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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT kami ucapkan atas rahmat dan

karunia-Nya sehingga Rencana Program Kerja Pengembangan Website dan

Media Sosial di SMK Perintis Adiluhur ini dapat terselesaikan, dengan

maksud agar menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada :

1. Bapak Amin Mufroil, S.Pd., MM.Pd. selaku Kepala SMK Perintis

Adiluhur

2. Bapak Dadang Sinatra, S.Pd Selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum

SMK Perintis Adiluhur

3. Serta seluruh Staf maupun rekan pendidik SMK Perintis Adiluhur

Dengan dedikasi, dan konsistensi yang sangat penting untuk realisasi

rencana program kerja ini, sehingga harapan Rencana program kerja ini

dapat menja di acuan kegiatan selama periode pembuatannya. Saran dan

masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk

perbaikan maupun penambahan demi kemajuan dimasa yang akan datang.

Adiluhur, Juli 2021

Penyusun



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tim pengembang website dan media sosisal adalah suatu tim yang

berperan dalam mengkomunikasikan seluruh informasi kepada segenap

stakeholder SMK Perintis Adiluhur dan masyarakat luar melalui media

online. Tim ini memfasilitasi seluruh publikasi informasi yang meliputi

publikasi kegiatan, sosialisasi, promosi dan dokumentasi kegiatan baik

berupa foto maupun tulisan

Dalam menjalan kanperannya, tim pengembang website dan media

sosisal mengemas publikasi dengan cara yang menarik dan mudah

dipahami. Selain itu, tim ini juga memfasilitasi hubungan SMK Perintis

Adiluhur dengan pihak luar melalui website dan media sosial yang

dikelolanya.

B. Tujuan Pengembang Website
Tim pengembang website dan media sosial bertujuan untuk

memperkenalkan dan mempromosikan SMK Perintis Adiluhur di dalam

dan di luar kampus, dengan memberikan info, pengumuman, sosialisasi

setiap harinya melalui berbagai media sosial seperti facebook, twitter,

instagram, youtube serta website sekolah. Adapun tujuan dari promosi

yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Agar informasi sekolah dapat diperoleh dengan mudah dimana saja

dan kapan saja.

2. Meningkatkan tali silaturrahmi antara alumni dengan alumni, alumni

dengan staff pengajar, antara staff dengan orang tua/wali.



3. Memudahkan sekolah dalam menggali dana dari berbagai sumber,

terutama dari para alumni yang telah sukses dan tersebar di berbagai

belahan nusantara bahkan Dunia.

4. Meningkatkan kredibilitas sekolah di mata masyarakat dalam

kesungguhannya meningkatkan kualitas pendidikan.

C. Visi, Misi, danTujuanSekolah
1. Visi Sekolah

BERKOMPROMI (Beriman, Kompetitif, Produktif, Mandiri, dan

Inovatif)

2. Misi Sekolah
a. Mengembangkan kepribadian peserta didik secara utuh untuk

menjadi manusia yang berimaan dan bertaqwa.

b. Memilik isi sistim pembelajaran berbasis kompetensi.

c. Menyiapkan tamatan yang kompeten di bidangnya dan mampu

bersaing di lapangankerja.

d. Membangun jiwa wirausaha yang handal, produktif dan mandiri.

e. Mengembangkan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan

iptek dan dunia usaha.



BAB II
PROGRAM KERJA WEBSITE

A. Program Kerja Pengembangan Website dan Media Sosial di SMK
Perintis Adiluhur
No Kegiatan Pelaksanaan
1 Menerbitkan SK Pengelola

Website

Dilaksanakan bulan Mei dalam satu

tahun sekali

2 Rapat evaluasi Program

Kerja Pengelolaan Website

Dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan

dan Pelaksanaan kegiatan ini diadakan

pertemuan setiap 3 bulan sekali

3 Pengecekan masa Berlaku

Hosting dan domain

Dilaksanakan dalam 1 Tahun sekali pada

bulan Juli

4 Upgrade system Keamanan

dan versi website

Dilaksanakan di setiap bulan untuk

menjaga terjadi bug dan malware pada

website

5 Pengecekan Regulasi

Website

Dilaksanakan pada setiap bulan untuk

mengecek perkembangan website dan

media social yang telah berjalan

6 Backup data Website Dilaksanakan dalam 4 kali dalam 1 tahun

7 Input berita/ Konten Dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu

(jadwal terlampir)

8 Input/ upgrade data halaman

website

Dilaksanakan setiap 1 bulan sekali

9 Pengecekan fungsi menu

pada Website

Dilaksanakan 2 bulan sekali dalam 1

tahun, gunanya untuk menambahkan

menu menu yang di anggap perlu dan

baik untuk perkembangan website dan

lain sebagainya

10 Pengkondisian EBook

Website SMK Perintis

Dilaksanakan setiap bulan sekali untuk

mencari dan menguploud buku buku



referensi EBook untuk di website

Sekolah

11 Perawatan dan

Pengkondisian Akun E

Learning Management

Systim

Dilaksanakan dua bulan sekali, untuk

pengecekan tugas dan materi guru yang

telah di uploud dan di berikan kepada

siswa. Perawatan ini secara berkala baik

bagi siswa maupun bagi guru untuk

menghindari error pada akun LMS

12 Maintenance Website dan

akun Sosial Media

Perawatan website dan akun media

social akan dilaksanakn dalam waktu 3

kali dalam 1 tahun supaya terhindar dari

bahaya hacker dan lain sebagainya

13 Sosialisasi pendaftaran

ELearning Management

Systim

Dilaksanakan dua kali dalam 1 tahun,

gunanya untuk mendata siapa yang

sudah dan yang belum mempunyai akun

lms untuk KBM Online di rumah

14 Penambahan Kelengkapan

Alat Website dan Media

Sosial

Dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun guna

menunjang performa website dan media

social sekolah

15 Pengembangan Youtube

dan Facebook

Dilaksanakan dalam setiap guna supaya

media social tau kegiatan yang ada di

sekolah

B. Tujuan Pembuatan Rencana Program Kerja
1. Untuk mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah

2. Sebagai pedoman kerja Pimpinan Redaksi

3. Sebagai evaluasi kerja PimpinanRedaksi



C. Metodologi Pengembangan Proyek
1. Tahapan Kegiatan

a. Studi Kelayakan (feasibility study)
Mengidentifikasi fungsi-fungsi pelayanan yang diperlukan

sehingga bisa disimpulkan kebutuhan aplikasi website secara

pasti.

b. Desain Fungsi (Design Function)
Melakukan desain sistem secara detail sehingga membentuk

sistem lengkap sesuai dengan fungsi-fungsi pelayanan yang

dikehendaki.

c. Pemrograman (Programming)
Melakukan coding untuk merealisasikan desain fungsi yang telah

dibuat. Dalam tahap ini juga sebisa mungkin coding akan

dikerjakan se-efisien mungkin dan dapat dengan mudah

dipahami sehingga bila terjadi pergantian programmer dalam

pengembangan sistemakan tidak mengalami kendala.

d. Pengujian (Testing)
Pengujian juga dimaksudkan untuk mengetahui keterbatasan

dan kelemahan program aplikasi website yang dibuat untuk

sebisa mungkin dilakukan penyempurnaan.

e. Pelatihan (Training)
Pihak pengembang juga berkewajiban memberikan informasi

yang benar dan terbuka sehingga tidak menyulitkan para

pengguna di kemudian hari.

f. Pemeliharaan (Maintenance)
Proyek website tidak bisa selesai begitu saja setelah diserah

terimakan, tetapi masih berlanjut hingga tenggat waktu yang

cukup untuk memastikan bahwa produk website yang telah

diserahkan tersebut bisa beroperasi dengan baik dan tidak ada

kendala yang berarti.



g. Dokumentasi (Dokumentation)
Dalam sebuah proyek bisa terdiri dari beberapa dokumen.

Dokumen dibuat untuk melihat kemajuan Website yang sedang

dikembangkan, sebagai referensi untuk troubleshooting bila

terjadi kendala, sebagai pedoman operasional dsb.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus
Dalam rangka peningkatan kualitas website Pengadilan Negeri Pati maka

perlu adanya pengurus yang masing-masing mempunyai jabatan tertentu.

Jabatan-jabatan tersebut disusun berdasarkan fungsi-fungsinya. Dan

masing-masing jabatan memiliki tugasnya masing-masing.

1. Penasehat / Penanggung Jawab.
Bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan Website,

baik ke dalam maupun ke luar.

2. Dewan Pakar
Dewan Pakar beranggotakan orang-orang yang dipandang kompeten

menjadi penasihat bagian redaksi. Dewan Pakar bertugas memberi

masukan kepada jajaran dan mengatasi permasalahan penting

redaksional, misalnya menyangkut berita yang sangat sensitif atau

sesuai-tidaknya berita yang dibuat tersebut dengan visi dan misi

website yang sudah disepakati.

3. Pemimpin Redaksi
Pemimpin Redaksi (Pemred, Editor in Chief) bertanggung jawab

terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia

harus mengawasi isi seluruh rubrik Website yang dipimpinnya,

Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh

kegiatan redaksional.

Pemimpin Redaksi juga bertanggung jawab atas penulisan dan isi

Tajuk Rencana (Editorial) yang merupakan opini redaksi (Desk

Opinion). Jika Pemred berhalangan menulisnya, lazim pula tajuk



dibuat oleh Redaktur Pelaksana, salah seorang anggota Dewan

Pakar, salah seorang Redaktur, bahkan seorang Editor atau siapa

pun dengan seizin dan sepengetahuan Pemimpin Redaksi yang

mampu menulisnya dengan menyuarakan pendapatnya mengenai

suatu masalah aktual.

Tugas Pemimpin Redaksi:

a. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi Website.

b. Bertanggungjawab terhadap kualitas produk Website

c. Memimpin rapat redaksi

d. Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang

berita yang akan dimuat pada setiap periode.

e. Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto untuk

ditayangkan dalam Website.

f. Mengadakan koordinasi dengan setiap bagian untuk

mensinergikan isi website.

g. Bertanggung jawab terhadap pihak lain, yang karena

merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat,

sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan hukum,

atau menggugat ke pengadilan.

4. Sekretaris Redaksi
Tugas Sekretaris Redaksi:

a. Menyediakan peralatan kerja redaksi ;

b. Mengatur jadwal rapat redaksi: rapat perencanaan, rapat

cheking, rapat final.

5. Redaktur Pelaksana
Redaktur Pelaksana bertanggung jawab dalam hal-hal yang bersifat

teknis. Dialah yang memimpin langsung aktivitas pembuatan berita,

artikel atau putusan yang dibuat.



Tugas Redaktur Pelaksana:

a. Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi

sehari-hari

b. Memimpin rapat perencanaan, rapat cecking, dan rapat

terakhir sidang redaksi

c. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan Website

d. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto

Website

e. Mengkoordinasi kerja para redaktur dan editor

f. Mengedit naskah, data, judul, foto para redaktur

6. Redaktur
Tugas utama Redaktur adalah melakukan penyeleksian dan

perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam

Website. Dalam hal ini dapat disebut juga Redaktur Bidang, karena

bertanggung jawab penuh atas isi artikel tertentu sesuai bidangnya

masing-masing, misal Pidana, Perdata, Umum, Keuangan,

Kepegawaian, Hukum.

Tugas Redaktur Bidang adalah Mengusulkan , menyediakan data,

menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat ;

7. Editor
Tugas Editor

a. Memeriksa,mengedit, dan menyempurnakan artikel maupun

putusan sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik

dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada

b. Memeriksa naskah kata per kata, penggunaan titik, koma,

tanda seru, titik dua.

c. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa

asing, bahasa daerah, bahasa slank sehingga mudah

dimengerti pembaca.



E. Susunan Pengurus Pengembangan Website dan Media Sosial
Susunan Pengurus Website dan Media Sosial di SMK Perintis:

Penasehat/Penanggung Jawab : Kepala SMK Perintis Adiluhur

Dewan Pakar : Dadang Sinatra, S.Pd

M. Habib Musthofa, S.Pd

Pimpinan Redaksi : Sholihin, S.Pd.I

Redaktur Pelaksana : M. Dahlan

Sekretaris : Ni Nyoman Sri Wahyuni, S.Kom

Redaktur

Bidang Kurikulum : Dadang Sinatra, S.Pd

Bidang Kesiswaan : Ana Pertiwi, S.Pd

Bidang Sarana dan Prasarana : Mujiman, S.Pd

Bidang Hubungan Industri : Nur Salim, S.Pd

Bidang Perpustakaan : Sri Kias Artiningsih, S.Pd

Bidang Kejuruan TKR : M. Habib Musthofa, S.Pd

Bidang Kejuruan TKJ : Teguh Heriyanto

Bidang Kejuruan AKL : Miftakurohman, S.Pd.I

Bidang Kejuruan Tata Busana : Rismawati, A.Md

Bidang Kegiatan OSIS/ Pramuka : Rendi Pamungkas

Bidang Kegiatan UKS/ Kesehatan : Abdul Kadir, S.H

Bidang Kegiatan Rohis/ Hadroh : Asep Ali Muhsin, S.Pd

Bidang Kegiatan Olah Raga : Dedi Handoko, S.Pd

: Dedi Kurniawan, S.Pd

Bidang Konten Umum : M. Dahlan

: Rendi Pamungkas

Korektor (Editor) : Sri Kias Artiningsih, S.Pd

Naskah dan Foto : Rendi Pamungkas



BAB III
PENUTUP

Dengan mengucap Alhamdulillahirobbil’alamin, penyusunan program ini

akhirnya dapat di selesaikan meskipun banyak kekurangan dan ketidak

tepatan dalam penyusunan program kerja pengembangan Website dan

media sosial di SMK Perintis ini. Program kerja ini disusun sebagai pedoman

dalam melaksanakan kegiatan yang hasilnya sesuai dengan tujuan.

Mohon dukungan dan kerjasama dari semua Devisi dan Stakeholder yang

ada di SMK Perintis Adiluhur untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya sesuai jadwal untuk membantu mengembangkan Website

smkperintis.sch.id sebagai pintu gerbang utama dunia mengetahui

keberadaan dan berkembangnya SMK Perintis.

PENGURUS
Pengembang Website dan Media Sosial

SMK Perintis Adiluhur

Kepala Redaksi

SHOLIHIN, S.Pd.I

Sekretaris

Ni Nyoman Sri Wahyuni, S.Kom

Mengetahui,

Kepala SMK Perintis Adiluhur

AMIN MUFROIL, S.Pd., MM.Pd
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