
KURIKULUM SBI



1. Latar Belakang Kemunculannya

1. Pada era 90 1n banyak berdiri sekolah swasta
dengan identitas internasional tanpa standar yang
jelas

2. Banyak orangtua yang berkemampuan mengirim
anak-anaknya bersekolah ke luar negri

3. Belum ada payung hukum yang mengatur
penyelenggaraan sekolah internasional

4. Sebagai bangsa besar, Indonesia perlu pengakuan
dalam bidang pendidikan sehingga perlu
membangun sekolah yang berkualitas baik dalam
proses maupun hasil



2. Landasan Hukum

1. UU nomor 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3

2. UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

3. UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan pusat dan daerah

4. UU no 25 tahun 2000 tentang pembangunan nasional

5. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan

6. PP 38 tahun 2007 tentag pembagian urusan
pemerintahan

7. dst



3. Definisi

1. Definisi umum: “SBI adalah sekolah/madrasah
yamg sudah memenuhi standar nasional pendidikan
dan diperkaya dengan mengacu pada standar
pendidikan salah satu negara OECD dan/atau
negara tertentu yang mempunyai keunggulan
tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki
daya saing di forum internasional”



3. Definisi

2. Menurut PP no. 17 tahun 2010, pasal 1:

“ Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan
yang diselenggarakan setelah memenuhi SNP dan
diperkaya dengan standar pendidikan negara maju”

3. Menurut PP No. 17 tahun 2010, Pasal 14:

“ Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan
satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP dan
diperkaya dengan standar pendidikan negara maju”



4. Tujuan Penyelenggaraan

SBI diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang
memiliki:

1. Kompetensi sesuai SKL dan diperkaya standar
kompetensi salah satu negara maju

2. Daya saing komparatif dengan menampilkan
keunggulan lokas di tingkat internasional

3. Kemampuan bersang dalam berbagai lomba
internasional

4. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa inggris
5. Kemampuan berperan aktif secara internasional
6. Kemampuan menggunakan dan mengembangkan

teknologi komunikasi dan informasi secara profesional



5. Kriteria SBI

1. Pemenuhan standar kompetensi lulusan

2. Pemenuhan standar isi, yaitu dengan
menunjukkan dokumen adopsi, atau adaptasi
materi pelajaran berstandar internasional

3. Penenuhan standar proses

4. Pemenuhan standar pendidik

5. Pemenuhan standar tenaga kependidikan

6. Pemenuhan standar sarana dan prasarana

7. Pemenuhan standar pengelolaan

8. Pemenuhan standar pembiayaan



6. Model-model penyelenggaran SBI

1. Model Skolah Baru

2. Model pengembangan sekolah yang sudah ada

3. Model Terpadu

4. Model kemitraan



7. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Pengayaan kurikulum dapat dilaksanakan melalui dua
cara:

1. Adaptasi: penyesuaian unsur-unsur tertentu yang
sudah ada dalam standar isi dan standar
kkompetensi lulusan dengan mengacu pada
standar isi dan SKL salah satu sekolah dari negara
maju/OECD

2. Adopsi: penambahan nsur-unsur tertentu yang
belum ada dalam SI dan SKL dengan mengacu
pada SI dan SKL dari salah satu sekolah pada
negara maju /OECD



8. Sistem Penilaian

1. SBI menggunakan standar penilaian yang diperkaya
dengan sistem penilaian pendidikan sekolah unggul di
negara OECD/maju

2. SBI mengembangkan model penilaian berbasi
steknologi informasi dan komunikasi

3. Peserta didik SBI wajib mengikuti ujian nasional

4. Melaksanakan ujian sekolah mengacu pada satuan
pendidikan yang bersangkutan

5. SBI dapat memfasilitasi peserta didiknya untuk
mengakses sertifikasi yang diakui secara internasional
atau mengikuti ujian akhir sekolah yang sederajat dari
negara anggota OECD/maju



9. Kritik tentang SBI

Karena landasan akademik dan empirik belum memadai
sehingga muncul berbagai masalah diantaranya:

1. Penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar
menimbulkan banyak masalah khususnya pada bidang
IPA dan Matematika

2. Hal yang sulit untuk mengharapkan guru-guru SBI 
dapat berbahasa inggris dengan baik

3. Penggunaan istilah “bertaraf internasional” terlalu
memaksakan. Standarnya hanya dilihat dari
penggunaan bahasa dan pemanfaatan alat informasi
dan teknologi paling mutakhir

4. Dan lain-lain 


