
SLEMAN (KR) - 
Yogyakarta Independent 
School (YIS) genap 
berusia 30 tahun pada 24 
Mei 2019 lalu. Selebrasi 
perayan dilaksanakan di 
kampus baru di Jombor 
Lor Sinduadi Mlati Sleman, 
bersamaan dengan buka 
puasa bersama. Sejumlah 
acara digelar mulai dari 
pementasan para siswa 
dan siswi dari PAUD, SD, 
SMP dan SMA hingga gelar 
karya. Para siswa unjuk 
kebolehan di panggung 
menampilkan bakat mereka 
di bidang musik vokal dan 
instrumental. Sedangkan 
untuk karya seni ditampilkan 
dalam bentuk lukisan. 
Selain itu juga dipamerkan 
karya foto para pemenang 
lomba fotografi.

Di kampus baru seluas 
6,5 hektare ini, mempunyai 
lapangan olah raga, kebun 
raya dan kompleks gedung 
sekolah. YIS menawarkan 
pendidikan internasional 
dengan izin khusus oleh 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemen-
dikbud). Kurikulum seko-
lah YIS berdasarkan Inter-
national Baccalaureate 
(IB) sesuai standar tertingi 
di dunia pendidikan, yang 
terpadu dengan Ujian 
Nasional (UN). Diploma IB 
(IBDP) diakui universitas-
universitas ternama di 
Indonesia dan seluruh dunia.

Perdaftaran untuk tahun 
ajaran sekolah 2019-2020 
sudah mulai. Para siswa 
yang ada di YIS sekarang 
kira-kira 60% siswa warga 
negara Indonesia dan 
40% warga negara asing. 
Banyak perubahan yang 
telah dicapai sekolah YIS 
terutama lima tahun terakhir. 
Mulai dari peningkatan 
jumlah siswa, jumlah guru 

asing serta jumlah guru 
nasional.

Di sekolah ini, anak-
anak diajarkan silabus fisika, 
biologi, kimia, matematika, 
komputer dan lingkungan 
hidup. Sedangkan 
bahasanya ada empat 
yang dipakai yaitu Inggris, 
Indonesia, Perancis dan 
Spanyol. Para siswa belajar 
sesuai methode IB dengan 
tujuannya agar bisa berpikir 
secara konseptual di dalam 
konteks global dan terpadu, 
dan sesuai sistem nilai dari 
IB, bertanggungjawab dan 
kritis tentang lingkungan 
hidup dan sosial. YIS 
beroperasional di bawah 
payung Yayasan non-profit 
dengan biaya sekolah 
terjangkau dibanding 
sekolah internasional lain.

Menurut Kimberly Kingry, 
selaku Kepala Sekolah YIS, 
tahun ini sangat bersejarah 
bagi YIS karena akan 
pindah ke kampus baru 
dengan gedung, sarana dan 
prasarana yang lengkap dan 

modern. Arsitektur gedung 
diinspirasi dari konsep joglo 
dan limasan Jawa, yang 
mempunyai manfaat dari 
ventilasi alam, ramah energi, 
aman dan nyaman. Gedung 
baru akan dilengkapi 
laboratorium, perpustakaan 
dan pusat informasi, 
studio musik dan studio 
seni. Bangunan ini juga 
memungkinkan untuk bisa 
memberikan pandangannya 
ke lingkungan sekitar yang 
indah, bahkan bisa pula 
menyaksikan cerahnya 
Gunung Merapi dari jarak 
jauh.

Salah satu pendiri YIS 
tahun 1989, Tuti Loekman 
Soetrisno, mengatakan 
selama 30 tahun mewarnai 
dunia pendidikan, YIS 
mengalami kemajuan 
luarbiasa. "Bahkan 
sekarang, begitu lulus 
dari YIS bisa langsung 
ke universitas di negara 
yang dituju tanpa harus 
ikut ujian masuk lagi," jelas 
Tuti. Selain itu, kini banyak 

permintaan dari Jakarta, 
Bandung dan luar Jawa 
untuk bisa mengirimkan 
siswa-siswinya ke YIS. 
Tujuan agar para siswa bisa 
merasakan aura pendidikan 
dengan kearifan lokal ala 
kota pelajar Yogyakarta. 
Tuti berharap, momentum 
30 tahun YIS ini bisa lebih 
memacu kualitas yang 
telah terbangun. Selain itu, 
meskipun internasional, YIS 
diharapkan jangan sampai 
meninggalkan kearifan lokal 
budaya setempat.

Sementara Karin Albers, 
Wakil Kepala Sekolah 
YIS, menjelaskan ada tiga 
program IB di YIS. Pertama, 
Primary Years Program 
(PYP) untuk kelas PAUD 
dan SD. Kedua, Middle 
Years Program (MYP) untuk 
SMP. Serta ketiga yaitu 
IB Diploma Programme 
(IBDP) untuk SMA. Tahun 
ini pertama kali di Yogya, 
siswa dan siswi kelas 12 
SMA mengikuti ujian IBDP 
dengan hasil bagus, yang 
dinilai oleh International 
Baccalaureate Organization 
(IBO).

"Kami satu-satunya 
sekolah IB di wilayah 
Yogyakarta dan sekitarnya. 
Karena itu kami berharap 
YIS bisa menjadi contoh 
pendidikan tidak hanya 
di Yogyakarta tapi juga di 
Indonesia," tutur Karin. 

"Dan kami juga bangga 
dengan sekolah ini karena 
bisa menggabungkan ke-
arifan lokal Indonesia dan 
luar negeri. Semoga kami 
juga bisa berkolaborasi 
dengan komunitas pendi-
dikan di Indonesia," pung-
kasnya. (Sal) 
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