Arti & Makna Logo:

A. Filosofi Gambar
Logo terdiri dari 10 ( sepuluh ) bagian dengan makna sebagai berikut :
1. Perisai yang berbentuk Lima Mahkota Bunga Cempaka, memiliki arti SMK Negeri
Kalibaru mengemban tugas menyelenggarakan pendidikan Kejuruan dengan memiliki
ketegaran, kemurnian, keanggunan serta keluhuran budi dan lima mahkota bunga juga
melambangkan jumlah sila dalam Pancasila yang merupakan pandangan hidup bagi bangsa
Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Lingkaran, memiliki arti mencerminkan sikap kebulatan tekad dalam membuka wawasan
serta daya fikir yang cerdas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Garis geometri segi delapan sebagai penjuru mata angin, memiliki arti menyebar
luaskan nilai-nilai pengetahuan, keterampilan kesegala penjuru dengan penuh kewibawaan,
sebagai sekolah yang kreatif, inovatif, responsif dan kompetitif.
4. Sekuntum bunga Melati dengan Tiga Mahkota, memiliki arti merupakan Visi, Misi dan
Tujuan SMK Negeri Kalibaru dengan

merefleksikan kebesaran dan kejayaan dengan

berbasis potensi kearifan lokal serta bunga yang mekar sebagai lambang kehidupan yang
memberikan harapan dapat mentransformasi nilai kebaikan.
5. Bintang; memiliki arti warga sekolah senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan semangat tinggi dalam mencapai cita-cita dan tujuan mulia.
6. Pena berdiri Tegak : memiliki arti aktivitas akademik dan intelektual tanpa mengabaikan
khasanah budaya, membela kejujuran, kebenaran, keadilan, bersifat satria, bertanggung
jawab serta pantang menyerah.
7. Buku / Pustaka Terbuka, memiliki arti sumber ilmu pengetahuan dan keterampilan yang
terbentang luas serta menunjukkan SMK Negeri Kalibaru menjadi pusat sumber belajar bagi
masyarakat.
8. Gigi Roda, memiliki arti icon yang selaras dengan pendidikan Vokasional / Kejuruan dan
melambangkan kerja keras yang merupakan perwujudan dari produktifitas akademis dan
non akademis, berintegritas yang dapat menghasilkan karya yang monumental.
9. Tulisan “ SMK NEGERI KALIBARU – BANYUWANGI “, memiliki arti identitas
kelembagaan Sekolah.

B. Filosofi Warna

Logo terdiri dari enam warna yang memiliki makna :
1. Warna “Kuning”.
Mencerminkan kemajuan, kebahagiaan, selalu memiliki gairah, energi untuk berbuat dan
bekerja demi menghasilkan sesuatu yang terbaik serta melambangkan kejayaan SMK Negeri
Kalibaru.
2. Warna “Hijau”.

Mencerminkan kemakmuran, harapan, pertumbuhan, regenerasi, kesuburan, inovasi,
perubahan, kesinambungan dan kedamaian.
3. Warna “ Putih “,
Mencerminkan kesucian dan keikhlasan yang menjadi pijakan bagi SMK Negeri Kalibaru
dalam melakukan pengabdian.
4. Warna “Keemasan”.
Mencerminkan antusiasme dan daya kreativitas yang tinggi dalam mencapai cita – cita.
5. Warna “ Biru “,
Mencerminkan kesejahteraan, integritas moral, keluhuran, kedalaman dan keluasan ilmu
pengetahuan.
6. Warna “Hitam”.
Mencerminkan ketegasan arah dan tujuan yang ingin dicapai.

C. Motto
“ Tata Tumenga Luhur Ngabekti “ adalah Sengkalan yang menandai lahirnya SMK
Negeri Kalibaru tahun 2005. Tanggal 25 Juli 2005.
Tata memiliki arti atur, angin, cara : melambangkan angka 5
Tumenga memiliki arti menengadah, melihat keatas, berdoa : melambangkan angka 0
Luhur memiliki arti tinggi, diatas, mulia : melambangkan angka 0
Ngabekti memiliki arti berbakti : melambangkan angka 2
Jadi “ Tata Tumenga Luhur Ngabekti “, melambangkan angka 2005 yang memiliki arti :
“Menata sistem Pendidikan yang berkwalitas unggul adalah cita – cita dalam
mengembangkan iptek dan Keterampilan dengan bijaksana, berbudi Luhur serta
beraklak mulia sebagai bakti kepada bangsa Negara dan masyaraka “.

