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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

 

 
2.1 Sejarah Umum SMAN 14 Surabaya 

SMAN 14 Surabaya lahir tanggal 8 Oktober 1981, pada saat itu belum 

memiliki gedung sendiri dan terpaksa menempati gedung milik SDN kedung Baruk 

Surabaya sampai tahun 1982. Kemudian unutk tahun 1982 – 1983, untuk kelas X 

bertempat di SDN Kendangsari 3 dan kelas XI di Tenggilis Mejoyo blok KK Rungkut 

Surabaya. 

Baru tahun pada tahun 1983 sampai sekarang secara permanen menempati 

gedung sendiri yang beralamatkan di perum YKP IV Tenggilis Mejoyo blok KK 

Rungkut Surabaya.  

2.1.1 Visi SMAN 14 Surabaya 

Unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertaqwa, 

memiliki kecakapan hidup, berkarakter budaya bangsa yang gemar membaca, 

mencegah kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan serta pelestarian 

lingkungan.  

2.1.2 Misi SMAN 14 Surabaya 

1. Mengoptimalkan pemberdayaan seluruh sumber daya manusia yang ada di Sekolah 

2. Mengembangkan pembelajaran secara efektif berbasis teknologi informasi dengan 

mengoptimalkan potensi siswa 

3. Mengoptimalkan pelaksanaan literasi sekolah 
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4. Meningkatkan kerja tim pencegah pencemaran lingkungan dan pelestarian 

lingkungan 

5. Mengoptimalkan kerja  tim pencegahan kerusakan lingkungan. 

 

 

2.2 Tujuan SMAN 14 Surabaya 

Meningkatkan pelaksanaan MGMP/MGMPS, meningkatkan kompetensi guru 

terhadap penguasaan KTSP sesuai dengan bidang tugasnya, meningkatkan pengadaan 

sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan pendayagunaan perpustakaan sekolah 

untuk mebangkitkan minat baca siswa dan guru. 

 

2.3 Tugas Kepala Sekolah 

Kepala sekolah bertugas sebagai tenaga pengajar dan pendidik Rincian tugas 

kepala sekolah : 

a. Menyusun program tata usaha sekolah 

b. Mengelola  Keuangan  Sekolah 

c. Mengurus administrasi ketenagaan  dan siswa. 

2.4 Tugas Wakasek 

Wakil kepala sekolah bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Sekolah, bertanggung jawab atas  

a. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan program pelaksanaan 

Memantau langsung kegiatan di perusahaan. 

b. Mewakili Kepala Sekolah untuk menghadiri rapat khususnya yang berkaitan 

dengan  masalah pendidikan 
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2.5 Tugas Kesiswaan (BK) 

Bagian  konseling bertugas untuk menemukan penyelesaian masalah yang 

dihadapi oleh siswa. Rincian tugas dari bagian Konseling kesiswaan : 

a. Menyusun program bimbingan 

b. Melaksanakan program bimbingan 

c. Evaluasi pelaksanaan bimbingan 

d. Analisis hasil pelaksanaan bimbingan 

e. Tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

 

2.6 Tugas Bagian Keuangan (TU) 

Bagian keuangan memiliki tugas untuk bertanggung jawab mengenai semua 

pengaturan keuangan di sekolah. Rincian tugas dari Bagian Keuangan yang 

bertanggung jawab atas: 

a. Melakukan pengaturan keuangan sekolah. 

b. Melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program. 

c. Melakukan transaksi keuangan sekolah. 

d. Berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas 

keuangan sekolah. 

e. Mengontrol aktivitas keuangan / transaksi keuangan. 

f. Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan. 

g. Melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen. 

h.  Melakukan Evaluasi keuangan. 
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2.7 Tugas Bagian Humas 

Humas, bertanggung jawab atas: 

a. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua / wali siswa 

b. Membina hubungan sekolah dengan Komite Sekolah 

c. Membina pengembangan hubungan antar sekolah dengan lembaga-lembaga 

pemerintah, dunia usaha - dunia industri, dan lembaga sosial lainnya 

d. Menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala. 

 

 

2.8 Tugas Bagian Sarana dan Prasarana 

Humas, bertanggung jawab atas: 

a. Menyusun program kegiatan sarana prasarana. Membina hubungan sekolah 

dengan Komite Sekolah 

b. Melaksanakan analisis dan kebutuhan sarana prasarana. 

c. Membuat usulan dan pengadaan sarana prasarana. 

d. Memantau pengadaan bahan praktek siswa. 

e. Melaksanakan pendistribusian barang/alat ke unit kerja terkait. 

2.9 Tugas Bagian Pengajar (Guru) 

Guru, bertanggung jawab atas: 

a. Mengajar 

b. Mendidik 

c. Melatih 
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2.10 Struktur Organisi SMAN 14 Surabaya 

Kepala Sekolah

Wakil Kepala 

Sekolah

Tata Usaha

(TU)

Kesiswaan

(BK)
Sarana  Prasana Humas Guru

     

Gambar 2.1 Struktur Organisasi SMAN 14 Surabaya 

(Sumber : SMAN 14 Surabaya) 


