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INFORMASI LAYANAN PENDIDIKAN JARAK JAUH SIDH
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
I. RASIONAL DAN DASAR


Ada aspirasi sebagian orang tua yang sedang bertugas di Belanda dan sekitarnya—
khususnya yang bermukim untuk sementara—untuk menyekolahkan anak-anak mereka
di Sekolah Indonesia Den Haag (SIDH); namun terkendala jarak/geografis untuk
mengikuti pendidikan secara reguler di SIDH, mengingat putra-putri Indonesia tersebut
nantinya perlu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kurikulum dan lingkungan
belajar ketika kembali ke Indonesia, serta agar tidak tercerabut dari akar-budaya,
kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.



Berdasarkan kebutuhan, kondisi, dan kemajuan serta dukungan teknologi informasi dan
komunikasi, SIDH menggagas penyelenggaraan secara teknis kegiatan sekolah dengan
metode pendidikan jarak jauh (PJJ) bagi masyarakat Indonesia di Belanda maupun di
luar Belanda yang berminat.



Pola PJJ telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rumusan Pendidikan Jarak Jauh dapat dilihat
pada BAB VI, Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan pada bagian Kesepuluh. Pendidikan
Jarak Jauh pada pasal 31 berbunyi: (1) Pendidikan Jarak Jauh diselenggarakan pada
semua jalur jenjang dan jenis pendidikan; (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi
memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat
mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler; (3) pendidikan jarak jauh
diberikan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan
layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan, sesuai dengan
standard nasional pendidikan; (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan
jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.
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II. TUJUAN PENYELENGGARAAN
Layanan PJJ SIDH ini bertujuan:
Memberikan layanan pendidikan kepada putra-putri masyarakat Indonesia yang sedang
bermukim sementara di Belanda dan sekitarnya yang karena keterbatasan geografis atau
halangan izin tinggal (non-Schengen) tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka dan
reguler di SIDH. Bagi yang tidak terkendala dengan masalah di atas sangat dianjurkan
mengikuti program regular SIDH sehingga mendapatkan pelayanan pendidikan tatap muka
dengan berbagai kelebihannya antara lain memiliki kesempatan mengikuti seleksi Paskibra
KBRI Den Haag, The Hague International Model United Nations (THIMUN), promosi
budaya Indonesia, pendidikan karakter, dll.

III. JENJANG DAN SYARAT GEOGRAFIS
Secara prinsip, layanan PJJ ini didesain dan dikelola bagi putra-putri masyarakat Indonesia
untuk semua jenjang: SD, SMP dan SMA. Sesuai dengan filosofi dan raison d'être layanan
sebagai pendidikan jarak jauh, maka SIDH hanya menerima calon peserta didik PJJ yang
berdomisili di zona-zona sebagai berikut:
1. Calon peserta didik yang dapat mendaftar di PJJ adalah yang berdomisili di luar kota
Den Haag, Wassenaar, Nootdorp, Delft, Rijswijk, Zoetermeer, Leiden, Schiedam
dan Rotterdam.
2. Karena pelaksanaan PJJ bersifat tutorial online, maka sebaiknya siswa PJJ adalah yang
bertempat tinggal di negara-negara dengan perbedaan waktu maksimal 2 jam dengan
waktu Belanda karena akan berpengaruh dalam jadwal efektif pelaksanaan tutorial.
Tutorial online bersifat wajib diikuti dan diselenggarakan hampir setiap hari pukul 18.00 20.00 CET.

IV. KURIKULUM DAN PELAKSANAAN



Kurikulum pembelajaran, silabus, materi pokok, bahan ajar serta penilaian disusun
sesuai dengan jenjang pendidikan peserta, serta memenuhi semua standar mutu yang
ditetapkan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) Jakarta. Secara prinsip,
PJJ SIDH menyelenggarakan tutorial dan penilaian untuk seluruh mata pelajaran pokok
yang diatur dalam kurikulum nasional Indonesia.



SIDH menyelenggarakan evaluasi hasil belajar PJJ baik secara online maupun tatap
muka di SIDH tergantung kondisi teknis. Waktu pelaksanaan evaluasi berorientasi pada
jadwal evaluasi yang berlaku di SIDH merujuk pada Kalender Pendidikan Nasional.



Sebagian besar kegiatan belajar mengajar PJJ SIDH ini lebih dititikberatkan di rumah
dan peran orangtua dalam mendampingi, memandu, membimbing serta membina anak
(semi-homeschooling) sekaligus menjadi point yang sangat signifikan dalam
pencapaian keberhasilan pembelajaran anak.
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Selain penyediaan modul pelajaran yang bisa diakses pada website SIDH, orang tua
juga dapat berkonsultasi dengan staf pengajar SIDH pada mata pelajaran yang
bersesuaian setiap saat melalui mailing-list dan sarana komunikasi lainnya.



Periode pendidikan dan kalender akademik menggunakan ketentuan yang berlaku di
SIDH dengan sistem semester mengacu pada Kalender Pendidikan Nasional.

V. ASPEK PENILAIAN
Sistem penilaian peserta didik PJJ SIDH sama dengan penilaian peserta didik reguler
SIDH. Tetapi karena kendala geografis hasil pembelajaran diakhir semester dikirimkan
secara digital. Buku rapor asli akan dikirimkan menjelang selesainya pendidikan peserta
didik yang berangkutan dari SIDH. Biaya kirim dokumen per pos/paket dibebankan kepada
orangtua. Untuk ujian akhir sekolah (SD) dan Ujian Akhir Nasional (SMP dan SMA) siswa
PJJ SIDH harus mengikuti pelaksanaan ujian tersebut secara langsung di SIDH,
Wassenaar, Belanda.

VI. FASILITAS DAN PENGELOLA
•

Sarana dan prasarana pembelajaran di rumah akan disesuaikan dengan bahan
pengajaran dan jadwal belajar yang akan diberikan dari staf pengajar SIDH. Orang tua
dapat menggunakan seluruh sarana, akses dan referensi yang ada sebagai bahan
pengajaran. Selain itu untuk memperlancar arahan dan bimbingan anak selama belajar
di rumah, maka SIDH memfasilitasi orang tua dengan layanan konsultasi online, baik
dengan sarana “Facebook”, “Skype” maupun mailing-list sehingga orang tua juga dapat
berkomunikasi tidak hanya dengan staf pengajar SIDH tetapi juga dengan orang tua
lainnya. Untuk itu diharapkan orang tua atau peserta didik memiliki fasilitas komputer
dan koneksi internet di rumah.

•

Pada saat dilakukan ujian, test atau penilaian di sekolah, sarana dan prasarana standar
disediakan oleh SIDH, ditambah dengan beberapa kebutuhan fasilitas khusus seperti
pemanfaatan ICT.

•

Pengelolaan program pendidikan jarak jauh ini terdiri dari:
(1).
(2)
(3)
(4)
(5)

Penasehat: Kepala Perwakilan di KBRI Den Haag
Pembina 1: Wakil Kepala Perwakilan KBRI Den Haag/Ketua BPSI SIDH
Pembina 2: Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Den Haag
Kepala Sekolah: Kepala Sekolah SIDH
Koordinator:
- Jenjang SD Ganjil yaitu Kelas I, III, V: Meily Otrina, M.Pd.
- Jenjang SD Genap yaitu Kelas II, IV, VI: Dessy Nataliani, M.A.
- Jenjang SMP: Ponco Handayawati, M.Pd.
- Jenjang SMA: Nia Siti Sunariah, M.Pd.
(6) Tutor
SIDH tidak merekrut guru/tutor. Tutorial diberikan oleh:
- Guru-guru SIDH dan SI Moskow yang ada, layak dan bersedia
- Tutor bantuan harian lepas/freelance
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VII. SUMBANGAN PESERTA DIDIK
Penyelenggaraan PJJ SIDH bersifat mandiri sehingga memerlukan kontribusi pembiayaan
rutin seperti untuk pembuatan modul dan tugas, diktat dan bahan pembelajaran,
pemeliharaan website, penyusunan, koreksi dan penilaian. Berdasarkan keputusan Rapat
Trilateral Antara Atdikbud, Komite SIDH dan SIDH tanggal 06 Agustus 2018, ditetapkan
nominal sumbangan peserta didik PJJ sebagai berikut.
1. Uang pendaftaran (sekali saja): €70,00
2. Uang sumbangan pendidikan (per bulan):
- SD: €40,00
- SMP: €50,00
- SMA: €70,00
Besaran uang sumbangan di atas berlaku per 1 September 2018, yang dibayar penuh
untuk 1 semester (tidak per bulan) atau diawal pendaftaran. Besaran ini bersifat dinamis
yang akan dievaluasi setiap semester karena terkait dengan jumlah peserta didik dan
rombongan belajar yang dapat berpengaruh pada jumlah tutor yang harus mengampu
tutorial dan biaya.

VIII. PERATURAN WAJIB BELAJAR DI NEGARA SETEMPAT
1. Peserta didik PJJ SIDH wajib bersekolah di sekolah lokal atau internasional di tempat
domisili.
2. PJJ SIDH tidak dapat menggantikan/menggugurkan aturan wajib belajar/wajib
bersekolah di negara di mana peserta didik tersebut berdomisili. Perihal wajib belajar di
negara tempat peserta didik berdomisili menjadi tanggung jawab pribadi orangtua
peserta didik yang bersangkutan.

IX. PENYETARAAN KELAS
1. Bila calon peserta didik mutasi langsung dari sekolah yang menggunakan
kurikulum nasional Indonesia, langsung dapat melanjutkan ke kelas atau jenjang
berikutnya.
2. Bila calon peserta didik berasal dari sekolah berkurikulum internasional/lokal negara
asal, maka wajib menyertakan Surat Keterangan Kesetaraan Kelas dan Jenjang
yang dikeluarkan oleh Atdikbud KBRI setempat, atau dapat diwakili oleh Pensosbud
atau Pejabat Perwakilan RI setempat yang berwenang.

X. MASA STUDI MINIMAL
Untuk dapat diterima mendaftar pada PJJ SIDH, orangtua wajib memberikan pernyataan
tertulis bahwa anaknya akan mengikuti pendidikan PJJ SIDH minimal selama 2 semester,
untuk memberikan waktu yang cukup dalam proses adaptasi serta penilaian hasil belajar
yang terkait dengan pengendalian mutu layanan pendidikan SIDH serta pertimbangan bagi
sekolah yang akan menerima di Indonesia saat siswa pindah ke Tanah Air.
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XI. PERIODE PENDAFTARAN/PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Periode penerimaan/pendaftaran peserta didik baru terdiri dari 2 jenis:
1. Bila calon peserta didik mutasi langsung dari sekolah yang menggunakan kurikulum
nasional Indonesia (maksimal 1 bulan dari tanggal surat pindah dari sekolah asal),
maka pendaftaran dapat dilakukan sepanjang tahun, atau
2. Terhitung mulai semester genap tahun pelajaran 2018/2019, bagi calon peserta didik
yang berasal dari sekolah berkurikulum internasional/lokal negara asal, maka periode
pendaftaran ialah 1 Januari s.d. 31 Maret dan 1 Juli s.d. 30 September, setiap tahun
pelajaran.

XII. PEMBUKAAN KEMBALI PROGRAM PJJ SMP DAN SMA SIDH
Pembukaan kembali Program PJJ SMP dan SMA SIDH dimulai per tanggal 20
September 2018, dan dipublikasikan pada website SIDH.
Syarat pendaftaran dan peraturan PJJ dapat berubah sewaktu-waktu dan tidak dapat
diganggu gugat.

XIII. PROSEDUR PENDAFTARAN
Melakukan pendaftaran online melalui tautan: http://sin.palingpintar.com/index_register.php
dengan cara:
1. Mengirim email ke dapodik@sekolahindonesia.nl untuk mendapatkan akun login
registrasi siswa baru SIDH.
2. Mengisi formulir pendaftaran online.
3. Mengunggah file dokumen persyaratan yang diminta, antara lain:
i. Scan kopi paspor dan visa (izin tinggal) yang berlaku.
ii.Scan kopi akta lahir calon siswa.
iii. Scan kopi rapor kelas 1 semester 1 s/d semester terakhir meninggalkan
sekolah
iv. Scan kopi ijazah terakhir.
v. Jika calon siswa berasal dari sekolah asing/internasional maka wajib
menyertakan surat keterangan penyetaraan ijazah dari Kemdikbud (bagi pendaftar
SMP dan SMA).
vi. Surat pindah dari sekolah asal.
vii. Memiliki akun facebook dan skype
viii. Mengisi dan mengunggah Surat Pernyataan Siswa.
4. Setelah mengisi formulir dan mengunggah seluruh file dokumen yang relevan,
pastikan mengklik tautan 'kirim' sebagai tanda bahwa formulir yang telah diisi dan
dokumen yang diunggah sudah benar dan final. Hindari typo dan kesalahan
pengisian angka.
5. SIDH akan mengirimkan email konfirmasi pendaftaran dalam 5 hari kerja terhitung
setelah formulir di 'kirim'. Proses pendaftaran selanjutnya akan berlangsung melalui
komunikasi email dan telepon.
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