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Kisyanto, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Sidoarjo

SMK di Kota Delta Kian Diminati

R

Sejak awal 2000-an,
Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo
menyatakan

komitmennya untuk
mengembangkan

sekolah vokasi atau
kejuruan. Sidoarjo

Kota Vokasi! Begitu
pernyataan sejumlah

pejabat pemkab terkait
pengembangan

pendidikan di Kota
Delta. Ini wajar karena

Sidoarjo sejak dulu
dikenal sebagai kota

industri.

R
IBUAN pabrik
itu tentu
membutuhkan
tenaga-tenaga

muda, fresh from the oven,
lulusan sekolah vokasi
atau SMK. Belum lagi
usaha kecil dan menengah
(UKM) yang mencapai 206
ribu unit. “Kita masih
punya pengangguran se-
kitar 4,9 persen atau 112 ri-
bu orang. Sekolah Mene-
ngah Kejuruan (SMK) bisa
menjadi solusi,” ujar Wa-
bup Sidoarjo Nur Ahmad
Syaifuddin belum lama ini.

Bagaimana minat para
lulusan sekolah menengah
pertama (SMP) di Kabu-
paten Sidoarjo untuk me-
milih SMK? Berikut pe-
tikan wawancara Radar

Sidoarjo dengan Kisyanto,
ketua Musyawarah Kerja
Kepala Sekolah (MKKS)
SMK Swasta Sidoarjo.

S e k o l a h - s e k o l a h
swasta di Sidoarjo, khu-
susnya tingkat SD, SMP,
dan SMA, sudah sibuk
dengan penerimaan pe-
serta didik baru (PP-
DB). Bagaimana dengan
SMK?

Kalau PPDB secara resmi,
kami belum dapat tembusan
dari cabang dinas. Tapi,
insya Allah, PPDB berjalan
seperti tahun sebelumnya.
Cuma mungkin saja hanya
ada satu gelombang. Setiap
SMK swasta tentu punya ke-
bijakan sendiri dalam kegia-
tan PPDB. Tapi tetap me-
ngacu ke cabang dinas (pen-
didikan dan kebudayaan).

Bagaimana minat
lulusan SMP di Sidoarjo
memilih SMK? Cende-
rung meningkat atau
bagaimana?

Insya Allah, dari tahun
ke tahun selalu meningkat.
Ini menunjukkan bahwa
saat ini SMK-SMK, baik
swasta maupun negeri, su-
dah menjadi pilihan para
orang tua di Kabupaten Si-
doarjo. Makanya, kami
dari Musyawarah Kerja
Kepala Sekolah (MKKS)
SMK Swasta Sidoarjo
meminta dukungan riil

dari pemkab dan DPRD
Sidoarjo. Jangan sampai
ada aturan yang kurang
mendukung perkembangan
SMK di Kabupaten Si-
doarjo.

Kami selaku pengelola
SMK-SMK swasta sempat
dilanda kegalauan terkait
aturan tentang pungutan
kepada peserta didik. Perda
pendidikan itu perlu di-
revisi. Kalau tidak direvisi,
bakal menjadi penyebab
menurunnya daya saing
lembaga pendidikan swas-
ta di wilayah Sidoarjo.

Pengelolaan SMK dan
SMA swasta di Sidoarjo
bisa mandek. Apalagi per-
da pendidikan itu ada be-
berapa poin yang bisa
menghambat pengemba-
ngan pendidikan di ma-
sing-masing sekolah.

Total ada berapa SMK
di Kabupaten Sidoarjo?

Sampai saat ini ada 83
SMK. SMK swasta ada 78
sekolah dan 5 SMK negeri.
Karena itu, kami memer-
lukan dukungan pemkab
dan dewan untuk mengem-

bangkan SMK-SMK swasta.

Kondisi lima SMK ne-
geri boleh dikata sangat
sehat karena anggaran-
nya dari pemerintah.
Bagaimana dengan
SMK-SMK swasta?

Secara umum belum
menggembirakan. Yang
belum sehat sekitar 45
persen. Sisanya 55 persen
termasuk kategori sehat.
Tapi kalau perda
pendidikan itu tidak
direvisi, ya bisa sulit juga.

Kalau memang Sidoarjo

itu dijadikan kota vokasi,
ya dukungan harus
maksimal. Ada pejabat
yang bilang kalau SMA
dan SMK hanya mendapat-
kan hibah blockgrant. Itu
pun kalau dananya sisa.
Nah, yang kami kehen-
daki baik SMA maupun
SMK itu bukan block-
grant. Kami mengingin-
kan bantuan khusus siswa
miskin (BKSM) untuk
anak yang kurang mam-
pu. Selain itu juga minta
insentif untuk guru swas-
ta non-TPP. (sar/rek)

Kisyanto

SERIUS: Para siswa SMK Yapalis Krian mengikuti pelatihan otomotif di Krian.

SMA MUHAMMADIYAH 2 SIDOARJO

Membangun Tradisi Akademik dan Spiritualitas
Keislaman Menuju Sekolah Berkemajuan

SMA MUHAMMADIYAH 2 SIDOARJO

KETENTUAN siswa berasrama yakni siswa kelas
X (untuk tahun pertama), berasal dari luar kota. Bisa
juga dalam kota yang menginginkan berasrama,
mendapatkan ijin dan persetujuan dari orang tua. Ingin
mengembangkan potensi bidang agama dan
akademik.

SMAMDA Boarding School ini mengajarkan siswa
tentang agama Islam tentang penguatan aqidah akhak
yang diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari. Selain
itu mencetak tahfidz, kecakapan dalam berbahasa
Inggris dan memiliki kemampuang di bidang Olimpiade
Sains baik nasional maupun internasional.

Siswa mendapatkan fasilitas tempat tidur dan lemari
pakaian. Makan dua kali sehari, bimbingan belajar
agama dan akademi sesuai program studi. (*)

Membangun Tradisi Akademik dan Spiritualitas
Keislaman Menuju Sekolah Berkemajuan

SMAMDA boarding school dengan pola
pembinaan asrama memiliki posisi yang
sangat strategis untuk mencapai visi dan
misi SMAMDA Sidoarjo. Di samping itu
SMAMDA boarding school merupakan bagian
yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan
siswa di sekolah, hanya dalam pengaturan
asrama mempunyai kurikulum tersendiri.

Siswa SMAMDA Sidoarjo meraih juara II ajang 17th Asia Pacific Information
Communication Technologies Allianve (Apicta) Award 2017 di Dhaka, Bangladesh.

PROFIL

PPDB 2018-2019

PROFIL
SMA Muhammadiyah 2 (SMAMDA) Sidoarjo telah mengalami perjalanan panjang,

berdiri tahun 1976 dengan 6 pendaftar di awal tahun pelajaran. Dengan berbekal
disiplin yang tinggi serta pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan,
menjadikan masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya semakin percaya kepada SMAMDA
Sidoarjo. Kepercayaan ini berkembang hingga 9 tahun terakhir jumlah calon peserta
didika yang mendaftar jauh lebih banyak daripada kuota yang disediakan, sehingga
terjadi seleksi dalam PPDB. Kini jumlah peserta didik SMAMDA Sidoarjo sebanyak
1426 siswa dengan 41 rombongan belajar.

Sampai dengan usianya yang ke 42 SMAMDA Sidoarjo selalu berusaha melakukan
pengembangan dan pembaharuan (develop and reform) di berbagai bidang, baik
sarana prasarana, kurikulum pendidikan dan pembelajaran, sumber daya pelaksana
maupun kultur yang dikembangkan di sekolah. Berbagai langkah riil yang dilakukan
itu diarahkan untuk menjadikan SMAMDA Sidoarjo (SMAMDA the real school), yang
membangun tradidik keilmuan dan spiritual keislaman sehingga dapat mengantarkan
civitas akademika (warga sekolah) menjadi manusia yang berkualitas unggul. Yaitu
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Selain itu menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi, memiliki kecakapan hidup (life skill) sekaligus
mempunyai akhlak yang luhur, santun, dan sholeh.

Dennies, mahasiswa dari Belanda sedang sinau bareng dengan para
siswa.

Siswa SMAMDA
fokus membaca

Al Quran.

Tina Purwono perwakilan
dari Universitas Belanda
bersama Kepala Sekolah
SMAMDA Sidoarjo
Wigatiningsih M.Pd.

PPDB 2018-2019
GELOMBANG I

5 Maret - 7 April 2018
Pendaftaran Online (ppdb.smamda.sch.id)

Jalur bidik misi & prestasi
5 Maret - 12 Mei 2018

Jalur kerjasama, reguler dan
Boarding School
GELOMBANG II

13 Mei-10 Juli 2018
Pendaftaran Online (ppdb.smamda.sch.id)

Boarding School (Kuota 80 siswa)
& Reguler

Alamat: Jln Mojopahit 666B Sidoarjo
61215, Jawa Timur

Telp : 031-8921591, Fax : 031- 8957099
Follow kami di twitter.com/smamda_sda

Facebook.com/smamda
instagram.com/smamdasidoarjo

Asrama
Boarding School

yang dibangun untuk
menciptakan siswa

yang breprestasi
akademik dan

memiliki akhlaqul
karimah.
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