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S

EKOLAH bertaraf internasional (SBI) dirancang untuk
meningkatkan standar mutu
pendidikan nasional. Karena
itu, sekolah penyelenggara SBI yang
disahkan melalui ketetapan menteri
pendidikan nasional diperintahkan
untuk merujuk ke kualitas dan standar
pendidikan yang digunakan salah satu
negara yang tergabung dalam OECD
(Organinasi Kerja Sama Ekonomi dan
Pembangunan Negara-Negara Terkemuka, seperti Inggris Raya, Amerika
Serikat, Korea Selatan, Jepang, Jerman,
dan Prancis). Sebagai konsekuensinya,
sekolah penyelenggara SBI harus mulai
berusaha untuk melakukan proses
pembelajaran se perti yang dituntut
silabus, standar, dan model penilaian
yang dikembangkan negara yang menjadi referensi tersebut. Pemahaman
terhadap model aplikasi kurikulum
dengan standar internasional harus
dipahami dalam konteks kebutuhan
sekolah yang berorientasi pada penciptaan sistem kurikulum yang komprehensif.
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Kurikulum
Pelayanan pendidikan SBI seharusnya tidak disajikan secara terkotakkotak seolah-olah tiap mata pelajaran
berdiri sendiri. Sebaliknya, proses
pembelajaran haruslah disajikan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi sesuai dengan minat dan bakat
siswa. Jika seseorang mempunyai minat pada bidang sains, tidak harus selalu dijejali dengan seluruh mata
pelajaran di bawah rumpun sains. Pilihan siswa pada bidang sains dapat
dilengkapi dengan mata pelajaran dari
bidang-bidang lain seperti humanities,
arts, dan/atau social science.
Pada IB Schools, misalnya, dapat
dilihat bagaimana program disusun di
atas landasan tiga unsur yang wajib
diikuti setiap peserta didik. Program
pendidikan dan keterampilan dibangun dan diasah melalui kegiatan extended essay, theory of knowledge, creativity, action, and service (CAS). Ketiga unsur itu merupakan dasar pembangunan
karakter seorang yang disebut pribadi
yang terdidik sehingga siapa pun yang

melewati program itu akan terasah
dalam mengembangkan kemampuan
berpikir, terutama dalam kemampuan
berpikit tingkat tinggi (higher order
thinking skills), berperilaku sebagai
manusia yang berkepribadian mulia
dan terampil sebagai seorang yang
berpendidikan dengan kemampuan
membaca dan menulis secara kritis dan
kreatif.
Mata pelajaran pilihan yang ditawarkan IB program juga berfungsi sebagai
sarana untuk menyiapkan dan mengembangkan siswa menjadi: (1) inquirers,
seorang pribadi yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencari dan meneliti kebenaran ilmiah
secara konstruktif, fokus, dan terarah.
Pribadi semacam itu tentunya akan
selalu senang belajar dan melakukan
pembuktian terahadap sesuatu yang
baru; (2) thinkers, pribadi yang berani
mengambil inisiatif, berpikir kritis,
dan kreatif dalam membuat
setiap keputusan dan mampu memecahkan permasalahan yang
rumit; (3) communicators,
yaitu pribadi
yang memiliki
kemampuan
mendengar dan
terbuka terhadap gagasan baru serta mampu menyajikan informasi
dan gagasan dalam bahasa
(Indonesia atau asing) dengan
jernih, jelas, dan penuh percaya diri; (4)
risk-takers, merupakan pribadi yang
berani, mandiri, dan memiliki kepercayaan diri yang kuat (bukan sombong)
untuk melakukan sesuatu yang baru
tanpa diliputi perasaan cemas dan
keraguan yang berlebihan.
Selain itu anak juga akan (5) knowledgeable, pribadi yang senantiasa
memiliki kemauan untuk belajar dan
melakukan penjajakan tema-tema yang
sesuai dan relevan dengan kehidupan
pribadinya, negara, dan kepentingan
global; (6) principled, yaitu pribadi yang
memegang teguh prinsip-prinsip
moral, memiliki integritas, jujur, dan
perasaan keadilan; (7) caring, yaitu,
pribadi yang memiliki kepekaan dan

will strengthen (public) education’.
Persepsi yang memandang guru
sebagai fasilitator serta wali (guardian)
adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas. Penguasaan dan pemahaman guru terhadap perkembangan
anak pun tidak dapat diabaikan selain
penguasaan pada bidang pedagogik,
cognitive thinking, dan penilaian pendidikan. Keberhasilan seorang guru
bukan hanya terletak pada kemampuan mencetak murid yang pandai.
Lebih dari itu, guru harus dapat
menumbuhkan dan mengembangkan
para pelajar mandiri (independent
learner) yang memiliki motivasi kuat
untuk menjelajahi dunia ilmu secara
bersama.
Guna mewujudkan tuntutan di
muka, dibutuhkan guru yang memiliki
visi atas pekerjaannya, ketangguhan
seorang pejuang yang harus selalu mampu menembus
medan baru yang sangat
bervariasi serta keuletan dan ke sabaran
seorang guardian
atas anak asuhnya.
Memberikan yang
terbaik untuk
anak didik mem e r l u k a n
keteguh an hati,
kesabaran, dan
kreativitas, di atas
kepiawaian dalam
mata pelajaran yang
menjadi tanggung
j a w a b n y a . Tu g a s
fasilitator pembelajaran
menuntut guru untuk daFREDY
pat melakukan bimbingan dengan efektif, keberanian untuk berbagi
kekuatan dan kelemahannya secara kendali dengan siswanya, tetapi tetap
konstruktif.
dapat membimbing sehingga target
yang ditentukan oleh kurikulum dapat
Pembelajaran
dicapai.
Dengan rancangan kurikulum dan
program pendidikan di muka, proses Kepemimpinan
pembelajaran menjadi bagian yang
Program pendidikan akan berjalan
sangat penting. Guru sebagai ujung dengan baik apabila memiliki dukungtombak pelayanan pendidikan harus an lingkungan yang sehat dan konmempunyai kualitas profesionalisme dusif. Manajemen sekolah harus mamyang tinggi. Mereka harus menguasai pu menciptakan lingkungan belajar
mata pelajaran yang diampu dengan yang sehat guna menjamin keberhasilbaik (sound); dan lebih dari itu, guru an program pendidikan. Lingkungan
wajib mempunyai keterampilan kelas sekolah yang represif dan otoritarian
yang andal. Sebagaimana dikemukakan akan sangat menghambat keberhasilan
Finn Jr (2010), ‘that without great teaching suatu program pendidikan yang berthere is no guarantee that raising standards orientasi untuk membangun dan

rasa empati dengan kebutuhan dan
perasaan orang lain. Sosok yang memiliki komitmen untuk senantiasa berbuat dan melayani kepentingan publik;
(8) open-minded, yaitu pribadi yang
menaruh hormat terhadap pandangan,
nilai, tradisi, kebiasaan, dan kebudayaan yang dimiliki dan diyakini
pihak/individu lain serta memiliki
kemauan untuk senantiasa menghormati dan mempertimbangkan perbedaan yang terjadi secara sehat; (9)
well-balanced, yaitu individu yang paham pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan fisik, mental, spritual, dan
kehidupan pribadi; serta (10) reflective,
yaitu pribadi yang senantiasa bersedia
dengan sungguh-sungguh merenungkan (muhasabah), mempelajari, dan
menganalisis kembali setiap langkah
perbuatannya untuk mengetahui

mengembangkan kapasitas intelektual
dan karakter manusia. Karena itu,
lingkungan menjadi satu hal yang tidak
dapat ditinggalkan dalam mengelola
suatu program pendidikan. Lingkungan itu harus dirancang sedemikian
rupa sehingga dapat mendukung seluruh kegiatan pendidikan yang dijalankan. Lingkungan berarti juga
lingkungan di luar sekolah, yang juga
akan berperan sebagai jembatan bagi
para siswa untuk benar-benar mengenali dunia luar setelah selesai mengikuti proses pendidikan.
Dengan demikian, kepala sekolah
harus memiliki kapasitas dan kemampuan sebagai seorang pemimpin suatu
organisasi pendidikan. Pemahaman
dan penguasaan kepala sekolah terhadap konsep dan paradigma pendidikan bermutu dengan international
standards akan menjadi aset yang juga
sangat penting dan berharga dalam
menjalankan organisasi sekolah. Kemampuan kepala sekolah dalam menggerakkan dan memimpin seluruh sivitas akademika akan menjadi petunjuk
nyata (indikator) lainnya bagi efektivitas seorang pemimpin. Sebagaimana
dikemukakan Darling-Hammond,
LePointe, Meyerson, Orr, and Cohen
(2007) ‘kepala sekolah dapat memainkan peran sangat penting dalam membangun/mengembangkan sekolah
yang bermutu tinggi’. Kepala sekolah
juga berperan dalam memengaruhi
mutu pendidikan melalui kebijakan
rekrutmen guru yang berkualitas,
meningkatkan kualitas sarana pembelajaran, mentoring, dan kegiatan penjaminan mutu.
Lebih dari itu, sebagai pemimpin
institusi pendidikan yang berorientasi
pada kepentingan peserta didik, kepala
sekolah perlu pula berani untuk membuat terobosan yang mungkin akan
sangat berbeda dengan norma yang
sedang berlaku. Tetapi, sebagai seorang
pemimpin institusi pendidikan yang
berorientasi pada kemajuan dan keberhasilan peserta didik untuk menjadi
warga dunia, yang berubah dengan
sangat cepat (rapid change) seperti sekarang ini, kepala sekolah yang berani
mengambil risiko untuk berubah adalah sebuah keniscayaan yang tidak
mungkin lagi bisa ditawar. Dengan
modal itulah, keputusan untuk selalu
memberikan yang terbaik bagi peserta
didik dapat dilaksanakan.
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HARMANINGTYAS (Kompas, 2010) mencatat bahwa
fenomena sekolah bertaraf
internasional (SBI) dan/
atau rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) merupakan salah satu
alasan mengapa Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2003 perlu direvisi. Kebijakan
itu merupakan langkah kesewenangwenangan pemerintah dalam menerjemahkan Pasal 50 ayat 3 UU No 20/2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
dan Pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 19/2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional yang memberikan legal imperative kepada otoritas
pendidikan daerah untuk membangun
paling tidak sebuah SBI di daerah
masing-masing, tanpa melalui sebuah
assessment memadai.
Seperti tradisi sebelumnya dalam
dunia pendidikan kita, ketika berganti
pejabat kebijakan pun berganti, problem RSBI pun mengalami hal yang
sama, yaitu adanya keinginan dari
Mendiknas baru untuk mengevaluasi
secara ketat-–untuk tidak mengatakannya akan dihapuskan--program SBI
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sampai ditemukan model pengambangan yang ideal. Implikasi kebijakan itu
pun terus bergulir, hingga akhirnya
izin sebanyak 18 rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dicabut karena tidak memenuhi persyaratan
pendirian RSBI seperti tak berkembangnya kualitas lulusan dan kemampuan pedagogis guru. Berdasarkan
catatan Kemendiknas, jumlah sekolah
RSBI di Indonesia mencapai 1.110 sekolah. Terdiri dari 997 sekolah negeri dan
113 sekolah swasta. Dari jumlah itu,
jumlah SD RSBI tercatat sebanyak 195
sekolah, SMP RSBI sebanyak 299 sekolah, SMA RSBI sebanyak 321 sekolah,
dan SMK RSBI sebanyak 295 sekolah.
Kisruh soal SBI jelas sekali mengindikasikan lemahnya model pengembangan kebijakan tanpa assessment
yang memadai. Selain itu kerangka
teoretis keberadaan SBI juga tak menimbang dan memilih model yang
sesuai dengan kondisi daerah masingmasing. Dari sisi ini, sebenarnya terlihat bahwa desentralisasi dalam pendidikan tak berjalan sesuai dengan
harapan. Daerah lebih banyak menderita karena kebijakan soal SBI hanya
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semata-mata suatu cara menghabiskan
anggaran pendidikan yang luar biasa
besar, tetapi tak mampu diserap melalui sebuah perencanaan program yang
memadai.
Di Amerika kisruh serupa juga pernah terjadi ketika pada 2006 sebuah
sekolah, St. Clair IB (International Baccalaureate) Program di Los Angeles,
mengatakan program IB berorientasi
sebagai anti-Amerika dan anti-Kristen.
Karena program IB sedari awal ditujukan untuk anak-anak diplomat yang
bekerja di luar negeri, desain kurikulumnya kadang-kadang menafikan
kurikulum lokal sehingga muncul desakan untuk menutup program IB
tersebut. Di dunia saat ini IB program
telah menyusupi lebih dari 1.700 sekolah, dan bahkan di Amerika sekalipun
jenis program ini masih ada yang
menolaknya. Pertanyaan kritis yang
muncul dari kasus ini adalah apakah
RSBI/SBI semata-mata juga akan
mengikuti model atau teori pengembangan cara IB program yang terkadang melupakan lokalitas?
Jika mengikuti teori dan model globalisasi pendidikan yang diajukan Yin
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Cheong Cheng dalam Fostering Local
Knowledge and Wisdom in Globalized
Education: Multiple Theories (2002),
setidaknya ada enam model teori globalisasi pendidikan, yaitu (1) theory of
tree; (2) theory of crystal; (3) theory of
birdcage; (4) theory of DNA; (5) theory of
fungus; dan (6) theory of amoeba.
Tiap teori mengasumsikan pentingnya mempertimbangkan local wisdom
sebelum sebuah kebijakan tentang
sekolah internasional diberlakukan.
Identifikasi teori-teori itu ke dalam
struktur lokal/daerah seharusnya
dipertimbangkan dalam mengembangkan model pendidikan dengan standar
internasional. Jika pada aspek teoretis
identifikasinya kemudian menunjukkan peluang yang bagus, pilihan
model tak akan terlalu rumit karena
telah disesuaikan dengan kondisi aktual sebuah daerah.
Salah satu hal yang menarik dari
pendekatan itu, misalnya, bagaimana
jika kebijakan soal RSBI ini mengadopsi
teori sangkar burung (theory of birdcage),
yaitu membuka diri terhadap globalisasi, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga berusaha menyaring
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pengaruh-pengaruh negatif globalisasi.
Dalam teori ini, ideologi dan normanorma sosial menjadi sumber dasar
bagi desain kurikulum dan seluruh
kegiatan pendidikan dengan lokus
lokal dalam memanfaatkan global
knowledge. Dengan asumsi dari teori itu,
otoritas lokal kependidikan kita dapat
menentukan tujuan RSBI dengan target
untuk menghasilkan seseorang berpandangan global, tetapi tetap menghargai
lokalitas wisdom dan knowledge yang
ada.
Kontroversi soal RSBI/SBI akhirakhir ini jelas sekali menunjukkan
ketidakmatangan kebijakan yang asal
jadi, tanpa assessment dan identifikasi
problem yang komprehensif. Akhirnya
yang terjadi adalah hanya debat kusir
para ahli yang tak berujung, hanya
berbuah keputusan atau kebijakan baru
yang, bisa jadi, malah akan membuat
operator pendidikan di sekolah menjadi tambah bingung dan limbung.
Yang akan merugi tentu saja anak didik
dan para orang tua yang tidak sadar
sedang dipermainkan sebuah keputusan/kebijakan yang salah bagi masa
depan putra-putri mereka.
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