
 
 

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 3 PURWOKERTO 
Nomor :  421.5/ 227/ 2021 

 
Tentang 

PENETAPAN KOMITE SEKOLAH  SMK NEGERI 3 PURWOKERTO  
MASA KERJA TAHUN 2021 - 2022 

 
 

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa dalam melahirkan 
kebijakan operasional dan program pendidikan di SMK Negeri 3 Purwokerto, perlu dibentuk 
Komite Sekolah, dengan keputusan Kepala Sekolah; 

2. Bahwa dalam rangka meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam 
menyelenggarakan pendidikan di SMK Negeri 3 Purwokerto; 

3. Bahwa untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan bermutu di SMK Negeri 3 Purwokerto 

Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 
2. Keputusan Rapat Panitia Pembentukan Komite Sekolah 

 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan dan menunjuk Saudara yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini 

sebagai pengurus dan anggota Komite SMK Negeri 3 Purwokerto  masa kerja  tahun 2021 - 2022. 
 

KEDUA : Tugas, peran, dan fungsi Komite Sekolah pada Diktum PERTAMA  adalah sebagai berikut : 
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan 

pendidikan di satuan pendidikan; 
2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; 
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 

dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; 
4. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu;  
5. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha /dunia industri) 

dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 
6. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan sebagai kebutuhan pendidikan yang  

diajukan oleh masyarakat;  
7. Memberi masukan, pertimbangan dan  rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai : 

a. Kebijakan dan program pendidikan 
b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 
c. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan 

8. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung 
peningkatan di satuan pendidikan 

9. Menggalang dana dari masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di 
satuan pendidikan 
 

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya 
 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
 

 Ditetapkan di  : Purwokerto 
 Pada Tanggal :  1 Januari 2021 
 Kepala Sekolah, 
 
 
 Dra. Niken Malasiyanti 
 Pembina 
 NIP. 19631014 199512 2 002 


