
 

 

VISI MISI SMK CENDEKIA BATUJAJAR 

A. Visi  

Terbentuknya insan yang berkarakter, berprestasi, peduli lingkungan dan kompeten dalam 

program keahlian manajemen perkantoran, bisnis dan pemasaran serta teknik  

ketenagalistrikan. 

Penjelasan : 

Visi Indikator 

 

Berkarakter 

1. Memiliki sifat dan kepribadian yang baik. 

2. Memiliki karakter religius 

3. Bertanggungjawab 

4. Hidup saling bergotong royong 

5. Hidup saling menghormati antar sesama 

6. Bersikap sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di 

masyarakat 

Berprestasi 

Memiliki hasil pencapaian yang baik dalam bidang akademik 

dan non akademik 

Peduli Lingkungan 

Terwujudnya sekolah yang Harmonis, Indah, Bersih, 

Agamis, Aman dan Rindang  

Kompeten 

1. Cakap dalam kompetensi keahlian Otomatisasi dan Tata 

Kelola Perkantoran, Bisnis Daring dan Pemasaran serta 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik 

2. Memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri 

 

 



 

 

B.  Misi 

1. Membekali dan mengembangkan pengetahuan yang didasari oleh keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam bertindak. 

2. Menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan 8 standar nasional 

pendidikan , berkarakter kebangsaan, kewirausahaan dan berbudaya lingkungan yang 

relevan dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri dan masyarakat. 

3. Membina kerjasama dengan potensi pengembangan sumber daya manusia, inovasi 

tepat guna dan kemajuan dunia usaha dan industri. 

4. Meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan bidang tugasnya. 

5. Mewujudkan kondisi tempat belajar yang kondusif dan representatif 

 

C. Tujuan  

Adapun Tujuan Dari Misi Tersebut Terbagi Kedalam beberapa Poin 

Poin Pertama : 

Membekali dan mengembangkan pengetahuan yang didasari oleh keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam bertindak. 

Bertujuan untuk : membentuk insan religius yang bersikap dan  berperilaku baik sesuai 

dengan nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. 

Poin Ke Dua : 

Menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan , 

berkarakter kebangsaan, kewirausahaan dan berbudaya lingkungan yang relevan dengan 

kebutuhan dunia usaha dunia industri dan masyarakat. 

Bertujuan untuk : 

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan khususnya Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan 

Tata Kelola Perkantoran, Bisnis Daring dan Pemasaran serta Teknik Instalasi Tenaga 



 

 

Listrik kepada para lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama dan sederajat) agar 

mereka memiliki kompetensi pada bidang tersebut dan mampu bersaing secara 

profesional di dunia usaha dan dunia industri.   

2. Menghasilkan wirausahawan dengan bekal yang memadai untuk berhasil dalam 

melakukan usaha mandiri dalam bidang jasa pengadministrasian,  pemasaran dan 

ketenagalistrikan.  

3. Menyiapkan lulusan agar memiliki banyak pilihan karir, mampu berkompetisi dan 

mampu mengembangkan diri dengan keterampilan hidup yang memadai. 

4. Membentuk karakter lulusan yang peduli akan lingkungan. 

5. Menyiapkan lulusan agar menjadi Warga Negara yang produktif, adaptif dan kreatif. 

Poin Ke Tiga 

Membina kerjasama dengan potensi pengembangan sumber daya manusia, inovasi tepat 

guna dan kemajuan dunia usaha dan industri. 

Bertujuan untuk :  

Mempermudah alur informasi dan kordinasi untuk lulusan dalam hal penyerapan tenaga kerja 

di Dunia Usaha dan Dunia Industri  

Poin Ke Empat 

Meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan bidang tugasnya 

Bertujuan untuk :  

Memenuhi standar nasional pendidikan untuk sekolah kejuruan yang sesuai dengan program 

keahlian yang diselenggarakan. 

 Poin Ke Lima 

Mewujudkan kondisi tempat belajar yang kondusif dan representatif 

Bertujuan untuk : 

Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan dapat mengembangkan potensi 

peserta didik.  


