
Hal 1 dari 3 
 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR  

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  

Telepon: 5725612, Faksimili: 5725612  

Laman: www.kemdikbud.go.id 
 

 

 

Nomor : 3104/C/LN/2014       29 Agustus 2014  

Lampiran : 2 (dua) eksemplar 

Hal : Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  

  Nomor: 105/C/KEP/LN/2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama  

  Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar oleh  

  Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia 

 

 

Yang terhormat 

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

di Seluruh Indonesia 

 

 

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan 

Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia yang telah disampaikan kepada Saudara melalui 

surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan nomor 57679/A5.4/HK/2014 (terlampir), dengan hormat kami sampaikan Peraturan 

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 

105/C/KEP/LN/2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan 

Pendidikan Dasar oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia 

sebagaimana terlampir. 

 

Terkait dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti 

dan dikoordinasikan sebagai berikut: 

1. Pasal 39 ayat (2) Permendikbud No. 31 tahun 2014 mengatur bahwa: “Sekolah internasional 

dan/atau sekolah asing jenis lainnya yang telah ada dan mendapat izin pendirian/operasional di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Desember tahun 2014 

wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini (menjadi Satuan Pendidikan Kerja 

Sama/SPK) atau menjadi sekolah nasional atau ditutup”. 

2. Dalam melaksanakan butir 1 di atas, mengikuti tata cara dalam Pasal 25 butir a. dan b. yang 

berbunyi: “Tata cara pendirian SPK pada kerja sama penyelenggaraan pendidikan meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a. pengajuan permohonan rekomendasi ke pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau provinsi 

mengenai rencana pendirian SPK oleh pemrakarsa; 

b. pemberian rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau provinsi mengenai 

rencana pendirian SPK”. 
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3. Dalam Petunjuk Teknis tersebut di atas, diuraikan persyaratan pemberian Izin Perubahan Status 

dan Nama dari Satuan Pendidikan Dasar Internasional menjadi SPK, sebagai berikut: 

a. Izin Penyelenggaraan/Operasional/Pendirian Sekolah Internasional. 

b. Rekomendasi perubahan status dan nama satuan pendidikan dari dinas pendidikan provinsi/ 

kabupaten/kota setempat (sebagaimana pada lampiran Juknis). 

c. Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pendidikan Indonesia/Institusi Pendidikan Indonesia 

(LPI/IPI) dengan Lembaga Pendidikan Asing/Institusi Pendidikan Asing (LPA/IPA) mitra. 

d. Profil sekolah yang memuat: 

1) informasi tentang kurikulum yang digunakan; 

2) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jika Satuan Pendidikan 

Indonesia (SPI) sudah menggunakan pendidik dan tenaga pendidik asing, maka harus 

dilampirkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan 

Tenaga Asing (IMTA);  

3) jumlah dan jenis sarana prasarana menurut jenis, kondisi dan penggunaan/fungsi; 

4) jumlah siswa per jenjang berdasarkan kewarganegaraan;  

5) proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan dan pembiayaan. 

e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) satuan pendidikan. (Sebagaimana lampiran Juknis) 

f. Akte pendirian yayasan, yang diterbitkan oleh notaris dan pengesahan oleh Kementerian 

Hukum dan HAM. 

g. Surat pernyataan dari pemrakarsa tentang perubahan nama bagi satuan pendidikan yang 

menggunakan kata Internasional. (Sebagaimana lampiran Juknis). 

h. Surat pernyataan dari pemrakarsa bahwa peserta didik WNI akan diikutkan dalam Ujian 

Nasional dan akan diberikan materi/mata pelajaran pendidikan agama, Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

i. Surat pernyataan dari pemrakarsa bahwa bagi peserta didik WNA wajib diajarkan Bahasa 

Indonesia dan budaya Indonesia (Indonesian Studies). 

j. Surat pernyataan dari pemrakarsa bahwa pendidik WNI yang dipekerjakan paling sedikit 30% 

dari jumlah pendidik, dan tenaga kependidikan WNI yang dipekerjakan paling sedikit 80% 

dari jumlah tenaga kependidikan selain kepala sekolah. 

k. Bukti kepemilikan tanah dan gedung dalam bentuk sertifikat, atau bukti perjanjian sewa tanah 

dan gedung yang berlaku minimal 6 (enam) tahun ke depan. 

l. Referensi bank dan/atau bukti lainnya berupa fotocopy bank statement, fotocopy sertifikat 

deposito, dan perkiraan pemasukan pembiayaan 6 (enam) tahun ke depan berdasarkan trend 

jumlah peserta didik yang diterima. 

 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kerja sama Saudara agar pelaksanaan 

Permendikbud No. 31 Tahun 2014, utamanya terkait dengan batas waktu penyesuaian menjadi SPK 

paling lambat tanggal 1 Desember 2014 dapat direalisasikan.  
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Untuk persiapan pemberian rekomendasi sebagai persyaratan pemberian izin perubahan sekolah 

internasional menjadi SPK, kami mengharapkan agar Saudara dapat menunjuk pejabat/petugas 

terkait untuk bersama-sama dengan Tim Visitasi Kemendikbud melakukan kunjungan ke sekolah-

sekolah internasional yang akan mengajukan permohonan perubahan izinnya untuk melihat 

kesiapan persyaratan dimaksud pada butir 3 a, 3 c dan 3 d di atas sebagai bahan pertimbangan dinas 

pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dalam memberikan rekomendasi tersebut pada butir 3 b. 

 

Perlu kami sampaikan bahwa pelibatan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dimaksudkan 

sebagai upaya peningkatan pembinaan terhadap SPK secara sinergis antara Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dinas pendidikan provinsi dan 

kabupaten/kota.  

 

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. 

 

    

 Direktur Jenderal, 

  

 

 

Tembusan: Hamid Muhammad 

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; NIP.195905121983111001 

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

3. Staf Ahli Mendikbud bidang Kerjasama Internasional. 

 

 




