
 

PEDOMAN TEKNIS 

SASTRAJENDRA PUSKOLAH 

(SMP NEGERI 3 MUNCAR JEMPUT ANAK BELAJAR PUTUS SEKOLAH) 

 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu mengalami 

perubahan, perkembangan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di segala bidang 

kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam bidang pendidikan meliputi berbagai 

komponen yang terlibat di dalamnya baik itu pelaksana pendidikan di lapangan 

(kompetensi guru dan kualitas tenaga pendidik), mutu pendidikan, perangkat kurikulum, 

dan sarana prasarana. 

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peningkatan mutu 

pendidikan suatu hal yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di segala 

aspek kehidupan manusia. Sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun global (Mulyasa, 2006:4). 

Memasuki masa era globalisasi, bangsa Indonesia tidak mati-matinya selalu 

melakukan pembangunan disegala bidang kehidupan baik pembangunan material maupun 

spiritual termasuk di dalamnya sumber daya manusia, salah satu faktor yang menunjang 

pembangunan atau peningkatan sumber daya manusia yaitu melalui pendidikan mendapat 

prioritas utama diantaranya adalah Program pemerintah wajib belajar 12 tahun.  

Menindaklanjuti Program pemerintah wajib belajar 12 tahun serta adanya program 

Bupati Banyuwangi ( GARDA AMPUH ), maka Dinas Pendidikan Kabupaten banyuwangi 

menyambut program tersebut dengan tindak lanjut, dan program tersebut diberi nama “ 

SASTRAJENDRA PUSKOLAH yang diartikan SMP Negeri 3 Muncar Jemput Anak Belajar 

Putus Sekolah. 

 



B. TUJUAN INOVASI 

Program inovasi SASTRAJENDRA PUSKOLAH bertujuan untuk membantu anak usia 

sekolah yang terancam putus sekolah disebabkan oleh berbagai faktor seperti: faktor 

keluarga, faktor ekonomi, faktor sumber daya anak, dan faktor lokasi tempat tinggal, 

untuk dapat melanjutkan sekolah dalam menggapai cita - citanya. 

C. MANFAAT YANG DIPEROLEH 

 Bagi Anak 

Dengan adanya program SASTRAJENDRA PUSKOLAH ini maka anak yang terancam 

putus sekolah bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan cita - cita yang di 

inginkannya.  

 Bagi Guru 

Dapat membantu program pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi “GARDA AMPUH" 

dan mensukseskan wajib belajar 12 tahun.  

 Bagi Masyarakat 

Program ini dapat membantu sumber daya manusia (SDM) yang di harapkan sesuai 

dengan tujuan Nasional Bangsa Indonesia “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”  

 

D. RANCANG BANGUN DAN POKOK PERUBAHAN YANG DILAKUKAN 

SASTRAJENDRA PUSKOLAH dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu : 

Mengamati kejadian yang muncul dalam masyarakat, Menganalisis dampak sosial dan 

dampak yang terkait, menjalin komunikasi antar pihak : pemerintah desa, Guru dan 

karyawan, komite sekolah, dan pemerhati. Setelah itu Tim SASTRAJENDRA PUSKOLAH 

berkonsultasi dengan BK di sekolah, jika dirasa perlu, maka berkonsultasi dengan Psikolog.  

Setelah Tim SASTRAJENDRA PUSKOLAH mempunyai data yang valid, kemudian 

menyusun kelompok kerja SASTRAJENDRA PUSKOLAH, menyusun rancangan kerja, 

melakukan aksi sesuai yang direncanakan, mengevaluasinya untuk kemudian melakukan 

tindak lanjut yang diperlukan.  

Adapun   perubahan  yang setelah   diluncurkannya   program   sekolah 

“SASTRAJENDRA PUSKOLAH” ini adalah, sekolah bisa menjalin komunikasi yang baik 

dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan 

oleh anak usia sekolah yang terancam putus sekolah. Sekolah juga diharapkan  mampu 



memberi motivasi anak - anak usia sekolah dilingkungan SMPN 3 muncar untuk tetap 

semangat sekolah.  

E. PEDOMAN TEKNIS 

1. Mengamati dan menampung informasi dan kejadian yang muncul dalam masyarakat 

2. Menganalisis dampak soaial dan dampak yang terkait 

3. Komunikasi antar pihak : pemerintah desa, Guru dan  karyawan, komite sekolah, dan 

pemerhati.  

4. Berkonsultasi dengan BK di sekolah jika diperlukan berkonsultasi dengan psikolog. 

5. Menyusun kelompok kerja. 

6. Menyusun rencana kerja 

7. Melakukan aksi 

8. Mengevaluasi 

9. Tindak Lanjut 

 

F. KRITERIA TEKNIS 

1. Menginventarisir anak usia sekolah yang terancam putus sekolah 

2. Membagi tugas Tim 

3. Melakukan untuk kerja 

4. Evaluasi 
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