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BAB II 

GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

 

2.1 Profil organisasi  

SMA PGRI SUMENEP sebagai salah satu lembaga pendidikan swasta di 

Sumenep berdiri pada tahun 1982. Sejak awal berdirinya memang diperjuangkan 

oleh para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 

di bawah naungan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah 

(PPLP Dasmen) PGRI Provinsi Jawa Timur. 

Dalam pengabdiannya membina dan mengembangkan Sumber Daya 

Manusia Indonesia khususnya di kabupaten Sumenep, tidak perlu diragukan lagi. 

Sebab, selain memiliki pengalaman selama 27 tahun, turut ambil bagian 

mencerdaskan anak-anak bangsa, saat ini SMA PGRI Sumenep dengan Akreditasi 

B telah berdiri kokoh sebagai lembaga pendidikan yang disegani eksistensi dan 

integritasnya. Terlebih lagi, begitu banyak lulusannya yang saat ini telah berhasil 

berkiprah di lembaga pemerintah maupun swasta dengan menduduki sejumlah 

posisi yang prestisius, termasuk di kepolisian dan TNI. 

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi 

(IPTEK) dan semakin dituntutnya sebuah peradaban moral yang berkekuatan 

Iman dan Taqwa (IMTAQ), kini SMA PGRI Sumenep menjadi lembaga 

pendidikan yang siap mengintegrasikan kemajuan IPTEK dan nilai-nilai IMTAQ 

melalui Kurikulum yang link and Match terhadap tuntutan kehidupan global 

dengan tenaga pengajar muda professional dan berdedikasi. Sehingga di Tahun 

Pelajaran 2008-2009 SMA PGRI Sumenep menyatakan sebagai Tahun School 
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Reform SMA PGRI Sumenep yang berbasis Komputer, berkarakter budaya lokal 

dan berwawasan global. 

2.2 Identitas SMA PGRI Sumenep 

Berikut ini adalah data – data umum mengenai SMA PGRI Sumenep: 

Nama Lembaga :   SMA PGRI Sumenep 

Tahun Berdiri :   1982 

Alamat           :  Jl. KH Mansyur No. 43, Sumenep                

Jawa Timur – Indonesia 

No. Telepon :   (62-328) 661935 

Fax :   - 

E – mail :   - 

Homepage :   http://smapgri-sumenep.sch.id/ 

2.3 Peta lokasi SMA PGRI Sumenep 

 

Gambar 2.3.1 Denah lokasi SMA PGRI Sumenep 



6 
 

 

2.4 Visi dan Misi SMA PGRI Sumenep 

Visi : 

Berbudi pekerti luhur, mantab dalam imtaq, unggul dalam prestasi 

Misi : 

1. Mengembangkan budi pekerti luhur dengan budaya senyum, salam, sapa, 

sopan dan simpatik 

2. Menumbuhkembangkan kegiatan keagamaan (Imtaq) 

3. Meningkatkan komitmen seluruh tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan terhadap tugas pokok dan fungsi. 

4. Menumbuhkembangkan semangat keunggulan dan bernalar sehat kepada 

para peserta didik, guru, karyawan sehingga berkemauan kuat untuk terus 

maju. 

5. Meningkatkan daya saing kompetitif dibidang IPTEK, olah raga, seni dan 

siap bersaing dalam menghadapi Era Global.  




