
 

PETUNJUK TEKNIS 

PELAKSANAAN KARYA INOVASI DAN KREASI (KIK) 

DI SMP NEGERI MANBAUL FALAH SINGOJURUH 

BANYUWANGI 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Dalam rangka untuk membekali ketrampilan pada siswa sebagai salah satu 

alternatif membuka peluang usaha apabila nantinya terjun di masyarakat setelah 

mereka tidak bisa mengharapkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang 

pendidikannya adalah hal yang sangat penting. Apalagi bagi sebagian besar siswa 

setelah lulus SMA dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi mungkin 

hanya meneruskan/membantu pekerjaan orangtuanya, mungkin ada yang bekerja 

serabutan, merantau ke kota,bahkan tidak jarang yang rela menjadi pengangguran 

karena tidak memiliki pekerjaan yang memadai. Dengan melihat kenyataan yang 

sering kita jumpai di masyarakat tersebut maka sedini mungkin lembaga satuan 

pendidikan SMP Negeri Manbaul Falah Singojuruh merasa tertarik untuk mengawali 

pemberian keterampilan pada pendidikan formal pada siswa dalam rangka untuk 

menciptakan peluang dengan memberikan tambahan muatan pendidikan melalui 

kegiatan ketrampilan yang bersifat wajib pilihan yang pelaksanaannya di luar jam 

pembelajaran di sekolah. Dari hasil kegiatan keterampilan ini diharapkan para 

siswa yang telah lulus dari pendidikan formal dan tidak dapat melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat mengembangkan keterampilan yang 

telah mereka dapatkan di sekolah dan menyalurkannya dalam bentuk membuka 

usaha, dan yang lebih penting lagi  bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

orang lain di lingkungan tempat tinggalnya.  

Untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan ini tentu akan membutuhkan 

biaya yang sangat besar khususnya untuk penyediaan alat-alat dan bahan-bahan 

yang dibutuhkan. Oleh karena itu sekolah telah membuat hubungan dengan 

lembaga lain yang mau diajak kerjasama dengan membuat MOU yang saling 

menguntungkan, seperti keterampilan pembuatan sablon sudah ada MOU dengan 

SMK NU Manbaul Falah Singojuruh, sedangkan untuk keterampilan tata busana 

(menjahit) para siswa didorong untuk berusaha belajar di lingkungan tempat 

tinggalnya tetapi tetap dalam pemantauan sekolah sebagai pemegang MOU 

dengan pengusaha tailor tersebut. Untuk inovasi makanan ringan  dan tata boga 



dilaksanakan di sekolah dengan bimbingan bapak/ibu guru yang sudah memenuhi 

standar kualifikasi di bidangnya masing-masing.   

Untuk penjaringan peserta dilakukan dengan pemberian angket pilihan pada siswa 

kelas awal yaitu kelas VII yang dilakukan pada awal tahun pembelajaran, sehingga 

masing-masing peserta keterampilan bisa lebih banyak waktu untuk belajar sesuai 

bidang yang dipilih.  

Adapun untuk pengaturan waktu kegiatan keterampilan pembuatan sablon, tata 

busana, inovasi makanan ringan, dan tata boga, masing-masing dilakukan dengan 

pemberian materi teori bertempat di sekolah, dan kegiatan praktik di tempat sesuai 

tempat praktika yang sudah ditentukan masing-masing 1 kali per pekan. 

 

 

B. DASAR HUKUM  

 

1. Undang –undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional : 

2. Pasal 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembang nya potensi peserta 

didik 

3. Pasal 4 ayat (4) bahwa pendidikan di selenggarakan dengan memberi keteladanan. 

4. Permen No 62 Tahun 2014 tentang kegiatan Ekstrakurikuler pada  

5. Undang –undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional : 

6. Pasal 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembang nya potensi peserta 

didik 

7. Pasal 4 ayat (4) bahwa pendidikan di selenggarakan dengan memberi keteladanan. 

8. Permen No 62 Tahun 2014 tentang kegiatan Ekstrakurikuler pada  

 

 

C. TUJUAN  

Tujuan dibuka kegiatan KIK yang didalamnya terdapat keterampilan pembuatan 

sablon, tata busana, inovasi makanan ringan, dan tata boga yang diberikan di luar 

jam pembelajaran di sekolah adalah untuk memberikan bekal keterampilan bagi 

siswa sebagai salah satu alternatif memperoleh peluang usaha atau bekerja, 

sekaligus menciptakan lapangan usaha bagi orang lain di lingkungan tempat  

tinggalnya. 

 

D. SASARAN 

Sasaran Program Karya Inovasi dan Kreasi (KIK) adalah siswa SMP Negeri Manbaul 

Falah Singojuruh. 

 



BAB II 

 

PENGERTIAN, WAKTU PELAKSANAAN DAN BENTUK PELAKSANAAN 

 

 

A. PENGERTIAN 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi; 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi; 

3. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada 

daerah; 

4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ; 

5. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu 

sekolah yang diselengarakan proses belajar mengajar; 

 

B. WAKTU PELAKSANAAN  

Kegiatan dilakukan di luar jam pelajaran sekolah, dengan mengambil waktu 3 hari. 

 

C. BENTUK PELAKSANAAN 

1. Setiap awal tahun pelajaran Tim Kreasi Inovasi dan Kreasi (KIK) merekrut peserta 

KIK yang merupakan bagian dari kegiatan ekstrakurikuler; 

2. Bagian dari kegiatan Karya Inovasi dan Kreasi (KIK) yaitu : Sablon, Tata Busana, 

Inovasi bahan makanan, dan Tata Boga; 

3. Untuk Sablon dan Tata Busana dilakukan kerjasama dengan pihak/lembaga lain 

membuat MOU. Sedang Inovasi bahan makanan, dan tata boga dilakukan di 

sekolah; 

4. Setiap bagian dari kegiatan KIK diberikan 1 (satu) guru sebagai penanggung jawab 

kegiatan ; 

5. Kegiatan Karya Inovasi dan Kreasi (KIK) dilakukan secara Teori dan Praktik, dimana 

teori dilakukan di sekolah, sedangkan praktik dilakukan di tempat yang sudah 

ditunjuk sebagai tempat kegiatan; 

6. Jadwal kegiatan diatur tiap minggu 1 kali pertemuan. 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

1. Masing-masing penanggung jawab melaporkan hasil perkembangan siswa selama 

kegiatan selama 1 (satu) bulan ke Kepala Sekolah; 

2. Kepala Sekolah setiap bulan sekali melaporkan hasil kegiatan Karya Inovasi dan Kreasi 

(KIK) kepada orangtua/walimurid dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. 

 

 

BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI 

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Kepala Satuan Pendidikan Penerima 

Program Karya Inovasi dan Kreasi (KIK) yang dilaporkan berjenjang ke Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten Banyuwangi secara luring dan/atau daring. 

 

BAB V 

PENUTUP 

Program Karya Inovasi dan Kreasi (KIK) di SMP NegeriManbaul Falah Singojuuh dapat 

memberikan manfaat yang lebih besar dan berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan 

di Kabupaten Banyuwangi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plt. Kepala Dinas Pendidikan 

 Kabupaten Banyuwangi 
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