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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah Perusahaan   

Dengan niat yang kuat dan disertai cita-cita yang luhur SMK Negeri 10 

Surabaya dapat meningkatkan pengabdiannya kepada masyarakat, tidak hanya 

mencetak tenaga yang berpengetahuan saja tetapi juga ingin mencetak tenaga yang 

memiliki keterampilan yang sekiranya dapat digunakan di masyarakat secara 

langsung. Dengan niat yang luhur tersebut maka Pada tahun 1940 didirikan kursus 

dagang atau sekolah dagang china oleh Lie Boon Sheng dan Soewarno sepuluh 

tahun kemudian tepatnya pada tahun 1950 diubah namanya menjadi SMEPN 

(Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Negeri). Lalu pada tahun 1978 ditingkatkan 

menjadi SMEA 3 Surabaya, SMEA sendiri merupakan singkatan dari Sekolah 

Menengah Ekonomi Atas. Pada tahun 1987 dipindahkan dari Jl. Pawiyatan 11 

Surabaya, ke Keputih Tegal Surabaya. 

Pada tanggal 7 maret 1997 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

mengeluarkan surat edaran dengan nomor surat No. 036/D/1997 tanggal 3 maret 

1997 untuk mengganti nama sekolah dari SMEA 3 Surabaya menjadi SMK Negeri 

10 Surabaya. 

SMK Negeri 10 Surabaya merupakan sebuah sekolah menegah kejuruan 

yang berada di kota Surabaya. Terdapat enam jurusan yaitu Usaha perjalanan 

wisata, Multimedia, Akuntansi, Administrasi perkantoran, Pemasaran dan 

Perbankan. SMK Negeri 10 Surabaya memiliki visi menjadi SMK berprestasi untuk 

menghasilkan tamatan yang beriman dan bertakwa, berdaya saing global, unggul, 

serta berwawasan lingkungan hidup. 
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2.2. Visi dan Misi Perusahaan 

Dalam perkembangan usahanya, setiap perusahaan harus memiliki visi dan 

misi yang dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya 

agar dapat berjalan dengan baik sesuai pedoman yang ada. 

a. Visi dari SMK Negeri 10 Surabaya 

Menjadi SMK Berprestasi untuk menghasilkan tamatan yang beriman dan 

bertakwa, berdaya saing global, unggul, serta berwawasan lingkungan hidup. 

b. Misi dari SMK Negeri 10 Surabaya 

1. Sekolah Berprestasi dengan budaya lingkungan yang bersih dan sehat 

berkomitmen: 

a. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup 

b. Memelihara agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup 

c. Melestarikan fungsi lingkungan hidup 

2. Memelihara SMM ISO 9001 : 2008 

3. Kerja 70%, Kuliah 15% dan Berwirausaha 15% 

4. Trampil, bermutu, beriman dan bertakwa 

5. Etos belajar tinggi, bersemangat dan efisiensi energy 

6. Nyata dalam prestasi, cerdas dan berkepribadian 
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2.3. Identitas SMK Negeri 10 Surabaya 

Berikut ini adalah data – data umum mengenai SMK Negeri 10 Surabaya : 

Nama Lembaga  : SMK Negeri 10 Surabaya 

Tahun Berdiri  : 1940 

Alamat   : JL. Keputih Tegal-Sukolilo, Surabaya 

No.Telepon   : (031)5939581 

Fax    : (031)5939581 

E – Mail   : info@smkn10surabaya.sch.id   

Website   : www.smk10surabaya.sch.id  

 

Gambar 2. 1  Lokasi Sekolah SMK Negeri 10 Surabaya 

  

mailto:info@smkn10surabaya.sch.id
http://www.smk10surabaya.sch.id/
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2.4. Struktur Organisasi 

Untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan diperlukan adanya 

pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan kemampuan 

masing-masing anggota pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2. 2  Struktur Organisasi Pada SMK Negeri 10 Surabaya 

Job Description dari masing-masing bagan struktur organisasi di atas adalah 

sebagai berikut:  

1. Komite Sekolah memiliki tugas untuk:  

a. Memimpin sekolah dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan sekolah. 

b. Memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian. 

c. Mewakili sekolah dalam perkara pengadilan. 

2. Kepala Sekolah memiliki tugas untuk:  
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a. Mengawasi dan melindungi aset sekolah.  

b. Menyusun perencanaan pembelajaraan sekolah setiap tahunnya. 

3. WMM memiliki tugas untuk penjamin dan pengendalian mutu 

4. Waka 1 (Wakil Kepala) memiliki tugas untuk penanggung jawab kurikulum 

dan pembelajaran 

5. Waka 2 (Wakil Kepala) memiliki tugas untuk penanggung jawab sarana 

prasarana dan lingkungan hidup 

6. Waka 3 (Wakil Kepala) memiliki tugas untuk penanggung jawab Kesiswaan, 

OSIS, Kultur, Sekolah, Kesehatan Sekolah, dan Ketertiban. 

7. Waka 4 (Wakil Kepala) memiliki tugas untuk penanggung jawab Kerjasama, 

Humas, Kewirausahaan dan Unit produksi. 

8. Kepala Bagian Badan Konseling memiliki tugas untuk memberikan 

pengarahan terhadap guru-guru BK agar meminimalkan siswa/siswi yang 

melanggar di SMK Negeri 10 Surabaya.  

9. Kepala Administrasi memiliki tugas untuk mengawasi proses transaksi yang 

terjadi di lingkungan SMK Negeri 10 Surabaya seperti pembayaran spp, 

pengeluaran biaya pembelian sarana dan prasarana dsb.  

10. Kepala Laboratorium memiliki tugas untuk menjaga dan merawat isi dari 

seluruh laboratorium yang ada di lingkungan sekolah SMK Negeri 10 

Surabaya. 

11. Penanggungjawab perpustakaan memiliki tugas untuk menjaga sarana dan 

prasarana yang ada di dalam lingkungan perpustakaan. 

12. Kepala MM (Multimedia) memiliki tugas untuk menjaga kualitas ilmu dari 

siswa/siswi jurusan Multimedia. 



10 

 

 

 

13. Kepala UPW (Usaha Perjalanan Wisata) memiliki tugas untuk menjaga 

kualitas ilmu dari siswa/siswi jurusan Usaha Perjalanan Wisata. 

14. Kepala AK (Akuntansi) memiliki tugas untuk menjaga kualitas ilmu dari 

siswa/siswi jurusan Akuntansi. 

15. Kepala PBK (Perbankan) memiliki tugas untuk menjaga kualitas ilmu dari 

siswa/siswi jurusan Perbankan. 

16. Kepala APK (Administrasi Perkantoran) memiliki tugas untuk menjaga 

kualitas ilmu dari siswa/siswi jurusan Administrasi Perkantoran. 

17. Kepala PMSR (Pemasaran) memiliki tugas untuk menjaga kualitas ilmu dari 

siswa/siswi jurusan Pemasaran. 

18. Guru memiliki tugas untuk mengajarkan ilmu yang akan diberikan berdasarkan 

susunan standar pengajaran dari Kemendikbud. 

 


