
1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya SMK SINAR ABADI  
 

Pada awal mula terbentuknya nama SMK SINAR ABADI, adalah karena SMK 
YPS (Yayasan Pendidikan Sendawar) yang juga pada saat itu dibawah pimpinan 
Bapak H. Awang Suriansyah, S.Pd akan dijadikan SMK NEGERI 1 SENDAWAR, 
sehingga Bapak H. Awang Suriansyah, S.Pd bertekad untuk terus memperjuangkan nasib 
para guru dan karyawan SMK YPS yang sebentar lagi akan kehilangan pekerjaan/ 
penghasilannya, sehingga tercetuslah ide untuk membuka sekolah baru yang bukan 
hanya bisa menyelamatkan nasib para guru dan karyawannya, tetapi juga bisa terus 
bergelut dibidang pendidikan demi mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Dan didorong 
oleh mendesaknya keperluan tenaga teknik singkat menengah yang berpotensi untuk 
pengembangan daerah Kutai Barat, maka setelah melalui berbagai macam rintangan 
serta hambatan, mulai dari ijin operasional serta gedung yang belum ada untuk ditempati. 
maka pada tahun 2007 “ Yayasan Sinar Abadi “ yang dipimpin oleh Bapak  Drs. H. 
Awang Zainuddin merintis pendirian lembaga pendidikan teknik menengah “ SMK 
SINAR ABADI “ dengan Bapak H. Awang Suriansyah,S.Pd selaku Kepala Sekolah 
dan didukung oleh kurang lebih 30 orang guru dan staf, telah berhasil mendirikan sekolah 
baru yang diberi nama “ SMK SINAR ABADI ” 
 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kutai Barat Nomor : 
420/1373/DP-II/V/2007 tanggal  28 Mei 2007 tentang Pendirian SMK  Sinar Abadi  
Kabupaten Kutai Barat, telah di buka dan diresmikanlah SMK SINAR ABADI, 
status Terdaftar NSS. 40.2.16.09.06.005. Dengan Kompetensi Keahlian : 
Teknik Komputer Jaringan dan Akomodasi Perhotelan. Yang beralamatkan di 
Jalan Puncan Karna RT. 10 Melak Ilir Kecamatan Melak dengan status gedung yang masih 
menumpang pada SMK YPS (Yayasan Pendidikan Sendawar) yang juga pada saat itu 
dipelopori oleh bapak H. Awang Suriansyah, S.Pd. Maka Sejak saat itulah “ SMK SINAR 
ABADI “ dinyatakan sebagai sekolah Swasta dengan menggunakan kurikulum KTSP. 

 
Dengan status sebagai sekolah swasta, Yayasan dan Sekolah terus berusaha 

mengembangkan segala sarana dan prasarana melalui APBN dan swakelola. Sejalan 
dengan perkembangan pendidikan dan tuntutan kurikulum yang mensyaratkan SMK Sinar 
Abadi harus mempunyai ruang kelas yang layak dan bengkel, maka lokasi dijalan Puncan 
Karna RT. 29 Melak Ulu sudah tidak mungkin untuk dikembangkan mengingat gedung 
tersebut hanya berstatus pinjam. Sehingga melalui anggaran APBN, tahun 2008 
dibangunlah secara bertahap, gedung SMK Sinar Abadi yang beralamatkan di Jalan 
Patimura RT. 29 Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. 
 

Tepatnya pada tahun 2008 SMK Sinar Abadi terus mengalami perkembangan mulai 
dari ruang kelas yang hanya berjumlah 2 lokal, kemudian bertambah lagi menjadi 4 lokal, 
lalu pada tahun 2009 ruang kelas bertambah lagi menjadi 9 lokal. Kemudian pada tahun 
2010 SMK SINAR ABADI memutuskan untuk pindah ke gedung baru yang dianggap lebih 
layak dan tidak berstatus pinjam tetapi milik yayasan itu sendiri yang terletak di Jalan 
Patimura RT. 29 Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, dengan memiliki 



luas lahan 5000 M² Serta luas gedung sekolah 693 M², dengan jumlah ruang kelas 
sebanyak 9 ruang. Berserta dengan Kantin sekolah dan WC siswa yang telah rampung 
dikerjakan pada saat itu. 
 

Kemudian pada tahun 2011 tepatnya pada tanggal 04 Desember 2011 SMK Sinar 
Abadi mendapatkan bantuan dari direktorat berupa Ruang Praktik Siswa yang disingkat 
dengan sebutan RPS sebanyak 1 lokal. Lalu ditahun 2012 lagi-lagi SMK SINAR ABADI 
mendapatkan bantuan dari direktorat berupa Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 2 Lokal 
dari dana Pusat dan 2 Lokal lainnya dari dana bantuan Yayasan Sinar Abadi Melak. Yang 
disertai dengan pembangunan Musholla dan Pagar sekolah yang juga telah selesai 
dibangun pada tahun itu. Serta 2 Lantai Kantor SMK SINAR ABADI yang didapat dari 
Bantuan Dana Hibah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Lalu ditahun 2016 SMK Sinar 
Abadi mendapatkan lagi bantuan dari Direktorat berupa Ruang Praktik Siswa (RPS) 
sebanyak 1 lokal yang dibangun menjadi lantai 2 pada tanggal 26 September 2016 dan 
telah rampung pada tanggal 07 Januari 2017. 
 

Sejak berdiri tahun 2007 hingga saat ini jumlah siswa di SMK Sinar Abadi terus 
mengalami perkembangan yang cukup pesat menjadi 583 siswa jumlah tersebut meliputi 
81 Siswa kelas X, 90 siswa kelas XI dan 65 siswa kelas XII semua dari berbagai disiplin 
program keahlian seperti program Teknik Komputer Jaringan, Multimedia, Teknik 
Otomotif dan Geologi Pertambangan. Jumlah keseluruhan program pengembangan 
sekolah berjumlah 4 program keahlian. Dan sistem pendidikannya menggunakan 
Pendidikan Sistem Ganda (PSG), atau yang lebih dikenal sekarang dengan sebutan 
PRAKERIN ( Praktik Kerja Industri ) dimana peran serta dunia usaha yang dijembatani 
oleh Majelis Sekolah sangat menonjol. 
 

Pada awal tahun pendiriannya telah terdaftar sebanyak 135 orang siswa yang 
dibagi dalam 2 jurusan yaitu : teknik Komputer Jaringan, dan Akomodasi Perhotelan yang 
berlokasi di jalan Puncan Karna RT. 10 Melak Ilir Kecamatan Melak dengan bermodalkan 
semangat dan kerja sama yang baik antara yayasan dan penyelenggara sekolah, SMK 
Sinar Abadi terus berkembang dengan dukungan dari tenaga teknik serta fasilitas yang 
lengkap dan staf pengajar yang Profesional dibidangnya masing – masing, yang siap 
membangun daerah Kutai Barat agar menjadi lebih maju kedepannya. Sehingga tidak 
salah jika SMK Sinar Abadi telah menjadi salah satu SMK favorite di Kabupaten Kutai 
Barat khususnya kelompok teknologi dan industry. 

 
Sesuai dengan istilah SMK favorite, maka SMK Sinar Abadi harus terus berkembang, 

harus mampu bersaing, dan harus bisa menyediakan lulusan yang profesional sesuai 
dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industry, tepatnya pada Tanggal 16 Juni 
2012 SMK Sinar Abadi berusaha berubah mengikuti perkembangan jaman dan teknologi, 
dengan membuka Jurusan Baru yaitu ( Teknik Otomotif dan Geologi Pertambangan 
), sehingga dalam perkembangannya SMK SINAR ABADI telah berhasil mengantarkan 
peserta didiknya untuk mampu berkompetisi didunia usaha dan industry, maupun untuk 
melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.  



 
Untuk lebih meningkatkan mutu Kualitas Pendidikannya, SMK Sinar Abadi selalu 

mengadakan inovasi dan Penyesuaian kurikulum Pembelajaran, sehingga standar 
kompetensi lulusan yang dihasilkan SMK Sinar Abadi sesuai dengan Standar Kompetensi 
Dunia Usaha dan Industri secara nasional. 
 

Salah satu trobosan Kurikulum Pembelajaran untuk tahun 2007 adalah Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 untuk tahun pelajaran 2017/2018, 
untuk semua diklat, baik itu normatif, adaftif maupun produktif. Implementasi Kurikulum 
KTSP dan Kurikulum 2013 ini lebih focus pada siswa sedangkan guru lebih sebagai 
fasilitator, dengan diterapkannya Kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013 ini diharapkan 
dapat memberikan kualitas yang lebih baik lagi kepada siswa dalam menyerap setiap 
bidang / program diklat yang diajarkan sehingga tujuan dan sasaran pembelajaran dapat 
tercapai. 
 

Tahun demi tahun SMK SINAR ABADI selalu mengalami perkembangan/ 
kemajuan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas . Dari segi kualitas bias diukur dari 
status akreditasi sekolah yang terus meningkat (terakhir status terakreditasi dengan 
nilai A), prestasi akademik maupun non akademik dari siswa-siswinya, serta fasilitas 
pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan lain sebagainya.  

 
Dalam kiprahnya di dunia pendidikan, mulai dari sejak berdirinya sampaii dengan 

saat ini SMK SINAR ABADI telah berhasil mengukir banyak prestasi baik prestasi akademik 
maupun non akademik.  

 
Dengan semakin majunya sekolah pada khususnya dan majunya dunia pendidikan 

pada umumnya, menyusun perencanaan/program sekolah untuk jangka waktu yang akan 
datang merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, untuk hal tersebut 
sekolah mencoba menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) untuk jangka menengah, 
dengan harapan kegiatan-kegiatan rutin sekolah dan kegiatan-kegiatan pengembangan 
sekolah dapat lebih terprogram dan jelas arah tujuannya .  
 


