Mata Pelajaran Paket Keahlian Usaha Perjalanan Wisata 
   

MATA PELAJARAN 

Kelompok A (Wajib) *) 

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

3 Bahasa Indonesia 

4 Matematika 

5 Sejarah Indonesia 

6 Bahasa Inggris 

Kelompok B (Wajib) *) 

7 Seni Budaya 

8 Prakarya dan Kewirausahaan 

9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan 

Kelompok C (Peminatan) 

C1.  Dasar Bidang Keahlian *) 

10 IPA Terapan 

11 Pengantar Pariwisata 

C2.  Dasar Program Keahlian 

12 Simulasi Digital 

13 Industri Perhotelan 

14 Sanitasi, Hygiene, dan Keselamatan Kerja 

15 Public Relation 

C3.  Paket Keahlian 

Usaha Perjalanan Wisata 
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MATA PELAJARAN 

16 Pemesanan Tempat 

17 Menghitung Tarif dan Dokumen Pasasi 

18 Perencanaan dan Pengelolaan Perjalanan Wisata 

19 Pemanduan Perjalanan Wisata 

20 
Pengelolaan Meeting, Incentive, Conference, dan 

Exhibition (MICE) 

21 Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

 
3. Bidang Pekerjaan PK Usaha Perjalanan Wisata 

 
1) Usaha Perjalanan Wisata (Retail and Wholesale Travel). 
2) Pemanduan Wisata (Tour Guiding). 
3) Pelayanan Informasi Wisata (Tourism Information Services). 
4) Penyelenggaraan Acara Khusus (MICE) 
5) Menjadi enterpreneur mandiri dengan mendirikan Biro Perjalanan Wisata (BPW), 

Pengelola Obyek Wisata, Travel Consultant, Perusahaan MICE (meeting, incentive, 
conference and exhibition) atau EO (event organizer), dsb 
 

4. Kuliah Lulusan Usaha Perjalanan Wisata 
 

Lulusan SMK dapat melanjutkan kuliah sesuai bidang yang diinginkan baik bidang umum 
maupun kejuruan, terutama pada kelompok sosial. Tentu disesuaikan dengan minat, bakat 
dan kemampuan siswa. Jangan memaksakan diri jika kemampuan Anda kurang. 
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V. PROFIL PAKET KEAHLIAN MULTIMEDIA 
 
 

A. Pendahuluan 
 
Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan lulusannya 
memiliki bekal yang cukup guna bekerja di perusahaan serta menguasai satu bidang pekerjaan 
dari sekin banyak bidang pekerjaan lainnya. Karena saat masih menimba ilmu di SMK, lulusannya 
mendalami setiap bidang studi atau pendidikan kejuruan yang mengarah siap pakai ketika 
memasuki dunia kerja. 
 
Saat ini dan di masa-masa mendatang, jumlah lapangan kerja industri terbilang minim 
jumlahnya, sementara jumlah pengangguran lebih banyak. Dengan adanya SMK, tentu saja akan 
membuka lapangan kerja dengan jumlah SDM yang berpotensi semakin banyak jumlahnya. 
Esensinya, belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) siswa/siswi akan lebih terarah.  
 
Dari sekian banyak alasan memilih sekolah menengah kejuruan, berikut ini 5 (lima) alasan utama 
mengapa anak-anak perlu melanjutkan ke SMK selepas SMP/MTs.  

1. Setiap siswa akan diberi bekal tentang ilmu pengetahuan khusus yang disesuaikan 
dengan minat serta kemampuan masing-masing siswa. 

2. Siswa akan didorong untuk memiliki bakat berwirausaha (memiliki jiwa entrepreneurship) 
atau kewirausahaan. Nantinya, setiap siswa SMK terbiasa memiliki etika serta etos kerja 
yang tinggi. 

3. Siswa SMK senantiasa dibekali landasan (basic) berupa pelatihan kerja/magang atau 
biasa disebut dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

4. Siswa akan diajarkan agar sanggup menentukan pilihan bidang ketrampilan dan keahlian 
yang harus dikembangkan. 

5. Lulusan SMK cepat memperoleh pekerjaan, karena banyak dunia usaha/dunia kerja yang 
menginginkan fresh graduate seperti lulusan SMK.  
 

 
B. Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
 

1. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

2. Menyiapkan siswa agar memiliki kepribadian yang bermoral dan beretika sehingga 
mampu meningkatkan kualitas hidup dan memiliki keahlian yang andal di bidangnya. 

3. Menyiapkan  siswa agar mampu menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi 
4. Menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang terampil produktif untuk dapat mengisi 

lowongan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan. 
5. Memberikan peluang masa depan lebih baik, jika tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi 
 

C. Visi dan Misi SMK Negeri 1 Samarinda 
 
Pengertian Visi adalah cara pandang jauh ke depan mengenai arah dan kemana organisasi, 

lembaga, perusahaan agar mampu eksis, antisipatif dan inovatif.  

Pengertan Misi adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan utama (visi) dari organisasi, 

perusahaan, atau lembaga.  

Perbedaan Visi dan Misi : 

1) Visi adalah tujuan atau gebrakan, masa depan, cita-cita,hal yang ingin dilakukan 
2) Misi adalah langkah, bentuk atau cara untuk mewujudkan  
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3) Visi terdiri dari beberapa kalimat/pernyataan saja  
4) Misi dengan sejumlah kalimat/pernyataan yang sangat melebihi banyak kalimat 

/pernyataan misi dapat.  

 

1. Visi SMK Negeri 1 Samarinda 
     ”Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bertaraf internasional, lulusannya berbudi luhur, 

terampil, berjiwa entrepreneur, berwawasan lingkungan berlandaskan Iman dan Taqwa ” 
 

   2. Misi  SMK  Negeri 1 Samarinda 
 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum keunggulan lokal, 
nasional dan Internasional 

2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan keunggulan 
watak, dan budi pekeri yang luhur bangsa Indonesia. 

3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 
4) Menyelenggarakan    pendidikan    dan   pelatihan   yang   mengapresi asikan 

pengembangan lingkungan, iman dan taqwa. 
 

C. Paket Keahlian Multimedia 
 
Paket Keahlian Multimedia merupakan kompetensi keahlian yang mempelajari tentang 
kompetensi siswa di bidang multimedia. Multimedia merupakan kombinasi teks, gambar, animasi, 
seni, dilengkapi audio video yang di komunikasikan atau disampaikan baik melalui komputer atau 
peralatan manipulasi elektronik dan digital lain. 
 
Di Paket Keahlian Multimedia pada pendidikan SMK kamu akan diajari seputar pengembanagn 
web, pengembangan multimedia, pengembangan permainan, hingga tentang produksi sinema 
dan industri media. 
Tidak hanya belajar secara teori, di SMK Paket Keahlian  Multimedia kamu juga akan diajari 
secara praktik. Karena memang tujuannya adalah memberi keterampilan khusus maka setelah 
lulus kamu tentu akan menguasi Multimedia. 
Di era serba digital seperti saat ini, Paket Keahlian Multimedia sangat banyak dicari. Sebab 
hampir semua perangkat digital membutuhkan seorang multimedia.  

 

1.   Tujuan Paket Keahlian Multimedia 

Membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar kompeten dalam 
bidang: 

1) Mengembangkan citra dan animasi digital. 
2) Mengembangkan halaman (web) interaktif. 
3) Merekam dan menyunting audio-video. 
4) Mengembangkan aplikasi multimedia interaktif. 
5) Membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten: 

 Merakit personal komputer 
 Melakukan instalasi sistem operasi dasar 
 Menerapkan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup (K3LH) 
 Memahami etimologi multimedia 
 Memahami alir proses produksi produk multimedia 
 Merawat peralatan multimedia 
 Mengelola isi halaman web 
 Menerapkan teknik pengambilan gambar  produksi 
 Menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam desain komunikasi visual untuk 

multimedia 
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 Menguasai cara menggambar kunci untuk animasi 
 Menguasai cara menggambar lean-up dan sisip 
 Menguasai dasar animasi stop-motion (bidang datar) 
 Menggabungkan teks kedalam sajian multimedia 
 Menggabungkan gambar 2D kedalam sajian multimedia 
 Menggabungkan fotografi digital kedalam sajian multimedia 
 Menggabungkan audio kedalam sajian multimedia 
 Membuat story board aplikasi multimedia 
 Memahami cara penggunaan peralatan tata cahaya 
 Menerapkan efek khusus pada objek produksi 
 Menyusun proposal penawaran. 

Untuk mempersiapkan peserta didik agar siap memasuki dunia kerja/ dunia profesi maka 
kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara dual system yaitu pembelajaran di sekolah dan di 
Dunia Kerja (DU/DI relevan).  Pembelajaran dilakukan berbasis kompetensi (Competency Base 
Training) dan basis produksi (Production Base Training) dalam bentuk teori, praktek, serta 
proyek. 

Produk-produk aplikasi multimedia seperti Grafis, Animasi, Video, Audio serta Web senantiasa 
diperlukan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat. Misalnya dunia bisnis, hiburan 
(entertaiment), sosial, pemerintahan maupun bidang-bidang yang lain. 

“Pekerjaan bidang Multimedia menuntut adanya kreatifitas dan inovasi tinggi.  Maka agar dapat 
tetap eksis, setiap pelaku kerja (praktisi) dan siswa multimedia (calon praktisi) dituntut untuk 
memiliki karakter-karakter penunjang yang dibutuhkan.  Diantaranya adalah disiplin kerja keras, 
mandiri, bersemangat, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab 

2.  Mata Pelajaran Paket Keahlian Multimedia 
   

MATA PELAJARAN 

Kelompok A (Wajib) *) 

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

3 Bahasa Indonesia 

4 Matematika 

5 Sejarah Indonesia 

6 Bahasa Inggris 

Kelompok B (Wajib) *) 

7 Seni Budaya 

8 Prakarya dan Kewirausahaan 

9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan 

Kelompok C (Peminatan) 

C1.  Dasar Bidang Keahlian *) 

10 Fisika 

11 Pemrograman dasar 

12 Sistem Komputer 
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MATA PELAJARAN 

C2.  Dasar Program Keahlian 

13 Simulasi Digital 

14 Perakitan Komputer 

15 Sistem Operasi 

16 Jaringan Dasar 

17 Pemrograman Web 

C3.  Paket Keahlian 

Multimedia 

18 Desain Multimedia 

19 Teknik Animasi 2 Dimensi 

20 Teknik Animasi 3 Dimensi 

21 Pengolahan Citra Digital 

22 Komposisi Foto Digital 

23 Teknik Pengambilan Gambar Bergerak 

24 Teknik Pengolahan Audio 

25 Teknik Pengolahan Video 

26 Desain Multimedia Interaktif 

27 Kerja Proyek Multimedia 

28 Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

 
3. Bidang Pekerjaan PK Multimedia 

 
Pekerjaan dan atau profesi yang relevan dengan kompetensi yang tertuang di dalam tabel SKKNI 
Bidang Teknologi Infomatika pada jenjang SMK antara lain adalah: 
 
          1).  Pengembang Web  (Web Development) : Pembuat web, Pemelihara web 

2).  Pengembang Multimedia (Multimedia Development) : Pembuat multimedia,  
      Pemelihara Multimedia 
3).  Pengembang Permainan (Game Development) : Pembuat permainan (games),  
      Pembuat media simulasi (simulator) 
 
4).  Rumah Produksi Sinema/Film (Production House) : Pembuat video klip, Penyunting  
      video 
5). Industri Media dan Periklanan (Media and Advertisement) : Pembuat animasi,  
     Pembuat media informasi 
 

4. Kuliah Lulusan PK Multimedia 
 

Lulusan SMK dapat melanjutkan kuliah sesuai bidang yang diinginkan baik bidang umum 
maupun kejuruan, terutama pada kelompok sosial. Tentu disesuiakan dengan minat, bakat 
dan kemampuan siswa. Jangan memaksakan diri jika kemampuan Anda kurang. 
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VI. PROFIL PAKET KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN 
 
 
 

B. Pendahuluan 
 
Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan lulusannya 
memiliki bekal yang cukup guna bekerja di perusahaan serta menguasai satu bidang pekerjaan 
dari sekin banyak bidang pekerjaan lainnya. Karena saat masih menimba ilmu di SMK, lulusannya 
mendalami setiap bidang studi atau pendidikan kejuruan yang mengarah siap pakai ketika 
memasuki dunia kerja. 
 
Saat ini dan di masa-masa mendatang, jumlah lapangan kerja industri terbilang minim 
jumlahnya, sementara jumlah pengangguran lebih banyak. Dengan adanya SMK, tentu saja akan 
membuka lapangan kerja dengan jumlah SDM yang berpotensi semakin banyak jumlahnya. 
Esensinya, belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) siswa/siswi akan lebih terarah.  
 
Dari sekian banyak alasan memilih sekolah menengah kejuruan, berikut ini 5 (lima) alasan utama 
mengapa anak-anak perlu melanjutkan ke SMK selepas SMP/MTs.  

1. Setiap siswa akan diberi bekal tentang ilmu pengetahuan khusus yang disesuaikan 
dengan minat serta kemampuan masing-masing siswa. 

2. Siswa akan didorong untuk memiliki bakat berwirausaha (memiliki jiwa entrepreneurship) 
atau kewirausahaan. Nantinya, setiap siswa SMK terbiasa memiliki etika serta etos kerja 
yang tinggi. 

3. Siswa SMK senantiasa dibekali landasan (basic) berupa pelatihan kerja/magang atau 
biasa disebut dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

4. Siswa akan diajarkan agar sanggup menentukan pilihan bidang ketrampilan dan keahlian 
yang harus dikembangkan. 

5. Lulusan SMK cepat memperoleh pekerjaan, karena banyak dunia usaha/dunia kerja yang 
menginginkan fresh graduate seperti lulusan SMK.  
 

B. Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
 

1. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

2. Menyiapkan siswa agar memiliki kepribadian yang bermoral dan beretika sehingga 
mampu meningkatkan kualitas hidup dan memiliki keahlian yang andal di bidangnya. 

3. Menyiapkan  siswa agar mampu menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi 
4. Menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang terampil produktif untuk dapat mengisi 

lowongan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan. 
5. Memberikan peluang masa depan lebih baik, jika tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi 
 

C. Visi dan Misi SMK Negeri 1 Samarinda 
 
Pengertian Visi adalah cara pandang jauh ke depan mengenai arah dan kemana organisasi, 

lembaga, perusahaan agar mampu eksis, antisipatif dan inovatif.  

Pengertan Misi adalah adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan utama (visi) dari 

organisasi, perusahaan, atau lembaga.  

Perbedaan Visi dan Misi : 

1) Visi adalah tujuan atau gebrakan, masa depan, cita-cita,hal yang ingin dilakukan 
2) Misi adalah langkah, bentuk atau cara untuk mewujudkan  
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3) Visi terdiri dari beberapa kalimat/pernyataan saja  
4) Misi dengan sejumlah kalimat/pernyataan yang sangat melebihi banyak kalimat 

/pernyataan misi dapat.  

 

1. Visi SMK Negeri 1 Samarinda 
        ”Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bertaraf internasional, lulusannya berbudi luhur, 

terampil, berjiwa entrepreneur, berwawasan lingkungan berlandaskan Iman dan Taqwa ” 
 
 2.   Misi  SMK  Negeri 1 Samarinda 
 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum keunggulan lokal, 
nasional dan Internasional 

2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan keunggulan watak, 
dan budi pekeri yang luhur bangsa Indonesia. 

3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 
4) Menyelenggarakan    pendidikan    dan   pelatihan   yang   mengapresi asikan 

pengembangan lingkungan, iman dan taqwa. 
 
C. Paket Keahlian Teknik Komputer & Jaringan 

Teknik Komputer dan Jaringan merupakan ilmu berbasis Teknologi Informasi dan 
Komunikasi terkait kemampuan algoritma, dan pemrograman komputer, perakitan komputer, 
perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak, dan internet. 

Paket Keahlian TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) adalah  Paket Keahlian yang mempelajari 
seluk-beluk dunia komputer dan jaringan komputer, mulai dari cara instalasi SO (Sistem 
Operasi), menangani masalah pada PC, memperbaiki PC, membuat jaringan LAN atau yang 
lainnya, membuat WEB, dan masih banyak lagi.  

Jurusan TKJ sangatlah mudah untuk dipelajari hanya modal kemauan untuk belajar dan belajar. 
Di sekolah Pakaet Kaeahlian ini kamu  jadi banyak tahu mengenai bagaimana memperbaiki PC, 
menginstalasi Jaringan LAN maupun yang lainnya.  

Dari segi peluang kerja setelah lulus sangat banyak peluangnya. Mulai dari menjadi teknisi 
komputer, teknisi jaringan, membuka toko komputer, atau bisa juga membuka warnet sendiri.  
 

1.Tujuan Paket Keahlian Teknik Komputer & Jaringan 

Membekali peserta didik dengan ketrampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten : 

1) Menginstalasi software aplikasi spesifik. 
2) Mengoperasikan software aplikasi spesifik. 
3) Merawat software aplikasi spesifik. 
4) Membangun software aplikasi spesifik 
5) Mengelola usaha di bidang pembuatan software aplikasi. 

 
2.  Mata Pelajaran Paket Keahlian Teknik Komputer & Jaringan 
   

MATA PELAJARAN 

Kelompok A (Wajib) *) 

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
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MATA PELAJARAN 

3 Bahasa Indonesia 

4 Matematika 

5 Sejarah Indonesia 

6 Bahasa Inggris 

Kelompok B (Wajib) *) 

7 Seni Budaya 

8 Prakarya dan Kewirausahaan 

9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan 

Kelompok C (Peminatan) 

C1.  Dasar Bidang Keahlian *) 

10 Fisika 

11 Pemrograman dasar 

12 Sistem Komputer 

C2.  Dasar Program Keahlian 

13 Simulasi Digital 

14 Perakitan Komputer 

15 Sistem Operasi 

16 Jaringan Dasar 

17 Pemrograman Web 

C3.  Paket Keahlian 

Teknik Komputer dan Jaringan 

18 Komputer Terapan 

19 Komunikasi Data 

20 Sistem Operasi Jaringan 

21 Administrasi Server 

22 Rancang Bangun Jaringan 

23 Jaringan Nirkabel 

24 Keamanan Jaringan 

25 Troubleshhoting Jaringan 

26 Kerja Proyek Teknik Komputer dan Jaringan 

27 Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

 
 
3. Bidang Pekerjaan PK Teknik Komputer & Jaringan 

 
Ruang lingkup pekerjaan bagi lulusan Paket Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan adalah : 
 
Lingkup Pekerjaan 
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 Toko Komputer 
 Teknisi komputer 

 
Perkantoran 

 Teknisi komputer 
 Teknisi jaringan 
 Internet Service Provider (ISP) 
 Teknisi jaringan 
 Administrator Jaringan level 1 
 Administrator Jaringan level 2 & 3 

 
Hotel dan Perbankan 

 Teknisi komputer 
 Teknisi jaringan 
 Administrator Jaringan level 1 
 Administrator Jaringan level 2 & 3 

  
Paket Keahlian TKJ memiliki prospek yang sangat baik dalam dunia IT saat ini, karena  sebagian 
besar manusia rata-rata semuanya telah menggunakan komputer /laptop, dengan memiliki 
keahlian teknik komputer dan jaringan kita dapat mengikuti perkembangan jaman dan 
mengambil manfaat dari teknologi tersebut. 
 
Adapun Prospek kerja bagi lulusan Paket Keahlian TKJ diantaranya pula sebagai: 

 system engineer 
 network engineer 
 network professional 
 embedded system engineer 
 robotics engineer 
 control engineer,IT. 

 
Lulusan TKJ dapat bekerja di beberapa sektor seperti : 
1). Swasta ( PT. Telkom PT.INDOSAT,PT.Siemens Indonesia,PT.ericsson Indonesia,dll ) 
2. Pemerintah ( seperti Departemen komunikasi dan informastika,Departemen Tenaga kerja dan 
Transmigrasi, atau di lembaga penelitian yang ada di Indonesia seperti LIPI,BPPT,dll ) 
 
4. Kuliah Lulusan PK Teknik Komputer & Jaringan 
 

Lulusan SMK dapat melanjutkan kuliah sesuai bidang yang diinginkan baik bidang umum 
maupun kejuruan, terutama pada kelompok sosial. Tentu disesuiakan dengan minat, bakat 
dan kemampuan siswa. Jangan memaksakan diri jika kemampuan Anda kurang. 

 
Daftar perguruan tinggi negeri yang terdapat teknik komputer : 
1) Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) 
2) Politeknik Negeri Samarinda 
3) Politeknik Negeri Jember 
4) Politeknik Sriwijaya 
5) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 
 
 

 


