
SEJARAH SMK NEGERI 1 GEMPOL 

 

SMKN 1 Gempol berdiri seiring dengan semangat pemerintah menggalakkan 

sekolah vokasi, terutama dengan pesatnya perkembangan industri di daerah Jawa Timur, 

khususnya Kabupaten Pasuruan. Wilayah Kecamatan Gempol yang merupakan daerah 

industri membutuhkan banyak tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai. Dalam rangka 

memenuhi permintaan akan tenaga kerja yang terus meningkat inilah, maka didirikan 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Gempol. SMKN 1 Gempol merupakan SMK 

Negeri pertama di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang berdiri pada 16 Juli 

2007.  

Di masa awal berdirinya, SMKN 1 Gempol di bawah pimpinan Kepala Sekolah 

Ir. H. Indra Jaya, M.Pd hanya membuka tiga program keahlian/jurusan, yaitu Teknik 

Komputer dan Jaringan (TKJ), Teknik Permesinan (TPm), dan Teknik Pendingin danTata 

Udara (TPT). Pembelajaran di semester ganjil awal tahun pelajaran 2007/ 2008 ketika itu 

masih menempati Gedung SMPN 2 Gempol di siang hari setelah di pagi hari digunakan 

untuk siswa-siswi SMP. Baru kemudian di semester genap, pembelajaran dilakukan di 

gedung sendiri yang ketika itu masih ada Gedung A dan Gedung B serta kantor Bersama 

ruang guru, TU dan Kepala Sekolah. Luas area sekolah pada masa awal berdirinya adalah 

22047 m2 persegi berdasarkan surat ukur Badan Pertanahan Nasional nomor 06.530.2-

35.2008. 

Pada tahun 2013 saat dinahkodai oleh Drs. Samsuri, MM selaku Kepala SMKN 

1 Gempol, sekolah yang terletak di jalan Dau Darmorejo Dusun Betas Kepulungan 

Gempol ini menambah dua jurusan lagi, yakni Multimedia (MM) dan Teknik Kendaraan 

Ringan (TKR). Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan juga Dunia 

Usaha/ Dunia Industri (DUDI) yang semakin tinggi kompleksitasnya. 



Perkembangan SMKN 1 Gempol semakin pesat saat dipimpin oleh H. 

Makhmud, S.Pd, MM sejak tahun 2014. Berbagai terobosan beliau lakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan nomor N.S.S dan N.P.S.:  

32.1.05.19.12.026 dan 20542536 ini. Terobosan tersebut di antaranya melalui kerjasama 

dengan PT. Astra Honda Motor (AHM) Sidoarjo berhasil membuka jurusan Teknik 

Sepeda Motor (TSM) Honda di tahun 2015. Pada tahun yang sama, beliau juga berhasil  

mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Axioo Bandung untuk membuka kelas 

unggulan di jurusan TKJ dengan nama Axioo Class Program. Belum usai disitu, tahun 

2017 dibuka lagi kelas unggulan di jurusan TKJ juga dengan nama kelas Samsung Tech 

Institute (STI) yang tentunya bekerjasama dengan PT. Samsung.  Hingga mencapai usia 

13 (tiga belas) tahun saat ini, luas tanah SMKN 1 Gempol sudah mencapai 28.020 m2 

dengan terbelinya tanah di bagian belakang sekolah yang menghadap ke jalan raya 

Surabaya – Malang di tahun 2017. Gedung yang dimiliki sekarang sudah sampai gedung 

J, dimana di awal berdirinya hanya ada Gedung A dan B. Berbagai kelengkapan fasilitas 

sarana prasarana penunjang jalannya pembelajaran terus dikembangkan guna mendukung 

terciptanya lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. 

Demikian catatan perkembangan SMK Negeri 1 Gempol dituliskan untuk dapat 

dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 

      Gempol, 10 Februari 2020 
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