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Abstrak:SMK Maritim Muhammadiyah Kendari merupakan sekolah yang terletak di jl. imam bonjol, 

Wawombalata, Kec. Mandonga, Kota Kendari Sulawesi tenggara. Merupakan sekolah Menengah 

kejuruan yang memiliki empat jurusan yaitu Nautika Kapal Penangkapan Ikan (NKPI), Agribisnis 

Pengolaan Hasil perikanan (APHP), Teknik komputer Dan Jaringan (TKJ), Teknik Sepeda Motor. 

berhubung sekolah ini baru dibangun pada tahun 2017 dan beroperasi pada tahun 2018, atas dasar itu 

sekolah tersebut masih belum memiliki akreditasi maka dari itu kami dari mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Kendari yang mengikuti program MBKM membantu dalam mempersiapkan 

akreditasi sekolah. Dari hasil survey pengamatan kami masi banyak yang harus di benahi dari segi 

perangkat pembelajaran salah satunya yaitu RPP, MODUL, perlengkapan sekolah (poster presiden RI 

dan wakil Presiden RI, pahlawan indonesia, struktur organisasi sekolah,papan nama ruangan, cover 

map schelter, penataan perpustakaan), penataan lingkungan sekolah. Kesiapan sekolah tersebut sudah 

memenuhi komponen komponen akreditasi sekolah ditinjau dari aspek standar isi, standar kopetensi 

lulusan, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian. Sehingga dengan adanya bantuan kami dari 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari yang mengikuti kegiatan pelaksanaan akreditasi 

diharapkan dapat berjalan dengan lancar. 

Kata Kunci : persiapan, akreditasi sekolah 

Abstract: SMK Maritim Muhammadiyah Kendari is a school located on Jl. Imam Bonjol, 

Wawombata, Kec. Mandonga, Kendari City, Southeast Sulawesi. It is a vocational high school that 

has four majors, namely Fishing Vessel Nautics (NKPI), Fishery Product Processing Agribusiness 

(APHP), Computer and Network Engineering (TKJ), Motorcycle Engineering. since this school was 

only built in 2017 and operated in 2018, on that basis the school still does not have accreditation, 

therefore we from Muhammadiyah Kendari University students who participate in the MBKM 

program help in preparing for school accreditation. From the results of our observation survey, there 

are still many things that need to be addressed in terms of learning tools, one of which is lesson plans, 

modules, school supplies (posters for the president of the Republic of Indonesia and vice president of 

the Republic of Indonesia, Indonesian heroes, school organizational structure, room name boards, 

cover map schelter, library arrangement). ), the arrangement of the school environment. The school's 

readiness has met the components of school accreditation in terms of content standards, graduate 

competency standards, educator standards, and education personnel, facilities and infrastructure 

standards, management standards, financing, and assessment standards. So that with our help from 
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Kendari Muhammadiyah University students who take part in the accreditation implementation 

activities, it is hoped that it will run smoothly. 
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PENDAHULUAN 

 Salah satu cara untuk mengembangkan sumber daya manusia adalah 

melalui jalur pendidikan.pendidikan merupakan upaya sistematis untuk pembebasan 

yang permanen dan bermacam macam keterbelengguan (terbelenggu oleh 

kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, kesengsaraan, dan lain-lain). Pemanfaatan 

dan pengembangan sumber daya manusia perlu di selenggarakan secara menyeluruh, 

dan terpadu di berbagai bidang, terutama pada pendidikan dan latihan tenaga 

kejuruan. 

 Pendidikan kejuruan  adalah pendidikan yang dirancang untuk 

mengembangkan keterampilan, kemampuan/kecakapan, pemahaman, sikap, 

kebiasaan-kebiasaan kerja, dan apresiasi yang diperlukan oleh pekerja dalam 

mamasuki pekerjaan dan membuat kemajuan-kemajuan dalam pekerjaan penuh 

makna dan produktif (Adhikary, P.K.,2005). Pendidikan menengah kejuruan 

mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta 

mengembangkan sikap profesional. Pendidikan kejuruan merupakan upaya 

mewujudkan peserta didik menjadi manusia produktif, untuk mengisi kebutuhan 

terhadap peranan peranan yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi 

masyarakat. Pendidikan menengah kejuruan di kelompokan dalam bidang kejuruan 

didasarkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia 

industri/dunia usaha, ketenagakerjaan baik secara nasional, ragional maupun global, 

kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan upaya upaya pelestarian warisan 

budaya. Kemudian bidang bidang tersebut dibagi lagi dalam program program 

keahlian. Saat ini jenis keahlian (program keahlian) yang sudah di kembangkan 

sekolah menengah kejuruan diseluruh indonesia terdapat 115 program keahlian. 

Salah satu bidang kejuruan tersebut bidang adalah bidang maritim yang lebih spesifik 

dikenal dengan kelautan dan perikanan. Sektor kelautan dan perikanan merupakan 

salah satu sektor andalan dalam pembangun yang dapat dioptimalkan pengelolaanya 

untuk mendatangkan devisa. Pengembangan sektor ini adalah suatu langka yang 

tepat mengingat wilaya negara indonesia hampir 70% wilayahnya merupakan 

perairan. Sumber daya yang dihasilkan oleh suatu lembaga pendidikan sangat di 

pengaruhi oleh sumber daya pendidikan (instrumental input) yang terdiri dari atas 

kurikulum, guru, administrasi, laboratorium, perpustakaan dan sarana dan prasarana, 

dan masukan lingkungan (inveromnetal input) seperti potensi alam yang ada. Potensi 

kelautan dan perikanan yang ada dapat dikembangkan melalui jalur pendidikan, 

dengan didirikannya sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Maritim yang dapat 



menghasilkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang diharapkan mampu 

bersaing di pasar global pada level menengah. Pembangunan SMK Maritim ini 

sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang 

pengelolaan sumber daya kelautan dengan harapan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, yang dapat menjadi tumpuan bagi ketahanan masyarakat 

NKRI di bidang ekonomi. 

 Secara administrasi lokasi rencana pembangunan kampus sekolah 

menengah kejuruan (SMK Maritim Mumammadiyah Kendari) bearada pada 

kelurahan wawombalata Kec.Mandonga Kota Kendari jarak lokasi rencana 

pembangunan SMK sekitar 3km dari pusat kota kendari yang berada pada sekitar 

jalan poros mandonga-batugong. Lokasi kegiatan dapat diakses dengan kendaraan 

angkot mandonga –labibia dengan biaya sewa reguler Rp.5.000 selain itu juga dapat 

dijangkau dengan kendaraan ojek motor degan biaya Rp.7.000 sampai Rp.10.000 

dari pusat kota kendari lahan yang akan ditempati pembangunan kampus SMK 

merupakan lahan milik perserikatan muhammadiyah yang telah dibebaskan sejak 

tahun 2014 seluas 43.577m2.jenis pemanfaatan lahan tersebut merupakan lahan 

perkebunan sampai hutan sekunder. Adapun dukungan dari masyarakat dan instansi 

disekitar kelurahan wawombalata kecamatan mandonga dan sekitarnya terhadap 

rencana pembangunan SMK maritim Muhammadiyah Kendari secara moril sangat 

besar dukungan secara pribadi dan institusi juga diberikan bapak Ir.H.Abdul Jabbar 

Toba anggota dewan perwakilan daerah (DPD) provinsi sulawesi tenggara yang 

bersediah memberikan dukungan moril dan materil dalam pembangunan SMK 

Maritim Muhammadiyah Kendari. 

 SMK Maritim Muhammadiyah kendari di bangun pada tahun 2017 yang 

terletak di jl. imam bonjol, Wawombalata, Kec. Mandonga, Kota Kendari Sulawesi 

tenggara. Pimpinan wilayah muhammadiyah sulawesi tenggara Prof. Dr. H. 

Abdullah Alhadza, MA selaku wakil Ketua dan adapun Pengurus Yayasan 

Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Maritim Muhammadiyah Kendari yaitu: 

PEMBINA 

1. Prof. Dr. H. Abdullah Alhadza, M.A. 

2. H. Akhmad Aljufri 

3. Prof. Dr. Muhammad Nurdin, M.Sc. 

4. Prof. Dr. H. Anwar Hafid, M.Pd. 

5. Dr. H. Musadar Mappasomba, S.P.,M.P. 

PELAKSANA HARIAN 

1. Dr. H. Nur Alim, M. Pd. 

2. Amir Mahmud, S Pi.,M. P. 

3. Dr. M. Arzal Tahir, ST.,M. Si. 

4. Dr. Syahrul, S.Pd., M.Pd. 

5. Dr. Ridwan Deluma, S.Pd., M.Pd. 



6. Dr. Rasyid, S.Pd., M.Pd. 

 Mereka yang saat ini menjadi pembina dan pengontrol di SMK Maritim 

Muhammadiyah Kendari sebab Merupakan sekolah Menengah kejuruan yang 

memiliki empat jurusan yaitu Nautika Kapal Penangkapan Ikan (NKPI), Agribisnis 

Pengolaan Hasil perikanan (APHP), Teknik komputer Dan Jaringan (TKJ), Teknik 

Sepeda Motor. 

 Maka dari itu tujuan kami berada di SMK Maritim Muhammadiyah 

Kendari adalah untuk membantu mempersiapkan keperluan dalam kegiatan 

akreditasi sehingga dapat berjalan dengan lancar baik dalam materi, ide, gagasan, 

tenaga., Tak terlepas akreditasi untuk penunjang kelayakan sebuah sekolah dalam 

bersaing dalam dunia pendidikan dan mendorong integritas sekolah. 

Metode pengabdian 

Pelaksanaan kegiatan pengabdiaan ini di laksanakan mulai waktu, pada tanggal 1 

Juni – 13 oktober 2021, sedangkan waktu Akreditasi berlangsung pada tanggal 14 – 

16 agustus 2021. Proses pelaksanaan pengabdiaan kegiatan akreditasi menggunakan 

pedekatan kualitatif dimana terlibat secara langsung atas sebuah fonemena atau 

kegiatan yang dimana terdiri dari beberapa langkah yang meliputi: (1.) Observasi 

Lapangan, ( 2.) Persiapan,  (3.) pelaksanaan, (4) hasil.  

Pembahasan   

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan 

pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada 

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat (22). Akreditasi madrasah 

adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program 

pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat 

kelayakan dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri 

dan professional atau yang disebut BANS/M (Badan Akreditasi Nasional– 

Sekolah/Madrasah). Akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu 

berbasis fakta. Asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai realitas, tanpa 

ada manipulasi. Akreditasi dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan mutu dalam 

bidang pendidikan, sebagai tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas yang 

mencakup seluruh aspek pendidikan baik berupa ilmu pengetahuan, administrasi 

maupun tenaga pendidik dan kependidikan. Penyetaraan kualifikasi juga merupakan 

aplikasi dari akreditasi yaitu dengan diadakannya akreditasi, maka perbedaan antara 

madrasah negeri dengan madrasah swasta tidak jauh berbeda. Bahkan status sebuah 

lembaga pendidikan negeri maupun swasta tidak dijadikan masalah yang berarti 

apabila sudah tertera status ter-akreditasi lembaga pendidikan tersebut. 

Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam pasal 60 menegaskan bahwa: 1) Akreditasi dilakukan untuk 

ZEAL
Textbox
Juli



menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal 

dan non formal pada tiap jenjang dan jenis pendidikan, 2)Akreditasi terhadap 

program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah/lembaga mandiri yang 

berwenang sebagai akuntabilitasi publik, 3)Akreditasi dilakukan atas dasar yang 

bersifat terbuka, 4) ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

1, 2, 3 diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Tujuan akreditasi madrasah ialah untuk 

memproleh gambaran keadaan dan kinerja madrasah guna menentukan tingkat 

kelayakan suatu madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan. Akreditasi ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah 

dalam menyelenggarkan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai 

alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di 

madrasah. 

Proses pelaksanaan tim Akreditasi tersebut berasal dari Badan Akreditasi 

Provensi yang turun lansung menunjau kesiapan dan melaksanakan akreditasi di 

SMK Maritm Muhammadiyah Kendari yang berlansung selama tiga hari. Adapun 

tindak lanjutnya berupa perencanaan dan evaluasi.  

Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang akan dilakukan agar 

pelaksanaan akreditasi di SMK Maritim Muhammadiyah Kendari berjalan dengan 

baik, yaitu: 

a. Observasi lapangan 

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang 

ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas 

perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan penginderaan 

Suharsimi Arikunto (2010:199). 
Yang di lakukan pertama untuk persiapan akreditasi di SMK Maritim 

Muhammadiyah Kendari kami melihat kondisi lingkungan sekolah, 

mulai dari halaman kantor sekolah, halaman kelas, serta keadaan kantor 

dan kelas yang meliputi sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. 

b. Persiapan 

Persiapan adalah perlengkapan dan persediaan (untuk sesuatu). Arti 

lainnya dari persiapan adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bersiap-

siap atau mempersiapkan, (KBBI). 

Persiapan yang dilakukan dimana melakukan penyiapan berkas-berkas 

yang dibutuhkan dalam kegiatan akreditasi sekolah, seperti membantu 

untuk menyiapkan perangkat pembelajaran (Mengedit dan memprint 

rpp, modul pembelajaran,  membuat daftar keseluruhan nama siswa, 

melakukan dokumentasi guna sebagai lampiran berkas sarana 

pendukung proses pembelajaran, membantu merevisi MoU antara 

sekolah dan mesjid, membuat dan memprint cover untuk arsip map 



snelhecter, melakukan scanner sertifikat prakerin, soal ulangan, kisi-kisi 

ulangan). 

 Penataan lingkungan sekolah yang berupa taman sekolah yang 

dimana rumput liar yang harus di potong sehingga lingkungan menjadi 

asri dan nyaman untuk siswa dan guru-guru disekolah sependapat 

dengan pernyataan Imam Supardi menyatakan “lingkungan adalah 

jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada 

didalam ruang yang kita tempati”. Menurut pengertian lain “adalah 

mencakup segala material dan stimulus didalam dan diluar individu baik 

yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosio kultural”. 

 Penataan dan membersihkan ruangan kantor, perpustakaan yang 

masih minim buku serta sarana yang belum memadai dari inisiatif kami 

memperbaharui perpustakaan serta menata buku-buku agar kelihatan 

rapi dari segi bentuk dan keindahan, adapun poster presiden RI dan 

wakil Presiden RI yang harus di pasang diruangan kantor dan dikelas 

kelas, tak terlepas pula foto pendiri gerakan muhammadiyah KH Ahmad 

Dahlan dan dibarengi foto-foto pahlawan indonesia, dan kami 

sekelompok membuat tempat bendera merah putih, bendera IMM, 

bendera Tapak suci, bendera HMI. Adapun ruangan yang di tata agar 

bersih dan rapi dan nyaman untuk dipersiapkan akreditasi sekolah di 

SMK Maritm Muhammadiyah Kendari yaitu: 

 

No Nama Ruangan/ Area 

Kerja 

Jumlah 

Ruangan 

Luas/Ruangan 

(m2) 

Total Luas 

(m2) 

A. Ruangan Teoi dan Laboratorium 

1. Ruang Kelas 9 90 810 

2. Ruang Lab. Fisika 1 70 70 

3. Ruang Lab. Kimia 1 70 70 

4. Ruang Lab. Biologi 1 70 70 

5. Ruang Lab. Komputer 1 70 70 

6. Ruang Perustakaan 1 225 225 

B. Ruang Praktek 

B1 Program Keahlian : Teknologi Penangkapan Ikan 

1. Ruang Bengkel Kapal 

dan Mesin Kapal 

Perikanan 

1 100 100 

2. Ruang Alat Tangkap 

Perikanan  

1 100 100 

3. Ruang Nautika Kapal 

Perikanan 

1 100 100 



B2 Program Keahlian : Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya 

1. Ruang Praktek Pakan 1 100 100 

2. Tambak Prktek 4 25 100 

3. Heachery 1 100 100 

B3 Program Keahlian : Agribisnis dan Pengolahan Hasil Perikanan  

1. Ruang Praktek 

Pengolahan Produk 

1 100 100 

2. Ruang Praktek Mutu 

Hasil Perikanan  

1 100 100 

C. Ruang Penunjang  

1. Ruang Kepala Sekolah 1 12 12 

2. Ruang Wakil Kepala 

Sekolah 

1 12 12 

3. Ruang Guru Umum 1 50 50 

4. Ruang Guru Keahlian 1 50 50 

5. Ruang Administarasi 

Pelayanan 

1 50 50 

6. Ruang Osis 1 50 50 

7. Ruang Gudang 1 50 50 

8. Ruang Satpam 1 25 25 

9. Ruang Toilet 4 24 144 

10. Ruang Server Internet 1 50 50 

11. Ruang UKS 1 25 25 

12. Ruang Kantin 1 100 100 

13. Ruang BP/BK 1 18 18 

14. Ruang Selasar 3 50 150 

Total 2910 

 

Sebab Kenyamanan   dan   perasaan   nyaman   adalah   penilaian   

komprehensif seseorang  terhadap  lingkungannya.  Kenyamanan  tidak dapat  

diwakili  oleh  satu angka tunggal. Manusia menilai kondisi lingkungan 

berdasarkan rangsangan yang masuk  ke  dalam  dirinya  melalui  keenam  

indera  melalui  syaraf  dan  dicerna  otak untuk  dinilai.  Dalam  hal  ini  yang  

terlibat  tidak  hanya  masalah  fisik  biologis, namun   juga   perasaan.   Suara,   

cahaya,   bau,   suhu   dan   lain-lain   rangsangan ditangkap  sekaligus,  lalu  

diolah  oleh  otak.  Kemudian  otak  akan  memberikan penilaian  relatif  

apakah  kondisi  itu  nyaman  atau  tidak.  Ketidaknyamanan  di  satu faktor 

dapat ditutupi oleh faktor lain. (Satwiko, 2009:21-22). 

c. Pelaksanaan  



Peaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan 

semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan 

dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang 

akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu 

dimulainya (Rahardjo Adisasmita, 2011). 

          Pelaksanaan dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 14 agustus 2021, 

yang berlansung selama 3 hari yaitu sampai senin 16 agustus 2021. Adapun 

itu pelaksanaannya berjalan dengan lancar dengan sesuai harapan tampa 

adanya kendala-kendala dalam proses Akreditasi di SMK Maritim 

Muhammadiyah Kendari. Yang terlibat pada saat pelaksanaan Akreditasi 

yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan siswa 

itu sendiri serta alumni dari SMK Maritim Muhammadiyah Kendari. 

 

HASIL 

Pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik di SMK Maritim 

Muhammadiyah Kendari dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, (1) mengikuti 

sosialisasi akreditasi sekolah yang diadakan oleh pengawas oleh dinas pendidikan 

kota kendari.pada saat sosialisasi tersebut sekolah diberikan instrumen akreditasi 

serta diberikan penjelasan dari setiap poin yang ada,(2)melakukan checklist pada 

instrumen akreditasi yang diberikan oleh pengawas.pengisian atau checklist 

instrumen dilakukan sesuai target tinggi yang dimiliki sekolah serta disesuaikan 

melalui data evaluasi diri sekolah (EDS),(3) melakukan persiapan data yang 

dijadikan sebagai bukti fisik.data atau dokumen yang digunakan untuk akreditasi 

ada yang disiapkan jauh jauh sebelum akreditasi dan ada juga yang disiapkan 

menjelang akreditasi dan (4) melaksanakan pemenuhan bukti fisik sesuai poin yang 

ada di instrumen akreditasi. Baik fisik yang digunakan untuk melengkapai setiap 

point dalam instrumen bisa berupa dokumen serta berupa foto. Dengan 

terlaksananya Akreditasi maka hasilnya di evaluasi ulang yang mana membutuhkan 

waktu  2 bulan agar hasilnya bisa keluar, tak terlepas pula hasilnya memuaskan dari 

segi penataan ruangan dan lingkungan sudah tertib, rapi, nyaman, indah guru-

gurupun terbantu dengan perbaikan RPP yang sesuai kurikulum. Pengalaman yang 

di dapatkan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari Fakultas Keguruan 

Dan Ilmu Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan mulai dari ilmu, wawasan, 

pemikiran matang,   Hasil capaian yang telah dilaksanakan akreditasi di SMK 

Maritim Muhammadiyah Kendari sangat memuaskan dengan memperoleh predikat 

Akreditasi (B). 

 

 

 



SIMPULAN 

 Di dapati bahwa masih ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi mulai 

dari segi sarana dan prasarana yang masih belum memadai, serta perangkat 

pembelajaran, kurikulum, strategi pemasaran sekolah, lingkungan yang kurang asri, 

dan proses pembelajaran yang kurang efektif, Terlepas dari pelaksanaan akreditasi 

berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan yang menganggu proses kegiatan 

akreditasi sekolah.  Hasil dari persiapan akreditasi di SMK Maritim 

Muhammadiyah Kendari cukup memuaskan bagi sekolah dan mahasiswa yang 

terlibat dalam persiapan akreditasi yang mana hasilnya memperoleh Predikat 

Akrditasi (B). 
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