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FUNDAMENTAL SEKOLAH 

1. Beliefs / Credo  

CREDO 

SMK Katolik Santo Mikael Surakarta 
  

We are a community of vocational education who 
believe in God, 
formed by the grace of God, 
which present due to the perseverance of His 
Son to save the world 

Kami adalah komunitas pendidikan menengah 
kejuruan yang percaya akan Allah, 
yang percaya akan Allah, 
yang terbentuk berkat rahmat-Nya, 
which present due to the perseverance of His 
Son to save the world. 
yang hadir karena ketekunan Putra-Nya dalam 
menyelamatkan dunia. 
 

We are a community of vocational education 
who keep a high quality of vocational education 
through everyday practices as an educational 
process, 
who educate a live to be self-leadership and self-
independence as a responsible men 
who nurture the person of honesty, loyality, 
discipline, committed, never give up and 
generousity for the future of himself, others, and 
his country to build a welfare state, 
who dare to accept the challenge and bear the 
burden to be man for and with others. 

Kami adalah komunitas pendidikan menengah 
kejuruan 
yang senantiasa membangun kualitas 
pendidikan melalui aksi latih diri sehari-hari 
dalam proses pendidikan, 
yang mengajarkan tentang membangun hidup 
menuju kemandirian dan kebebasan yang 
bertanggung jawab 
yang menghasilkan pribadi-pribadi berkarakter 
jujur, disiplin, setia, penuh komitmen, pantang 
menyerah dan berhati nurani luhur demi 
membangun masa depan diri, sesama dan 
bangsa, menuju kesejahteraan, 
yang berani menerima tantangan dan memikul 
beban hingga menjadi insan seutuhnya bagi 
sesama 
 

We are a community of vocational education 
who are a hard-worker, 
who have the role in creating a comfortable 
education process, 
who continue to maintain the productivity and the 
standard of quality in order to fully satisfy all 
customers, those are students , parents, 
government, costumers who use the graduates 
and costumers who use the products. 
 

Kami adalah komunitas pendidikan menengah 
kejuruan 
yang giat bekerja, 
yang berperan menciptakan proses pendidikan 
yang nyaman, 
yang terus memelihara produktivitas dan 
keunggulan mutu agar senantiasa memuaskan 
semua pemangku kepentingan, antara lain 
peserta didik, orangtua peserta didik, 
pemerintah, perusahaan pengguna tamatan 
dan pengguna produk 
 

We are a community of vocational education 
who help students to become a happy person, 
acceptable by others, firmly in principle, able to 
lead themselves and others, cooperative, and 
have a deep relationship in God and others. 

Kami adalah komunitas pendidikan menengah 
kejuruan 
yang membantu peserta didik menjadi pribadi 
yang gembira, bisa diterima orang lain, tegas 
dalam prinsip, mampu memimpin diri sendiri 
dan orang lain, mampu bekerjasama, serta 
memiliki relasi mendalam dengan Tuhan dan 
sesama. 

 
 



2. Core Values (Nilai-nilai Keutamaan)  

a. Competence (keunggulan akademis) 

b. Conscience (kesadaran hati nurani) 

c. Compassion (kepedulian pada diri sendiri, sesama, dan lingkungan) 

d. Commitment (menunjunjung tinggi komitmen) 
 

3. Basic Principles (Prinsip Dasar)  

a. Proses pendidikan dan pengembangannya bersumber pada Core Values (Nilai-nilai Keutamaan).  

b. Bila terjadi konflik kepentingan, Core Values (Nilai-nilai Keutamaan) menjadi acuan tindakan dan 
pengambilan keputusan.  
 

4. College Culture (Budaya Kolese)  

a. Profesionalitas (Competence)  

Insan SMK Katolik St. Mikael Surakarta  
1) senantiasa mengembangkan potensi / kapasitas diri,  
2) tidak cepat puas dengan hasil yang dicapai,  
3) mengutamakan kualitas proses dan hasil kerja,  
4) mengutamakan kepuasan pelanggan, 5) mandiri.  

b. Moralitas dan Berkeadilan (Conscience)  

Insan SMK Katolik St. Mikael Surakarta  
1) berperilaku jujur dan tulus,  
2) selalu siap sedia sesuai semangat “men and women for others”,  
3) berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas,  
4) setia pada komitmen,  
5) menunjung tinggi martabat diri pribadi maupun dalam kapasitas sebagai pemangku jabatan 

tertentu,  
6) tidak menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan diri pribadi maupun kelompok,  
7) dapat dipercaya,  
8) bertindak disiplin,  
9) berlaku tidak pilih kasih,  
10) memiliki kesempatan yang sama,  
11) memegang kinerja sebagai tolok ukur.  

c. Kenyamanan dan Kebersamaan (Compassion)  
Insan SMK Katolik St. Mikael Surakarta  
1) melaksanakan program 5R dan go green secara konsisten.  
2) menciptakan suasana kerja yang nyaman dan dinamis,  
3) menghindari terbentuknya gap/klik/kelompok-kelompok yang bisa memecah belah,  
4) saling menghormati/menghargai satu sama lain,  
5) berlaku santun dan ramah,  
6) mengutamakan kerjasama dan saling membantu dalam menjalankan tugas,  
7) mengutamakan kepentingan bersama (sekolah) dari pada kepentingan sendiri maupun 

kelompok,  
8) membangun komunikasi interpersonal yang saling menguatkan.  

d. Komitmen (Commitment) 
1) Setia pada komitmen 
2) Memegang kinerja sebagai tolok ukur 
3) Berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas 
4) Dapat dipercaya 
5) Menjunjung tinggi martabat diri pribadi maupun dalam kapasitas sebagai pemangku jabatan 

tertentu 
6) Tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok 



5. Code of Conducts (Cara Bertindak)  

a. Kode Etik Pendidik  

terkait siswa  
Pendidik SMK Katolik St. Mikael Surakarta  
1) bertanggungjawab atas pendidikan dan kesejahteraan siswa dengan menghormati keunikan 

dan martabat siswa,  
2) membina hubungan baik yang wajar dengan siswa dan keluarganya demi kesejahteraan dan 

pendidikan siswa,  
3) membina hubungan baik dengan rekan pendidik lain dengan saling menghormati dan penuh 

kepercayaan,  
4) membantu rekan pendidik baru masuk ke lingkungan kerjanya,  
5) melakukan segala sesuatu sesuai dengan martabat seorang pendidik,  
6) mengerjakan segala sesuatu dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

Yayasan, kepada komunitas pendidik, dan kepada masyarakat luas.  
 

terkait proses pembelajaran  

Pendidik SMK Katolik St. Mikael Surakarta  
1) memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk belajar,  
2) mengakui potensi yang unik dari tiap siswa dan kebutuhan pendidikan mereka,  
3) menyelidiki kemampuan siswa untuk membantu mereka,  
4) mendorong siswa untuk berusaha mencapai standar yang tinggi dan untuk menghargai 

proses pembelajaran,  
5) mempercayakan tanggung jawab profesional hanya kepada orang yang memenuhi kualifikasi 

profesional atau yang sudah direkomendasi,  
6) mendasarkan pengajaran pada pengetahuan teoritis dan praktis, dan pada perkembangan 

pengetahuan masing-masing siswa,  
7) berpartisipasi dalam pengembangan profesional,  
8) mengajar sesuai dengan kemampuan dan potensi pendidikan masing-masing siswa,  
9) menerima tanggung jawab personal untuk memberikan pengajaran yang bermutu,  
10) mencari dukungan dan sumber yang ada untuk meningkatkan praktik mengajar.  

 
terkait keberagaman (diversity)  

Pendidik SMK Katolik St. Mikael Surakarta  
1) mendorong siswa untuk menghargai semua orang,  
2) mendorong siswa untuk memahami arti keberagamaan dalam hal nilai, kepercayaan, praktek, 

dan tindakan manusia,  
3) menerima ungkapan perbedaan dalam opini dan cara pandang yang muncul, dan menolong 

siswa untuk mendalami nilai perbedaan ini,  
4) memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengalami keberbedaan opini dan 

pandangan,  
5) mempertimbangkan dengan adil setiap cara pandang dalam perdebatan hal-hal yang serius,  
6) menjamin bahwa perlakuan diskriminasi apapun terhadap para siswa itu dapat 

dipertanggungjawabkan.  
 

terkait lingkungan  

Pendidik SMK Katolik St. Mikael Surakarta  
1) menjaga dan mendukung perkembangan fisik dan kesejahteraan semua siswa,  
2) menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung,  
3) mengakui dan mengembangkan kelebihan (kekuatan), kompetensi, dan talenta masing-

masing siswa agar mencapai tingkat yang paling optimal,  
4) menjaga siswa dari intimidasi, perlakuan kasar, situasi pelecehan, dan berbahaya,  
5) mendukung otonomi siswa dan harga diri siswa,  
6) mendorong siswa mengembangkan dan mengevaluasi nilai-nilai yang dimilikinya,  
7) mendukung hubungan antara siswa dan keluarga mereka masing-masing,  



8) menyediakan lingkungan di mana siswa dapat mengungkapkan dan memahami emosi yang 
berbeda-beda.  
 

terkait hubungan profesional  

Pendidik SMK Katolik St. Mikael Surakarta  
1) mengembangkan dan menjaga hubungan profesional dengan siswa semata-mata untuk 

kebaikan siswa,  
2) menunjukkan terus sikap adil dan penuh pertimbangan dalam berhubungan dengan siswa,  
3) menjamin bahwa siswa  memahami peraturan dan prosedur yang ada yang mempengaruhi 

interaksi mereka dengan teman sebaya dan dengan pendidik mereka,  
4) selalu mempertimbangkan kepentingan siswa di atas kepentingan pribadi atau keuntungan 

semata,  
5) mendorong siswa untuk menghargai pekerjaan dan teman-teman.  

 
terkait hak siswa akan masalah pribadi dan kerahasiaan  
Pendidik SMK Katolik St. Mikael Surakarta  
1) menghormati pribadi (privacy) siswa,  
2) menjaga kerahasiaan informasi, kecuali ada tujuan profesional atau diharuskan hukum, atau 

demi keselamatan siswa itu sendiri,  
3) menjaga informasi siswa dengan jujur dan dewasa.  

  

b. Kode Etik Tenaga Kependidikan  

Tenaga Kependidikan SMK Katolik St. Mikael Surakarta:  

1) bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan yang baik,  
2) membina hubungan baik yang wajar dengan semua pihak yang berkepentingan dengan 

penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SMK Katolik St. Mikael Surakarta,  
3) menciptakan dan menjaga hubungan profesional yang wajar (membina hubungan baik 

dengan rekan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lain dengan saling menghormati dan penuh 
kepercayaan, membantu rekan Tenaga Kependidikan baru masuk ke lingkungan kerjanya, 
melakukan segala sesuatu sesuai dengan martabat sebagai seorang Tenaga Kependidikan),  

4) mengerjakan segala sesuatu dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 
Yayasan, kepada komunitas pendidikan, dan kepada masyarakat luas,  

5) memberikan pelayanan/perlakuan yang sama kepada para siswa dalam menerima layanan 
jasa pendidikan,  

6) menunjukkan sikap profesional,  
7) bersama seluruh sivitas akademika, ikut berperan aktif dalam mendorong terbentuknya 

lingkungan belajar yang kondusif,  
8) berperan dalam penegakan peraturan-peraturan yang berlaku baik di lingkungan pendidikan 

secara umum maupun di internal sekolah.  
  
 
 


