LAPORAN
KEGIATAN EKSTRA KURIKULER
(KOLABORASI)

SMK KESEHATAN BAKTI NUSANTARA GORONTALO

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah,
penyusunan laporan ini merupakan salah satu upaya mengimplementasikan segala sesuatunya
tentang kegiatan ektra kurikuler OSIS dan kegiatan lainnya di lingkungan SMK Kesehatan Bakti
Nusantara Gorontalo.
Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh warga sekolah yang
telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk melaksanakan program dan memberi saran dalam
penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk terhadap segala
upaya yang kita lakukan demi untuk peningkatan keterampilan kreatif dan inovatif siswa yang
telah dilaksanakan di SMK Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo .

Wakasek Kesiswaan

Vebriyanto Albakir, S.Pd

A. PENGERTIAN EKTRAKURIKULER
Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta
didik sekolah atau universitas, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatankegiatan ini ada pada setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas.
Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat,
dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan
secara swadaya dari pihak sekolah maupun siswa-siswi itu sendiri untuk merintis
kegiatan di luar jam pelajaran sekolah.
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pada seni, olahraga, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang bertujuan positif
untuk kemajuan dari siswa-siswi itu sendiri.
OSIS merupakan salah satu organisasi ektrakurikuler yang ada di SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo yang melakukan kegiatan kolaborasi dengan ektrakurikuler
lain.
B. PENGERTIAN KOLABORASI
Kolaborasi adalah suatu bentuk interaksi, diskusi, kompromi, kerjasama yang
berhubungan dengan individu, kelompok atau beberapa pihak lainnya, baik yang terlibat
secara langsung maupun tidak langsung.
Kolaborasi yang dilakukan dalam kegiatan ektrakurikuler yang melibatkan OSIS
dan organisasi lain

C. EKTRAKURIKULER DI SMK KESEHATAN BAKTI NUSANTARA GORONTALO
Adapun ektrakurikuler yang ada di SMK Kesehatan Bakti Nusantara yakni minat dan
bakat (olahrag, kesenian, keorganisasian, ilmiyah/inovasi dan kerohanian)

D. JENIS KEGIATAN KOLABORASI
1. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS (gabungan pengurus organisasi), setiap
tahun
2. Kegiatan Kajian Rutin Pembinaan Karakter

E. DOKUMENTASI

KOLABORASI DENGAN KETUA-KETUA ORGANISASI KESISWAAN LAIN TAHUN 2019

FOTO BERSAMA KETUA-KETUA ORGANISASI EKTRAKURIKULER (PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEOTS 2020)
DENGAN KETUA DAN WAKIL KETUA OSIS TERPILIH 2020

KEGIATAN KOLABORASI OSIS DAN ROHIS

