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ABSTRAK 

Pendidikan merupakan bagian vital dari tubuh kemajuan suatu bangsa,oleh 

karena itu pengembangan dalam dunia pendidikan tidak pernah berhenti dari waktu 

ke waktu.Hal ini jug diberlakukan dalam sistem standarisasi pendidikan diIndonesia. 

Dalam Bab XIV pasal 50 ayat 3 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan 

sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional. 

Peraturan perundang-undangan ini tentulah memberi warna baru dalm dunia 

pendidikan diIndonesia.Berbagai perubahan terjadi seiring diterapkannya undang-

undang ini.Namun dalam penerapannya, terjadi berbagai dampak yang cukup negatif 

yang menutupi tujuan dan keefektifan sistem pendidikan tersebut. Masalah yang 

dibahas dalam karya tulis ini adalah dampak negatif diterapkannya SBI (Sekolah 

Berstandar Internasional) di sekolah – sekolah diIndonesia 

Tujuan penulisan ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai penerapan SBI    (Sekolah Berstandar Internasional) dan memberikan 

informasi mengenai dampak negatif dari penerapan SBI (Sekolah berstandar 

Internasional) di sekolah- sekolah di Indonesia. Dari paparan mengenai dampak 

negatif penerapan SBI, penulis berharap Pemerintah lebih jeli dalam membuat 

kebijakan pendidikan agar peningkatan pendidikan di Indonesia melonjak, bukan 

berarti melonjak adalah mengikuti/menyamai luar negeri tapi mendongkrak 

masyarakat bawah yang sebelumnya awam pendidikan menjadi paham pendidikan. 

 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan bagian vital dari tubuh kemajuan suatu bangsa,oleh 

karena itu pengembangan dalam dunia pendidikan  tidak pernah berhenti dari waktu 

ke waktu.Hal ini jug diberlakukan dalam sistem standarisasi pendidikan diIndonesia. 

Dalam Bab XIV pasal 50 ayat 3 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan 

sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional. 
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Peraturan perundang-undangan ini tentulah memberi warna baru dalm dunia 

pendidikan diIndonesia.Berbagai perubahan terjadi seiring diterapkannya undang-

undang ini.Namun dalam penerapannya, terjadi berbagai dampak yang cukup negatif 

yang menutupi tujuan dan keefektifan sistem pendidikan tersebut. 

Idealnya, Dalam sekolah berstandar internasional proses belajar mengajar 

lebih menekankan pada pembentukan karakter anak (character building). 

Membangun kepercayaan diri anak, semangat pantang menyerah, peka terhadap 

lingkungan dan sesama, bertanggung jawab, dan mempunyai moral etik yang baik 

lebih diutamakan disamping kemampuan akademis. Hasil akhir bukan menjadi 

jaminan dalam metode pembelajaran sekolah berstandar internasional, melainkan 

penghargaan terhadap proses yang sudah dijalani oleh peserta didik. Pendidikan cara 

baru ini memang terbukti lebih unggul dibanding cara lama. Banyak siswa-siswi dari 

sekolah berstandar internasional yang mengharumkan nama bangsa dengan 

prestasinya di berbagai bidang, bukan hanya akademis tetapi juga non akademis. 

Namun kehadiran sekolah berstandar internasional ini belum bisa dirasakan 

oleh seluruh generasi muda di Indonesia. Untuk masuk sekolah ini butuh biaya yang 

tidak sedikit, sehingga hanya orang-orang dari golongan tertentu yang bisa 

mengenyam pendidikan di bangku berstandar internasional. Sumber daya manusia 

Indonesia juga belum mencukupi dan belum memenuhi standar pengajar 

Internasional.Masalah lain yang timbul adlah kebingungan-kebingungan Nasional, 

yaitu mengenai kurikulum,materi ajar, metodologi pengajaran, kompetensi guru, 

fasilitas, dan siswa sebagai objek pembelajaran itu sendiri. 

Berdasar pengertian dan fenomena yang timbul di atas, dalam tulisan ini 

akan dibahas mengenai dampak-dampak negatif yang timbul dari penerapan SBI 

(Sekolah Berstandar Internasional) di sekolah-sekolah di Indonesia untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penerapan SBI (Sekolah 

Berstandar Internasional), memberikan informasi mengenai dampak negatif dari 

penerapan SBI (Sekolah berstandar Internasional) di sekolah-sekolah di Indonesia. 

 

B. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional 

(RSBI/SBI) 



 

 

Sekolah Berstandar Internasional merupakan sekolah nasional yang 

menyiapkan peserta didik berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia 

berkualitas Internasional, dan lulusannya berdaya saing Internasional. Sebagai 

sekolah dengan kualitas internasional, tentu saja fasilitas/ media ajar, sumber daya, 

konsep pengajaran, manajemen sekolah, hingga proses publikasi sekolah harus 

sesuai dengan standar yang biasanya dipakai di negara-negara maju.( 

indonesiaeducate.org) 

 Berdasar pada pengertian diatas,tentulah SBI merupakan produk pendidikan 

yang luarbiasa untuk diterapkan dalam dunia pendidikan diIndonesia. Namun Dalam 

penerapannya terjadi banyak kebingungan-kebingungan yang berdampak cukup 

sistemik dan dapat dikategorikan sebagai dampak negatif. 

SBI mempunyai visi untuk mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan 

kompetitif secara internasional. Bahwa penyiapan manusia bertaraf internasional 

memerlukan upaya-upaya yang intensif, terarah, terencana, dan sistematik agar 

dapat mewujudkan banga yang maju, sejahtera, damai, dihormati dan 

diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Misi SBI mewujudkan manusia Indonesia 

yang cerdas dan kompetitif secara internasional, mampu bersaing dan berkolaborasi 

secara global.  

Dalam penerapannya terdapat berbagai ketimpangan, yang berdampak 

kebingungan Nasional. Pendidikan yang berambisi bertaraf internasional ini 

diamanatkan kepada pemerintah daerah dan dimaksudkan untuk memajukan 

pendidikan nasional ini akhirnya menjadi kebingungan nasional. Ketika kita 

berbicara tentang sistem pendidikan, kita berbicara mengenai : 

1.Kurikulum 

2.Materi Ajar 

3.Metodologi pengajaran 

4. Kompetisi guru 

5. Fasilitas 

6. Siswa 

 

1. Kurikulum 



 

 

Penggunaan kurikulum asing 

Kurikulum menurut Nunan, 1987 didefinisikan sebagai produk yang 

diajarkan, proses untuk mendapatkan materi dan metodologi, atau sebagai fase 

perencanaan suatu program. Sedangkan menurut Jack C. Richards , 1996, kurikulum 

merupakan filosofi, tujuan, desain dan implementasi suatu program. 

Saat filosofi, tujuan dan desain program diimpor sebutlah dari Negara A 

secara mentah-mentah, yang terjadi adalah filosofi, tujuan dan desain program 

belumlah tentu sesuai dengan keadaan di Indonesia. Dengan kerendahan hati saya, 

keadaan Negara A tidak akan pernah sama dengan keadaan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia ini. Apa yang membuat kita yakin filosofi itu dapat mentah-

mentah diterapkan untuk anak-anak Indonesia yang sedianya menjadi generasi 

penerus kita? Apakah kita sadar, filosofi yang terbentuk akan mempersiapkan 

peserta didik kita sebagai manusia-manusia Indonesia yang semestinya akan berpikir 

global namun bertindak lokal? Sadarkah kita bahwa penerapan kurikulum asing 

sama bahayanya dengan penerapan idiologi asing jika tak pandai-pandai kita 

memilah isinya. 

Johnson (1989) menyatakan bahwa kurikulum merupakan proses 

pengembangan, revisi, perawatan, dan pembaharuan yang bersifat terus menerus dan 

bersiklus sepanjang kurikulum itu masih ada. Dengan demikian, suatu kurikulum 

tidak mungkin dapat mentah-mentah digunakan tanpa proses adaptasi, apalagi tanpa 

melibatkan input dari guru-guru dan terutama siswa sebagai hasil proses itu sendiri.  

 

2. Materi ajar 

Setelah latah menggunakan kurikulum asing, maka beberapa sekolah 

menjadi korban mangsa penerbit internasional yang melakukan gerakan ekspansi ke 

Indonesia. Sasaran paling empuk sang penerbit asing adalah sekolah-sekolah yang 

kebingungan karena hanya diberi target 2 tahun untuk mempersiapkan diri menjadi 

Sekolah Bertaraf Internasional. Langkah gegabah yang diambil, tidak berhenti pada 

pembelian kurikulum, tapi memborong buku yang bertuliskan “ berdasarkan 

kurikulum negara A” dengan harapan penggunaan buku impor itu melegitimasi label 

“ Sekolah Bertaraf Internasional”. Guru kebingungan karena tak mengerti “jiwa” 



 

 

buku itu , atau malah jadi pening karena buku itu ternyata menggunakan bahasa 

pengantar bahasa asing. Lalu proses pembelajaran menjdi tidak efektif krena 

minimnya penguasaan guru terhadap bahan ajar.(Educate.org) 

 

3. Metodologi pengajaran 

Apa yang diamanatkan sebuah kurikulum biasanya dituangkan dalam materi 

dan disampaikan dengan metode pengajaran tertentu.Sedihnya adalah anda akan 

menemukan fakta bahwa guru-guru yang tidak memilki cukup bekl 

pelatihan,dipasrahkan kepada penerbit asing yang berbaik hati menjanjikan 

pelatihan, tapi seperti mengikat perjanjian dalam perjanjian bisnis yang berkondisi 

tertentu : kami siap melatih, jika anda siap mempergunakan buku-buku kami. Maka 

terjebaklah sekolah tersebut dalam lingkaran itu : membeli kurikulum asing, terjebak 

membeli buku impor, terjebak membeli tes impor. Dan hl ini berujung pada 

pembiayaan yang sangat tinggi.(educate.org) 

 

4. Kompetensi guru 

Dimulai dari sekolah-sekolah itu juga harus mengkursuskan guru-guru agar 

memiliki penguasaan bahasa Inggris lebih baik. Ternyata siswalah yang 

menanggung biaya kursus guru-guru tersebut. Konon RAB salah satu sekolah 

favorit setahun Rp 2,8 miliar, yang sebagian besar untuk peningkatan sumber daya 

guru dan pengembangan kurikulum. Namun dalam breakdown anggaran ini, ternyata 

isinya untuk biaya kursus guru, menyekolahkan tenaga pendidik dan sederet 

workshop, lokakarya, dan sebagainya – yang semestinya tidak selayaknya 

ditanggung siswa.Kendatipun pembiayaan rintisan sekolah berstandar internasional 

(RSBI) merupakan tanggung jawab pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 48 tentang Pendanaan Pendidikan, sekolah-sekolah dengan status RSBI masih 

diperbolehkan memungut dana dari masyarakat. Karena diperbolehkan, seolah-olah 

merupakan pembenaran atas pembengkakan atas biaya yang harus ditanggung siswa. 

Guru yang mau mengajar di sekolah bertaraf internasional pun diminta punya 

sertifikasi. Sertifikasi ini akhirnya pun menjadi ajang bisnis, karena guru-guru ini 



 

 

diharuskan membayar demi sertifikat. Padahal sertifikasi ini pun tidak menjamin 

kualitas Guru. 

 

5. Fasilitas 

Dengan embel-embel aturan SK Mendiknas, yang memperbolehkan sekolah 

SBI dan RSBI menerima sumbangan dari orangtua dan pihak ketiga, siswa 

menanggung seluruh biaya fasilitas yang harus ada : mulai dari penyediaan AC 

untuk ruang belajar, laptop, computer, laboratorium bahasa, laboratorium praktikum 

IPA dan sebagainya. 

 

6.Siswa 

Syarat mendaftar menjadi siswa SBI adalah Tes IQ.Hal ini sangat tidak tepat 

diberikan kepada anak,mengingat berbagai aspek terkait pembiayaan,anak yang 

berkebutuhan khusus,kepentingan sekolah,dan keefektifan penerapan tes ini. 

Pengakuan menarik dari salah satu pengasuh lembaga konseling hypnotherapy yang 

kebanjiran klien yang kebanyakan adalah para pelajar kelas 1 SMP yg rata-rata 

murid yg masuk di kelas SBI. Setelah satu bulan para siswa memulai belajar di 

sekolah yang dipilihnya, mereka mulai dijangkiti tanda-tanda depresi seperti jadi 

pemarah, suka menangis sendiri, nggak bisa tidur dll. Beberapa penyebab 

diantaranya, merasa tertekan dengan belum pahamnya mereka atas penguasaan 

materi pelajaran dg bahasa inggris, pake bahasa indonesia saja sulit apalagi harus 

memahami dg bahasa inggris begitu katanya. Kemudian mereka merasakan teman-

teman di kelas sangat individualistis, juga tugas / PR yg bertumpuk yg harus 

dikerjakan sampai larut malam. Ditambah ada ketakutan tersendiri jika tugas tdk 

selesai atau salah yg biasanya akan dimarah guru-gurunya.Beberapa klient ingin di 

sekolah yg reguler saja dan tidak ingin masuk SBI.Ini adalah fenomena nyata yang 

terjadi akibat penerapan SBI yang bersampul sngat indah. 

Selain berdampak kebingungan dalam 6 aspek pelaksanaan 

pendidikan,berikut dampak negatif  lain yang terjadi: 

1. Pelaksanaan SBI diIndonesia menggunakan Bi-lingual, dimana setiap guru 

mata pelajaran dituntut mampu berbahasa Inggris dengan lancar dan dapat 



 

 

menjelaskn secara jelas mengenai bahan ajar,tetapi dalam kenyataannya, 

guru mata pelajaran tidak menguasai dengan baik bahasa Internasional ini, 

sehingga yang terjadi adalah kerncuan pemberian bahan ajar dan 

kebingungan siswa, disini siswa butuh berpikir double, mengenai translation 

dan materi pelajaran itu sendiri. 

2. Terjadinya diskriminasi sikap oleh para guru terhadap siswa kelas reguler 

baik disadari maupun tidak. 

3. Kesalahpahaman masyarakat mengenai SBI karena tidak adanya sosialisasi 

dari pihak pemerintah mengenai sistem ini, Sehingga yang terjadi, 

masyarakat terpengaruh efek prestice dari nama SBI sendiri dan tidak 

memhami betul bagaimana kosep dasar dan pelaksanaannya. 

4. Adanya perbedaan perlakuan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait kepada 

anak dengan kelas reguler dan SBI. 

5. 5Pengadaan fasilitas-fasilitas mewah pendidikan dalam SBI yang berujung 

pada penggunaan advance technology  cenderung menimbulkan sifat malas 

dan pasif pada diri siswa yang akhirnya mematikan kemampuan yang ada 

pada diri siswa. 

6. Tittle “Taraf Internasional” memberikan image tersendiri bagi masyarakat, 

untuk pa dan siapa SBI ini juga mash menjadi polemik, karena siswa SBI di 

dominsi oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas, selain 

itu siswa SBI juga hanya diperuntukkan untuk siswa diatas rata-rata SNP. 

  

C. PEMECAHAN MASALAH DAN SARAN 

1. Kebijakan pemerintah haruslah tetap mempertimbangkan dan tidak 

mengkesampingkan aspek-aspek krusial  pendidikan. 

2. Pemerintah harus lebih jeli dalam membuat kebijakan pendidikan agar 

peningkatan pendidikan di Indonesia melonjak, bukan berarti melonjak 

adalah mengikuti/menyamai luar negeri tapi mendongkrak masyarakat 

bawah yang sebelumnya awam pendidikan menjadi paham pendidikan. 

3. Diharapkan ke depannya pemerintah memberi akses kepada siswa-siswa 

berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu, untuk juga bisa ikut 



 

 

mengenyam pendidikan di sekolah berstandar internasional. Pengembangan 

sumber daya pendidik juga terus ditingkatkan tidak hanya di tingkat pusat 

tetapi juga daerah  

4. Saran lain yang penulis berikan adalah pengadaan English club atau 

pemusatan sekolah dengan melibatkan bahasa Inggris,Hal ini akan lebih baik 

dari SBI karena dilihat dari prosesnya,SBI menekankan pada bahasa Inggris, 

tapi pemahaman akan mata pelajaran tidak terjamin.Oleh karena itu, 

penggunaan study club akan lebih menunjang siswa dan menghapus berbagai 

dampak negatif yang ditemui dari penerapan SBI  

 

D. KESIMPULAN 

SBI (Sekolah Berstandar Internasional) merupakan suatu kebijakan 

pemerintah yang bertujuan memajukan dunia pendidikan diIndonesia yang dalam 

pelaksanaannya terjadi banyak kebingungan dan kerancuan.Hal ini disebabkan 

tidakadanya sosialisai secara general mengenai konsep dasar dan berbagai detail 

teknik pelaksanaan dari SBI ini,selain itu belum adanya kesiapan dan ketidaksiapan 

sasaran didik juga sangat berpengaruh terhadap keefektifan penerapan  kebijakan 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


