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a.

* Maulid Nabi Muhammad SAW
Menumbuhkan rasa kecintaan 

terhadap nabi Muhammad SAW
Seluruh warga sekolah OSIS Disesuaikan

* Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Menumbuhkan rasa kecintaan 

terhadap nabi Muhammad SAW
Seluruh warga sekolah OSIS Disesuaikan

* Lomba pawai menyambut tahun baru Islam Memperingati tahun baru Islam Pengurus OSIS OSIS Disesuaikan

* Pesantren Kilat Ramadhan Pembinaan akhlak siswa Siswa Kelas X OSIS Disesuaikan

* Program infaq Jum'at Melatih siswa keikhlasan bersedekah Seluruh Siswa-siswi OSIS
Setiap hari Jum'at

Melaksanakan kegiatan sumbangan sosial dan Menumbuhkan rasa saling tolong 

Melaksanakan perbuatan amaliah sesuai dengan norma 

agama

b.

c. 

PROGRAM KERJA ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)

SMK NEGERI 2 KARANG BARU

TAHUN PEMBELAJARAN 2015 /2016

Bidang dan Jenis Kegiatan Sasaran Pelaksana
Indikator 

Keberhasilan
Tujuan

Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan 

agama masing-masing

Memperingati Hari-hari besar Keagamaan

*

Melaksanakan kegiatan sumbangan sosial dan 

mendistribusikannya ketika terjadi bencana alam di 

suatu daerah

Menumbuhkan rasa saling tolong 

menolong Seluruh Warga Sekolah OSIS
Ketika terjadi Bencana 

Alam

* Bakti sosial ke panti Asuhan

Menumbuhkan rasa syukur pada siswa 

yang masih memiliki orangtua Seluruh Warga Sekolah OSIS Bulan Ramadhan

d. 

* Mengadakan lomba keagamaan pada saat akhir 

semester

Mengembangkan potensi siswa dalam 

berda'wah
Siswa-siswi OSIS

Akhir Semester

*
Melakukan latihan gabungan ekskul ROHIS dengan 

sekolah SMK/SMA/MAN yang ada di Aceh Tamiang

Menumbuhkan ukhwah antar sesama 

muslim
Anggota ROHIS Rohis Sebulan sekali
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* Membuat slogan senyum, sapa,salam
Mengingat dan melaksanakan slogan

Seluruh warga Sekolah OSIS November

* Mengadakan razia kelas
Agar Siswa-siswi terlihat rapi dan 

disiplin

Siswa siswi SMKN 2 Karang 

Baru

Kesiswaan, Tim 

Penegak Disiplin 

& OSIS

Awal tahun ajaran baru

b.

Melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah

Melaksanakan gotong royong dan kerja bakti (bakti sosial)

Pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia

a. 

Mengadakan kegiatan lomba yang bernuansa keagamaan

Membina toleransi kehidupan antar umat beragama

Mengembangkan dan memberdayakan kegiatan 

keagamaan di sekolah

e.

f.



*
Agar dapat meringankan korban 

bencana alam

*
Menumbuhkan rasa keikhlasan dan 

kepedulian terhadap sesama

c.

*
Membantu siswa yang mengalami musibah/kecelakaan 

Menumbuhkan rasa keikhlasan dan 

kepedulian terhadap sesama
Disesuaikan

*
Mengumpulkan sumbangan baju dan kebutuhan pokok 

untuk fakir miskin dan anak yatim 

Menumbuhkan rasa keikhlasan dan 

kepedulian terhadap sesama
Disesuaikan

* Membudayakan salam ketika bertemu guru

* Melaksanakan kegiatan peringatan hari Guru

f.

* Pemilihan kelas terbersih dan tetertib
Menciptakan lingkungan yang aman, 

nyaman, dan bersih
Seluruh siswa-siswi Akhir tahun ajaran
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Mengadakan bakti sosial terhadap korban bencana alam*

e.

Melaksanakan kegiatan 7K (Keamanan, kebersihan, 

ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian dan 

kerindangan

d.

Melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tatakrama 

pergaulan

Menumbuhkembangkan sikap hormat dan menghargai 

Menumbuhkembangkan kesadaran untuk rela berkorban 

terhadap sesama

Pembinaan Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara

Siswa-siswi serta Guru

* Upacara bendera hari senin
Menumbuhkan rasa patriotisme dan 

nasionalisme siswa

* Hardiknas

* Pemilihan petugas upacara terbaik
Motivasi untuk pelaksanaan upacara 

yang lebih baik
Akhir semester

* Mengadakan lomba LKBB
Melatih kedisiplinan dan kesigapan 

siswa-siswi

* Upacara dan Perlombaan HUT RI Menghargai jasa Pahlawan

b.

* Melatih PBB anggota OSIS

* Cara berkemah dan tali menali

* Menonton cuplikan film sejarah * Menghargai kemerdekaan 
Peringatan HUT RI

*
Mengadakan lomba karikatur tentang perjuangan dan 

pahlawan

f.

Mengadakan pelatihan kepramukaan bagi anggota OSIS*

c.

Menyanyikan lagu-lagu nasional (Mars dan Hymne)

Mengunjungi dan mempelajari tempat-tempat bernilai 

sejarah

Melaksanakan kegiatan bela negara

e.

d.

Melaksanakan upacara bendera pada hari senin dan atau 

hari sabtu, serta hari-hari besar nasional

a

Melaksanakan kegiatan kepramukaan

Mempelajari dan meneruskan nilai-nilai luhur, kepeloporan 

dan bersemangat perjuangan para pahlawan



g.

*
Pertukaran 5 orang pelajar SMKN 2 Karang Baru dengan 

SMKN 1  Bendahara selama seminggu
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* Lomba menggambar AUTOCAD

mengembangkan kemampuan 

menggambar siswa menggunakan 

software

Seluruh siswa-siswi yang 

berminat
OSIS Menyambut Hardikda

* Lomba menggambar proyeksi
Melatih siswa merancang dengan 

menggunakan proyeksi

Seluruh siswa-siswi yang 

berminat
OSIS Menyambut Hardikda

* Lomba Matematika
Menambah motivasi siswa untuk 

belajar matematika

Seluruh siswa-siswi yang 

berminat
OSIS Menyambut Hardikda

* Mengadakan kelompok belajar bersama

c.
Setiap pengurus OSIS harus bisa 

memecahkan masalah 
Pengurus OSIS Disesuaikan

b.

a. 

Menjaga dan menghormati simbol-simbol dan lambang-

lambang negara

Melakukan pertukaran siswa antar daerah dan antar 

negara

Mengadakan studi banding dan kunjungan (studi wisata) ke 

h.

Mengikuti kegiatan workshop, seminar, diskusi yang 

bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi

Mengadakan lomba mata pelajaran / program keahlian

Menyelenggarakan kegiatan ilmiah

Pembinaan prestasi akademik, seni dan olahraga sesuai bakat dan minat

* Study Banding ke sekolah singapore peagoet, Medan
Menumbuhkan motivasi siswa dalam 

berbahasa Inggris

Seluruh siswa-siswi yang 

berminat

OSIS dan 

Kurikulum
Awal Maret

* Pelatihan editing video
Mengembangkan skill pembuatan 

video

Seluruh siswa - siswi yang 

berminat
OSIS Disesuaikan

f.

g.

* Membentuk ekskul robotik
Memotivasi seluruh siswa untuk selalu 

mengembangkan teknologi
Siswa-siswi yang berminat

OSIS dan Guru 

Mekatronika
Disesuaikan

i.

*
Menumbuhkan mental dan percaya 

diri

* Mengembangkan bakat dan kreatifitas
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d.

e.

h.

j.

Pembinaan Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural

Menyelenggarakan lomba dan pertandingan olahraga

Mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sekolah

Membentuk klub sains, seni dan olahraga

Menyelenggarakan festival dan lomba seni

Mengadakan studi banding dan kunjungan (studi wisata) ke 

tempat-tempat sumber belajar

a. Memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam 

OSIS sesuai dengan tugasnya masing-masing

Mengadakan pameran karya inovatif dan hasil penelitian

Mendesain dan memproduksi media pembelajaran

Seluruh siswa-siswi OSIS Akhir semester



* Melaksanakan piket OSIS
Menjaga kebersihan dan kedisiplinan 

anggota OSIS
Ruang OSIS OSIS Disesuaikan

*
Membuat Pamflet Struktur Organisasi OSIS dan 

Ekstrakurikuler
Memudahkan koordinir kinerja OSIS Ruang OSIS OSIS Awal November

* Membuatkan kotak saran sebagai ajang kritik dan saran

Wadah bagi warga sekolah untuk 

mengkritik dan memberi saran kinerja 

OSIS

Lingkungan strategi Sekolah
Siswa Jurusan 

FL
Desember

b.
Membina siswa untuk menjadi 

pemimpin dan menjalin kerjasama tim

Anggota OSIS dan 

perwakilan Ekskul

Alumni OSIS 

dan pembina 

OSIS dan Ekskul

Akhir Oktober

* Pembuatan blog OSIS
Memudahkan informasi kegiatan OSIS 

serta kritik dan saran
Seluruh pengkases internet OSIS Awal November

*
Melakukan kegiatan Bakti sosial ke lingkungan 

masyarakat

Menjalin kepedulian dan kontribusi 

siswa dengan masyarakat 
Pengurus OSIS dan Ekskul OSIS dan Ekskul Januari

c.

d.

Melaksanakan kegiatan dengan prinsip kejujuran, 

transparan dan profesional

Melaksanakan kewajiban dan hak diri dan orang lain dalam 

pergaulan masyarakat

Melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat 

dan pidato

Melaksanakan Latihan Dasar kepemimpinan  siswa (LDK)

* Sarana informasi sekolah

*
Melatih kemampuan jurnalistik siswa-

siswi

*
Pengenalan sistem dan lingkungan 

sekolah

*
Memperkenalkan ekskul yang ada di 

sekolah

*
Mengadakan lomba kebersihan kelas dan lingkungan 

kelas

Motivasi untuk selalu menjaga 

kebersihan kelas dan lingkungan 

sekolah

Seluruh kelas OSIS

* Mengikuti seleksi dan Pemilihan Duta Lingkungan hidup Mengangkat nama baik sekolah
Siswa-siswi yang 

berprestasi
OSIS

* Mengadakan Kegiatan penanaman pohon
Menumbuhkan kecintaan terhadap 

alam
Lokasi rawan longsor OSIS

*
Melaksanakan kegiatan pelatihan Dasar  Surfiving 

bersama untuk ekskul sispala

Melatih kesabaran, kedisiplinan dan 

kemampuan bertahan hidup di alam 

bebas

Siswa Sispala dan OSIS
OSIS dan 

SISPALA

e.

g.

f.

dan pidato

Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat 

akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan

Melaksanakan penghijauan dan perindangan lingkungan 

sekolah

MOS Tahun Pelajaran 2016/2017* Siswa Baru OSIS Awal semester ganjil

Pembuatan Majalah Sekolah* Seluruh warga Sekolah Awal semester Genap
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*
Mampu memanfaatkan barang bekas 

menjadi layak jual

*
Mengembangkan kemampuan 

berkreasi siswa

* Pembuatan kalender sekolah Ajang Promosi Sekolah Seluruh Warga Sekolah OSIS Akhir Tahun

* Pembuatan blog dan website gratis untuk jual beli online
Menumbuhkan minat siswa untuk 

menulis dan berwirausaha
Seluruh Warga Sekolah OSIS Bulan Maret

* Membuat koperasi usaha siwa Penyaluran kreatifitas dan usaha siswa Seluruh siswa-siswi Seluruh Siswa Disesuaikan

*
Seminar tata tulis Laporan prakerin dan cara pembuatan 

laporan prakerin serta tata cara persidangan Prakerin

Mempermudah siswa dalam 

mempersiapkan laporan Prakerin
Seluruh siswa Prakerin OSIS

Seminggu Sebelum 

dimulainya Prakerin

d.

Pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan

Meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam 

menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna

a.

b.

c.

Meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang 

barang dan jasa

Meningkatkan usaha koperasi siswa dan unit produksi

Melaksanakan Praktek kerja nyata (PKN) / Pengalaman 

kerja Lapangan / praktek Kerja Industri (Prakerin)

Lomba membuat kerajinan tangan dari bahan bekas*

*
laporan prakerin serta tata cara persidangan Prakerin mempersiapkan laporan Prakerin

Seluruh siswa Prakerin OSIS
dimulainya Prakerin

e.
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* Memeriksa golongan darah Pendataan golongan darah Seluruh warga sekolah OSIS dan PMR Disesuaikan

* Mengadakan kegiatan fun running
Menjaga kesehatan warga sekolah

Seluruh warga sekolah OSIS dan UKS Awal semester genap

b.

* Mengundang pemateri dari BKN Langsa
Mencegah siswa dari pengaruh 

Narkoba
Seluruh warga sekolah OSIS MOS

* Membuat slogan anti Narkoba
Sebagai peringatan bahaya narkoba

Seluruh warga sekolah OSIS Disesuaikan

* Melaksanakan sosialisasi reproduksi remaja
Mengambangkan pengetahuan siswa 

tentang reproduksi remaja
Siswa-siswi kelas X OSIS Disesuaikan

e.

a.

c.

d.

Meningkatkan kemampuan keterampilan siswa melalui 

sertifikasi kompetensi siswa berkebutuhan khusus

Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat

Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika, dan zat aditif (narkoba), minuman keras, 

merokok dan HIV AIDS

Melaksanakan hidup aktif

Melaksanakan usaha kesehatan sekolah (UKS)

Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja

Pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi



f.

g.
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*
English day and Appreciation for the Most Active Student 

in English day
Melatih berbahasa inggris Seluruh Warga Sekolah

Seluruh Warga 

Sekolah
Hari Sabtu

* Mengembangkan mading bahasa 
Memahirkan siswa dalam menulis 

menggunakan bahasa Inggris
Seluruh Warga Sekolah

Seluruh Warga 

Sekolah
Disesuaikan

* Mengikuti english debate Menumbuhkan mental siswa
Seluruh siswa-siswi yang 

berminat
OSIS dan ECC Disesuaikan

* Mengadakan festival drama bahasa inggris Menumbuhkan mental siswa
Seluruh siswa-siswi yang 

berminat
OSIS dan ECC Yudisium

* Mengadakan lomba pidato bahasa inggris Menumbuhkan mental siswa
Seluruh siswa-siswi yang 

berminat
OSIS dan ECC Lomba Akhir Semester

a.

b.

Pembinaan sastra, budaya dan bahasa inggris

Mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa di 

bidang sastra

Menyelenggarakan festival/lomba, sastra dan budaya

Meningkatkan daya cipta sastra

Melakukan diversifikasi pangan

Melaksanakan pengamanan jajan anak sekolah

*
Study Tour Praktek bahasa Inggris dengan turist manca 

negara di bukit Lawang
Melatih berbicara dengan turis

Seluruh siswa-siswi yang 

berminat

OSIS dan Guru 

Bahasa Inggris
Disesuaikan

* Mengadakan lomba karikatur  dan kaligrafi Menumbuhkan kreatifitas siswa-siswi
Seluruh siswa-siswi yang 

berminat

OSIS dan Ekskul 

Seni
Akhir Semester

Meningkatkan daya cipta sastra

Meningkatkan apresiasi budaya

c.

d.


