
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sekolah Berstandar Internasional (SBI)

SBI merupakan sebuah jenjang sekolah di Indonesia dengan standar mutu

internasional yang menggunakan dua bahasa (Bi lingual) sebagai medium of

instruction terutama untuk mata pelajaran sains dan matematika, mengadopsi

sebagian atau seluruh kurikulum dari negara-negara lain seperti kurikulum

Cambridge (Inggris), International Baccalaureate, Australia dan sebagainya yang

termasuk anggota Organization for Economic Co-operation and Development

(OECD). Proses belajar mengajar di sekolah ini menekankan pengembangan daya

kreasi, inovasi, dan eksperimentasi untuk memacu ide-ide baru yang belum

pernah ada. Ciri berikutnya, mempekerjakan orang asing sebagai tenaga inti

(pengajar maupun manajemen) untuk sekolah swasta, adanya kelas khusus SBI

dengan perlakuan khsusus bagi sekolah negeri, sarana pembelajaran yang

menggunakan ICT (Information,Communication and Technology),

mengutamakan penggunaan buku-buku impor (terutama swasta), ruang belajar

yang nyaman dengan penataan gedung yang rapi dan nyaman.

Menurut pemerintah Indonesia sekolah bertaraf internasional adalah

pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan

dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju. Satuan pendidikan bertaraf

internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar

Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Kebijakan pemerintah mengenai SBI tersebut tertuang dalam Undang-undang

nomor 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(UUSPN 20/2003): “ Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan

sekurang-kurangnya satu-satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk

dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional”. Standar
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internasional yang dituntut dalam SBI adalah standar kompetensi lulusan,

kurikulum, prosees belajar mengajar, SDM, fasilitas, manajemen, pembiayaan,

dan penilaian standar internasional.

Rumusan SNP + X (OECD) maksudnya adalah SNP singkatan dari

Standar Nasional Pendidikan plus X. Sedangkan OECD singkatan dari

Organization for Economic Co-operation and Development atau sebuah

organisasi kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi dan pengembangan.

Anggota organisasi ini biasanya memiliki keunggulan tertentu dalam bidang

pendidikan yang telah diakui standarnya secara internasional. Yang termasuk

anggota OECD ialah: Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic,

Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,

Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland,

Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United

Kingdom, United States dan Negara maju lainnya seperti Chile, Estonia, Israel,

Russia, Slovenia, Singapore, dan Hongkong (Haryana, 2007; 41).

Sebagaimana dalam “Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah

Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tahun

2007”, bahwa sekolah/madarasah internasional adalah yang sudah memenuhi

seluruh Standar Nasioanl Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada

standar pendidikan salah satu Negara anggota Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD) dan /atau Negara maju lainnya yang

mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki

daya saing di forum Internasional.

Jadi, SNP+X di atas artinya bahwa dalam penyelenggaraan SBI,

sekolah/madrasah harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan (Indonesia), (PP

RI Nomor 19, 2005) dan ditambah dengan indikator X, maksudnya ditambah atau

diperkaya/dikembangkan/ diperluas/diperdalam dengan standar anggota OECD di

atas atau dengan pusat-pusat pelatihan, industri, lembaga-lembaga tes/sertifikasi

internasional, seperti Cambridge, IB, TOEFL/TOEIC, ISO, pusat-pusat studi dan

organisasi-organisasi multilateral seperti UNESCO, UNICEF, SEAMEO, dan

sebagainya.
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Ada dua cara yang dapat dilakukan sekolah/madrasah untuk memenuhi

karakteristik (konsep) Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), yaitu sekolah yang

telah melaksanakan dan memenuhi delapan unsur SNP sebagai indikator kinerja

minimal ditambah dengan (X) sebagai indikator kinerja kunci tambahan. Dua cara

itu adalah:

1. Adaptasi, yaitu penyesuaian unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalam

SNP dengan mengacu (setara/sama) dengan standar pendidikan salah satu

anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai

keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, diyakini telah memiliki

reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta lulusannya memiliki

kemampuan daya saing internasional.

2. Adopsi, yaitu penambahan atau pengayaan/pendalaman/penguatan/

perluasan dari unsur-unsur tertentu yang belum ada diantara delapan unsur

SNP dengan tetap mengacu pada standar pendidikan salah satu anggota

OECD/negara maju lainnya seperti yang ditekankan Haryana (2007).

2.1.1 Konsep Dasar Sekolah Berstandar Internasional

Menurut Haryana (2007), penyelenggaraan SBI didasari filosofi

eksistensialisme dan esensialisme (fungsionalisme). Filosofi eksistensialisme

berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan

eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitas yang dilaksanakan

melalui proses pendidikan yang bermartabat, pro-perubahan, kreatif, inovatif, dan

eksperimentif), menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan

kemampuan peserta didik. Filosofi eksistensialisme berpandangan bahwa dalam

proses belajar mengajar, peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal

untuk mengaktualkan, mengeksiskan, menyalurkan semua potensinya, baik

potensi (kompetensi) Intelektual (IQ), Emosional (EQ), dan Spiritual (SQ).

Filosofi esensialisme menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi dan

relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan
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berbagai sektor dan sub-sub sektornya, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Terkait dengan tuntutan globalisasi, pendidikan harus menyiapkan sumber daya

manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional. Dalam

mengaktualkan kedua filosofi tersebut, empat pilar pendidikan, yaitu: learning to

know, learning to do, learning to live together, and learning to be merupakan

patokan berharga bagi penyelarasan praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan

di Indonesia, mulai dari kurikulum, guru, proses belajar mengajar, sarana dan

prasarana, hingga sampai penilainya.

2.1.2 Karakteristik Sekolah Bertaraf Internasional

1. Karakteristik Visi Dan Misi

Menurut Haryana (2007), Visi Sekolah Bertaraf Internasional adalah :

Terwujudnya Insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara internasional.

Visi ini mengisyaratkan secara tidak langsung gambaran tujuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh sekolah model SBI, yaitu mewujudkan insan Indonesia yang

cerdas dan kompetitif/memiliki daya saing secara internasional. Visi SBI

dirancang agar memenuhi tiga indicator yaitu : (1) Mencirikan wawasan

kebangsaan, (2) Memberdayakan seluruh potensi kecerdasan (multiple

inteligencies), dan (3) Meningkatkan daya saing global.

Sedangkan Misi SBI merupakan jabaran Visi SBI yang dirancang untuk

dijadikan rujukan dalam menyusun/mengembangkan rencana program kegiatan

(action plan). Indikator untuk menyusun misi terangkum dalam akronim SMART,

yaitu : (1) Specifis, (2) Measurable (terukur), (3) Achievable (dapat dicapai), (4)

Realistic, dan (5) Time Bound (jelas jangkauan waktunya).

2. Karakteristik Esensial

Karakteristik esensial dalam indikator kunci minimal (SNP) dan indikator

kunci tambahan (X) sebagai jaminan mutu pendidikan bertaraf internasional dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.
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No

Obyek

Penjaminan

Mutu (unsur

Pendidikan

dalam SNP)

Indikator

Kinerja

Kunci

Minimal

(dalam SNP)

Indikator Kinerja Kunci Tambahan

sebagai (X-nya)

I Akreditasi

Berakreditasi

A dari BAN-

Sekolah dan

Madrasah

Berakreditasi tambahan dari badan
akreditasi sekolah pada salah satu
lembaga akreditasi pada salah satu
negara anggota OECD dan/atau negara
maju lainnya yang mempunyai
keunggulan tertentu dalam bidang
pendidikan

II

Kurikulum

(Standar Isi)

dan Standar

Kompetensi

Lulusan

Menerapkan

KTSP

Sekolah telah menerapkan system
administrasi akademik berbasis
Information Communication and
Technology (ICT) dimana setiap siswa
dapat mengakses transkipnya masing-
masing.

Memenuhi

Standar Isi

Muatan pelajaran (isi) dalam kurikulum
telah setara atau lebih tinggi dari
muatan pelajaran yang sama pada
sekolah unggul dari salah satu negara
diantara 30 negara anggota OECD
dan/atau dari negara maju lainnya.

Memenuhi

SKL
Penerapan standar kelulusan yang
setara atau lebih tinggi dari SNP

Meraih mendali tingkat internasional
pada berbagai kompetensi sains,
matematika, teknologi, seni, dan olah
raga.

III
Proses

Pembelajaran

Memenuhi

Standar Proses

Proses pembelajaran pada semua mata
pelajaran telah menjadi teladan atau
rujukan bagi sekolah lainnya dalam
pengembangan akhlak mulia, budi
pekerti luhur, kepribadian unggul,
kepemimpinan, jiwa kewirausahaan,
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jiwa patriot, dan jiwa innovator.

Proses pembelajaran telah diperkaya
dengan model-model proses
pembelajaran sekolah unggul dari salah
satu Negara diantara 30 negara anggota
OECD dan/atau negara maju lainnya.

Penerapan proses pembelajaran
berbasis ICT pada semua mapel.

Pembelajaran pada mapel IPA,
Matematika, dan lainnya dengan
bahasa Inggris, kecuali maple bahasa
Indonesia.

IV Penilaian

Memenuhi

Standar

Penilai-an

Sistem/model penilaian telah diperkaya
dengan sistem/model penilaian dari
sekolah unggul di salah satu negara
diantara 30 negara anggota OECD
dan/atau negara maju lainnnya.

V Pendidik

Memenuhi

Standar

Pendidik

Guru sains, matematika, dan teknologi
mampu mengajar dengan bahasa
Inggris.

Semua guru mampu memfasilitasi
pembelajaran berbasis ICT.

Minimal 20% guru berpendidikan
S2/S3 dari perguruan tinggi yang
program studinya terakreditasi A.

VI
Tenaga

Kependidikan

Memenuhi

Standar

Tenaga

Kependidikan

Kepala sekolah berpendidikan minimal
S2 dari perguruan tinggi yang program
studinya terakreditasi A.

Kepala sekolah telah menempuh
pelatihan kepala sekolah yang diakui
oleh Pemerintah.

Kepala sekolah mampu berbahasa
Inggris secara aktif.

Kepala sekolah memiliki visi
internasional, mampu membangun
jejaring internasional, memiliki
kompetensi manajerial, serta jiwa
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kepemimpinan dan enterprenual yang
kuat.

VII
Sarana

Prasarana

Memenuhi

Standar

Sarana

Prasarana

Setiap ruang kelas dilengkapi sarana
pembelajaran berbasis ICT.

Sarana perpustakaan telah dilengkapi
dengan sarana digital yang memberikan
akses ke sumber pembelajaran berbasis
ICT di seluruh dunia.

Dilengkapi dengan ruang multi media,
ruang unjuk seni budaya, fasilitas olah
raga, klinik, dan lain-lain.

VIII Pengelolaan

Memenuhi

Standar

Pengelolaan

Sekolah meraih sertifikat ISO 9001
versi 2000 atau sesudahnya (2001, dst)
dan ISO 14000.

Merupakan sekolah multi cultural.

Sekolah telah menjalin hubungan
“sister school” dengan sekolah
bertaraf/berstandar internasional diluar
negeri.

Sekolah terbebas dari rokok, narkoba,
kekerasan, kriminal, pelecehan seksual,
dan lain-lain.

Sekolah menerapkan prinsip kesetaraan
gender dalam semua aspek pengelolaan
sekolah.

IX Pembiayaan

Memenuhi

Standar Pem-

biayaan

Menerapkan model pembiayaan yang
efisien untuk mencapai berbagai target
indikator kunci tambahan

Tabel 2.1. Karakteristik Esensial SNP-SBI sebagai Penjaminan Mutu Pendidikan

Bertaraf Internasional.
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3. Karakteristik Penjaminan Mutu (Quality Assurance)

a) Output (produk)/lulusan SBI

Adalah memiliki kemampuan-kemampuan bertaraf nasional plus

internasional sekaligus, yang ditunjukkan oleh penguasaan SNP Indonesia

dan penguasaan kemampuan-kemampuan kunci yang diperlukan dalam

era global. Ciri-ciri output/outcomes SBI sebagai berikut : (1) Lulusan SBI

dapat melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang bertaraf

internasional, baik di dalam negeri maupun luar negeri. (2) Lulusan SBI

dapat bekerja pada lembaga-lembaga internasional dan/atau negara-negara

lain.

b) Proses Pembelajaran SBI

Ciri-ciri proses pembelajaran, penilaian, dan penyelenggaraan SBI

sebagai berikut : (1) pro-perubahan, yaitu proses pembelajaran yang

mampu menumbuhkan dan mengembangkan daya kreasi, inovasi, nalar,

dan eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru, a

joy of discovery. (2) Menerapkan model pembelajaran aktif, kreatif,

efektif, dan menyenangkan; student centered; reflective learning, active

learning; enjoyable dan joyful learning, cooperative learning; quantum

learning; learning revolution; dan contextual learning, yang kesemuanya

itu telah memiliki standar internasional. (3) Menerapkan proses

pembelajaran berbasis ICT pada semua mata pelajaran. (4) Proses

pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, khususnya mata pelajaran

sains, matematika, dan teknologi. (5) Proses penilaian dengan

menggunakan model penilaian sekolah unggul dari negara anggota OECD

dan/atau negara maju lainnya. (6) Dalam penyelenggaraan SBI harus

menggunakan standar manajemen intenasional, yaitu

mengimplementasikan dan meraih ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya

dan ISO 14000, dan menjalin hubungan sister school dengan sekolah

bertaraf internasional di luar negeri.
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c) Input SBI

Ciri input SBI ialah : (1) Telah terakreditasi dari badan akreditasi

sekolah di salah negara anggota OECD atau negara maju lainnya. (2)

Standar lulusan lebih tinggi daripada standar kelulusan nasional. (3)

Jumlah guru minimal 20% berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi

yang program studinya terakreditasi A dan mampu berbahasa inggris aktif.

Kepala sekolah minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya

terakreditasi A dan mampu berbahasa inggris aktif. (4) Siswa baru (intake)

diseleksi secara ketat melalui saringan rapor SD, ujian akhir sekolah,

scholastic aptitude test (SAT), kesehatan fisik, dan tes wawancara. Siswa

baru SBI memiliki potensi kecerdasan unggul yang ditunjukkan oleh

kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, dan berbakat luar biasa.

2.1.3 Tujuan Dan Manfaat Akreditasi Pada Suatu Lembaga Pendidikan

Sekolah merupakan suatu lembaga untuk belajar dan mengajar serta

tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut KBBI). Sebuah sekolah akan

bermutu jika terdapat pengakuan dan penilaian dari beberapa pihak yang

berwenang yang disebut akreditasi sekolah/madrasah. Pemerintah melakukan

akreditasi untuk menilai kelayakan program atau satuan pendidikan dalam rangka

meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur

sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi.

Pemerintah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

(BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. BAN-S/M

adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program atau satuan

pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu

pada standar nasional pendidikan. Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan

bertanggung jawab kepada Mendiknas, BAN-S/M bertugas merumuskan

kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan

akreditasi sekolah/madrasah.
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Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah, BAN-S/M dibantu oleh

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) yang dibentuk oleh

Gubernur, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 87 ayat 2.

Akreditasi memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang

berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan

atau kriteria tertentu. (KBBI);

2. Pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk

melaksanakan atau menjalankan tugasnya. (KBBI);

3. Kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif

melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk

menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. (Akhmad sudrajat).

4. Kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria

(standar) yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi

Sekolah Nasional (BASNAS) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk

pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional 087/U/2002.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang

dimaksud dengan akreditasi adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu

lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan

yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS)/ Badan

Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang kemudian hasilnya

berbentuk pengakuan peringkat kelayakan. Akreditasi ini dilakukan dengan

membandingkan keadaan sekolah yang sebenarnya dengan kriteria standar yang

telah ditetapkan. Sekolah akan mendapatkan status “terakreditasi” jika keadaan

sekolah yang sebenarnya telah memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, sekolah tidak dapat “terakreditasi” jika keadaan sekolah yang

sebenarnya tidak memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan.
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Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah mengenai masa

berlaku akreditasi yang telah diperolehnya, antara lain :

1. Peringkat akreditasi berlaku selama 4 tahun terhitung sejak ditetapkannya

peringkat akreditasi,

2. Sekolah wajib mengajukan permohonan reakreditasi yaitu 6 bulan sebelum

masa akreditasi berakhir,

3. Sekolah yang meghendaki reakreditasi bisa mengajukan permohonan

sekurang-kurangnya 1 atau 2 tahun setelah penetapan akreditasi,

4. Sekolah yang masa akreditasinya telah berakhir dan sudah mengajukan

permohonan reakreditasi namun belum ditindak lanjuti maka sekolah

tersebut masih menggunakan peringkat akreditasi terdahulu,

5. Sekolah yang masa akreditasnya berakhir dan menolak untuk reakreditasi

maka peringkat akreditasi yang terdahulu sudah tidak berlaku.

Tujuan Akreditasi

Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002,

akreditasi sekolah mempunyai tujuan, yaitu : (1) Memperolah gambaran kinerja

sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu. (2)

Menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan

pendidikan. Tujuan akreditasi tersebut berarti bahwa hasil akreditasi itu :

1. Memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat

pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu,

efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya.

2. Memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah

diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar

akreditasi nasional.

3. Memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan

yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional.
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Manfaat Akreditasi

Hasil akreditasi suatu lembaga pendidikan mempunyai beberapa manfaat

bagi beberapa kelompok kepentingan, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Sekolah

a. Acuan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rencana

pengembangan sekolah.

b. Bahan masukan untuk pemberdayaan dan pengembangan kinerja

warga sekolah.

c. Pendorong motivasi peningkatan kualitas sekolah secara gradual.

d. Selain sebagai sekolah yang berkualitas, sekolah yang terakreditasi ini

juga mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun

sektor swasta dalam hal moral, dana, tenaga dan profesionalisme.

2. Kepala sekolah

a. Bahan informasi untuk pemetaan indikator keberhasilan kinerja warga

sekolah termasuk kinerja kepala sekolah selama 1 periode (4 tahun).

b. Bahan masukan untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja

sekolah.

3. Guru

a. Dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dari bekerja keras

untuk memberi layanan yang terbaik bagi siswanya.

4. Masyarakat (wali murid)

a. Informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang

ditawarkan oleh setiap sekolah.

b. Bukti bahwa mereka menerima pendidikan yang berkualitas tinggi,

sehingga siswa mempunyai kepercayaan terhadap dirinya bahwa ia

mampu masuk dan bersekolah di lembaga pendidikan yang

terakreditasi nasional.
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5. Dinas pendidikan

a. Acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan/peningkatan

kualitas pendidikan di daerah masing-masing.

b. Bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan

secara umum, dan khususnya anggaran pendidikan yang terkait dengan

rencana biaya operasional Badan Akreditasi Sekolah di tingkat Dinas.

6. Pemerintah

a. Bahan masukan untuk pengembangan sistem akreditasi sekolah di

masa mendatang dan alat pengendalian kualitas pelayanan pendidikan

bagi masyarakat yang bersifat nasional.

b. Sumber informasi tentang tingkat kualitas layanan pendidikan yang

dapat dipergunakan sebagai acuan untuk pembinaan, pengembangan,

dan peningkatan kinerja pendidikan secara makro.

c. Bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan

secara umum di tingkat nasional, dan khususnya program dan

penganggaran pendidikan yang terkait dengan peningkatan mutu

pendidikan nasional.

2.2 Perencanaan Strategis Teknologi Informasi

Setiap organisasi yang mengelola kegiatan masing-masing bidang

dihadapkan kepada beberapa pilihan yang nantinya harus dipilih untuk

meningkatkan performansi dari organisasi yang berkaitan. Pilihan tersebut

diantaranya pemilihan sumber daya, dana, teknologi, lokasi dan lain-lain. Namun,

salah satu pilihan yang tidak dapat ditinggalkan adalah pilihan untuk menerapkan

teknologi informasi dalam pengelolaan organisasi yang bersangkutan.

Saat ini banyak organisasi yang meningkatkan anggaran mereka untuk

sebuah IT yang berkualitas. Dalam penambahan biaya tersebut, organisasi

berharap dapat memajukan dan mengembangkan keuntungan bisnis organisasi



II-14

mereka. Di sisi lain, aplikasi perangkat lunak yang terdahulu menghambat

kemampuan beberapa organisasi untuk mengimplementasikan teknologi yang

baru. Dalam arti kata, perangkat terdahulu tidak memiliki kompatibilitas terhadap

teknologi terbaru yang akan diterapkan oleh organisai yang bersangkutan. Hingga

saat ini banyak organisasi yang siap untuk menginvestasikan biaya lebih untuk

penerapan TI yang lebih baik untuk memperoleh strategi yang kompetitif agar

dapat bertahan dalam persaingan bisnis organisasi mereka. Pihak manajemen dari

organisasi ini akan mengeluarkan biaya lebih dalam memilih perangkat lunak dan

perangkat keras terbaru yang dapat menunjang kinerja organisasi mereka. Namun,

hal penting yang terlupakan oleh manajemen organisasi tersebut adalah

bagaimana membuat perencanaan strategis dari penerapan IT untuk dapat

meningkatkan organisasi ke tahap internasional.

Indikator keberhasilan pemanfaatan Information Technology (IT) pada

sebuah organisasi yang paling utama adalah sejauh mana IT tersebut dapat

mendukung pencapaian obyektif strategis dari organisasi. Oleh karena itu,

penggunaan IT dalam sebuah organisasi sangat mutlak perlu diseimbangkan

dengan arahan strategis dari organisasi. Kemudiaan setelah keselarasan antara IT

dengan arahan strategis ini didapatkan secara pasti, maka siklusnya dapat

dilanjutkan ke dalam tahapan bagaimana nilai (value) IT dapat diperoleh oleh

organisasi secara optimal sementara tetap mengelola risiko-risiko yang mungkin

ditimbulkan oleh penerapan IT tersebut.

Dengan adanya tujuan untuk mengetahui, mengevaluasi serta terus

meningkatkan kinerja dari IT dalam dukungannya terhadap organisasi tersebut

maka diperlukan mekanisme pengukuran kinerja yang baik. Seluruh tahapan yang

ada dalam organisasi memerlukan manajemen sumber daya IT yang baik. Hal

yang termasuk ke dalam sumber daya IT yang perlu dikelola tersebut adalah

sumber daya informasi, manusia, sistem aplikasi, dan infrastruktur.

Ward dan Pepard dalam bukunya Strategic Planning for Information

System mengatakan, untuk mendukung strategi bisnis sebuah perusahaan

diperlukan suatu strategi Technology Information (IT) . Perencanaan Strategis

teknologi Informasi digunakan untuk mendukung strategi bisnis organisasi agar
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mampu mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih cepat. Kemampuan tersebut

terkait langsung dengan bagaimana organisasi memilih strategi, aplikasi dan

kebijakan organisasi yang tepat dengan berfokus pada Technology Information

(IT). Dengan perencanaan strategis yang tepat, akan membantu organisasi dalam

mengembangkan kompetensi intinya untuk mampu bersaing dengan kompetitor-

kompetitor lain.

Menurut Anita Cassidy Technology Information (IT) dapat meningkatkan

keuntungan bagi perusahaan, karena IT dapat digunakan untuk menangkap nilai

dari saingan organisasi mereka. Hal ini dimaksudkan bahwa Technology

Information (IT) akan berdampak pada :

a. Hubungan dengan pelanggan yang kuat;

b. Pembagian pasar dengan para pesaing;

c. Pengeluaran dari pemasok;

d. Pembayaran karyawan;

e. Pajak dan peraturan pemerintah;

f. Jumlah dari diinvestasikannya modal.

Dari penjelasan mengenai manfaat Technology Information (IT) diatas,

maka dapat disimpulkan bahwa manfaat Technology Information (IT) meliputi :

a. Meningkatkan pelayanan terhadap para pelanggan;

b. Mengurangi biaya operasi dan biaya tambahan;

c. Dapat mengimbangi persaingan dengan perusahaan lain dengan usaha sejenis;

d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja para karyawan.

Tujuan dari Perencanaan Strategis Technology Information (IT) adalah

agar sebuah organisasi dapat mengenali target terbaik untuk melakukan pembelian

dan penerapan Technology Information Management dan menolong untuk

memaksimalkan hasil dari investasi pada bidang Technology Information (IT).

Sebuah Technology Information (IT) yang dibuat berdasarkan perancangan

startegis yang baik, akan membantu sebuah organisasi dalam pengambilan

keputusan untuk melakukan rencana bisnisnya dan merealisasikan pencapian

bisnisnya. Dalam dunia bisnis saat ini, penerapan dari Technology Information
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untuk menentukan strategi perusahaan adalah salah satu cara yang paling efektif

untuk meningkatkan performa bisnis.

Kondisi perencanaan strategis Technology Information di Indonesia masih

sangat kurang berkembang. Banyak organisai di Indonesia yang mengembangkan

Technology Information tanpa melakukan perencanaan strategis. Para organisasi

tersebut mengembangkan Technology Information hanya dengan bantuan staff IT

internal, maupun vendor (eksternal) secara langsung. Akibat dari hal tersebut

adalah terbentuknya Technology Information yang bersifat “tambal sulam”.

Ketika ada suatu kebutuhan baru, maka akan dibuat solusi untuk

kebutuhan baru tersebut. Dalam jangka pendek, sepertinya masalah telah teratasi,

namun dalam jangka panjang, akan terlihat ketidakserasian integrasi informasi

antar bagian dalam organisasi tersebut. Sehingga pihak manajemen akan sangat

sulit sekali untuk dapat memanfaatkan output dari sistem tersebut. Pada akhirnya,

pihak manajemen akan sangat sulit melakukan kontrol terhadap sistem tersebut.

Untuk itu sangat diperlukan setiap Technology Information telah terintegrasi

dengan baik. Dalam penggunaan Technology Information di ICS, sistem yang

terintegrasi harus mempertimbangkan kebutuhan integrasi sistem informasi antar

institusi baik unit individu maupun untuk organisasi.

Setiap siswa bisa dilayani oleh beberapa tenaga pengajar, begitu juga

sebaliknya tenaga pengajar mengampuh beberapa orang murid maka pada saat

inilah dibutuhkan suatu sistem yang terintegritas. Agar aktivitas atau proses dalam

suatu organisasi berjalan dengan baik dan efisien, maka sangatlah dibutuhkan

dukungan Technology Information. Aplikasi dari Technology Information dapat

berupa sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam

organisasi. Suatu sekolah dengan kekhasannya dan dalam rangka berkompetisi

dengan sekolah lain, sangat diperlukan sistem informasi yang memadai dan

mendukung aktivitas dari setiap unit kerja.

Perencanaan strategis Technology Information akan memberikan

gambaran bagaimana cara pendekatan untuk melakukan perencanaan Technology

Information secara strategis dalam perusahaan. Perencanaan strategis sangat

penting dilihat dari berbagai aspek, antara lain :
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- Strategi Bisnis,

- Perkembangan Teknis Global,

- Kebutuhan Aplikasi dan Infrastruktur,

- Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan lain-lain.

Semua elemen-elemen ini perlu diintegrasikan dengan baik sehingga

rencana strategis Technology Information merupakan suatu rencana yang

menyeluruh dan didukung perusahaan secara utuh.

Pembuatan perencanaan strategis teknologi informasi ini dapat dibuat

dengan menggunakan framework yang telah banyak dikembangkan. Diantara

Framework tersebut yaitu framework Zachman, Togaf, Anita Cassidy dan lain-

lain. Pemakaian framework ini akan membantu dalam mendetailkan permasalahan

dan analisa sehingga mendapatkan hasil perencanaan strategis yang lebih baik.

2.3 Enterprise Architecture Framework

Dalam pembuatan perencanaan strategis (cetak biru) ICS ini diperlukan

sebuah enterprise architechture framework agar memudahkan dalam proses

pembuatan rencana strategis ini. Untuk itu diperlukan pemahaman terlebih dahulu

mengenai pengertian dari enterprise, architechture, dan framework untuk

menghindari kesalahpahaman sudut pandang antara pembaca dan Penulis.

2.3.1 Pengertian Enterprise

Terdapat banyak definisi mengenai enterprise namun, hampir keseluruhan

relatif sama yakni mengarah kepada konsep organisasi. Definisi dari beberapa

literatur yang ada menyebutkan bahwa enterprise adalah :

 Organisasi (atau badan lintas organisasi) yang mendukung lingkup bisnis

dan misi yang telah ditetapkan.

 Merupakan entitas yang mencakup keseluruhan bagian pada perusahaan,

unit bisnis, agency atau organisasi, (Christiansen, 2006).
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 Sebuah area dimana terdapat aktivitas dan tujuan yang sama di dalam

sebuah organisasi atau beberapa organisasi dimana informasi dan sumber

daya lainnya dipertukarkan, (Bernard,2004).

Pada tugas akhir ini digunakan definisi pertama dimana enterprise

mencakup sumber daya yang saling berkaitan (manusia, organisasi, dan teknologi)

yang harus mengkoordinasikan fungsinya dan berbagi informasi dalam

mendukung misi bersama (atau sekumpulan misi yang berkaitan). Dalam hal ini

bisa berarti keseluruhan organisasi, divisi atau departemen pada perusahaan.

2.3.2 Pengertian Architechture

Kata Architecture dulunya identik dengan istilah dalam konstruksi, namun

dalam perkembangannya mengalami pergeseran makna. Namun yang jelas kata

architecture berhubungan erat dengan rencana dan perencanaan. Adapun menurut

IEEE1471-2000 architecture merupakan organisasi fundamental dari sistem yang

diwujudkan dengan komponen-komponennya, keterhubungannya satu sama lain

dan terhadap lingkungannya, dan prinsip sebagai pedoman rancangan dan

evolusinya.

2.3.3 Pengertian Framework

Adapun pengertian dari framework adalah kerangka konseptual untuk

memfasilitasi penemuan, desain dan evolusi dari technical architecture.

2.3.4 Pengertian Enterprise Architecture

Enterprise Architecture (EA) adalah kumpulan bidang arsitektural dan

stategis yang meliputi informasi, sistem bisnis, dan arsitektur teknik.

Dalam pengembangannya sebuah EA akan lebih baik dan lebih mudah

jika mengikuti sebuah kerangka berfikir tertentu. Kerangka berfikir tersebut
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dikenal dengan istilah enterprise architecture framework. Menurut CIO Council

2001 sebuah architecture framework adalah tool (alat) yang bisa digunakan untuk

mengembangkan cakupan luas dari arsitektur-arsitektur yang berbeda. Ia harus

mendeskripskan sebuah metode untuk mendesain sistem informasi dalam term

kumpulan building block dan memperlihatkan bagaimana building block tersebut

sesuai satu dengan lainnya.

2.4 Framework Anita Cassidy

Pembangunan sistem informasi dalam sebuah organisasi memerlukan

perencanaan yang baik. Menurut Anita Cassidy Membangun sistem informasi

dalam sebuah organisasi memerlukan strategi perencanaan yang koheren,

konsisten, dan directional agar sistem informasi yang dikembangkan dapat selaras

dengan kebutuhan bisnis. Tanpa adanya perencanaan, organisasi cenderung

mengembangkan sistem informasi secara terpisah antar satu bagian dengan bagian

yang lain sehingga menyebabkan muncul pulau-pulau sistem dan pulau-pulau data

yang sulit diintegrasikan.

Dalam buku Information System Strategic Planning karangan Anita

Cassidy, dijelaskan beberapa fase yang dilakukan dalam rangka perencanaan

strategis Technology Information. Fase dalam proses perencanaan (Planning

Process) tersebut adalah fase Visioning, Analysis, Direction, dan

Recommendation.

Berikut adalah gambar komponen perencanaan dari Framework Anita Cassidy :

Gambar 2.1. Komponen Perencanaan
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Identification of where we are today : menilai ruang lingkup

organisasi untuk menjawab pertanyaan, "Dalam organisasi manakah kita

sekarang?" Dalam rencana strategis IS (Information System), ini

termasuk mencari perspektif bisnis maupun Technology Information secara

internal maupun eksternal. Setelah itu akan ada pertanyaan berikutnya "Apa

itu mungkin?" dan "Apakah cara terbaik yang bisa dilakukan?". Karena bisnis

harus mendorong IS, maka harus dipahami secara menyeluruh tujuan bisnis dan

tantangan dari Technology Information yang ada saat ini.

Identification of where we want to be in the future : melalui proses

perencanaan, mengembangkan visi dan strategis. Dalam rencana strategis IS harus

didapatkan jawaban pertanyaan dari kedua perspektif yaitu perspektif

bisnis dan perspektif IS. Masa depan dari sisi bisnis harus menjadi penentu

utama dalam menetapkan arah IS.

Identification of the IS gap between where we are and where we want to

be in the future : mengidentifikasi kesenjangan antara dimana organisasi berada

saat ini dan dimana organisasi ingin berada di masa depan.

Identification of how to get to where we want to be in the future :

mengembangkan rencana untuk menjawab pertanyaan "Bagaimana kita sampai di

masa depan?".

Gambar 2.2. Pengembangan Perencanaan

Rencananya dimulai dengan memahami operasi bisnis masa depan

dan visi. Visi operasi bisnis menjadi dasar untuk misi IS, tujuan, strategi, dan
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arsitektur komputasi teknis. Menilai sistem yang ada saat ini dengan

membandingkan sistem untuk operasi bisnis masa depan. Seperti yang dinyatakan

sebelumnya, dasar dari proses perencanaan strategis adalah bahwa arahan bisnis

dan kebutuhan bisnis mendorong arahan IS dan arsitektur komputasi. Meskipun

ini terdengar seperti sebuah konsep dasar, namun terdapat banyak rencana

strategis organisasi yang tidak memiliki arahan bisnis sebagai dasar dari arah IS.

Sebuah rencana strategis IS tidak dapat dikembangkan jika organisasi tidak

memiliki rencana bisnis yang baik dan terstruktur. Jika rencana bisnis formal tidak

tidak ada, proses ini akan menjelaskan bagaimana mengembangkan komponen

kunci dari rencana bisnis yang diperlukan untuk mendirikan rencana IS yang

kompleks.

Banyak perusahaan mungkin tidak memiliki rencana bisnis yang lengkap,

tetapi mereka mungkin memiliki komponen penting, seperti tujuan utama, visi,

misi, nilai-nilai, kunci inisiatif, anggaran, dan sebagainya. Semua business

planning tersebut merupakan  komponen kunci yang dapat digunakan dalam

proses perencanaan IS. Dalam beberapa perusahaan, proses perencanaan IS ini

sebenarnya membuatan organisasi memulai proses perencanaan bisnis

formal. Dalam satu perusahaan, rencana keuangan yang sangat rinci

dikembangkan setiap tahun, tetapi rencana bisnis yang formal tidak pernah

didokumentasikan dan mengidentifikasi bagaimana bisnis akan benar-benar

mencapai perkiraan keuangan.

Proses perencanaan yang digambarkan pada gambar 2.3 memiliki empat

fase dalam proses perencanaan tersebut. Sedangkan gambar 2.4 menguraikan

tingkat dan detail untuk masing-masing keempat fase tersebut. Berikut ini adalah

gambaran dari empat fase perencanaan strategis :
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Gambar 2.3. Fase dalam Proses Perencanaan

Gambar 2.4. Point utama fase dari Proses Perencanaan

Fase 1 : Visioning

Pada tahap pertama dijelaskan mengenai visi, bagaimana membangun dan

memulai proses perencanaan proyek dari organisasi. Pada tahapan ini kita harus

menginisiasi dan mengelola proyek perencanaan strategis dengan baik. Selain itu

pembuat rencana strategis harus memahami visi dan situasi bisnis yang ada.

Setelah didapatkan, maka analisa bisnis harus dikonfirmasi kepada organisasi dan

didokumentasikan. Untuk mendapatkannya maka dapat dilakukan finalisasi dan

komunikasikan tujuan dari upaya perencanaan strategis dan garis besar , tentukan

apa yang diharapkan dapat dicapai oleh manajemen. Dalam hal ini menetapkan,

atau mendefinisikan proses yang akan digunakan untuk mengembangkan rencana

strategis dirancang untuk lingkungan organisasi.

Dalam fase Visioning ini juga diidentifikasi orang-orang yang terlibat

dalam proses perencanaan strategis serta tugas dan tanggungjawab dari masing-



II-23

masing individu tersebut. Langkah kunci dalam pengidentifikasian individu

tersebut adalah untuk mewawancarai mereka yang merupakan bagian dari proses

permbuatan perencanaan strategis.

Gambar 2.5. Fase Visioning

Fase 2 : Analysis (Analisa)

Analisis ini bisa didapatkan dari wawancara, survey, atau melalui

serangkaian percakapan interaktif dan lain-lain. Pada tahap kedua yaitu analisis,

dokumen dan analisa dilakukan secara obyektif terhadap lingkungan IS. Hal ini

sering mendapatkan pencerahan ketika berkomunikasi dengan manajemen

mengenai situasi IS. Meskipun manajer tahu, bahwa IS sangat penting untuk

perusahaan, mereka mungkin tidak menyadari kompleksitas dan berbagai

komponen sampai dokumentasi disajikan.

Dokumentasikan semua aplikasi bisnis yang digunakan oleh organisasi.

Fase ini dapat dilakukan dengan memulai untuk meringkas lingkungan

infrastruktur teknis, termasuk komputer (PC) pribadi, lingkungan server,

telekomunikasi lingkungan, dan jaringan. Tinjau kembali struktur organisasi,
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keterampilan, peran, dan tanggung jawab IS dalam organisasi. Fase ini juga

mencakup analisa terhadap pengeluaran dalam hal pemakaian Technology

Information, mengidentifikasi bagaimana anggaran tersebut memiliki perubahan

dan menganalisa kemana anggaran  dibelanjakan. Secara obyektif,

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman keadaan

Technology Information saat ini dalam bidang aplikasi bisnis, infrastruktur teknis,

organisasi, dan proses. Hal ini membantu untuk penilaian survei untuk

mendapatkan pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Berikut digambarkan

mengenai fase analisa dalam proses perencanaan strategis :

Gambar 2.6. Fase Analisa

Fase 3 : Direction (Arah)

Dalam fase ini di mana arah misi dan visi untuk IS diartikulasikan

menggunakan situasi bisnis dan arah sebagai dasar. Merumuskan strategis

tujuan yang diperlukan untuk membantu usaha dalam mencapai tujuannya.

Periksa setiap tujuan bisnis dan tentukan cara-cara yang dapat membantu

bisnis dalam mencapai setiap tujuan. Langkah utama adalah untuk menentukan

bagaimana mengukur nilai atau kemajuan IS secara berkelanjutan.
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Menentukan aplikasi bisnis arah dan proyek khusus yang diperlukan. juga,

menentukan arsitektur komputasi teknis dan proyek-proyek yang diperlukan untuk

mencapai tujuan, termasuk perubahan di bidang PC, server, jaringan, dan

telekomunikasi.

Tentukan layanan arsitektur IS yang diinginkan mencakup orang dan

proses yang diperlukan dalam IS. Tentukan bagaimana mengalokasikan sumber

daya dan peran outsourcing atau pilihan sumberdaya alternatif. Gambar berikut

menunjukkan detail fase direction :

Gambar 2.7. Fase Direction

Fase 4 : Recommendation (Rekomendasi)

Pada fase ini, didokumentasikan roadmap proyek secara rinci yang

menguraikan penggunaan Technology Information untuk beberapa tahun

mendatang. Dalam fase ini dijelaskan mengenai ringkaskan biaya, waktu,

dan sumber daya yang diperlukan.

Dalam fase ini jika ada beberapa pilihan, maka dilakukan

identifikasi berbagai pilihan tersebut, serta keuntungan dan kerugian dari setiap
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pilihan yang diidentifikasi. Tentukan rekomendasi yang tepat dengan

analisis return-on-investation serta mengidentifikasi dampak terhadap

organisasi. Manajemen resiko sangat penting sehingga diperlukan analisis

resiko dan menentukan bagaimana untuk mengurangi resiko tersebut. Sebuah

langkah penting adalah mengembangkan business case dan manfaat bisnis

sehingga manajemen dapat menyetujui rencana tersebut dan memahami dampak

terhadap bisnis. Selanjutnya, dikembangkan rencana komunikasi dan proses yang

berkelanjutan untuk menjaga rencana tetap up-to-date. Berikut ini detail fase

rekomendasi dalam proses perencanaan strategis :

Gambar 2.8. Fase Rekomendasi

Pada akhir dari proses perencanaan strategis ini akan didapatkan :

 Sebuah rencana strategis Technology Information yang terdokumentasi

dengan baik.

 Sebuah keadaan bisnis yang dipahami oleh organisasi.

 Sebuah arahan bisnis yang didukung  oleh organisasi.
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Pada gambar berikut akan digambarkan isi sebuah dokumen rencana

strategis Technology Information yang telah selesai dibuat :

Gambar 2.9. Contoh Isi Dokumen Rencana Strategis
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Gambar 2.10. Isi Tabel Perencanaan Strategis Teknologi Informasi


