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Juli 2017 
 
Orang tua dan Siswa yth, 
Selamat datang di tahun ajaran 2017-2018. Kami tidak berhenti bersyukur karena Anda semua yang telah 
menjadi bagian dari keluarga besar BAIS. Kita juga memulai tahun ke sebelas dalam perjalanan 
pelayanan kita di Kota Baru Parahyangan dan kami akan terus meningkatkan fasilitas sekolah dan 
kualitas pendidikan untuk mempersiapkan para murid dalam kehidupan dan masa depan mereka 
selepasas dari BAIS. BAIS telah melewati jalan panjang sebagai penyedia pendidikan terbaik di 
kota Bandung dan jika kita melihat ke belakang, kami bisa melihat betapa Tuhan bekerja dalam 
kemajuan yang kami peroleh dan apa yang telah Tuhan sediakan di masa mendatang.  Kami 
bersyukur kepada Tuhan atas para guru dan staff yang bekerja dengan professional, para orangtua 
dan siswa yang aktif dan fasilitas sekolah yang sangat memadai.   
 
Kami memohon agar Anda dapat menyempatkan diri untuk membaca keseluruhan buku panduan 
ini. Hal-hal yang terdapat dalam buku ini akan sangat membantu anda dalam mengikuti peraturan 
dan prosedur yang berlaku di sekolah ini dengan efektif dan efisien.  Buku panduan ini juga 
memandu Director’s Advisory Council, tim manajemen, dan para guru, dan kami berharap buku 
ini dapat membantu Anda juga.  Kami sangat terbuka jika Anda ingin mendapatkan penjelasan 
lebih lanjut sehubungan dengan isi buku panduan ini.  Mrs. Charity Sianturi, Elementary 
Principal, Mr. Jeremy Thomas, Secondary Principal, dan Mr. Mark Boccaccio, Chief Financial 
Officer dan saya sendiri bersedia membantu Anda. 
 
Kebanggaan kami sebagai sebuah sekolah adalah terlibatnya orangtua siswa secara aktif dalam 
program sekolah.  Kami mengundang Anda semua untuk terlibat dalam Parents Active in 
Children’s Education (PACE), organisasi orangtua siswa BAIS. Kami juga membuka kesempatan 
pada para siswa untuk mengembangkan bakat dan minat dalam berbagai kegiatan yang tersedia 
 
Sekali lagi terima kasih untuk kembali bergabung dengan kami di tahun ajaran yang baru ini. Sebagaimana 
BAIS berkomitmen untuk mempersiapkan para siswa dengan pendidikan yang bermutu, kami menaruh 
harapan bahwa para siswa yang kami didik akan bertumbuh menjadi warga masyarakat yang bermanfaat, 
mengejar pengetahuan, dan tetap bersandar pada Firman Tuhan. 
 
Salam,  
 
 
 
 
 
 
Bpk. Karl Nielsen, M. Ed. 
Direktur BAIS 
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Struktur Kepemimpinan Sekolah 
 
Bandung Alliance International School memiliki berbagai struktur kepemimpinan sekolah yaitu: NICS 
School Board, School Management Leadership Team, Administrative Team, dan Director's Advisory 
Counsel (DAC). 
 
Dewan NICS 
Dewan sekolah NICS adalah dewan sekolah resmi BAIS, yang berlokasi di Amerika Serikat. Dewan 
sekolah NICS berwenang untuk mengatur dan menetapkan semua aturan sekolah anggota NICS. Untuk 
tahun ajaran 2017-2018, anggota dewan sekolah meliputi (Anda dapat melihat foto mereka di depan kantor 
BAIS):  

Ketua:               Dr. Harry Phillips  
Sekretaris:      Mr. Doug Thornton  
Anggota:        Mr. Wally DeBerry 
Anggota:  Mr. Sam Davis 
Anggota:   Mr. Mike Witt 
Anggota:  Mr. Eric Alfrey 
Anggota:  Mr. Steve Coffey 
 

 
Tim Manajemen 
Untuk tahun ajaran 2017-2018, tim manajemen BAIS terdiri dari:  

 Mr. Karl Nielsen, Direktur 
 Mrs Charity Sianturi, Kepala Sekolah, Koordinator Kurikulum 
 Mr. Jeremy Thomas, Kepala Sekolah 
 Mr. Mark Boccaccio, CFO 
 Bpk. Chevy Hallatu, H.R. Manager 

 
Tim Administratif 
Untuk tahun ajaran 2017-2018, tim terdiri dari:  

 Mr. Karl Nielsen, Direktur 
 Mrs. Charity Sianturi, Kepala Sekolah, Koordinator Kurikulum 
 Mr. Jeremy Thomas, Kepala Sekolah 

 
Director’s Advisory Council (DAC) 
Maksud dan tujuan dari DAC berikut ditentukan oleh NICS School Board yang merupakan dewan sekolah 
resmi BAIS.  
Tujuan: DAC memberikan masukan yang bijaksana untuk mencapai misi dan tujuan sekolah. 

 Berpartisipasi dalam tinjauan dan penilaian prestasi sekolah dalam mencapai misi dan tujuan dan 
komitmen pada dinyatakan sebagaimana yang diminta atau diisyaratkan oleh NICS School Board.  

 Terlibat dalam kegiatan yang mendukung sekolah dan memajukan pendidikan dan kesejahteraan 
umum siswa.  

 Memberikan nasihat, dukungan, dan kritik membangun kepada Direktur. 
 
Kalender Sekolah 
Dapat diakses secara elektronik pada situs sekolah www.baisedu.org / pages / akademisi / calendar.php 
Anda juga bisa mendapatkannya kantor sekolah pada jam kantor. Setiap perubahan pada kalender sekolah 
selalu diinformasikan pada orang tua dan siswa.  
 
Sejarah BAIS  
 
Menuju kesempurnaan  
Didirikan pada tahun 1956, Bandung Alliance Intercultural School (BAIS) dulu bernama Bandung 
Alliance School didirikan oleh Christian and Missionary Alliance (CMA). Pada pertengahan tahun 1990 an 
CMA menyerahkan pengoperasian sekolah kepada Network of International School (NICS) yang 

http://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&tl=id&prev=_t&u=http://www.baisedu.org/pages/academics/calendar.php
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berkantor pusat di Southaven, MS, USA, dan sejak itu menyandang nama BAIS. Selama 56 tahun BAIS 
dengan staf pengajar, kurikulum, dan siswa internasional dan melayani komunitas internasional dan 
misionari di Bandung.  
 
BAIS menjadi sekolah Kristen internasional pertama di Indonesia yang terakreditasi melalui Association of 
Christian Schools International (ACSI). Sekolah juga mendapatkan akreditasi melalui Western Association 
of Schools and Colleges (WASC). Melayani dengan dasar pendidikan Amerika dan sudut pandang Kristen, 
BAIS dengan secara aktif berkomitmen untuk melayani para siswa seutuhnya. Siswa BAIS diperkenalkan 
pada berbagai segi pengetahuan untuk membekali mereka dengan pendidikan yang seimbang, yang dapat 
membimbing siswa dalam menemukan minat, talenta, dan kemampuan mereka yang akan diperlukan di 
masa depan mereka. 
 
BAIS berkomitmen dalam perkembangan masing-masing individu secara akademis, sosial, fisik, dan 
rohani dan menekankan perkembangan karakter dan etika. BAIS menekankan rasa saling menghargai dan 
kasih pada setiap orang dengan berlatar belakang bangsa, suku, dan agama yang berbeda. Siswa lulusan 
BAIS telah dipersiapkan dengan baik untuk dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi berbahasa 
Inggris di seluruh dunia. 
 
Pada bulan Juni 2008, BAIS meninggalkan kampus yang telah digunakan selama 52 tahun dan pindah 
lokasi ke Kota Baru Parahyangan di daerah Padalarang, Bandung Barat. Sekolah BAIS dibangun di area 
pemukiman yang berkembang cepat. Gedung kelas selesai dibangun pada tahun 2008 dan berkapasitas 
hingga 350 Siswa. 
 
Sejak tahun 2008, sekolah BAIS terus melakukan pengembangan dan memanfaatkan semua sumber daya 
dengan maksimal. Sekolah menggunakan sebagian besar dana yang dimiliki utnuk membayar cicilan 
pembangunan gedung dan telah dilunasi pada bulan September 2011. Dengan berbagai pengumpulan dana 
dan donasi orangtua siswa, sekolah mampu memusatkan perhatian pada pembangunan infrastruktur seperti 
lapangan basket, lapangan sepakbola dan pembangunan shelter. 
 
Visi, Falsafah, Tujuan dan ESO Sekolah BAIS 
Tujuan BAIS   
Tujuan dari Bandung Alliance Intercultural School memungkinkan siswa untuk mencapai kemampuan 
terbaik di bidang akademik, fisik, sosial, dan potensi spiritual, dengan komitmen untuk menjadi yang 
terbaik. Pendidikan yang didasarkan pada kebenaran Alkitab, dengan tetap menghormati orang-orang dari 
semua agama dan latar belakang budaya yang berbeda.  
 
Apa yang membuat BAIS berbeda? Falsafahnya 
Sejak awal, BAIS telah memiliki staf internasional, kurikulum internasional, dan siswa internasional 
sehingga benar-benar merupakan sekolah internasional. BAIS juga yang pertama, dan saat ini satu-satunya 
sekolah Kristen internasional di Indonesia yang terakreditasi melalui ACSI. Dengan didasarkan falsafah 
pendidikan Amerika dan perspektif Kristen, BAIS secara aktif berkomitmen untuk melayani semua Siswa 
secara pribadi seutuhnya. 
 
Siswa BAIS diperkenalkan pada berbagai bidang studi untuk memfasilitasi pendidikan seimbang, 
membimbing Siswa dalam menemukan minat khusus mereka, bakat, dan kemampuan untuk digunakan di 
masa depan. Filosofi ini memungkinkan Program untuk diarahkan pada pengembangan individu dan 
pengayaan dalam bidang-bidang berikut: intelektual, fisik, moral, spiritual, dan sosial. Setiap hari, 
pelajaran sekolah yang diberikan telah mencakup pelatihan kewarganegaraan, pengembangan karakter, 
nilai-nilai pribadi, dan etika. Penekanan juga pada penanaman rasa hormat bagi warga dari semua bangsa 
dan negara khususnya Indonesia, yang menjadi tuan rumah kami. Siswa lulusan dari BAIS dipersiapkan 
sebaik mungkin untuk dapat melanjutkan pendidikan di universitas berbahasa Inggris di seluruh dunia. 
 
“Expected Student Outcomes (ESO’s) 
Sementara berusaha untuk mencapai visi, penting bagi BAIS untuk mengembangkan program-program, 
strategi, dan metodologi dalam konteks prinsip-prinsip Alkitab, untuk menghasilkan lulusan yang 
mempunyai pandangan dunia Kristen, yang dapat menunjukan 4 hal berikut:  
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Biblical (Alkitabiah) : Menunjukan sikap hidup sesuai dengan Firman Tuhan (rohani) 
Active (Aktif)  : Cara hidup dan belajar yang aktif (fisik) 
Intelligent (Cerdas) : Cara berpikir yang inovatif dan maju (akademis) 
Servant (Melayani) : Bertanggung jawab secara social (sosial) 
 
ESO menjelaskan 
Penerapan Firman Tuhan: Memahami yang diajarkan Alkitab dan menerapkannya dalam setiap segi 
kehidupannya. 
Cara hidup dan belajar yang aktif: Menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam kehidupan 
sehari-hari untuk mengembangkan cara hidup yang sehat dan seimbang. 
Cara berpikir yang inovatif dan maju: Menunjukkan cara berpikir yang inovatif dan maju dalam 
menyelesaikan masalah atau untuk dapat berkomunikasi secara efektif 
Bertanggung jawab secara sosial: Mengembangkan rasa kepedulian pada individu, kebudayaan, 
masyarakat dan pola pandang lain untuk menyadari kesempatan untuk melayani secara pribadi, dalam 
lingkungannya, dan secara global dengan aktif sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab. 
 
Penerimaan murid baru 
 
Proses Penerimaan di BAIS 
Deskripsi proses penerimaan: BAIS menawarkan program pendidikan untuk siswa yang menyetujui 
penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan Kristen dan yang mampu mengikuti Program yang 
didedikasikan untuk prestasi akademis. Batas usia masuk ke kelas satu adalah telah berusia enam pada atau 
sebelum September 30 th pada tahun ajaran tersebut. 
Prosedur penerimaan dilakukan melalui urutan sebagai berikut:  
1. Orangtua siswa dapat menghubungi Konselor Pendaftaran di BAIS. Staf Registrar kami juga dapat 

melayani pertanyaan anda. Sistim penerimaan siswa kami tidak mengenal batas waktu sehingga calon 
siswa dapat mendaftar kapan saja (kami anjurkan untuk mendaftar pada awal triwulan atau semester) 

2. Orangtua siswa menyerahkan aplikasi yang telah diisi lengkap, catatan kesehatan, daftar nilai, dan 
fotokopi passport dan KITAS orang tua dan Siswa. Jika KITAS masih dalam proses, maka orangtua 
harus menyerahkan surat keterangan dari organisasi yang menjelaskan bahwa KITAS masih dalam 
proses.  

3. Setelah menyelesaikan langkah ke-dua, BAIS akan menjadwalkan dua tes bagi calon siswa yang bukan 
penutur asli dan yang tidak mempunyai buku rapor yang resmi (WIDA dan MAP), dan MAP tes bagi 
seluruh siswa dari kelas 2 - 12. Calon siswa diharuskan membayar 1.000.000 untuk tes. Hasil tes akan 
diketahui dua hari kerja setelah tes. 

4. Setelah semua persyaratan dan tes dilengkapi, maka siswa akan diwawancarai oleh kepala sekolah. 
5. Setelah semua lengkap, maka kepala sekolah akan menginformasikan keputusan satu hari setelah 

wawancara. 
6. Siswa baru yang masuk pada pertengahan tahun ajaran perlu menunggu 24 jam setelah keputusan 

diterima disampaikan untuk bergabung dalam kelas (guru perlu 1 hari untuk mempersiapkan segala 
sesuatu untuk siswa tersebut) 

7. Batas jumlah siswa dalam setiap kelas: 
 10 Siswa di preschool 3 (maksimal 5 siswa bukan penutur asli) 
 12 Siswa di preschool 4 (maksimal 5 siswa bukan penutur asli) 
 15 Siswa di K5 (maksimal 1/3 total siswa ELD) 
 20 Siswa di grade 1 (maksimal 1/3 total siswa ELD) 
 20 Siswa di elementary (maksimal 1/4 total siswa ELD) 
 25 Siswa di kelas secondary (maksimal 1/4 total siswa ELD) 

 
Peraturan Penerimaan Siswa Warga Indonesia  
Mulai tahun ajaran ini BAIS tidak perlu membatasi penerimaan siswa secondary berkewarganegaraan 
Indonesia selama calon siswa tersebut fasih berbahasa Inggris. Secara keseluruhan BAIS tetap menetapkan 
maksimal penerimaan siswa dengan ELD sebanyak 30% dari total siswa, keputusan penerimaan siswa 
dengan kemampuan berbahasa Inggris yang terbatas akan tergantung pada jumlah siswa ELD dalam 
sebuah kelas (pengecualian diberikan pada kelas preschool 3 yang menerima maksimal 5 orang siswa yang 
tidak bisa berbahasa Inggris).  
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Semua siswa warga Indonesia harus memiliki surat dari Departemen Pendidikan yang mengijinkan mereka 
bersekolah di BAIS. Syarat penerimaan siswa warga Indonesia sama dengan calon siswa lainnya kecuali 
keharusan untuk memiliki KITAS 
Catatan: BAIS mempersiapkan siswa untuk dapat mengikuti pendidikan di negara-negara berbahasa 
Inggris, karena itu kami tidak mempersiapkan siswa untuk dapat mengikuti Ujian Nasional di Indonesia. 
Jika anda merencanakan putra putri anda untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia, BAIS bukan 
merupakan tempat yang tepat karena kami memberikan kelas bahasa Indonesia sebagai kelas pilihan dan 
tes yang kami berikan disediakan oleh Collegeboard (www.collegeboard.com). Tes-tes tersebut antara lain 
AP, PSAT, dan SAT. Semua siswa BAIS diikutsertakan dalam MAP (Measures of Academic Progress) 
sebagai standarisasi mutu dan kemampuan akademis siswa. 
 
Penerimaan Siswa baru dengan masa percobaan  
Semua calon siswa diterima dengan sembilan minggu percobaan. Status ini akan ditinjau oleh pimpinan 
sekolah, pembimbing dan guru. Jika nilai akademis yang diharapkan tidak tercapai maka dengan terpaksa 
siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan di BAIS. Masa percobaan dapat diperpanjang selama sembilan 
minggu (total satu semester) atas persetujuan pimpinan sekolah dan para guru 
 
Peraturan Siswa pindahan 

 Siswa yang berencana pindah ke BAIS di kelas 9 sampai 12 dan berasal sekolah yang non-
kurikulum Amerika akan diijinkan untuk mentransfer maksimum 8 kredit untuk setiap tahun 
akademik yang telah mereka selesaikan. (Ditambah jam pelajaran tambahan, siswa mendapat 8 
kredit) 

 Setelah verifikasi dan menilai catatan transkrip, guidance counselor akan menentukan kelas-kelas 
tertentu yang harus diambil untuk memenuhi persyaratan kelulusan sekolah secondary dan kredit 
yang dapat diberikan dari setiap kelas yang telah mereka ambil. Kelas dan nilai-nilai yang diterima 
untuk transfer ke BAIS akan tercermin pada transkrip resmi siswa sebagai kredit yang ditransfer. 
Sedangkan nilai yang diperoleh di luar kelas dengan hitungan kredit tidak akan dihitung dalam 
IPK.   

 Siswa elementary dan middle school yang masuk pada pertengahan kuartal tanpa transfer nilai, 
tidak akan menerima report card dan hanya menerima progress report untuk laporan nilai pada 
durasi waktu tersebut.  

 Siswa high school tanpa transfer kredit (datang setelah hari ke-sepuluh dalam semester tersebut) 
harus menunggu sampai semester berikutnya untuk mulai bersekolah di BAIS dan dianjurkan 
untuk belajar melalui homeschool  

 
Daftar Tunggu 
Bagian admission’s counselor membuat sebuah daftar tunggu dan calon siswa ditempatkan pada daftar ini 
bila tidak ada tempat tersedia. Calon siswa yang paling banyak memenuhi kriteria di bawah mempunyai 
peluang lebih besar untuk mengisi kelas yang tersedia 

1. Sebelumnya bersekolah di sekolah internasional berbahasa Inggris  
2. Kemampuan berbahasa Inggris cukup atau bahkan melebihi persyaratan  
3. Mempunyai saudara kandung yang bersekolah di BAIS 

Pimpinan sekolah dapat membuat pengecualian untuk kebijakan ini dari waktu ke waktu berdasarkan 
kebutuhan calon siswa.  
 
Prosedur Mengundurkan diri 
Prosedur mengundurkan diri dilakukan melalui kantor yang sama seperti saat mendaftar. Orang tua siswa 
akan menerima formulir pengunduran diri (STUDENT WITHDRAWAL FORM) sesuai dengan kelas 
mereka dan diisi oleh para guru yang menyatakan bahwa siswa tersebut telah mengembalikan semua buku. 
Setelah semua hal diselesaikan maka formulir pengunduran diri tersebut dikembalikan ke kantor. Nilai 
siswa tersebut akan dihitung hingga per tanggal siswa tersebut bersekolah di BAIS. Informasi pengunduran 
diri harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum hari terakhir siswa sekolah untuk mempermudah 
pihak sekolah dalam masa transisi bagi siswa tersebut. Satu minggu sebelum hari terakhir siswa, guru 
pembimbing akan memulai proses ppengajuan pengunduran diri tersebut. Pada hari terakhir, siswa akan 
bersama dengan guru pembimbing sampai formulir diisi lengkap dan prosedur pengunduran diri 
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diselesaikan, mereka tidak akan mengikuti kelas sampai mereka melengkapi prosedur pengunduran diri. 
Lihat Prosedur Pengunduran Diri bagian Keuangan 
 
Biaya Sekolah dan Informasi Pembayaran 
Pembiayaan operasional BAIS bergantung pada pembayaran uang sekolah siswa. Iuran sekolah dan biaya 
lainnya yang dihitung dalam US dolar dibayar setiap awal semester. Untuk setiap pertanyaan yang terkait 
dengan keuangan, silahkan menghubungi C.F.O. (Chief Financial Officer).  
 
Pembayaran Uang Sekolah  
Uang sekolah harus sudah diterima di rekening BAIS paling lambat sebelum hari pertama dalam semester 
tersebut. BAIS akan mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp.700.000 atau 2% per bulan (dilihat yang 
terbesar) dan akan dikenakan pada jumlah tagihan. Orangtua tetap bertanggung jawab untuk denda 
tunggakan dan /atau biaya transfer. Tagihan yang terlambat hingga lebih dari 30 hari tunggakan dapat 
menyebabkan siswa dilarang mengikuti pelajaran hingga pembayaran dilakukan. Penunggakan 
pembayaran uang sekolah juga akan mengakibatkan ditutupnya akses untuk nilai sekolah (Power School, 
Transkrip, dll). Orangtua siswa bertanggung jawab untuk menemui pihak sekolah mengenai permasalahan 
pembayaran.  
 
Biaya sekolah di BAIS 

 Biaya Pendaftaran: Untuk penerimaan siswa. Biaya pendaftaran Rp.3,000,000 per siswa. Biaya ini 
tidak dapat dikembalikan dan dibayarkan saat siswa telah diterima. 

 Uang muka biaya tahunan sekolah sejumlah Rp.7.000.000 dibayarkan untuk menjamin posisi 
siswa di BAIS dan akan diperhitungkan dalam biaya sekolah dalam tahun berjalan. Biaya ini tidak 
dapat dikembalikan dan dibayarkan saat siswa telah diterima. 

 Biaya Daftar Ulang: Rp.7,000,000 dibayarkan oleh semua siswa yang berencana kembali di tahun 
ajaran mendatang sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam formulir daftar ulang. Informasi ini 
sangat penting agar BAIS dapat merencanakan pemesanan buku sekolah dan bahan-bahan lain 
yang dibutuhkan. Pembayaran Rp.7.000.000 akan diperhitungkan pada pembayaran uang sekolah 
untuk tahun ajaran berikutnya. Bagi siswa yang mendaftar ulang setelah tanggal yang ditentukan, 
maka sekolah hanya akan memperhitungkan Rp.5.000,000 dari Rp.7.000.000 yang dibayarkan. 
Semua biaya pendaftaran ulang tidak dapat dikembalikan. 

 Biaya transkrip dan dokumen nilai: Sekolah menyediakan transkrip tanpa biaya. Jika seorang 
siswa memerlukan transkrip untuk dikirim, maka siswa tersebut bertanggung jawab untuk biaya 
pengiriman. Untuk dokumen sekolah lainnya (surat keterangan, rapor, catatan kesehatan) akan 
disediakan dengan biaya Rp.1000/halaman. Siswa wajib membayar biaya pengiriman untuk semua 
dokumen sekolah yang harus dikirimkan ke alamat tertentu. 

 Tuition: Anda dapat melihat lembar rincian biaya sekolah di kantor BAIS. 
 Biaya tahunan (tidak dapat dikembalikan dan dibayarkan dimuka pada semester pertama) terdiri 

dari: 
1. Biaya Bangunan: Biaya ini digunakan untuk pelunasan kampus BAIS dan pembangunan 

fasilitas. 
2. ELD: ELD (English Language Development) biaya yang dibayar oleh setiap siswa yang 

membutuhkan pengajaran bahasa Inggris tambahan. Siswa tersebut akan dievaluasi setiap 
tahun.  

3. Biaya Acara Kelulusan: biaya ini hanya dikenakan pada siswa grade 12 yang akan lulus 
 
Force Majeur 
Jika dalam keadaan daurat yang memaksa penutupan sekolah BAIS (perang, pemogokan, huru hara, 
kejahatan, atau bencana alam) pimpinan sekolah berhak untuk menahan seluruh pengembalian uang 
sekolah yang telah dibayarkan hingga keadaan dianggap telah stabil. Dana yang masih ada akan dibagikan 
secara proposional kepada orangtua siswa, dan organisasi sesuai dengan kapasitas masing-masing dengan 
cara transfer. Sekolah tidak akan melakukan pengembalian uang sekolah dengan uang tunai dan sekolah 
akan tetap mengaktifkan akun bank sekolah maksimal satu tahun setelah penutupan. Sekolah dapat tetap 
membantu orangtua siswa dalam penyelesaian pendidikan siswa melalui NorthStar Academy (sekolah 
online NICS) 
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Penggalangan Dana di BAIS (untuk siswa) 
Terdapat empat jenis penggalangan dana siswa di BAIS. Hal ini dilakukan agar siswa tidak mencari dana 
dari sumber yang sama (staff dan orangtua): 1) Siswa grade 12 harus menyerahkan proposal kepada tim 
manajemen BAIS pada bulan April untuk dapat menjalankan toko sekolah. Ijin yang diberikan bukan 
sesuatu yang otomatis mereka akan dapatkan. Dana yang dikumpulkan akan membantu mereka untuk 
perjalanan mereka di kelas 12, 2) STUCO kadang-kadang mengadakan pengumpulkan dana untuk 
kepentingan sekolah. Sebagai contoh mereka mengadakan talent show, pemutaran film, dan pertunjukan 
menari. Dana yang mereka kumpulkan akan digunakan untuk kepentingan sekolah (Contoh; AC di MPR, 
pembangunan bangunan olahraga, dan penyelenggaraan acara STUCO. 3) Kegiatan exktrakulikuler 
mengumpulkan dana melalui BAIS BOOSTER CLUB dan koordinator extrakurikuler diharuskan untuk 
mengajukan permohonan ijin setiap kegiatan pada tim manajemen. Dana yang terkumpul akan digunakan 
untuk kegiatan siswa (misalnya perjalanan siswa, acara-acara khusus, dll). 4) CHAPEL dan/atau 
pengumpulan dana bencana seperti untuk bencana alam, gempa,dll. Pengumpulan dana dilakukan setelah 
menadapatkan ijin dari tim manajemen dan diumumkan melalui BAIS Buzz 
 
Peraturan Pembayaran Uang Sekolah Bagi Siswa yang Mendaftar Setelah Tahun Ajaran Dimulai 
Bagi siswa baru yang mendaftar setelah tahun ajaran sekolah dimulai maka peraturan mengenai 
pembayaran uang sekolah adalah sebagai berikut: 
Jika siswa mulai sekolah hingga hari ke empat puluh semester maka yang bersangkutan harus membayar 
100% 
Jika siswa mulai sekolah pada hari ke 41 sampai hari ke 70 pada semester tersebut maka siswa harus 
membayar 75% dari total uang sekolah. 
Jika siswa memulai sekolah pada hari ke 71 sampai akhir semester, maka yang bersangkutan harus 
membayar 50% uang sekolah. Biaya uang sekolah harus dibayarkan penuh sebelum siswa tersebut mulai 
sekolah. 
 
Cara Pembayaran Uang Sekolah 

 Pembayaran biaya sekolah dalam bentuk rupiah. 
 Untuk pembayaran tunai, anda dapat dating ke bagian keuangan BAIS pada jam kantor mulai 7.45 

– 15.00 WIB 
 Untuk pembayaran melalui transfer, anda dapat setor langsung ke akun BAIS dengan 

mencantumkan nama dan kelas siswa. Biaya transfer melalui bank bukan menjadi tanggung jawab 
BAIS. 

 Kami menyediakan fasilitas cicilan pembayaran uang sekolah. Kami mengenakan biaya tambahan 
Rp.350.000 perkali bayar untuk pembayaran 4 kali dalam setahun (Rp.1.400.000/tahun). Untuk 
pembayaran bulanan, maka siswa akan dikenai Rp.350.000 per kali bayar (Rp.3.500.000/tahun). 

 
Mengundurkan Diri dari BAIS/Aturan Pengembalian Uang Sekolah 
Bagi siswa yang mengundurkan diri dari BAIS dengan alasan apapun, mereka harus melaporkannya 
melalui kantor BAIS oleh orang tua atau wali siswa. Informasi tersebut harus disampaikan paling lambat 
14 hari sebelum hari terakhir siswa sekolah. Selain itu, orang tua siswa mengisi withdrawal form dan 
diserahkan kembali ke front office. BAIS mewajibkan orang tua siswa untuk melunasi semua pembayaran 
yang tertunggak sebelum dapat mengeluarkan dokumen yang dibutuhkan. Jika siswa keluar dari BAIS, 
maka aturan pengembalian pembayaran uang sekolah dilakukan sebagai berikut: maksimal hari ke-20 
semester, 50% pengembalian akan diberikan; dari hari ke 20 sampai hari ke 39 sekolah, 25% pengembalian 
akan diberikan; hari ke 40 dan selanjutnya, tidak ada pengembalian akan diberikan. Seluruh biaya lainnya 
yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Untuk lebih lengkapnya, lihat “Prosedur Pengunduran 
Diri” di bawah bagian Penerimaan Siswa. 
 
Informasi Kesehatan  
 
Penyakit Menular 
Saat seorang siswa terlihat sakit, guru akan membawanya ke klinik untuk diperiksa dokter sekolah. Jika 
siswa tersebut mengalami demam melebihi 38’ Celsius (100’F), muntah, diare ringan hingga berat, kulit 
yang memerah dan mengering, kutu, mata merah, batuk terus menerus, maka orang tua siswa tersebut akan 
dipanggil untuk menjemput siswa tersebut pulang dan dianjurkan untuk segera mengunjungi dokter. Siswa 
dengan gejala ringan dapat tetap tinggal di sekolah, mereka harus sering mencuci tangan mereka dan 
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menutup mulut dan hidung mereka saat bersin atau batuk. Siswa yang sakit diijinkan untuk beristirahat di 
klinik dan menunggu orang tua mereka menjemput. 
Jika dokter mengkonfirmasi bahwa siswa menderita penyakit menular maka klinik akan mengirim surat 
pada orangtua siswa tersebut untuk menginformasikan keadaan siswa. Klinik akan mencantumkan 
informasi penting mengenai penyakit tersebut seperti masa inkubasi dan gejala, juga memberikan saran 
untuk menanggulangi penyakit tersebut; 
Berikut ini adalah nama penyakit menular dan siswa (dan keluarga) yang menderita penyakit tersebut 
dianjurkan untuk tidak datang ke sekolah hingga sembuh: 

 Cacar Air:  Lima hari setelah titik merah pertama muncul di kulit, atau setelah sungguh-sungguh 
sembuh. 

 Kutu Rambut: Siswa harus tinggal di rumah sampai mendapat pengobatan yang memadai – tidak 
terdapat telur kutu sama sekali (semua anggota keluarganya perlu mendapat pengobatan yang 
sama).  

 Viral Hepatitis A:  Selama tujuh hari sejak tanda kuning pertama hingga anak tersebut sembuh 
total. 

 Bisul:  Jika luka tidak bisa ditutup, siswa tersebut harus tinggal di rumah, sampai semua luka 
sembuh. Jika luka tersebut ditutup dengan baik dengan perban bersih, maka siswa tersebut boleh 
masuk sekolah. 

 Cacar: Lima hari dari sejak munculnya tanda merah. 
 Gondong:  tujuh hari setelah munculnya bengkak dan sampai siswa sembuh 
 Kadas/Kurap:  Siswa harus berada di rumah 24 jam setelah mendapat pengobatan memadai. 
 Campak Jerman:  selama minimal enam hari setelah tanda merah muncul hingga si anak benar-

benar sembuh. 
 Kudis:  Siswa tetap tinggal di rumah hingga mendapat pengobatan yang memadai. 
 Demam Scarlet:  Anak tersebut harus tinggal di rumah hingga minimal 24 jam dan tanda-tanda 

kesembuhan telah terlihat dengan jelas. 
 Batuk Rejan:  jika tidak diobati dengan antibiotik, si anak harus tinggal di rumah selama tiga 

minggu hingga rejannya hilang. 
 Sakit Mata:  Siswa segera dipulangkan dan anjurkan untuk ke dokter, dan harus tinggal di rumah 

minimal 48 jam setelah pemberian antibiotik  dan hingga dokter sekolah menyatakan anak tersebut 
bisa bersekolah lagi. 

 
Memeriksa Siswa dan Memulangkan Siswa Sakit 
Dokter sekolah akan menentukan apakah seorang siswa benar-benar sakit atau tidak. Jika di kelas terjadi 
hal darurat, guru akan menghubungi klinik terlebih dahulu, dan menemani siswa yang sakit hingga bantuan 
datang. Guru dilarang memberi pengobatan apa pun kepada siswa. Jika siswa tersebut sakit, maka siswa 
tersebut harus dibawa ke klinik sekolah. Emergency Card masing-masing siswa (dipegang oleh klinik) 
akan dijadikan acuan sebelum pengobatan diberikan. Obat yang dibawa siswa dari rumah harus disimpan 
di klinik.  Dokter akan memberikan obat sesuai dengan aturan waktu pemberian. Jika dokter sekolah tidak 
setuju dengan jenis obat dan dosis yang dianjurkan oleh dokter siswa, maka dokter sekolah akan 
membicarakan hal tersebut dengan dokter siswa dan setelah itu akan mendiskusikan hasil pembicaraan 
tersebut dengan keluarga siswa. Siswa akan diminta pulang jika mempunyai gejala: 

 Muntah 
 Demam 38OC 
 Diare 
 Iritasi kulit 
 Kutu rambut 
 Mata merah 
 Batuk hebat 

Dokter akan menginformasikan orangtua jika siswa harus segera dibawa ke rumah sakit dan apa yang 
harus dilakukan orangtua di rumah. 
  
Penyalahgunaan obat-obatan 
BAIS tidak mentoleransi penyalahgunaan obat-obatan. Jika seorang siswa diketahui melakukan 
penyalahgunaan obat-obatan maka ia akan segera ditangani dan berikut ini adalah tindakan yang akan 
diterapkan pada siswa bersangkutan: 
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 Orang tua diberi informasi mengenai masalah penyalahgunaan obat-obatan yang dilakukan siswa 
tersebut. 

 BAIS akan terlibat dalam membantu anak dan keluarga yang terkena masalah tersebut, dan 
mencari bantuan dan konseling professional. 

 Setelah pulih, siswa mantan penyalahguna obat-obatan akan diterima kembali dan dikasihi, dan 
didorong untuk tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya 

 
AIDS/HIV – Siswa yang dinyatakan positif 
BAIS memandang terkenanya seseorang oleh virus HIV (Human Immunodefiency Virus) dan AIDS 
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) sebagai sebuah tragedi dan memandang perlunya dukungan dan 
pemahaman dari lingkungan sekitar. BAIS juga menyadari bahwa faktor penularan AIDS/HIV seringkali 
dibesar-besarkan, namun demikian hal tersebut harus tetap mendapat perhatian khusus. Karena itu sekolah 
harus mendapatkan informasi jika salah seorang murid dinyatakan positif HIV, dan pihak sekolah tetap 
menjalankan prosedur yang seharusnya demi kepentingan seluruh siswa dan staff. Sehubungan dengan 
warga negara asing yang dinyatakan positif AIDS/HIV, BAIS akan menjalankan ketentuan sesuai dengan 
hukum yang berlaku di Indonesia.Sekolah berhak meminta seorang murid untuk melakukan tes 
AIDS/HIVjika mereka mengalami sakit dengan gejala-gejala yang menunjuk kepada atau dicurigai 
mengidap AIDS/HIV. 
 
Imunisasi 
Siswa yang tidak mempunyai catatan imunisasi yang memadai tidak diijinkan untuk mengikuti kelas. 
Dokter sekolah akan menginformasikan imunisasi yang dibutuhkan pada semua siswa. Siswa baru dengan 
imunisasi yang belum lengkap tidak diijinkan untuk mengikuti kelas. 
Imunisasi wajib 

 DPT: Bayi:2, 4, 6 bulan. Anak-anak harus menerima 1 dosis 5 tahun setelah pemberian DPT 
terakhir, setelah itu setiap 10 tahun sekali sebagai booster 

 Hepatitis A (Havrix): Anak-anak dan remaja: dua dosis dalam 1 bulan. Antara usia 2-18 tahun, 
diiukti oleh booster 6-12 bulan setelah 2 dosis pertama. Dewasa: 1 dosis diikui dengan booster 6-
12 bulan kemudian. 

 Hepatitis B (Recombivax HB; Engerix-B): Bayi dan anak-anak: dosis 1 usia 0-2 bulan, dosis 2 usia 
1-4 bulan, dosis 3, usia 6-18 bulan. Remaja dan dewasa: Kalau sebelumnya tidak diimunisasi maka 
harus menerima 3 dosis (catatan; dosis 1 dan dosis 2 harus terpisah 1 bulan, dosis ke 3 diberikan 
minimal 4 bulan setelah dosis terakhir. Booster Hepatitis B dianjurkan untuk diberikan bagi anak-
anak sepuluh tahun setelah imunisasi terakhir. 

 MMR (Measles, Mumps & Rubella): Anak-anak: dosis 1 usia 12-15 bulan, dosis 2 usia 4-6 atau 
11-12 

 POLIO: Bayi: 2-4, dan 6-18 bulan; anak-anak 4-6 tahun. Booster diperlukan pada usia 15-19 tahun 
Imunisasi yang dianjurkan: 

 Meninggococcal: satu dosis pada usia 11 -12 tahun, dan satu dosis pada usia 17-18 tahun. 
 Varicella (Varivax); Bayi; satu dosis usia 12-18 bulan; anak-anak: anak-anak yang belum divaksin 

dan mempunyai riwayat cacar air harus divaksinasi usia 11-12 tahun. 
 Influenza type B (Hib): bayi: 2, 4, 6, dan 12-15 bulan 
 Tes TBC 
 Tuberculin atau BCG: Booster setelah melakukan tes mantoux 
 Imunisasi atau Vaksin Oral untuk Tifus: Untuk dewasa dan anak-anak di atas 6 tahun 
 Rabies: Dewasa dan anak-anak lebih dari 1 tahun 
 Booster Hepatitis B untuk siswa yang 10 tahun lalu terakhir mendapat dosis  
 Japanese Encephalitis bagi mereka yang melakukan perjalanan keluar Bandung dan Jakarta 

 
Aturan Pemberian Obat 
Dokter sekolah harus mengetahui setiap obat yang dibawa siswa selama jam sekolah. Formulir daftar obat 
bisa diambil dari klinik dan website BAIS dan harus menandatanganinya dan menyerahkannya ke klinik 
sekolah sebelum siswa dapat mengkonsumsi obat tersebut dalam lingkungan sekolah. Siswa hanya boleh 
membawa obat ke sekolah jika benar-benar diperlukan. Jika seorang siswa harus membawa obat ke 
sekolah, ia hanya boleh membawa dosis yang diperlukan selama jam sekolah kecuali dalam kasus-kasus 
tertentu. Pengecualian diberikan atas persetujuan orangtua, dokter, dan kepala sekolah. 
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Orang tua harus memberikan aturan pemberian obat ditulis dalam bahasa Inggris yang menjelaskan: 
 Waktu dan jarak lama pemberian obat 
 Dosis 
 Nama obat 
 Nama penyakit dan alasan pengobatan 

 
Jika aturan penggunaan yang diberikan dianggap tidak jelas, Siswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan 
mengkosumsi obat tersebut. Semua obat yang diperuntukan bagi siswa preschool hingga grade 5 harus 
diserahkan ke klinik pada saat siswa tiba di sekolah kecuali dalam kasus-kasus dimana siswa tersebut harus 
menggunakan obat tersebut sendiri misalnya untuk pengidap asma. Semua obat yang perlu diberikan pada 
siswa dalam perjalanan sekolah harus mendapat persetujuan sebelum pemberian obat dilakukan. Jika pihak 
sekolah belum mendapatkan approval, maka pihak sekolah harus menghubungi orangtua siswa sebelum 
memberikan pengobatan. Pengecualian tersebut harus diketahui dan disetujui oleh dokter sekolah. Siswa 
dilarang memberikan atau menjual obat apapun kepada siswa lainnya. Semua obat untuk siswa disimpan di 
dalam klinik atau tempat yang aman dan tidak mudah terjangkau siswa. 
 
Kehamilan 
Jika terjadi hal seperti ini maka;  

 Kedua siswa akan mengalami akan tetap dikasihi dan diperhatikan. 
 Sekolah akan menawarkan konseling bagi kedua siswa dan keluarganya membangun mereka 

sesuai dengan firman Tuhan demi kebaikan siswa tersebut dan anak yang akan lahir. 
 Terakhir, siswa yang telah menyadari kesalahannya tersebut akan dianjurkan untuk tetap 

bersekolah selama mungkin dan menyelesaikan sekolahnya 
 
 
Informasi, Peraturan, dan Prosedur Sekolah 
 
Ijin Absen: Alasan diterima jika telah menghubungi sebelumnya dan telah mendapatkan ijin dari kepala 
sekolah; untuk alasan sakit, siswa harus menyertakan surat sakit. 
Contoh absen yang diijinkan oleh kepala sekolah: 

1. Kematian dalam keluarga 
2. Sakit 
3. Janji medis, jika disertai dengan alasan tertulis dari dokter.  
4. Pengurusan dokumen ijin tinggal 
5. Pertemuan organisasi yang wajib dihadiri 
6. Absen yang disetujui oleh kepala sekolah minimal satu hari sebelumnya 

Pihak sekolah akan mencatat absen tersebut dan siswa diharuskan mengerjakan tes dan tugas yang 
tertinggal dan akan tercatat di laporan. 
 
Ijin Absen untuk Perjalanan IISSAC dan Kegiatan Ekstrakurikuler 
Untuk kelompok yang kembali ke Bandung antara jam 21.00 – 00.00 WIB dijinkan untuk datang pada jam 
pelajaran ke-4 atau pada jam 10.30 pagi. Bagi kelompok yang tiba di Bandung setelah tengah malam 
diijinkan untuk tidak masuk sekolah pada hari berikutnya. Koordinator kegiatan ektrakurikuler akan 
menginformasikan hal ini pada kepala sekolah dan akan menginformasikan pada siswa kapan mereka harus 
kembali bersekolah. 
Ketidakhadiran dalam Waktu Lama Karena Sakit: 
Ketika seorang siswa tidak hadir selama tiga (3) hari berturut-turut karena penyakit, orangtua harus 
menghubungi sekolah untuk mendapatkan PR. Hal ini untuk mencegah ketertinggalan pelajaran pada saat 
siswa kembali belajar. Jika seorang pelajar tidak sekolah karena penyakit menular, ia dapat masuk kembali 
dengan surat rekomendasi dari dokter yang telah mengijinkan kembali ke sekolah.  
Sakit dan kegiatan extrakurikuler 
Siswa yang tidak mengikuti pelajaran selama lebih dari 25 menit karena sakit (atau menemui dokter) akan 
dicatat absen dalam pelajaran tersebut dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesudah 
jam sekolah. 
Melaporkan ketidakhadiran:  
Siswa yang tidak hadir ke sekolah harus membawa surat dari orang tua yang menjelaskan alasan dalam dua 
hari sebelum ketidakhadiran. Ibu Leony (registrar) akan menelepon orangtua jika siswa tidak hadir sampai 
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hari ketiga tanpa berita. Siswa yang tidak hadir lebih dari 10 hari dalam satu semester (diijinkan atau tidak 
diijinkan) tidak akan memenuhi syarat untuk lulus dalam semua subjek tanpa persetujuan yang diberikan 
melalui rapat di hadapan DAC (Satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah alasan sakit serius, 
misalnya demam berdarah, tifus, usus buntu, penyakit yang disebabkan virus yang mengurangi daya tahan 
tubuh, yang disertai dengan surat resmi dari dokter). Sebagai tambahan, absen karena perjalanan sekolah 
atau pertandingan tidak akan termasuk dalam aturan 10 hari absen. Absensi yang terlalu banyak dilakukan 
sepanjang tahun sekolah dapat menyebabkan tidak naik kelas atau dikeluarkan dari sekolah. Seorang siswa 
dianggap absen jika dia tidak hadir dalam lebih dari satu jam pelajaran. Jika seorang siswa harus 
meninggalkan sekolah lebih awal, orangtua perlu menelepon atau mengirim catatan yang 
menginformasikan alasannya. Tanpa catatan tersebut, maka orangtua harus menandatangani sendiri 
formulir pemulangan siswa saat mereka menjemput anak mereka di kelas. Siswa secondary harus sign out 
dan mengambil "Get-Out-of-Sekolah Pass" di kantor depan sebelum meninggalkan kampus.  
Peraturan 10 (Sepuluh Hari) Absen untuk Siswa: secondary; Siswa yang tidak hadir lebih dari 10 hari 
dalam satu semester (diijinkan atau tidak diijinkan) tidak akan memenuhi syarat untuk lulus dalam semua 
subjek tanpa persetujuan yang diberikan melalui rapat di hadapan DAC. Elementary; Siswa yang tidak 
hadir lebih dari 10 hari dalam satu semester (diijinkan atau tidak diijinkan) akan mendapat nilai I dalam 
semua subjek tanpa persetujuan yang diberikan melalui rapat di hadapan DAC. (Satu-satunya pengecualian 
untuk aturan ini adalah 

 Alasan sakit serius, misalnya demam berdarah, tifus, usus buntu, penyakit yang disebabkan virus 
yang mengurangi daya tahan tubuh, yang disertai dengan surat resmi dari dokter). 

 Alasan lalu lintas yang dialami oleh sebagian besar siswa yang tinggal di Bandung untuk tidak 
mengikuti pelajaran jam pertama’ 

 Perjalanan sekolah atau IISSAC 
Absensi yang terlalu banyak dilakukan sepanjang tahun sekolah dapat menyebabkan tidak naik kelas atau 
dikeluarkan dari sekolah. Seorang siswa dianggap absen jika dia tidak hadir dalam satu mata pelajaran 
selama lebih dari 25 menit. Jika seorang siswa harus meninggalkan sekolah lebih awal, orangtua perlu 
menelepon atau mengirim catatan yang menginformasikan alasannya. Tanpa catatan tersebut, maka 
orangtua harus menandatangani sendiri formulir pemulangan siswa saat mereka menjemput anak mereka di 
kelas. Siswa secondary harus sign out dan mengambil "Get-Out-of-Sekolah Pass" di kantor depan sebelum 
meninggalkan kampus. 
Absen Tanpa Ijin: Absen tanpa pemberitahuan dalam waktu dua hari, akan dianggap alpa. Dengan alpa, 
tidak ada kredit akan diberikan untuk pelajaran yang diadakan pada hari siswa tersebut absen. 

 Siswa Secondary: Semua pekerjaan rumah dan pekerjaan kelas harus diselesaikan, namun siswa 
akan diberi nilai nol. Siswa juga hanya akan menerima nilai 70% dari nilai yang diterima, untuk 
tes yang seharusnya ia lakukan pada hari ia absen. Siswa tidak diijinkan mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler. Bagi siswa yang membolos, akan dianggap absen tanpa ijin dan diharuskan 
menghadap kepala sekolah. Orangtua diminta untuk tidak mengijinkan anaknya untuk membolos. 

 Siswa elementary: Siswa dengan banyak ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas akan 
mempengaruhi nilainya dalam menerima penghargaan dan keikutsertaannya dalam kegiatan 
setelah jam sekolah. 

  
Academic Probation (untuk Siswa secondary) 
Untuk keperluan penghitungan nilai akademik untuk masa percobaan, satu "F" dinilai dua poin dan satu 
"D" dinilai satu poin. Tiga poin akan menempatkan siswa secondary dalam masa percobaan di kuartal 
berikutnya. Pimpinan sekolah akan memberitahu orang tua siswa tersebut dalam minggu setelah adanya 
pengumuman nilai. Orang tua akan diminta untuk bertemu dengan siswa, guru, pimpinan sekolah dan 
konselor untuk membahas kondisi siswa. Siswa pada masa percobaan akademis tidak diperbolehkan untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan extrakurikuler atau olahraga. Selain kondisi yang diuraikan di atas, 
akumulasi dari dua belas poin dalam satu tahun sekolah dan/atau gagal dalam 2 kelas pelajaran utama 
sudah cukup alasan untuk siswa middle school mengulang kelas, sedangkan untuk siswa high school 
dengan terpaksa akan dikeluarkan dari BAIS.  
Percobaan akademis dihitung setiap akhir kuartal dan termasuk di dalamnya niai semester. 
 
Program Akademis di BAIS 

 Elementary: Pelajaran yang diberikan dari prasekolah sampai grade lima diberikan dalam satu 
kelas oleh satu guru. Penekanan ditempatkan pada bidang subjek inti sbb: Alkitab, bahasa 
(membaca, menulis, mengeja, berbicara, dan mendengarkan), matematika, sains, dan ilmu sosial. 
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Siswa elementary juga mengikuti kelas-kelas khusus yang diajarkan oleh guru khusus yaitu; 
pelajaran komputer, seni, musik, olahraga, dan bahasa dan budaya Indonesia dan bahasa Mandarin.  

 Middle School: Grades enam sampai delapan dinamakan “middle school”. Program ini dirancang 
untuk menjadi masa transisi bertahap dari sekolah dasar ke format sekolah menengah. Penekanan 
tetap diberikan pada mata pelajaran inti: Alkitab, bahasa, matematika, sains, dan ilmu sosial. Siswa 
sekolah secondary juga mengikuti kelas-kelas khusus yang diajarkan oleh guru khusus yang 
termasuk mata pelajaran komputer, seni, musik, olahraga, bahasa dan budaya Indonesia, bahasa 
Mandarin, dan mata pelajaran pilihan lain yang tersedia.  

 High School: Bandung Alliance Intercultural School memberikan pelajaran untuk persiapan 
perguruan tinggi dengan kurikulum Amerika. Siswa diminta untuk mengambil mata pelajaran inti 
dan pilihan. Untuk informasi lebih lanjut tentang syarat kelulusan sekolah, silahkan baca 
persyaratan kelulusan dalam buku ini. 

 
Akselerasi 
Mulai kelas dua sampai kelas delapan, bagi siswa yang memenuhi syarat dalam hal kemampuan, motivasi, 
dan kematangan secara sosial (berdasarkan pertimbangan kepala sekolah dan guru) dapat dipertimbangkan 
untuk program akselerasi ke tingkat kelas berikutnya. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan 
segala segi dan untuk menempatkan siswa di tingkatan yang tepat bagi siswa tersebut. Keputusan terakhir 
akan dipegang oleh direktur sekolah dan merupakan kejadian yang dianggap luar biasa. 
 
Penggunaan komputer bagi Siswa 
Orang tua siswa diwajibkan menandatangani “Acceptable Use Policy” (AUP) yang menyatakan bahwa 
mereka mengijinkan anak-anak mereka untuk menggunakan fasilitas internet di BAIS. BAIS mendukung 
dan menghargai hak setiap keluarga untuk memutuskan apakah putra putri mereka bisa atau tidak 
mengakses internet pada jam sekolah. Para guru diharapkan mengetahui mengenai AUP dan persyaratan 
yang terkandung di dalamnya. Pelanggaran pada peraturan di atas akan berakibat dicabutnya hak siswa 
untuk dapat mengakses jaringan sekolah dan/atau internet, selain tindakan disiplin yang akan diberikan 
oleh guru atau oleh pimpinan sekolah. 
 
Kegiatan Siswa (termasuk olahraga) 
Siswa harus layak secara akademis untuk dapat mengikuti kegiatan siswa (Klub, Student Council, Athletik, 
dst).  Anda dapat menanyakan persyaratan tersebut kepada guru. Anda dapat membaca BAIS 
Athletics/Activities Handbook untuk peraturan dan prosedur athletik yang berlaku (silahkan lihat di 
www.baisedu.org). Untuk dapat bergabung dalam latihan dan pertandingan, seorang siswa harus hadir 
pada seluruh jam pelajaran (pengecualian hanya diberikan jika disebabkan urusan imigrasi atau kunjungan 
dokter). Jika siswa beristirahat di klinik lebih dari 25 menit, maka siswa tersebut dianggap absen untuk jam 
pelajaran tersebut. Jika klinik dalam keadaan penuh dan tidak dalam keadaan darurat, maka siswa 
bersangkutan harus kembali ke kelas dan kembali ke klinik di waktu lain. Bagi siswa yang beristirahat di 
klinik lebih dari 25 menit tidak diijinkan untuk mengikuti kegiatan extrakurikuler. Ketidakhadiran karena 
kegiatan IISSAC tidak akan diperhitungkan sebagai absen.  BAIS adalah salah satu anggota IISSAC (the 
Indonesian International High School School Activity Conference) yang mempunyai misi 
“mempromosikan interaksi antara sekolah Internasional melalui pertandingan persahabatan dan kegiatan 
pembangunan karakter”. Kalender IISSAC sbb:  
 
Jadwal IISSAC 
27-29 Oktober 2017  IISSAC Sepakbola (Wesley) 
23-25 Februari 2018  IISSAC Basket (Mountainview) 
27-29 April 2018  IISSAC Renang & Cross Country/Badminton (BAIS) 
 
Koordinator Kegiatan Siswa/Olahraga 
Koordinator bertugas untuk bekerja dengan asisten dalam menjadwalkan kegiatan dan pertandingan 
olahraga. Selain itu, korrdinator bertugas dalam mengatur kegiatan ekstrakurikuler. Staff koordinator ini 
bertanggung jawab dalam berkomunikasi dengan orangtua siswa melalui email maupun BAIS Buzz. 
Koordinator bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan kegiatan IISSAC 
 
Staf Penerimaan Siswa Baru 
Staf penerimaan siswa baru adalah staf yang melayani siswa yang berminat untuk bersekolah di BAIS. Staf 
bersangkutan juga akan berkomunikasi dengan orangtua calon siswa, memberikan tes, dan memfasilitasi 
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wawancara antara calon siswa dengan kepala sekolah. Staff tersebut akan menjadi sumber informasi bagi 
calon siswa, dan akan memastikan siswa baru menjalani masa transisi dengan baik. Selain itu staff tersebut 
juga akan membantu siswa yang mengundurkan diri dari BAIS. 
 
Program Advanced Placement (AP) 
Program Advanced Placement (AP) adalah Program pendidikan kerjasama antara sekolah-sekolah 
secondary dan akademi / universitas di seluruh dunia. Di luar Amerika Serikat, universitas di lebih dari 40 
negara mengakui AP dalam proses penerimaan mereka. Siswa yang memenuhi syarat dapat mengikuti 
ujian AP pada akhir tahun sekolah dengan membayar biaya tambahan yang ditetapkan oleh College Board. 
Perguruan tinggi dan universitas dapat memberikan kredit atau penempatan awal, atau keduanya, kepada 
para siswa yang lulus dalam ujian AP. BAIS menawarkan beberapa kelas AP. Tes AP ini mempunyai 
bobot IPK (silahkan melihat skala penilaian). Siswa yang berminat mengikuti kelas-kelas harus berbicara 
dengan konselor sekolah dan guru-guru di berbagai departemen. Pendaftaran ke dalam program AP yang 
didasarkan pada kemampuan akademis siswa, minat persetujuan dan guru/pimpinan sekolah. Informasi 
untuk Advanced Placement Program ini tersedia di http://www.collegeboard.com. 
 
Advanced Placement International Diploma (APID) 
BAIS memfasilitasi siswa grade 9 dan selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat APID yang diakui secara 
global. APID menantang siswa untuk menampilkan prestasi luar biasa di ujian AP dalam beberapa disiplin 
ilmu. Siswa yang mendapatkan APID akan menerima sertifikat dari College Board melalui surat. Bagi 
siswa yang menyelesaikan dengan baik, maka mereka berhak mendapat penghargaan ini pada saat 
kelulusan. BAIS akan memberikan stiker khusus pada ijazah siswa yang dinominasikan dalam APID. 
Untuk informasi lebih lanjut tentang APID, silakan berkonsultasi dengan konselor sekolah dan/atau 
mengunjungi http://www.collegeboard.com 
 
Kegiatan Ekstrakurikuler 
BAIS mempunyai koordinator kegiatan siswa yang akan bekerja untuk menentukan kegiatan 
ekstrakulikuler. Kami akan menyediakan brosur program terbaru pada awal September (berganti setiap 
triwulan sesuai dengan kalender kegiatan olahraga). Kelas tambahan termasuk ke dalam kegiatan setelah 
jam sekolah  
 
Pengawasan Siswa Setelah Jam Sekolah 
Senin – Jumat  14.45 – 18.00 WIB 

 Elementary: Siswa (termasuk anak-anak staff) yang masih elementary harus ditemani oleh orang 
dewasa sampai pukul 14.45. 

 Secondary: Siswa secondary hanya boleh di kampus sampai jam 06.00 tapi tidak boleh di gedung 
setelah jam 15.45 kecuali atas pengawasan guru. Semua siswa harus meninggalkan kampus jam 
06.00. Pengecualian diberikan jika siswa disertai oleh guru. 

Sabtu Minggu  8.00-18.00 WIB 
 Elementary: Siswa elementary harus didampingi oleh orang dewasa 
 Secondary: Siswa dapat berada di lingkungan sekolah tapi tidak dalam gedung sampai jam 18.00 

WIB. Pengecualian diberikan jika siswa disertai oleh guru. 
 

Bagi kelompok atau organisasi yang telah memesan ruangan atau tempat di BAIS untuk digunakan sebagai 
tempat pertemuan, maka anak-anak yang datang bersama dengan mereka harus tetap bersama dengan 
orang tua/dewasa. Jika siswa harus datang ke sekolah setelah jam 06.00 sore, maka ia harus disertai guru 
atau orang lain yang telah disetujui pihak sekolah sebelumnya. Sebagai contoh, jika seorang siswa telah 
diijinkan sebelumnya dan pihak keamanan telah diinformasikan sebelumnya maka siswa tersebut dapat 
masuk ke lingkungan sekolah untuk mengambil buku atau mengambil barang mereka yang tertinggal di 
lingkungan sekolah. Pihak keamanan akan menyertai siswa dan orang tua selama mereka berada di 
lingkungan sekolah. 
 
Penilaian (tes untuk pelajaran wajib – secondary) 
Siswa secondary tidak boleh mengerjakan lebih dari dua tes (tes per unit, tugas), dalam satu hari. Guru 
harus mencantumkan tanggal tes di kalender Google. Jika dalam hari yang sama terdapat dua tes, maka 
guru tersebut harus mencari tanggal lain. 
 
Tugas 

http://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&tl=id&prev=_t&u=http://www.collegeboard.com/
http://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&tl=id&prev=_t&u=http://www.collegeboard.com/
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Semua siswa kelas 3 – 5 diharuskan memiliki buku tugas. Sedangkan siswa secondary dianjurkan untuk 
memiliki buku tugas. Semua tugas yang diberikan harus dikerjakan pada kertas putih bergaris kecuali ada 
petunjuk khusus dari guru bersangkutan. Tugas yang diserahkan dalam keadaan tidak rapi tidak akan 
diterima. Tulisan tangan harus rapi dengan menggunakan tinta warna biru atau hitam, warna lain diijinkan 
atas persetujuan guru bersangkutan. Tugas siswa elementary selalu diserahkan dan disimpan pada map 
yang dibagikan setiap hari Jumat. 
 
Koordinator Olahraga, lihat Koordinator Kegiatan Siswa 
 
Kehadiran di Kelas 
BAIS adalah badan pendidikan yang bersistem tatap muka dan bukan institusi belajar jarak jauh. BAIS 
tidak dapat memfasilitasi ketidakhadiran siswa dalam jangka lama. 
 
Penghargaan dan Kriterianya 
Penghargaan ini diberikan dalam acara pemberian penghargaan di akhir tahun kecuali untuk hal-hal 
khusus. Penghargaan yang wajib diberikan dan hanya diberikan atas keputusan guru/pimpinan sekolah dan 
kriteria penghargaan. Jika tidak ada siswa yang memenuhi syarat untuk penghargaan, maka penghargaan 
kategori tersebut ditiadakan. 
 
ACADEMIC ACHIEVEMENT AWARDS (hanya untuk Secondary): 
Untuk memenuhi syarat untuk penghargaan ini, Siswa harus memiliki nilai rata-rata'A' (90% atau lebih 
tinggi). Penghargaan diberikan pada siswa dengan rata-rata angka tertinggi untuk tahun tersebut dalam 
setiap kelas. Jika ada, sekolah dapat memberikan dua penghargaan (akurasi akan dijelaskan melalui kantor 
Guidance Counsellor). Siswa harus terdaftar di BAIS untuk satu tahun akademik untuk dapat menerima 
penghargaan tersebut. 
CITIZENSHIP AWARDS (1 laki-laki, 1 perempuan per kelas)  

 Tepat waktu, rajin, hormat, jujur, dan tidak memiliki masalah disiplin.  
 Dalam beberapa hal, dua penghargaan dapat diberikan.  
 Penghargaan ini dapat diberikan kepada Siswa yang berada di BAIS kurang dari setahun.  

EAGLE AWARD (penghargaan siswa tertinggi) 
Untuk elementary, Eagle Award akan diberikan kepada SATU siswa per kelas (Preschool – Grade 5). 
Untuk secondary, Eagle Award akan diberikan kepada satu anak laki-laki dan satu perempuan di middle 
school dan diberikan kepada satu anak laki-laki dan satu perempuan di high school. Di tingkat elementary 
dan secondary, penghargaan tersebut dapat diberikan kepada dua orang.  
Kriteria: (untuk Elementary dan Secondary) 

 Cerminan Kristen- Siswa harus memiliki kesaksian Kristen 
 Karakter - Siswa bersikap rajin, tepat waktu, perhatian, menunjukkan integritas, dan ceria 

(menunjukkan "Buah Roh") 
 Akademik - IPK sepanjang tahun harus 3,0 atau lebih. Pertimbangan khusus dapat diberikan 

oleh kepala sekolah elementary atau secondary pada kasus demi kasus. Siswa harus minimal 
telah bersekolah selama 1 semester di BAIS. 

 Kehadiran dipertimbangkan kasus demi kasus, tapi tidak akan secara otomatis 
mendiskualifikasi siswa untuk mendapat penghargaan. 

EAGLE LIVING SERVICE AWARD 
Sebagai tambahan dari kegiatan siswa yang ditawarkan BAIS, sekolah juga menganjurkan siswa untuk 
mendapatkan Eagle Living Service Award. Siswa akan mendapatkan penghargaan pada saat kelulusan. Inti 
dari penghargaan ini adalah untuk mengembangkan sikap melayani di luar ruang lingkup sekolah. Untuk 
memperoleh penghargaan tersebut, Siswa harus melayani minimal 15 jam dalam 1 semester. Siswa tidak 
diijinkan untuk melakukannya dalam satu minggu atau dalam satu acara, karena tujuannya adalah agar 
siswa mempunyai hati yang melayani. Untuk siswa grade 12, berikut ini adalah syarat-syarat yang harus 
dipenuhi: 

 Program harus atas pengetahuan dan ijin dari Guidance Counsellor  
 Siswa harus mengisi Service Point Form dan telah mendapatkan ijin sebelum program 
 Siswa tidak menerimapembayaran untuk pelayanan yang dilakukan 
 Kegiatan harus dilakukan diluar jam sekolah 
 Proyek tidak boleh dilakukan lebih dari 2 jam dalam satu hari 
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Setelah mendapat persetujuan dari Guidance Counsellor, maka program tersebut akan dicatat dalam 
POWERSCHOOL 
HONOR GRADUATE – Siswa grade 12 yang lulus harus mempunyai IPK 3.67 atau lebih 
KUARTAL HONOR ROLL – Secondary 
Semua siswa yang mendapatkan penghargaan, namanya akan dicantumkan dalam BAIS Buzz, guru 
elementary akan membagikan sertifikat untuk setiap honor roll kuartal. 
A Honor Roll – siswa harus mempunyai rata-rata A atau IPK 3.67 atau lebih 
B Honor Roll – siswa harus mempunyai rata-rata B atau IPK 3.00 atau lebih 
KUARTAL HONOR ROLL - Elementary  
Semua Siswa yang berhak mendapatkan award akan dicantumkan namanya dalam BAIS Buzz. Siswa akan 
mendapatkan sertifikat 
Untuk Penghargaan Pertama Tahunan (Gold Achievement Award) 

 Nilai  IPK 3,65 atau lebih tinggi dengan tanpa U dan alpa 
Untuk Penghargaan Kedua Tahunan (Silver Achievement Award) 

 Nilai IPK 3,00 atau lebih tinggi dengan tanpa U dan alpa 
HONOR ROLL TAHUNAN UNTUK SISWA SECONDARY  
A Honor Roll Tahunan 

 Siswa selalu mendapatkan A honor roll di setiap kuartal 
 Harus mempunyai rata-rata A dengan nilai tidak lebih dari satu C  
 Siswa pindahan dengan nilai A bisa mendapatkan penghargaan. 

B Honor Roll Tahunan 
 Siswa selalu mendapatkan B honor roll di setiap triwulan 
 Harus mempunyai rata-rata B dengan nilai tidak lebih dari satu C  
 Siswa pindahan dengan nilai B bisa mendapatkan penghargaan. 

HONOR ROLL TAHUNAN UNTUK SISWA ELEMENTARY 
Gold Achievement Award untuk tahunan 

 Siswa harus mendapatkan Gold Achievement Award untuk setiap kuartal pada tahun 
ajaran tersebut 

 Tercatat sebagai siswa minimal 1 semester 
Silver Achievement Award untuk tahunan 

 Siswa harus mendapatkan Silver Achievement Award untuk setiap kuartal pada tahun 
ajaran tersebut 

 Tercatat sebagai siswa minimal 1 semester 
KEHADIRAN SEMPURNA  

Hanya ½ hari ijin absen  
Keterlambatan dengan ijin (karena ke dokter dll) 
2 kali keterlambatan dengan ijin 

PENGHARGAAN UNTUK MATA PELAJARAN TERTENTU (hanya untuk Elementary): 
 Penghargaan diberikan pada mata pelajaran seni, musik, dan / atau komputer untuk siswa 

yang layak menerimanya. Penghargaan ini tidak melebihi satu penghargaan per tingkat 
kelas.  

 Penghargaan di mata pelajaran olah raga diberikan kepada siswa yang memenuhi syarat.  
 Penghargaan dalam mata pelajaran Bahasa dan Kebudayaan Indonesia, satu penghargaan 

diberikan satu untuk setiap setiap tingkat kemahiran.  
 Guru yang memberikan penghargaan bertanggungjawab untuk memberikan kriteria 

pemberian penghargaan. Semua penghargaan harus dikeluarkan atas persetujuan kepala 
sekolah. 

VALEDICTORIAN/SALUTATORIAN – penghargaan akademik ini diberikan kepada lulusan dengan 
kriteria sebagai berikut:  

 Salutatorian adalah penghargaan yang diberikan kepada siswa yang mencapai kumulatif IPK 
tertinggi kedua.  

 Valedictorian adalah penghargaan ini diberikan kepada siswa yang mencapai kumulatif IPK 
tertinggi. 

 
Sikap Siswa di Sekolah 
Guru menetapkan perilaku kelas mereka dengan sistem ganjaran / konsekuensi. Para guru memberitahu 
orangtua siswa mengenai yang diharapkan guru dari siswa. Tujuannya adalah untuk membantu siswa 
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mengembangkan kontrol diri dan hubungan yang baik dengan orang lain. Sekolah berharap siswa berhasil 
dalam belajar dan tumbuh lebih dewasa. Contoh berikut dianggap perilaku yang tidak pantas dan 
menunjukkan kurangnya pengendalian diri dan dapat mengakibatkan tindakan disipliner: 

 Terlambat/ Bolos 
 Tidak hormat (pada guru dan sesama siswa) 
 Tidak taat 
 Merusak milik sekolah 
 Bicara tidak sopan/kasar 
 Melanggar aturan berbahasa Inggris 
 Berbohong, mencontek, atau pencurian 
 Bertindak melawan hukum di Indonesia 
 Berpacaran dengan tanpa mengindahkan kesopanan 
 Memprovokasi perkelahian dan berkelahi 
 Sikap yang mempermalukan Tuhan dan mencoreng nama baik BAIS 
 Menyalahgunakan obat tanpa resep (beserta alat-alatnya) dan/atau alcohol di sekolah atau di dalam 

fasilitas sekolah 
 Merokok atau memiliki produk tembakau dalam sekolah 
 Memiliki pisau dan senjata tajam  

 
Jadwal Bel Sekolah  

Jadwal bel hari biasa 
Sekolah mulai  7:45 WIB 
Jam 1:     7:45WIB-8:35WIB  (50 menit) 
Jam 2:     8:39WIB-9:29WIB  (50 menit) 
Jam 3:     9:33WIB-10:23WIB  (50 menit) 
Break:       10:23WIB-10:33WIB  (10 menit) 
Jam 4:    10:37WIB-11:27WIB  (50 menit) 
Jam 5:     11:31WIB-12:21WIB  (50 menit) 
Sec Makan Siang 12:21WIB-12.57WIB (36 menit) 
Jam 6:     13:01WIB-13:51WIB  (50 menit) 
Jam 7:     13:55WIB-14:45WIB  (50 menit) 
Sekolah selesai  14:45WIB 
Kelas tambahan: 14:50-15:30WIB (pilihan-40 menit) 
   15:30 WIB  
 
Jam Pra-Sekolah 4 tahun:  7:45 WIB– 10.45 WIB 
   3 tahun:  11.45 WIB – 2:45 WIB 
Jadwal Rabu yang dimulai WIB 09.00 WIB 

  Kolaborasi staff : 7:30 – 8:45WIB 
 
  Sekolah mulai 7:45 WIB 
  Jam 1:           9:00WIB-9:40WIB  (40 menit) 

             Jam 2:      9:44WIB-10:25WIB  (41 menit) 
             Jam 3:         10:29WIB-11:10WIB  (41 menit) 
             Jam 4:            11:14 WIB-11:55WIB  (41 menit) 
             Per5/Makan Siang Elem: 11:59WIB-12:40WIB  (41 menit) 
             Makan Siang Sec    12:40WIB-13:16WIB  (36 menit) 
             Jam 6:            13:20WIB-14:01WIB  (41 menit) 
             Jam 7:         14:05WIB-14:45WIB  (40 menit) 

  Sekolah selesai  14:45 WIB 
 

Jadwal assembly 
Sekolah mulai:  7:45 WIB 
Jam 1:     7:45-8:29WIB  (44 menit) 
Jam 2:     8:33WIB-9:17WIB (44 menit) 
Jam 3:     9:21WIB-10:05WIB (44 menit) 
Break:     10:05WIB-10:15WIB (10 menit) 
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Jam 4:     10:19WIB-11:03WIB (44 menit) 
Jam 5:     11:07WIB-11:51WIB (44 menit) 
Makan Siang Sec:   11:51WIB-12:27WIB (36 menit) 
Jam 6:     12:31WIB-13:15WIB (44 menit) 
Jam 7:     13:19WIB-14:03WIB (44 menit) 
Assembly   14:07WIB-14:45WIB (38 menit) 
Sekolah Selesai  14:45 WIB 

  Kelas tambahan  14:50 WIB-3:30 WIB (pilihan – 40 menit, dihitung credit) 
  Olahraga  15:30 WIB (latihan dan pertandingan setelah jam 15:30 WIB) 
  Jam untuk Preschool 
     4 tahun  09.00 WIB – 11.30 WIB 
     3 tahun  12.51 WIB – 2.45 WIB 
     
Brigance Assessment: adalah tes yang diberikan bagi siswa preschool sampai kindergarten. Tes ini 
digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan akademis yang dapat dicapai siswa secara individu 
sesuai dengan usianya. Hasil tes ini akan membantu guru dan kepala sekolah untuk dapat menentukan pola 
pengajaran yang harus diberikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil tes akan dibagikan 
kepada masing-masing orangtua. Untuk informasi lebih lengkap mengenai tes ini, orangtua siswa dapat 
menghubungi guru dan kepala sekolah. 
 
Jam Belajar: Lihat pengawasan setelah jam sekolah 
 
Chapel/Kebaktian 
Chapel diadakan satu kali per minggu untuk siswa elementary. Secondary mengikuti chapel dua minggu 
sekali dengan waktu berotasi (period 1-2, lalu period 3-4, dst. Chapel tidak akan pernah diadakan pada 
period 5, karena merupakan waktu makan siang siswa elementary. Acara ini dikoordinir oleh Chaplain, 
kepala sekolah, dan staff. Siswa berkesempatan untuk berbakti, mendengarkan khotbah, belajar dari kisah-
kisah Alkitab, menyajikan drama Alkitab. Siswa diwajibkan datang tepat waktu, memperhatikan, dan 
bersikap hormat. Siswa dilarang mengerjakan tugas kelas selama Chapel. Kehadiran dalam Chapel ini 
wajib dan terbuka untuk keluarga siswa BAIS. 
 
Chaplain/Pembimbing Rohani 
Sekolah menyediakan staf pembimbing rohani untuk siswa jika mereka memiliki pertanyaan mengenai hal 
rohani, konseling, atau dukungan doa. Pembimbing rohani tersebut yang mengkoordinir kegiatan Chapel, 
Spiritual Emphasis Week, Week Without Walls, dan menyediakan sarana untuk kegiatan pemahaman 
alkitab. Pembimbing rohani akan memegang erat semua kerahasiaan percakapannya dengan siswa kecuali 
demi faktor keamanan atau jika siswa setuju untuk membagikannya. Orangtua siswa juga dapat meminta 
pembimbing rohani untuk mengunjungi siswa di rumah. 
 
Mencontek 
Kecurangan adalah memberi atau menerima informasi tugas, atau ulangan/tes, atau mengakui karya orang 
lain sebagai hasil karya sendiri. Tindakan yang lebih terang-terangan misalnya melihat hasil jawaban orang 
lain, atau memberitahu teman jawaban tes. Bahkan jika seorang siswa telah menyerahkan hasil tesnya, 
berbicara selama tes juga dianggap kecurangan. Menyalin PR orang lain juga dianggap kecurangan. 
Belajar dan mengerjakan tugas bersama atas perintah guru tidak dianggap kecurangan. Curang termasuk 
plagiat, dimana siswa menyalin hasil karya dari sumber lain tanpa ijin. BAIS mempunyai 4 langkah 
sehubungan dengan kecurangan yaitu: 
Langkah yang diambil adalah: 

 Kejadian pertama: Siswa akan mendapat nilai “0” untuk tugas atau tes. Pimpinan sekolah dan guru 
akan menghubungi orangtua untuk memberitahu kejadian tersebut. 

 Kejadian kedua: Siswa akan mendapat nilai “0” untuk tugas atau tes tersebut. Pimpinan sekolah 
dan guru akan menghubungi orangtua untuk memberitahu kejadian tersebut. Siswa akan dikenai 
ISS selama 3 hari.  

 Kejadian ketiga: Siswa akan mendapat nilai “0” untuk tugas atau tes tersebut. Pimpinan sekolah 
dan guru akan menghubungi orangtua untuk memberitahu kejadian tersebut. Siswa akan dikenai 
OSS selama 5 hari.  



Bandung Alliance Intercultural School                                                                                                         Changing Tomorrow Today 

 

Page 18 of 47                                                                    2017-2018 BAIS Parent / Student Handbook (Bahasa)  

 Kejadian keempat: Siswa akan mendapat nilai “0” untuk tugas atau tes tersebut dan siswa akan 
langsung dikeluarkan 

 
Perlindungan Anak (Pelaporan Pelecehan Anak) 
Seluruh staff harus selalu menjalin hubungan yang profesional dengan siswa. Selama ini sekolah telah 
melihat bagaimana para staff mempunyai hubungan yang dekat dengan para siswa, namun demikian tetap 
ditekankan bahwa para staff harus tetap bersikap profesional di tengah para siswa. Para staff harus 
waspada akan kemungkinan adanya sangkaan tindakan pelecehan atau tindakan keliru yang dianggap 
dilakukan oleh para guru/staff. 

 Definisi Pelecehan Anak: Anak yang dilecehkan adalah anak yang mengalami atau diyakini 
berpotensi mengalami luka fisik, tidak diperhatikan, pelecehan seksual atau emosional. Seluruh 
staff harus memperhatikan kemungkinan terjadinya hal tersebut diesebabkan oleh orang tua, 
saudara kandung, keluarga, staff, atau orang tidak dikenal. Pelecehan dapat berupa 
 Pelecehan fisik – pemukulan, pelemparan, peracunan, pembakaran, penenggelaman, 

pencekikan, atau hal-hal lain yang dapat membahayakan fisik sang anak. 
 Pelecehan emosi – tindakan pelecehan emosi yang dilakukan terhadap seorang anak secara 

terus menerus sehingga memberikan pengaruh pada perkembangan emosi sang anak. 
Tindakan yang termasuk dalam kategori ini misalnya mengungkapkan pada anak bahwa ia 
tidak berharga dan tidak dikasihi, tidak layak dan hanya layak jika bisa memenuhi 
kebutuhan pihak lain. 

 Pelecehan seksual – Tindakan pemaksaan terhadap seorang anak atau di bawah umur untuk 
turut serta dalam kegiatan seksual, baik sang anak menyadari hal tersebut atau tidak. 
Kegiatan tersebut termasuk tindakan yang melibatkan kontak fisik, tanpa atau dengan 
tindakan penetrasi. Bisa juga tindakan yang tidak melibatkan fisik, misalnya memaksa 
seorang anak melihat tindakan tersebut, atau dalam proses pembuatan film porno atau 
melihat barang-barang atau kegiatan pornografi. 

 Penelantaran –Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar seorang anak, baik itu 
kebutuhan psikologi maupun kebutuhan non psikologi, yang menyebabkan kekurangan 
dalam perkembangan kesehatan sang anak. Hal tersebut bisa terjadi karena orang tua atau 
wali yang tidak dapat memberikan makanan, perlindungan, dan pakaian yang memadai. 
Gagal melindungi anak dari bahaya secara fisik, atau gagal menyediakan perhatian 
kesehatan yang layak. 

 MELAPORKAN TINDAKAN PELECEHAN ANAK (ATAU SANGKAAN PELECEHAN 
ANAK); Staff yang mencurigai atau mengetahui kejadian tentang anak yang mengalami pelecehan 
harus segera melaporkannya baik secara tertulis maupun verbal kepada guidance counselor, dokter 
sekolah, atau kepala sekolah. Mereka yang mendapatkan laporan harus segera mencatatnya dengan 
seksama lengkap dengan tanggal kejadian, waktu, orang-orang yang terlibat, dan ringkasan cerita). 
Prioritas yang utama adalah keselamatan anak. Anak tersebut harus dijaga dalam lingkungan yang 
aman sampai dokter sekolah dan pimpinan sekolah selesai mengevaluasi keadaan si anak. 

 KERAHASIAAN adalah hal yang sangat penting dan harus dipegang oleh semua pihak. Staff guru 
yang melaporkan kejadian ini tidak perlu berhubungan dengan keluarga atau pelaku, pimpinan 
sekolah yang akan melakukan komunikasi tersebut. 

 PANGGILAN KE KANTOR KEPALA SEKOLAH: Pimpinan sekolah harus menghubungi polisi 
(jika diharuskan), dokter sekolah, guidance counselor, orang tua siswa, dan pendeta untuk dapat 
menyelesaikan masalah keluarga dan anak tersebut. 

 PANDUAN SEKOLAH: Staff akan mengikuti aturan yang berhubungan dengan kebutuhan siswa 
untuk menggunakan kamar mandi, keadaan emergensi, dan komunikasi dengan siswa. 

 
Batas jumlah Siswa di Dalam Kelas 
Sesuai dengan data yang diperoleh dari National Health and Safety Performance Standards; Guidelines for 
Early Care and Education Programs 

 10 Siswa  di preschool 3 (maksimal 5 siswa bukan penutur asli) 
 12 Siswa di preschool 4 (maksimal 5 siswa bukan penutur asli) 
 15 Siswa di K5 (maksimal 1/3 total siswa ELD) 
 20 Siswa di grade 1 (maksimal 1/3 total siswa ELD) 
 20 Siswa di elementary (maksimal 1/4 total siswa ELD) 
 25 Siswa di kelas secondary (maksimal 1/4 total siswa ELD) 
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Kartu kunjungan klinik 
Siswa dapat mengunjungi klinik dengan membawa kartu tersebut. Jika seorang siswa beristirahat di klinik 
selama lebih dari 25 menit, mereka akan tercatat absen dalam jam pelajaran tersebut. Jika pelayanan klinik 
penuh maka siswa harus kembali ke kelas kecuali dalam keadaan darurat. Bagi siswa yang beristirahat di 
klinik lebih dari 25 menit di klinik, mereka dilarang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Bagi siswa yang 
tidak bias kembali ke kelas sampai akhir kelas atau mengunjungi klinik lebih dari satu kali dalam satu hari, 
maka dokter sekolah akan meminta siswa tersebut untuk pulang. 
 
Kunjungan ke Kelas 
Orang tua siswa dapat mengunjungi kelas dan chapel. Untuk kunjungan kelas, perjanjian pertemuan harus 
dibuat minimal 24 jam sebelumnya. Kami memohon kepada orang tua untuk tidak langsung mengunjungi 
ruang kelas atau area kampus selama jam sekolah, tetapi menyampaikannya kepada resepsionis. BAIS 
telah menetapkan hari khusus dimana orang tua dan keluarga diundang untuk mengunjungi kelas saat 
pelajaran berlangsung. Kadang-kadang guru akan mengundang para orang tua dan tamu untuk datang dan 
membantu mereka di luar Open House yang telah ditentukan. Kehadiran seseorang selain guru yang datang 
secara teratur, akan mengubah kegiatan kelas yang biasa dan merubah suasana belajar. BAIS, karena itu, 
kunjungan orang tua ke ruang kelas harus dibatasi. Jika anda mempunyai hal yang perlu dibicarakan 
sehubungan dengan akademik anak anda, anda dapat menghubungi guru dari anak anda untuk menjalin 
komunikasi yang baik. Orangtua siswa yang menjadi guru BAIS juga diminta untuk berkomunikasi 
langsung dengan guru sebelum dengan siswa untuk meminimalisir intervensi dalam kelas 
 
Komunikasi Orangtua dan Sekolah 
Salah satu faktor paling penting dalam keberhasilan sekolah adalah komunikasi antara sekolah dan orang 
tua siswa. Berikut ini adalah beberapa cara bagi anda untuk dapat mengikuti berita terbaru di kelas putra 
putri anda dan aktifitas sekolah 

 Elementary Student Work Folders: Dibagikan setiap hari atau setiap minggu. Folder ini harus 
dibaca dan ditandatangani oleh orangtua siswa. 

 BAIS Buzz (Buletin mingguan sekolah), Sekolah akan mengirimkan BAIS Buzz melalui email 
sebagai sarana komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Newsletter ini juga tersedia di website 
dalam bahasa Inggris, Indonesia dan Korea. Bagi orang tua yang ingin mendapatkan hardcopy, 
mereka bisa mendapatkannya di front office Semua pengumuman penting seperti perubahan 
kalender sekolah akan diumumkan melalui BAIS Buzz 

 PowerSchool: Orangtua siswa bisa melihat nilai, PR, dan kehadiran anak melalui program online 
ini 

 BAIS Website: website BAIS adalah www.baisedu.org diperbaharui secara teratur dan 
menyediakan informasi terbaru semua kegiatan dan pelayanan sekolah. 

 PACE (Parents Active in Children’s Education). Sekolah mengundang orangtua siswa untuk 
terlibat di dalamnya. PACE menyelenggarakan pertemuan dengan kepala sekolah dimana menjadi 
sarana bagi orangtua untuk dapat berkomunikasi dengan sekolah 

 Orientasi orangtua dan siswa baru yang akan dilaksanakan satu hari sebelum hari pertama sekolah 
 Open House: Diadakan dua minggu setelah hari pertama sekolah 
 Kunjungan kelas dengan membuat janji sebelumnya; Jika ingin bertemu dengan guru atau kepala 

sekolah, diharuskan membuat janji sebelumnya. 
 
Pertemuan dengan Guru 
Setiap orangtua yang ingin bertemu dengan guru diminta untuk sebelumnya menjadwalkan pertemuan 
tersebut sebelumnya. Karena guru memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu sebelum dan sesudah 
sekolah, anda harus mengatur waktu untuk dapat bertemu dengan guru. Dimohon untuk tidak datang 
langsung ke kelas. Sekolah menyediakan pertemuan orangtua-guru di sekolah pada kuartal pertama dan 
semua semua orang tua diminta untuk hadir. Open House yang diadakan pada bulan September dirancang 
sebagai waktu untuk bertemu para guru dan untuk melihat kelas. Pertemuan ini bukan pertemuan yang 
khusus diadakan bagi orang tua-guru. Dalam kuartal ketiga, semua orang tua di preschool sampai kelas 8 
akan diundang untuk sebuah pertemuan yang dipimpin siswa-siswa dengan menggunakan portofolio. 
Orangtua akan mendapatkan undangan dan siswa akan menyelesaikan pekerjaan mereka sebelumnya 
sehingga orangtua yang memiliki beberapa anak dapat menghadiri pertemuan pada hari yang sama. 
Pertemuan untuk orangtua siswa high school diselenggarakan selama kuartal ketiga dan orang tua dapat 

http://www.baisedu.org/
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mengunjungi guru-guru dalam minggu pertemuan tersebut (orang tua dianjurkan membuat perjanjian 
sebelumnya). Jika seorang guru ingin mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa, maka guru tersebut 
akan mengatur waktu pertemuan tersebut. Orangtua diharapkan untuk mengajak seseorang sebagai 
penterjemah, atau staf registrar BAIS dapat membantu untuk menterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. 
 
Perbaikan Kredit 
Siswa yang ingin mengulang kelas karena gagal atau nilai yang didapatkan tidak memuaskan hanya akan 
mendapatkan satu kali kredit untuk kelas yang diulang tersebut. Dalam transkrip siswa akan terlihat nilai 
semula dan nilai perbaikan untuk kelas yang diulang. Nilai IPK akan dihitung dari nilai perbaikan. 
 
Dokumen Siswa 
BAIS mempunyai file komulatif atas nama setiap siswa yang terdaftar di BAIS. File tersebut terdiri dari: 

 Formulir pendaftaran dari BAIS 
 Fotocopy passpor dan KITAS kedua orangtua dan siswa 
 “Release Form” yang telah ditandatangani 
 Formulir field trip yang ditandatangani 
 Catatan imunisasi 
 Formulir kesehatan 
 Tanda tangan persetujuan orang tua 
 Salinan nilai tes 
 Hasil tes ELD 
 Salinan rapor dari yang pertama sampai yang terbaru 
 Catatan dari sekolah terdahulu 

 
Kumpulan dokumen dipegang oleh registrar. Orangtua dapat datang untuk melihat catatan siswa di dalam 
kantor BAIS. 
 
Tinjauan Kurikulum 
Semua kurikulum akan ditinjau ulang dalam setiap lima tahun. Berikut jadwal untuk tinjauan kurikulum 

  Evaluasi   Pengujian   Penerapan 
17 – 18  Social Studies    Language Arts/ELD  Math 
18 – 19  Bible    Social Studies   Language Arts/ELD 
19 - 20   Tech/Languages  Bible    Social Studies 
20 – 21  Specials/Electives   Tech/Languages  Bible 
21 – 22  Science    Special/Elective  Tech/Languages 
22 – 23  Math    Science    Special/Electives 
23 – 24  Language Arts/ELD  Math    Science 
 
DAC (Director’s Advisory Council) 
DAC adalah tim penasihat pimpinan sekolah yang telah dipilih dari antara orangtua siswa terdiri dari 3-7 
orang. Mereka duduk sebagai tim DAC selama satu tahun ajaran dan dapat diundang kembali menjadi 
anggota DAC selama tiga tahun berikutnya. DAC bukan merupakan pengambil keputusan aturan yang 
berlaku di BAIS, karena peraturan yang berlaku di BAIS telah ditentukan oleh NICS dan berlaku sama 
dengan 21 sekolah NICS lainnya. DAC mempunyai otoritas untuk menghubungi atasan pimpinan sekolah 
(NICS VPEA), jika dirasa pimpinan sekolah telah membahayakan sekolah dalam keputusan yang diambil 
dan tidak menerima saran yang disampaikan DAC. 
 
Pertemuan dengan DAC 
Jika dari antara siswa/orangtua siswa BAIS merasaa perlu mengajukan permohonan yang berkaitan dengan 
peraturan; mereka harus menghadap DAC dalam jadwal rapat bulanan DAC. Orangtua siswa dapat 
menghadiri pertemuan tersebut bersama dengan anaknya. Orangtua siswa diharuskan menyertakan surat 
permohonan ajuan resmi disertai surat pengantar dari kepala sekolah. DAC akan mengadakan rapat untuk 
mengambil keputusan dan akan menyampaikan hasil keputusan dalam waktu dua hari kerja. Pertemuan 
dengan DAC ini tidak diwajibkan. 
 
Peraturan Pemberian Sanksi  
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 Hukuman akan ditetapkan oleh pimpinan sekolah berdasarkan proses Referral Disiplin Siswa 
 Hukuman dilakukan saat makan siang dan Siswa dapat membawa makan siang dan pekerjaan 

rumah bersamanya ke kantor kepala sekolah. Siswa dilarang mengobrol saat menjalani hukuman.  
 Hukuman akan dilakukan saat makan siang dan Siswa dapat membawa makan siang dan pekerjaan 

rumah bersamanya ke kantor kepala sekolah. Siswa dilarang mengobrol saat menjalani hukuman. 
 
Tingkatan tindak disiplin:   
Tingkatan disiplin biasanya mengikuti urutan ini: 

 Detensi 
 1 hari ISS  
 3 hari ISS 
 5 hari OSS 
 8 hari OSS 
 10 hari OSS 
 Pertemuan dengan DAC 
 Dikeluarkan sementara dari sekolah 
 Dikeluarkan selamanya dari sekolah 

Para Siswa diberi kesempatan enam kali sebelum menghadap dengan DAC dan dari kemungkinan 
dikeluarkan dari sekolah berdasarkan tingkatan tindakan disipliner. Pertemuan bisa diadakan kapan saja. 
 
Berikut lima disiplin berat yang diikuti dengan tindakan ISS hingga OSS 

 Tindak kekerasan fisik (meludah, menendang, menampar, dst): 1 hari ISS 
 Berkelahi (kedua belah pihak) : 3 hari ISS 
 Menyerang (meninju seseorang): 5 hari ISS 
 Merokok di sekolah atau dalam perjalanan sekolah: 5 hari ISS 
 Memiliki dan/atau menyimpan obat terlarang/alkohol di sekolah atau dalam perjalanan sekolah: 10 

hari ISS 
 
Tercantum di bawah ini adalah beberapa metode lain, yang dapat digunakan ketika mempertimbangkan 
tindakan disipliner. 

 Hukuman kelas (tidak berinteraksi dengan siswa lain) 
 Penggantian untuk barang yang dirusak 
 Pertemuan siswa dengan pimpinan sekolah 
 Pertemuan orangtua siswa dengan pimpinan sekolah 
 Pertemuan guru dan siswa 
 Tugas membersihkan 

 
Falsafah dan Dasar Penerapan Disiplin Pada Siswa  
Dalam kemitraan di keluarga besar BAIS, para guru berbagi tanggung jawab dalam menerapkan disiplin 
Kristen dalam kehidupan siswa kami. Orangtua siswa telah memberikan otoritas tersebut pada guru dan 
pimpinan sekolah. Kewenangan ini harus dipandang sebagai hak istimewa, bukan hak yang otomatis 
didapat dan harus digunakan dengan sangat hati-hati dan bijaksana. 
 
Dasar alkitabiah untuk kedisiplinan: 

 “Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, 
memperoleh akal budi” Amsal 15:32 

 “Hajarlah anakmu selama ada harapan." Amsal 19:18  
 “Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya 

kepada TUHAN.” Amsal 16:20  
 “Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. 

Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang 
dilatih olehnya" Ibrani 12:11 

 
Tujuan dari tindakan disiplin kami adalah melihat perubahan oleh Roh Tuhan dalam diri para siswa, untuk 
menjadi mitra dengan Allah saat Tuhan membentuk karakter, dan untuk membimbing mereka dalam 
membuat pilihan yang bijak yang akan membuat hati mereka peka atas pengaruh Tuhan dalam hidup 
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mereka. Firman Allah telah memerintahkan kita untuk mendidik dengan tegas tapi dengan penuh kasih 
sayang sehingga siswa memahami bahwa kebebasan sejati tetap memiliki batas. 
 

 “Segala sesuatu diperbolehkan." Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. "Segala sesuatu 
diperbolehkan." Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun." 1 Korintus 10:23 

 “Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang 
lemah.” 1 Korintus 8:9  

 Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, 
lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah” 1 Korintus 10:31 

 
Disiplin Kristen mengandung tiga hal: instruksi, pencegahan dan koreksi. Disiplin sebagai instruksi, 
pencegahan dan koreksi adalah lebih dari sekedar aturan, melainkan berusaha untuk menentukan batas-
batas yang akan memberikan kebebasan terbesar untuk segala hal: kebebasan untuk belajar, bertumbuh, 
aman, dan untuk mencerminkan rancangan Allah atas kita.  
 
Guru perlu menetapkan standar dan menjadi contoh bagi para siswa untuk nilai-nilai sbb: 
 
Melindungi - tidak hanya kebebasan bagi diri sendiri tapi kebebasan orang lain (contoh: Tidak berlari di 
lorong-lorong dan tangga; selalu mengunci loker; tidak menggunakan ipods, ponsel, komputer selama jam 
sekolah; tidak mempermalukan, menggoda atau mengejek anak lain)  
 
Menunjukkan kepekaan- Berpakaian sopan menurut standar budaya Muslim setempat; menyesuaikan diri 
dengan standar budaya lokal  
 
Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri (contoh: membuang kebiasaan tertentu demi kepentingan 
orang lain dengan latar belakang yang berbeda) 
 
Guru berusaha untuk mencegah tindakan disipliner yang disengaja:  

 Rajin dalam persiapan untuk kelas, terutama pada awal tahun, bersikap tegas, adil dan konsisten 
 Berusaha untuk terus-menerus meningkatkan teknik mengajar, mempersiapkan materi pelajaran 

Siswa  
 Waspada terhadap situasi yang dapat menimbulkan kenakalan dan menetapkan strategi untuk 

menghilangkan atau mengurangi masalah 
Ketika koreksi diperlukan, guru harus: 

 Segera menanggapi pelanggaran kecil dengan bijak, daripada membiarkannya sampai tingkat 
pelanggaran besar yang dapat menyebabkan kemarahan  

 Melakukan tindakan disiplin untuk memperbaiki dan mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku 
 Mendisiplin seorang siswa ketika ia mengakui bahwa ia salah sehingga ia memahami bahwa 

tindakannya, walaupun dimaafkan, masih memiliki konsekuensi 
Pembangunan karakter jangka panjang akan sia-sia bila kita gagal untuk mendisiplinkan atau membiarkan 
siswa melakukan caranya sendiri, mengatakan bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa sampai Allah 
mengubah hatinya.  
 
Kamus: Lihat Kamus Bahasa 
 
Dokter Sekolah 
BAIS memperkerjakan seorang dokter yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pengobatan dan 
pertolongan pada kecelakaan. Dokter sekolah mempunyai hubungan yang dekat dengan rumah sakit dan 
dapat membantu untuk menjadwalkan janji temu dengan dokter rumah sakit atau pemeriksaaan kesehatan 
seperti Xray dan pemeriksaan laboratorium. Dokter sekolah menyimpan data kesehatan para siswa dan 
menginformasikan pada orangtua jika ada imunisasi yang perlu dilakukan oleh siswa. Dokter juga 
melakukan pemeriksaan mata dan telinga rutin bagi para siswa. 
 
Aturan Berpakaian 
Komunitas BAIS akan mengutamakan kemuliaan Tuhan dalam apapun yang dilakukan (1 Korintus 10:31). 
Cara berpakaian di BAIS berdasarkan pada prinsip-prinsip firman Tuhan (1 Timotius 2:9 & 1 Tesalonika 
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4:5-6), kerapian, kepantasan (Ulangan 22:5), dana profesionalisme. Pakaian yang dikenakan haarus dapat 
menghargai budaya tuan rumah, Indonesia.  
Siswa BAIS harus mentaati guru dan kepala sekolah (Ibrani 13:17). Guru berhak meminta siswa untuk 
mengganti pakaian jika dirasa pakaian yang dikenakan siswa tidak pantas. Jika siswa dan orangtua merasa 
keberatan akan hal tersebut, mereka dapat membicarakannya dengan kepala sekolah. Pada acara-acara 
teretentu, sebagian dari aturan berpakaian dapat diperlonggar atas seijin kepala sekolah. BAIS meyakini 
bahwa pendidik yang terutama bagi anak-anak adalah orangtua mereka (Ulangan 6 & Efesus 6). Karena 
mengawasi cara berpakaian siswa merupakan tanggung jaawab dari masing-masing orangtua.  
Berikut panduan siswa dalam berpakaian dalam lingkungan sekolah dan kegiatan yang berkaitan dengan 
sekolah:  

 Cara berpakaian yang tidak memancing perhatian termasuk tapi tidak terbatas pada 
 Pakaian ketat (dalam kegiatan olahraga harus mengenakan pakaian seragan olahraga) 
 Pakaian bertali satu, potongan leher rendah, pakaian yang mempertontonkan pakaian 

dalam, bagian perut, bahu, punggung, dll. 
 Pakaian dalam tidak boleh terlihat baik saat membungkuk atau duduk 
 Kemeja, celana pendek, dan pakaian harus bereukuran pantas, baik saat berdiri, susuk, atau 

membungkuk walaupun siswa bersangkutan telah mengenakan legging  
 Tidak diijinkan mengenakan 

o Baju tidur 
o Pakaian sobek-sobek.  
o Pakaian yang merendahkan 
o Pakaian yang menganjurkan penggunaan minuman keras, obat-obatan, rokok, kekerasan, 

Bahasa yang tidak sopan, tindakan seksual, atau kata-kata yang bertentangan dengan misi 
BAIS.  

Aturan berpakaian untuk acara formal di BAIS 
Tujuan aturan berpakaian ini adalah agar siswa berpakaian sesuai mode dan sopan. Acara diadakan untuk 
merayakan hari-hari penting sekolah, siswa, dan pencapaian yang mereka. Karena sifat beberapa acara 
tersebut formal, berikut kami berikan aturan berpakaian yang harus diikuti 
Perempuan 

 Gaun tidak boleh lebih dari 3 inci di atas lutut 
 Bagian belakang gaun tidak boleh lebih rendah dari tengah tinggi punggung 
 Siswa diijinkan untuk mengenakan gaun bertali tanpa lengan. Untuk menghargai kebudayaan 

setempat maka dianjurkan mengenakan selendang untuk menutupi bahu saat tiba dan 
meninggalkan acara. 

 Bahan pakaian transparan tidak diperbolehkan 
 Belahan dada tidak boleh terlihat, baik sedang berdiri maupun duduk 
 Semua aturan yang diterapkan di sekolahh tetap berlaku 

Laki-laki 
 Pakaian formal meliputi pakaian batik, lengan pendek formal, setelan, tidak memakai sandal.  
 Anak laki-laki diharuskan berpakaian pantas sesuai dengan acara yang dihadiri. 
 Agar diingat untuk memakai pakaian dengan standar aturan berpakaian di BAIS termasuk tidak 

memperlihatkan bagian perut dan pakaian dalam. 
Pelanggaran aturan berpakaian 
Guru harus pertama menjadi contoh dalam berpakaian pantas. Pelanggaran aturan berpakaian akan 
mendapat tindakan; 

- Siswa akan diminta untuk menghadap kepala sekolah, jika perempuan ke Mrs. Sianturi, jika laki-
laki-laki kepada Mr. Thomas 

- Guru akan mengirim pesan kepada kepala sekolah untuk memastikan bahwa siswa bersangkutan 
harus menghadap. 

- Kepala sekolah akan menerapkan aturan berpakaian pada siswa tersebutt dan akan menginputnya 
di Power School 

Pelanggaran aturan berpakaian dalam acara formal 
Jika seseorang dating dalam acara formal yang diadakan sekolah dan tidak mengenakan pakaian yang 
sesuai dengan aturan, mereka akan diijinkan untuk terus berada dalam acara tersebut setelah mereka 
menutup bagian tubuh yang terlalu terbuka. Jika tidak maka orang tersebut dipersilahkan meninggalkan 
acara sampai dia mengganti pakaiannya. 
Standar Seragam Olahraga  
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Untuk pelajaran olahraga, siswa harus mengenakan seragam olahraga. Seragam ini dapat dibeli dari kantor 
sekolah. Semua siswa harus memakai sepatu olahraga dengan kaus kaki. Siswa mengganti pakaiannya 
pada saat istirahat atau makan siang.  
Pakaian Renang 
Dalam kegiatan berenang kita dapat menunjukan kesederhanaan dalam masyarakat Indonesia. Baju renang 
diusahakan yang sesuai, baju renang model bikini dianggap tidak pantas. Diijinkan untuk mengenakan 
beberapa baju renang model dua potong. Siswa harus menutup tubuhnya sampai saat masuk ke dalam 
kolam renang. Anak-anak dapat mengenakan jubah renang, T-shirt yang besar, atau baju olahraga yang 
disetujui oleh guru. Tidak dianjurkan untuk mengenakan handuk yang dililitkan ke tubuh. 
 
Menambah atau Membatalkan Kelas 
Siswa secondary diberi waktu 5 hari pertama dalam semester untuk mengganti kelas. Mohon dicatat bahwa 
jika mengambil kelas tambahan, maka siswa harus mengikuti kelas tersebut selama satu tahun ajaran, 
kecuali telah ada kesepakatan dengan guru bersangkutan dengan menambah jam pelajaran setiap harinya. 
 
Prosedur Pengantaran Siswa oleh Orangtua; lihat Parkir 
 
Program Eagle Living Service: lihat Penghargaan 
 
Kriteria untuk Ikut Dalam Kegiatan Siswa 
Siswa yang tertarik dalam kegiatan ekstrakurikuler harus memenuhi persyaratan akademis. 

 Kelayakan siswa secondary didasarkan pada IPK 2.0 atau lebih tinggi tanpa F untuk triwulan atau 
semester sebelumnya Sekolah akan melihat nilai siswa tersebut dalam bulan September dan 
Februari. 

 Layak atau tidaknya seorang siswa dilihat dari nilai yang tercantum setiap Senin pertama setiap 
bulannya. 

 Kelayakan ini berlaku untuk semua kegiatan yang diadakan di luar jadwal kelas 
 Kelayakan ini juga berlaku untuk semua kelas yang disediakan BAIS (termasuk kelas-kelas NSA) 
 Ada kemungkinan status tidak layak mengikuti kelas ekstra berlanjut di bulan berikutnya 
Uji coba 
 Siswa yang diketahui tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan ekstra tetap dapat mengikuti uji coba 

dan wawancara. Athletic Director akan menyampaikan informasi tersebut pada pelatih 
 Jika siswa tersebut terpilih dalam kegiatan ekstra maka siswa tersebut harus menunggu hingga 

nilainya mengalami perbaikan sebelum dapat mengikuti kegiatan ekstra tersebut. 
 
 
Tindakan Saat Darurat di BAIS (EPP) 
Contingency/emergency plans: BAIS diwajibkan oleh NICS untuk membuat Emergency Preparedness Plan 
(EPP – Kesiapan Menghadapi keadaan Emergensi) -. Dalam pedoman tersebut terdapat empat komponen 
utama: pencegahan, kesiapan, reaksi, dan pemulihan. Peraturan dan prosedur latihan menghadapi 
kebakaran dan evakuasi telah tercantum dalam Faculty and Staff Handbook. Jalur evakuasi tersedia di 
setiap ruangan  lengkap dengan aturan penyelamatan. 
 

 Panduan Keadaan Darurat: Dalam keadaaan politik dan sosial yang genting, panduan ini ditulis 
untuk memberikan acuan pada pimpinan sekolah, DAC, dan orangtua siswa untuk mengambil 
tindakan demi pengamanan sekolah, siswa, dan staff. Pimpinan sekolah, DAC, dan perwakilan 
staff akan mengadakan rapat untuk membahas situasi yang terjadi dan menentukan status 
keamanan sekolah dan komunitas. Sekolah akan melakukan segala usaha untuk mengumpulkan 
informasi mengenai situasi terakhir , termasuk informasi dari kedutaan, berita, respon dari 
organisasi-organisasi dalam komunitas, dan komunitas orang tua siswa. 
Kami akan menggunakan jaringan nomor telepon yang telah dipersiapkan untuk mengefektifkan 
komunikasi antar orangtua. Dalam situasi dimana, orangtua diwajibkan menjemput anak-anaknya 
dari sekolah, orangtua yang berada paling jauh dari sekolah akan dihubungi terlebih dahulu untuk 
memberi waktu pada mereka untuk datang ke sekolah. Pertemuan komunitas yang reguler harus 
tetap dilakukan untuk saling membagi informasi terbaru dan saling mendukung dalam komunitas. 
Keamanan sekolah dijamin oleh para petugas yang bertugas melindungi fasilitas kelas. Jika 
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keadaan darurat terjadi dalam jam sekolah, maka pengambil keputusan untuk evakuasi atau 
memulangkan murid adalah pimpinan sekolah bersama dengan DAC. 
Jika pimpinan sekolah tidak ada di tempat, maka ia akan menunjuk wakilnya. Penggantinya harus 
menerima ”serah terima” dan mengambil tanggung jawab sebelum pimpinan sekolah pergi. Jika 
diharuskan, sekolah dapat ditutup untuk sementara waktu. Jika situasi darurat terjadi pada saat 
libur sekolah dan mengharuskan sekolah untuk sementara waktu ditutup, maka sekolah akan 
menghubungi orang tua murid untuk menginformasikan hal tersebut. Selain itu juga orangtua 
Siswa dapat berinisiatif menghubungi sekolah untuk mengetahui situasi terakhir. Staff lokal harus 
tetap bekerja seperti biasa. Bergantung pada situasi yang terjadi, guru dan orang tua siswa yang 
masih ada dianjurkan untuk menggunakan sekolah dan beroperasi rutin. Sekolah beroperasi 
dengan tingkat pengamanan yang lebih, dengan memberi pengawasan ekstra pada para siswa. 
Orangtua tetap bertanggung jawab pada keamanan anak-anaknya. Orangtua bertanggung jawab 
untuk keselamatan anak-anak mereka atau menunjuk orang dewasa lain untuk keamanan anak-
anak mereka 
 

 Prosedur Evacuation Drill (dan informasi lainnya): BAIS telah mengembangkan 4 latihan tindakan 
dalam keadaan darurat dan melakukan simulasi di bulan September: 

 FIRE DRILL (kebakaran) 
 EARTHQUAKE DRILL (gempa bumi) 
 CODE YELLOW LOCKDOWN DRILL 
 CODE RED EVACUATION DRILL 
 Dalam panduan guru telah memiliki penjelasan mengenai drill ini. Jika orangtua siswa berminat 
untuk melihat dan mengetahui lebih banyak mengenai drill (latihan) ini, silahkan membicarakannya 
dengan putra putri anda atau membicarakannya dengan kepala sekolah. 

 
Pemakaian Bahasa Inggris di Sekolah 
Untuk meningkatkan kefasihan bahasa Inggris dengan menggunakannya dan menawarkan lingkungan 
yang inklusif dengan latar belakang budaya dan bangsa yang berbeda, Siswa wajib berbicara dalam bahasa 
Inggris selama di sekolah dan dalam perjalanan sekolah. Siswa secondary boleh menggunakan bahasa ibu 
saat makan siang di luar gedung BAIS. 
Pengecualian aturan EOP (Pemakaian Bahasa Inggris di Sekolah): 

1. Siswa dapat berbicara dalam bahasa lain saat berada dalam kelas bahasa asing, atau alasan 
akademis lainnya. 

2. Guru/staff BAIS dapat memberikan izin untuk berbicara dalam bahasa lain bila diperlukan pada 
kasus-per-kasus.  

3. Siswa dapat berbicara dengan orang tua dalam bahasa ibu.  
4. Seorang murid melanggar peraturan ini, ia akan mendapat detensi makan siang di ruangan kepala 

sekolah (atau orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah) dan harus menterjemahkan 1 halaman 
BAIS manual atau BAIS Buzz (yang terbaru atau dari file) selama makan siang. Jika siswa tidak 
mengerjakannya dengan baik maka akan dikenakan sanksi atas pelanggaran karena ketidaktaatan. 

 
Dikeluarkan dari sekolah 
Pimpinan sekolah dengan mendapatkan saran dari anggota DAC dan guru dapat memutuskan untuk 
mengeluarkan seorang siswa untuk tidak melanjutkan pendidikannya di BAIS. Keputusan ini dapat 
dibicarakan atau dipertanyakan oleh orangtua siswa melalui NICS Vice president of Educational Affairs. 
 
Kelas Tambahan 
Kelas ini bukan kelas yang wajib diambil (kecuali kelas Writing Lab yang wajib diambil oleh beberapa 
siswa). Kelas ini disediakan untuk memperkaya dan menambah keilmuan setelah jam sekolah regular 
selesai. Kelas diberian 2-4 hari dalam satu minggu. Seorang siswa harus mengikuti kelas selama satu 
minggu penuh untuk mendapat ½ kredit, kecuali guru bersangkutan bersedia memberikan jam pelajaran 
tambahan. Kelas tambahan tidak diberikan pada minggu pertama dan terakhir dalam setiap semester, juga 
tidak diberikan pada hari “half day” seperti pada acara WWW atau SEW, atau pertemuan guru dan 
orangtua. Kegiatan siswa lainnya dapat diselenggarakan berdasarkan pelatih masing-masing. 
 
Field Trip/Perjalanan Keluar Sekolah 
Di dalam Indonesia: Selama dalam tahun ajaran, guru mengadakan perjalanan ke luar sekolah untuk 
mengembangkan proses belajar mengajar yang biasa dilakukan di dalam kelas. Semua siswa yang ikut 
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ambil bagian dalam perjalanan sekolah harus mengisi formulir “emergency information” dan ijin orang tua 
dan diserahkan ke sekolah. Dalam setiap field trip semua siswa diwajibkan mengenakan pakaian yang 
pantas dan sopan. Siswa elementary wajib mengenakan pakaian olahraga saat mengikuti field trip. 
Ketidakhadiran di sekolah untuk perjalanan field trip tidak akan diperhitungkan sebagai absen karena 
dilakukan atas persetujuan guru. 
Perjalanan internasional: Perjalanan internasional harus mengandung unsur pendidikan dan dilakukan 
sebagai bagian kurikulum, dengan perencanaan, tujuan, dan follow up. Perjalanan ada di dalam salah satu 
dari ketiga kategori atau keseluruhannya): misi, pendidikan, atau rekreasi. Perjalanan ke luar negeri harus 
dibatasi maksimal dua kali dalam satu tahun ajaran agar tidak memperngaruhi kegiatan belajar di BAIS: 
saat libur Maret dan Natal. Perjalanan ini bisa menggunakan maksimal 3 hari sekolah. Permohonan ijin 
perjalanan luar negeri harus diajukan kepada DAC pada pertemuan DAC bulan September. Aturan tentang 
keikutsertaan guru tercantum dalam manual guru. Masa perjalanan didasarkan pada persetujuan namun 
dianjurkan 7-14 hari. Sekolah tidak membatasi jumlah peserta perjalanan selama dilakukan dalam dua 
masa libur. Guru dapat ikut serta dalam perjalanan tersebut. Orangtua siswa dan guru harus bekerja sama 
dalam ijin dan urusan asuransi. Siswa yang yang ikut serta dalam perjalanan ini harus layak secara 
akademis. Jika seorang siswa telah membayar semua biaya perjalanan dan terbukti bahwa dia tidak layak 
secara akademis maka ia harus membatalkan semua rencana perjalanan dan semua kerugian untuk 
pembatalan akan ditanggung oleh siswa bersangkutan. Perjalanan internasional hanya diperuntukan bagi 
siswa secondary, kecuali jika seorang guru elementary berencana untuk membawa siswa elementary (tanpa 
dicampur dengan siswa secondary). Jika hal tersebut terjadi maka guru bersangkutan harus menyertakan 
salah seorang orangtua siswa sebagai pendamping. Sebagai pendamping, orangtua tersebut harus 
menyetujui tugas sebagai seorang pendamping yang telah ditetapkan oleh NICS. Guru dapat menjadi 
pendamping selama tidak mengganggu kelas yang harus diajarnya. Jika waktu perjalanan berpengaruh 
dengan hari pelajaran biasa, maka kepala sekolah akan membatasi guru pendamping pada guru yang 
memang mengajar kelas tersebut dengan batas maksimal 4 orang guru. Minimal siswa yang mengadakan 
perjalanan adalah 2 siswa dengan 1 orang pendamping. Maksimal siswa peserta yang pergi adalah 16 
orang dengan 4 orang pendamping. Guru pendamping harus berjenis kelamin sama dengan siswa yang 
didampinginya, jika dalam kelompok tersebut terdapat siswa wanita dan pria maka guru pendamping harus 
pria dan wanita. 
 
Ujian Akhir  
Siswa di kelas 6-12 diharuskan untuk menyelesaikan ujian akhir semester dan tugas disemua mata 
pelajaran inti. Tes dilakukan pada jam sekolah rutin. Agar dapat menerima kredit untuk suatu pelajaran, 
seorang Siswa harus hadir untuk ujian semester sesuai jadwal. Setiap pengecualian harus memperoleh 
persetujuan terlebih dahulu yang diberikan melalui pertemuan khusus dengan DAC. Jadwal ujian akan 
diumumkan di sekolah dan BAIS Buzz. Ujian semester dihitung dengan bobot dua puluh persen (20%) dari 
nilai satu semester. Kelas khusus/pilihan bisa memberikan tes akhir dan proyek yang mempunyai bobot 
nilai sebesar 20%. Siswa harus hadir dalam ujian akhir. Siswa yang memiliki izin untuk tidak mengikuti 
ujian harus melakukan melakukan ujian susulan maksimal dalam sepuluh hari kerja pada semester 
berikutnya atau akan menerima angka nol. Untuk semua pengecualian harus dibicarakan kepada pimpinan 
sekolah atau kepala sekolah. Jika Siswa grade 12 tidak mempunyai ujian akhir untuk pelajaran “inti”, 
mereka bisa meninggalkan sekolah lebih awal atau datang ke sekolah lebih siang, tergantung pada jadwal 
ujian lainnya. 
 
Grade Point Average (GPA) 
Nilai rata-rata (GPA) dan semester dihitung setiap semester. IPK komulatif juga digunakan untuk 
menentukan peringkat kelas untuk kelas 12. Nilai komulatif setiap siswa hanya mencerminkan nilai rata-
rata kelas mereka dari jelas 9 sampai 12 (pengecualian diberikan untuk pelajaran Algebra grade 8, jika 
mata pelajaran tersebut diambil di BAIS) 
 
Penjelasan Umum Mengenai Nilai Secondary 
Nilai bergantung pada tingkat kesulitan mata pelajaran tersebut dan kemampuan guru untuk menerapkan 
pengajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Semua nilai akan disimpan pada sistem penilaian elektronik 
sekolah. Nilai kuartal adalah nilai persentase yang diperoleh rata-rata tes, kuis dan nilai-nilai lain, yang 
akan muncul dalam rapor siswa. Kredit diberikan persemester, maka tes tidak akan diberikan untuk bahan 
seluruh tahun. Guru memberikan minimal 2 nilai setiap minggu (pengecualian diberikan pada guru yang 
hanya mempunyai 1 pertemuan setiap minggu). 
Nilai semester di middle dan high school akan dihitung dengan menggunakan skala berikut 
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Nilai semester = 80% 
Nilai Ujian = 20% 

Skala bobot untuk setiap kelas pada secondary dinyatakan pada silabus guru secara individu untuk 
diserahkan pada supervisor dan didistribusikan langsung kepada para iswa minggu pertama sekolah. Siswa 
pindahan yang masuk ke BAIS pada pertengahan tahun harus menyerahkan transkrip terakhir mereka ke 
kantor konselor, yang akan merekomendasikan kepada guru-guru untuk menentukan nilai apa yang bisa 
ditransfer dan kelas apa yang harus diambil di BAIS. Pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini harus 
diajukan pada konselor sekolah. Siswa baru yang sebelumnya siswa homeschool harus menyerahkan 
nilainya pada guidance counselor sebelum diterima di BAIS  
Ada dua jenis nilai: 

 Subjektif - Penilaian guru atas apa yang telah dipelajari murid, seperti nilai tulisan tangan, esai, 
tema, dan kewarganegaraan. 

 Objektif - Refleksi dari apa yang dicapai siswa bila dibandingkan dengan nilai dan/atau rubrik 
sempurna. 

Penilaian di BAIS mengikuti pendekatan tradisional, yang mengevaluasi kemajuan siswa dalam standar 
yang telah ditetapkan dalam setiap tingkat kelas.  

 Nilai "A" artinya luar biasa 
 Nilai “B” artinya di atas rata-rata. 
 Nilai "C" artinya rata-rata, tidak di bawah rata-rata 
 Nilai "D" artinya di bawah rata-rata. 
 Nilai "F" artinya gagal untuk memenuhi standar minimum.  
BAIS menggunakan sistem plus dan minus menegaskan penilaian 
 

Siswa elementary akan menerima nilai berikut untuk menentukan kemajuan akademis yang mereka capai: 
Standar penilaian untuk elementary adalah mengevaluasi apa yang diketahui dan mampu dilakukan 
seorang siswa di dalam standar yang telah ditentukan. Dalam sistem penilaian standar, laporan sikap siswa 
dicatat dan dicantumkan dalam rapor terpisah dari laporan kemajuan akademis. 

 O menjelaskan bahwa siswa mampu mencapai standar akademis secara konsisten dengan 
independent, dan terampil 

 G menjelaskan bahwa siswa mampu mencapai standar akademis tapi kadang-kadang masih 
mengalami beberapa kekeliruan dan/ memerlukan bantuan. 

 N menjelaskan bahwa siswa mampu mencapai sebagian standar akademis yang diharapkan dan 
mengalami kesulitan dan / memerlukan bantuan 

 U menjelaskan bahwa siswa tidak mampu mencapai standar akademis yang diharapkan 
Skala 4 atau skala O, G, N, U untuk diberikan pada semua tugas yang diberikan, guru tidak memberikan 
nilai presentase pada siswa elementary 

 Kehadiran, usaha, partisipasi, dan ketepatan waktu dinilai untuk nilai standar sikap dan tidak akan 
dimasukan ke dalam standar akademis. 

 Guru tidak akan memberikan kredit nol atau tambahan kredit 
 Siswa akan diberikan kesempatan untuk benar-benar memahami pelajaran yang diberikan 
 Siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penilaian yang belum lengkap 
 Guru hanya mencatat dan mencantumkan nilai yang benar-benar memenuhi kualifikasi 
 Nilai diberikan hanya berdasarkan standar siswa secara individu. Sekolah tidak akan memberikan 

nilai rata-rata 
 Minimal guru memberikan 2 standar penilaian untuk dapat mencantumkan nilai dalam buku nilai 

Siswa 
 Dianjurkan agar guru menggunakan minimal 2 penilaian untuk dapat dicantumkan dalam 

TEACHEREASE. Jika penilaian tidak dapat diberikan pada minggu-minggu tertentu, maka guru 
akan segera mencantumkannya untuk memastikan siswa dan orangtua siswa tetap mendapatkan 
informasi untuk kemajuan akademis siswa. Diusahakan siswa tidak menunggu nilai yang 
seharusnya dapat diakses pada waktu-waktu yang telah ditentukan. 

 
Skala Penilaian 
Skala penilaian berikut ini digunakan oleh Bandung Alliance Intercultural School untuk kelas inti dan 
pilihan di kelas 6-12:  
 

A =  90 - 100%  Luar Biasa 
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B =  80 -  89%  Di atas rata-rata 
C =   70 -  79%  rata-rata 
D =   60 -  69%  Dibawah rata-rata 
F =   0 -  59%  gagal 
I  =    Tidak lengkap 

BAIS menggunakan sistem plus dan minus persentase sebagai berikut:  
 

A+ = 97 - 100 4.00  C   =  73 – 76 2.00 
A   = 93 -   96 4.00  C-  =  70 – 72 1.67 
A-  = 90 -   92 3.67  D+ =  67 – 69 1.33 
B+ = 87 -   89 3.33  D   =  63 – 66 1.00 
B   = 83 -   86 3.00  D-  =  60 – 62 0.67 
B-  = 80 -   82 2.67  F    =  0 - 59.4 0.00 
C+ = 77 -   79 2.33  0    =  Biasanya artinya tugas tidak dikerjakan   

IPK BAIS berbobot setara untuk AP Courses (Siswa yang mengambil AP harus mengikuti ujian untuk 
mendapatkan nilai dengan bobot lebih):  
 

A+ = 97 - 100 5.00  C   =  73 – 76 3.00 
A   = 93 -   96 5.00  C-  =  70 – 72 2.67 
A-  = 90 -   92 4.67  D+ =  67 – 69 2.33 
B+ = 87 -   89 4.33  D   =  63 – 66 2.00 
B   = 83 -   86 4.00  D-  =  60 – 62 1.67 
B-  = 80 -   82 3.67  F    =  0 - 59.4 0.00 
C+ = 77 -   79 3.33  0    = Biasanya dikarenakan tugas yang tidak dikerjakan  

 
Pelajaran inti dan kelas khusus untuk lower elementary menggunakan sistem penilaian:  

O = Luar biasa sama dengan nilai 4 dari skala 1 -4 
G = Baik sama dengan nilai 3 dari skala 1 – 4 
N =  Perlu Peningkatan sama dengan nilai 2 dari skala 1 – 4 
U= Tidak Memuaskan sama dengan nilai 1 dari skala 1 - 4 

 
Syarat kelulusan  
Sistem pendidikan Amerika menggunakan unit Carnegie untuk menghitung kredit yang telah dicapai 
siswa. 1 kredit kelas high school berdasarkan 120 jam pertemuan di kelas. Sedangkan 0.5 kredit dihitung 
berdasarkan 60 jam pertemuan di kelas. Di BAIS, setiap pertemuan kelas berdurasi 45 menit.hari untuk 
minimal 16 minggu, dengan akumulasi 60 jam/semester untuk nilai kredit 0.5. Biasanya semester kedua 
akan lebih panjang tapi akan dihitung bersama untuk satu tahun termasuk di dalamnya kegiatan belajar 
mengajar, spiritual emphasis week, field trip, dan kedatangan pembicara tamu. Akreditasi mewajibkan 
siswa mengikuti 180 hari pertemuan kelas; dipadu dengan struktur unit Carnegie, untuk menjadi parameter 
sistem belajar di BAIS. Panjang waktu pengajaran yang diberikan guru minimal 40 menit/hari (dikalikan 
180 hari sekolah = 120 jam untuk 1 kredit). Untuk kelas tambahan yang baru akan memiliki waktu 
pengajaran minimal walaupun tidak sebanyak 50 menit di kelas. 
Untuk dapat bersaing di perguruan tinggi, sekolah menganjurkan siswa high school mengambil 30 kredit 
(7.5 kredit/tahun dikalikan 4 tahun di high school). 30 kredit digabungkan dengan mata pelajaran yang 
cukup sulit (Honors dan AP) akan memberikan nilai tambah pada saat siswa mendaftar di perguruan tinggi. 
Untuk dapat lulus dari BAIS, siswa harus mencapai minimal 25 kredit.   
 
Lulusan dari BAIS akan mencapai ijasah high school setelah mencapai kredit sbb 
 
Pelajaran  Syarat KelulusanBAIS  

 
Syarat Kelulusan BAIS 
(distinguish) 

English  4  4  
Math  3  4  
Science  3  4  
Social Studies  3.5  4  
Foreign Language  2  3  
Visual/Perform Arts  1  1  
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Computer  1  1  
P.E.  1  1  
Career Ed  0.5  0.5  
Health  0.5  0.5  
Electives  5.5  5.5  
Total Credits  25  28.5  
 
Pengunjung (Orang tua, Tamu, dan Siswa) dan Kartu Pengenal 
Kami meminta pengunjung yang mengunjungi dan keluar dari BAIS untuk selalu melapor di kantor 
keamanan BAIS. Tamu tidak dapat langsung ke ruang kelas tapi harus meminta ijin dari resepsonis. 
Langkah ini kami ambil untuk memberikan jaminan keamanan pada para siswa dan staff dari pihak-pihak 
yang tidak bertanggung jawab. Semua pengunjung harus mengenakan kartu pengenal, yang dapat diambil 
dari satpam di pintu gerbang. Tamu siswa harus mendapat ijin sehari sebelum hari kunjungan. Seorang 
siswa dapat menerima tamu, tapi mereka harus bertanggung jawab dengan tingkah laku tamu yang 
diterimanya. Semua tamu/pengunjung harus melapor ke resepsionis dan/atau staff kantor saat memasuki 
gedung. 
 
Guidance Counselor/BK 
Siswa BAIS diberikan akses berdiskusi dengan Guidance Counselor mengenai pendidikan paska SMA, 
beasiswa, pemilihan pergguruan tinggi, dan tes masuk menuju penerimaan perguruan tinggi. Mereka pun 
dapat berbicara mengenai masalah yang membebani mereka. Informasi yang dibicarakan antara guidance 
counselor dan siswa merupakan rahasia kecuali atas persetujuan siswa. Orangtua siswa juga dapat meminta 
guidance counselor untuk mengunjungi siswa di rumah. Guidance Counselor mengawasi hal-hal seperti; 
Academic Probation, RIT (Student Intervention), dan Eagle Living Program. Guidance Counselor di BAIS 
mempunyai empat komponen; Prevention Activities (kelas yang mengajarkan kesehatan dan keamanan 
bagi seluruh siswa), Responsive Services (konseling alkitab bagi individu dan kelompok), Individual 
Planning (pembimbingan karir), dan System Support (pemanggilan menghadap kepala sekolah dan batas 
waktu penyerahan tugas) 
 
Kartu Ijin Keluar Kelas 
Jika seorang guru memberikan ijin kepada siswa untuk meninggalkan kelas, guru harus memastikan bahwa 
siswa tersebut mempunyai kartu ijin keluar kelas. Siswa pergi ke klinik, perpustakaan, konselor, 
laboratorium komputer, kantor, dll harus memiliki kartu ijin keluar kelas yang dikeluarkan oleh guru kelas 
mereka atau menerima izin dari kantor. Jika siswa terlambat ke kelas berikutnya karena bertemu dengan 
seorang guru, maka guru tersebut harus memberikan kartu ijin untuk dapat masuk ke kelas berikutnya. 
 
Penggunaan Telp Selular 
Siswa dapat membawa telepon seluler ke sekolah, tapi dilarang menggunakannya selama jam sekolah atau 
pun jam makan siang dan istirahat dan harus menyimpannya di loker dari jam 7:15- 15.30 (pengecualian 
diberikan bagi siswa yang tidak mengikuti kelas tambahan). Jika siswa melakukan pelanggaran atas 
peraturan ini maka guru akan menyita telp selulernya. Telepon tersebut hanya akan dikembalikan jika 
orang tua siswa yang bersangkutan datang ke sekolah untuk mengambilnya. Jika siswa bersangkutan 
mengulangi pelanggaran yang sama, siswa akan menerima ISS. 
 
Siswa Homeschool 
BAIS bersedia bekerja sama dengan orangtua dalam menempatkan seorang siswa homeschooling untuk 
ikut mata pelajaran BAIS yang diinginkan sesuai dengan tingkatan kelas (PE, Seni, Musik, Komputer dan 
Bahasa Indonesia). Rincian biaya dapat diminta dari kantor keuangan. Siswa homeschool diwajibkan 
membayar biaya perpustakaan dan technologi selama menjadi siswa homeschool BAIS. Semua siswa 
BAIS harus terdaftar di BAIS setidaknya satu kelas untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan non kelas di 
BAIS (Field Trip, klub, olahraga) dan orangtua harus membayar Student Activity Fee di muka (di luar 
biaya lain seperti fasilitas 'sewa, seragam, dan/atau biaya turnamen). Satu-satunya pengecualian aturan 
untuk kelas ini adalah untuk IISSAC turnamen, siswa harus mengikuti 4 kelas untuk dapat berpartisipasi di 
turnamen sesuai dengan ketentuan IISSAC. Siswa homeschool dapat menggunakan perpustakaan dengan 
tetap diawasi orang tua selama di perpustakaan atau kelas yang mereka ikuti. Siswa homeschool dapat 
mengikuti kelas dan kegiatan sekolah dengan ijin dari kepala sekolah. Siswa homeschool yang lulus tidak 
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akan dianggap sebagai lulusan BAIS dan tidak akan menjadi bagian dari kelulusan, upacara kelulusan, 
dalam buku tahunan dan perjalanan grade 12. 
 
Partisipasi Siswa homeschool dalam kegiatan BAIS/athletik 
Siswa homeschool dipersilahkan untuk ikut serta dalam Program BAIS Athletik. Untuk dapat ikut serta 
dalam kegiatan Ahletik, siswa harus mengambil minimal satu mata pelajaran. Untuk siswa secondary, 
mereka harus terdaftar sebagai siswa penuh waktu untuk dapat ikut dalam turnamen IISSAC. Untuk setiap 
kegiatan/klub, siswa homeschool diwajibkan untuk membayar Student Activity Fee pada awal kegiatan. 
Biaya lainnya untuk tiket kolam renang/lapangan, seragam, atau biaya turnamen akan menjadi tanggung 
jawab siswa. Siswa homeschool mempunyai kesempatan yang sama dengan siswa lainnya dalam tim. Jika 
tim perlu mengurangi jumlah pemain, maka yang akan lebih dulu dikurangi adalah siswa homeschool. 
 
Pekerjaan Rumah (PR) 
PR adalah upaya untuk memperkuat pembelajaran, memberikan latihan, dan mengajar siswa tanggung 
jawab dan kebiasaan belajar yang baik, diberikan sesuai dengan tingkat kelas siswa. Orangtua tidak 
diijinkan mengerjakan PR untuk anak-anak mereka, tetapi orangtua membantu siswa dengan menyediakan 
waktu, tempat, dan suasana yang kondusif untuk belajar dan konsentrasi. PR yang tidak diselesaikan akan 
berdampak negatif pada nilai.  
Sebagai orang tua, Anda dapat mengikuti perkembangan anak Anda dengan menggunakan saran-saran di 
bawah ini: 

 Periksa tugas harian untuk memastikan bahwa anak Anda menyelesaikan semua pekerjaan dan 
mempersiapkan diri untuk ujian. 

 Periksa pekerjaan rumah anak Anda memeriksa kemungkinan kesalahan atau kecerobohan. PR 
berfungsi untuk menyegarkan kembali pelajaran yang di dapat di dalam kelas. Jika dilakukan 
sembarangan, anak tidak akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut. 

 Selalu perhatikan perubahan sikap anak Anda. Sikap putus asa, cemas, masalah rumah, 
pemberontakan, dan kemalasan mempengaruhi kemajuan akademis anak anda 

 Jika, untuk alasan apapun, Anda memiliki masalah tentang perilaku anak Anda atau kemajuan 
akademik, silahkan membuat janji dengan guru anak Anda untuk mengadakan rapat. Jika anda 
perlu bertemu dengan beberapa guru, Anda dapat meminta rapat guru dengan menghubungi 
Guidance Counselor. Ini akan memungkinkan Anda untuk berbincang dengan beberapa orang 
yang terlibat dalam usaha kemajuan anak Anda dalam waktu bersamaan.  

Siswa diharapkan menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari di sekolah, kecuali siswa dan guru memiliki 
perjanjian bahwa pekerjaan dapat dilakukan setelah sekolah atau di rumah. Sementara guru memberikan 
tugas sejelas mungkin, siswa bertanggungjawab untuk mengerti dan menyelesaikannya. Tugas pekerjaan 
rumah diberikan untuk persiapan, latihan, dan, proyek. Siswa elementary dianjurkan untuk menyediakan 
waktu 10 menit per hari per grade (contoh grade 1: 10 menit, grade 2: 20 menit, dst untuk mengerjakan 
mengerjakan PR ditambah membaca. Waktu ini tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk mata pelajar 
khusus, namun demikian guru harus dapat menentukan durasi waktu yang tepat yang dibutuhkan dalam 
pengerjaan pekerjaan rumah sesuai dengan usia. Guru elementary diminta untuk tidak memberikan tugas 
selama akhir pekan atau libur sekolah. Siswa yang mengambil kelas AP dan Honor harus mempersiapkan 
diri untuk mendapatkan tugas yang lebih banyak daripada kelas regular. 
 
Layanan Makan Siang 
Pelayanan makan siang di BAIS adalah program nir-laba yang diperuntukkan bagi komunitas sekolah. 
Tujuan dari program ini adalah untuk menyediakan makanan yang yang bergizi dan seimbang dengan 
harga yang memadai. Sebelum awal bulan, menu setiap hari di bulan berikutnya akan diberikan kepada 
para siswa. Orang tua dan siswa dapat memilih hari apa saja mereka akan membeli makan siang di sekolah. 
Order makan siang tersebut harus dikembalikan pada tanggal batas akhir yang tercantum dalam formulir 
bersama dengan pembayaran dengan uang pas. Perubahan dan pengembalian tidak dapat dilakukan kecuali 
dikarenakan alasan sakit dalam jangka panjang atau situasi darurat. Anak-anak diperbolehkan untuk 
membawa makan siang sendiri (bukan makanan yang harus disimpan di lemari pendingin). Mereka harus 
membawa sendiri serbet, sedotan, dan peralatan yang mereka butuhkan. Petugas akan menyediakan air 
panas jika dibutuhkan. Kami menyediakan microwave yang dapat digunakan para siswa untuk 
menghangatkan makanan. 
 
Kartu Pengenal lihat juga Tamu 



Bandung Alliance Intercultural School                                                                                                         Changing Tomorrow Today 

 

Page 31 of 47                                                                    2017-2018 BAIS Parent / Student Handbook (Bahasa)  

Selain staff BAIS dan siswa, tidak seorang pun diijinkan untuk berada di area BAIS. Berikut klasifikasi 
kartu pengenal  
 1. Orangtua Siswa 
 2. Sopir 
 3. Pembantu/Pengasuh 
 4. Tamu 
 5. Pembantu staff BAIS 
Semua sopir dan pengasuh/pembantu diharuskan menempelkan foto mereka pada kartu pengenal mereka. 
Orang tua Siswa bertanggung jawab untuk menyediakan photo terbaru dengan ukuran 2cm x 3cm. Setiap 
kartu pengenal dilengkapi dengan scanning barcode untuk mempermudah pihak sekolah untuk mengetahui 
siapa saja orang yang ada di area sekolah. Kartu pengenal tersebut selalu dikalungkan selama ada di area 
sekolah. Bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan ini tidak akan diijinkan untuk tetap berada di 
lingkungan sekolah, dan mereka akan dilaporkan kepada pimpinan sekolah. Kartu pengenal hanya berlaku 
pada tahun ajaran sekarang. 

 Kartu Pengenal yang Tertinggal 
Jika orang tua Siswa, sopir, dan pembantu, dan pembantu staff sekolah lupa membawa kartu pengenal 
mereka, mereka harus mengisi formulir “I forgot My ID Tag Report” di kantor security dan mereka 
akan mendapat kartu pengenal sementara dan hanya berlaku satu kali kunjungan. Laporan tersebut 
harus diisi sendiri oleh orang tua Siswa, sopir, dan pembantu, dan pembantu staff sekolah 
bersangkutan. 
 Kartu Pengenal yang Hilang 
Jika orang tua Siswa, sopir, dan pembantu, dan pembantu staff sekolah menghilangkan kartu pengenal 
mereka, maka mereka perlu mengisi formulir “Lost ID Tag Report” di kantor keamanan BAIS, dan 
mereka akan mendapatkan kartu pengenal sementara yang berlaku hanya untuk sekali kunjungan. 
Untuk setiap kartu pengenal yang hilang, sekolah akan mengenakan biaya Rp.25.000. Jika orang yang 
sama menghilangkan kartu sebanyak tiga kali dalam satu tahun ajaran, maka pihak sekolah akan 
mengirimkan surat pemberitahuan untuk orang tua Siswa, dan selanjutnya akan mengenakan biaya 
Rp.50.000 untuk setiap kartu pengenal yang hilang. Formulir laporan ini harus diisi sendiri oleh yang 
bersangkutan. 

 
IISSAC: Lihat Kegiatan 
BAIS merupakan anggota dari IISSAC (the Indonesian International Small School Activity Conference) 
dengan misi “mempromosikan hubungan erat antara sekolah-sekolah internasional melalui kegiatan 
olahraga persahabatan dan kegiatan yang menunjang pembangunan karakter.” 
 
Peraturan mengenai supporter IISSAC 
Siswa dapat diijinkan untuk menjadi supporter IISSAC selama ketidakhadiran mereka belum mencapai 
kuota 10 hari absen per semester. Bagi siswa yang pergi sebagai supporter tanpa orangtua mereka harus 
menemui kepala sekolah untuk menandatangani perjanjian suporter. Suporter tidak diperbolehkan pergi 
bersama dengan tim dan perjalanan mereka di luar tanggung jawab BAIS dan guru pendamping. Namun 
demikian supporter tetap harus mentaati semua peraturan yang berlaku di BAIS selama dalam perjalanan 
dan acara IISSAC. JIka pada saat menjadi supporter mereka melanggar perjanjian yang telah 
ditandatangani, maka mereka tidak lagi diijinkan untuk menyaksikan pertandingan tanpa disertai oleh 
orangtua mereka. 
 
Kamus di dalam kelas:  BAIS telah membuat peraturan ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan kamus 
bahasa dari kemungkinan menggunakannya untuk mencontek dalam mengisi ulangan atau kuis. Kamus 
elektronik dilarang digunakan dalam tes atau tes. Setiap ruang kelas memiliki beberapa kamus Indonesia –
Inggris dan Korea-Inggris yang dapat digunakan para siswa bila perlu. Peraturan lain, panduan, atau ijin 
dalam hal penggunakan benda elektronik dalam kelas akan diputuskan oleh guru kelas berdasarkan bahan 
pelajaran 
 
Terlambat Menyerahkan Tugas 
Siswa akan mendapatkan satu hari untuk setiap hari absen mereka untuk mengerjakan tugas yang belum 
diselesaikan. Jika siswa gagal untuk mengerjakannya, maka sekolah akan memberlakukan berikut ini  
 
Untuk siswa secondary: Masing-masing guru mempunyai peraturan masing-masing untuk tugas yang 
mereka berikan, Beberapa guru akan mengurangi poin untuk setiap tugas yang terlambat diserahkan, Yang 
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lain akan menggunakan konsekuensi progresif untuk seetiap keterlambatan tuas. Silahkan membaca aturan 
masing-masing guru mengenai penyerahan tugas di salam PowerSchool Learning 
 
Untuk siswa elementary: Siswa masih dapat menyerahkan tugas walaupun melewati batas waktu untuk 
mendapatkan kredit penuh. Namun demikian guru akan mencatat keterlambatannya dalam nilai mengenai 
sikap. 

 Siswa yang tidak bisa menyerahkan tugas setelah melewati batas waktu, walaupun telah 
diingatkan, diwajibkan untuk menyelesaikan tugas tersebut pada waktu yang telah diberikan (pada 
saat istirahat atau makan siang), atau sesudah jam sekolah. Tugas tersebut akan dinilai atas dasar 
hasil pengerjaan tugas pada waktu tersebut. 

 Guru akan mencatat I (Incomplete) di rapor untuk semua tugas yang belum dikerjakan atau tidak 
dapat dikerjakan siswa. Namun guru akan berusaha semaksimal mungkin agar siswa mengerjakan 
semua tugas dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

 
Program ELD  

 Seorang siswa dapat berada dalam program ELD paling lama 3 tahun. Dalam tahun ketiga, siswa 
akan mendapatkan tes pada akhir semester 1 untuk melihat kemajuan kemampuan berbahasa 
Inggris mereka. Jika siswa tersebut lulus dalam tes WIDA, maka mereka tidak perlu meneruskan 
program ELD mereka pada semester 2. Siswa yang tidak lulus dalam tes ini akan dinilai apakah 
mereka dapat meneruskan pendidikan mereka di BAIS untuk tahun ajaran selanjutnya. ELD tidak 
diperuntukan bagi siswa grade 12, maka pada saat siswa masih grade 11, mereka akan 
mendapatkan tes pada bulan Maret. 

 Siswa yang dalam tes SELP mendapatkan nilai sedikit di bawah nilai “proficient” dan atas dasar 
rekomendasi guru yang menyatakan bahwa mereka siap untuk sepenuhnya berada di kelas regular 
tanpa bantuan dapat keluar dari program ELD pada semester 2. Hanya siswa yang telah memasuki 
tahun ketiga di program ELD dan pada tes bulan Maret mendapat nilai sedikit di bawah proficient 
diijinkan untuk mengikuti tes berikutnya pada semester 1, Siswa ELD lainnya harus tetap di dalam 
program selama satu tahun ajaran penuh. 

 Syarat-syarat Writing lab (lihat bagian Writing Lab) 
 

Program ELD di BAIS dimaksudkan untuk menjaga kualitas; memastikan siswa mendapat lingkungan 
yang kondusif dalam pemahaman Bahasa Inggris. Program ini berfungsi untuk memperkecil kesenjangan 
kemampuan bahasa di dalam kelas dan memastikan seluruh siswa dapat dipersiapkan secara utuh menuju 
pendidikan yang lebih tinggi. BAIS menganggap program dilakukan untuk menjaga kualitas sekolah 
sebagai sebuah sekolah internasional. 
 
Siswa yang berhasil lulus tes masuk (tes WIDA) dan hasil tes mereka “mid intermediate” sampai “mid-
proficient” dalam tes WIDA(lihat panduan penerimaan siswa baru dan departemen ELD), maka mereka 
akan diterima di BAIS dengan program ELD. Siswa dengan hasil tes seperti ini harus dapat mengikuti 
kelas-kelas yang mereka ikuti dengan nilai minimal 60% dengan tanpa bantuan tambahan. 
 
BAIS memberikan laporan nilai pertengahan kuartal (minggu ke 5) bagi semua siswa baru dengan program 
ELD. BAIS mengadakan pertemuan untuk memutuskan siswa yang tidak dapat memenuhi nilai 60% untuk 
melihat apakah kendala yang dihadapi siswa tersebut. BAIS akan membuat perencanaan untuk membantu 
siswa tersebut. 
 
Jika pada laporan kuartal pertama siswa tersebut tetap tidak dapat melewati standar 60%, maka BAIS 
memutuskan agar siswa tersebut tidak melanjutkan pendidikan di BAIS pada semester 2 (Januari). 
Orangtua siswa harus mempertimbangkan sekolah lain sebagai alternatif. BAIS memberi kesempatan bagi 
siswa yang dapat mencapai nilai standar 60% pada kuartal 1 namun ingin mendapatkan nilai yang lebih, 
namun demikian BAIS tetap akan mencantumkan kelas ELD dalam transkrip mereka. Semua siswa yang 
ingin mendapatkan nilai lebih baik diminta untuk mengerjakan tugas dengan nilai maksimal 80%. Jika 
dengan berjalannya waktu, siswa bersangkutan tetap mengalami kesulitan untuk mengejar nilai 80%, maka 
BAIS menganjurkan siswa tersebut untuk mencari alternatif sekolah lain 
 
BAIS tidak menerima siswa mulai grade 9 dalam program ELD kecuali mereka masih di semester 1 dan 
hasil tes mereka ada dalam pertengahan proficient dan mendapat nilai baik dalam tes WIDA (lihat 



Bandung Alliance Intercultural School                                                                                                         Changing Tomorrow Today 

 

Page 33 of 47                                                                    2017-2018 BAIS Parent / Student Handbook (Bahasa)  

persyaratan menurut departemen ELD). Semua calon siswa grade 9 dan selanjutnya yang tidak mencapai 
nilai “proficient” dalam Academic Language untuk tes WIDA tidak akan diterima di BAIS. 
 
Untuk menjaga kualitas BAIS, pada tahun ajaran ini BAIS menurunkan batas maksimal siswa dengan 
kemampuan Bahasa Inggris dalam sebuah kelas menjadi 25% untuk setiap kelas mulai grade 2-12. BAIS 
tidak membatasi jumlah siswa dengan kemampuan berbahasa Inggris mahir tanpa melihat 
kewarganegaraan mereka. Batas ELD untuk Kindergarten dan kelas 1 tetap 33%, sedangkan untuk 
preschool 3 & 4, BAIS membatasi 5 siswa. 
 
Tambahan informasi bagi Siswa ELD 
Siswa ELD tidak diijinkan untuk mengambil kelas “Foreign Language”, dan akan dianggap bahwa bahasa 
asing yang mereka ambil adalah Bahasa Inggris. Siswa grade 9 ke atas yang berada dalam program ELD, 
akan mendapat nilai untuk kelas “Foreign Language”. Setelah Siswa ELD keluar dari program ELD, 
mereka dapat mengikuti kelas Mandarin atau Bahasa Indonesia. 
 
Perpustakaan 
Peraturan dan jam pelayanan perpustakaan dapat dilihat di perpustakaan. Siswa diperkenalkan pada situasi 
perpustakaan pada minggu pertama sekolah. Para Siswa diminta untuk membiasakan diri menggunakan 
buku dengan hati-hati. Jika seorang siswa menghilangkan sebuah buku, maka ia akan diminta untuk 
mengganti buku tersebut (harga buku ditambah dengan uang pengiriman) ditambah uang administrasi. 
Petugas perpustakaan akan memberikan tagihan kepada siswa bersangkutan. Bagi siswa yang terlambat 
mengembalikan buku akan dikenai denda sebesar Rp. 500 /hari sejak hari keterlambatan sampai tanggal 
pengembalian maksimal selama dua minggu. Lebih dari dua minggu, maka denda menjadi Rp. 1000 per 
hari sampai dengan tanggal pengembalian. 
 
Jumlah buku yang boleh dipinjam tergantung pada grade siswa. Aturan jumlah buku dan jangka waktu 
peminjaman adalah sebagai berikut: 
Pre School – Kindergarten 1 buku  1 minggu 
Grade 1 – Grade 3  2 buku  1minggu 
Grade 4 – Grade 8  2 buku  2 minggu 
Grade 9 – Grade 12  4 buku  2 minggu 
Guru dan orang dewasa  5 buku  2 minggu 
DVD    3 per keluarga 1 minggu 
 
Loker untuk Secondary 
Semua siswa secondary mendapatkan sebuah loker. Untuk kunci yang hilang akan dikenai biaya sejumlah 
Rp.35.000, dan untuk peminjaman kunci akan dikenakan denda Rp.10.000,-.Loker harus TETAP terkunci 
DENGAN BARANG-BARANG DISIMPAN DIDALAMNYA. Barang-barang siswa yang tidak disimpan 
di dalam loker akan diamankan oleh guru atau petugas keamanan dan disimpan di tempat kantor kepala 
sekolah. Siswa akan didenda untuk barang-barang yang disita. Sekolah selalu memeriksa loker secara 
berkala. BAIS tidak bertanggung jawab untuk setiap barang siswa. Setiap siswa yang membuka loker 
siswa lain tanpa ijin akan dikenai sanksi.  
 
Barang Milik Pribadi/Lost and Found 
Sekolah tidak bertanggung jawab atas semua barang milik pribadi yang tergeletak begitu saja di dalam area 
sekolah. Buku, Alkitab, dompet, pakaian, dan benda berharga lain yang tergeletak begitu saja dan 
ditelantarkan akan diambil dan disimpan di penyimpanan lost and found di pos satpam. Pada setiap akhir 
triwulan semua barang yang masih berada di dalam lemari “lost and found” akan menjadi milik sekolah 
atau dibuang. 
 
Pengerjaan Tugas Susulan 
Terlambat Menyerahkan Tugas 
 
Kelas Mandarin untuk Elementary & Middle School 
Bagi siswa elementary dengan kemampuan berbahasa Inggris “proficient” dapat mengikuti kelas Mandarin 
atau Bahasa Indonesia. Siswa dapat juga mengambil kelas Bahasa sebagai kelas tambahan sebanyak dua 
kali seminggu. Siswa Middle School dapat mengambil kelas Mandarin and Bahasa Indonesia sebagai kelas 
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tambahan, walaupun tidak diwajibkan. Siswa ELD tidak diperbolehkan mengikuti kelas Mandarin sampai 
siswa tersebut mencapai “proficient” dalam bahasa Inggris dan keluar dari ELD. 
 
Ujian Nasional 
BAIS mempersiapkan siswa untuk dapat mengikuti pendidikan di negara-negara berbahasa Inggris, karena 
itu kami tidak secara khusus mempersiapkan siswa untuk dapat mengikuti Ujian Nasional, namun BAIS 
akan memfasilitasi siwa yang berminat (atau diharuskan) mengikuti Ujian Negara. Jika anda merencanakan 
putra putri anda untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia, BAIS bukan merupakan tempat yang tepat 
karena kami memberikan kelas bahasa Indonesia sebagai kelas pilihan dan tes yang kami berikan 
disediakan oleh Collegeboard (www.collegeboard.com). Tes-tes tersebut antara lain AP, PSAT, dan SAT. 
Siswa dari semua tingkatan mengikuti tes Measures of Academic Progress (MAP) untuk standarisasi 
penilaian dibandingkan dengan sekolah lain di Amerika. 
 
Kelas Online 
Kelas online dapat menjadi tambahan pendidikan yang luar biasa bagi siswa. Sewaktu-waktu BAIS dapat 
menawarkan/mengharuskan kelas online dengan tanpa mengenakan biaya tambahan. Siswa yang berminat 
untuk mengikuti kelas online dan ingin memasukkan nilai kelas online dalam transkrip harus mengajukan 
surat permohonan terlebih dahulu. Siswa harus mengajukan permohonan untuk kelas tersebut melalui 
Guidance Counselor. Kelas yang tersedia dapat disesuaikan dengan jadwal kelas siswa dan tidak dapat 
dilakukan dengan “belajar mandiri”. Siswa yang memutuskan untuk mengambil kelas-kelas online sebagai 
tambahan (dari Northstar, BYU, North Dakota, dll) harus membayar biaya ekstra diluar uang sekolah 
regular, dan siswa bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengaturan waktu dan pengerjaan tugas untuk 
kelas online yang mereka ambil. Staff BAIS dapat berugas sebagai pengawas dalam setiap tes kelas online. 
Setelah orangtua siswa mendapatkan daftar nilai dari kelas tersebut, maka staff registrar untuk dimasukkan 
ke dalam transkrip sebagai “Outside Credit”. BAIS hanya akan membayar kelas online jika kelas tersebut 
berhubungan dengan persyaratan kredit kelulusan sementara siswa bersangkutan tidak dapat mengikuti 
kelas tersebut karena ketidaksesuaian jadwal (berlaku juga untuk siswa pindahan). 
 
Outside Credit (Kredit diluar Kelas Reguler) 
Siswa BAIS mulai grade 9 – 12 dengan seijin kepala sekolah (melalui guidance counselor) dapat 
mengambil kelas di luar jam sekolah. Kelas tersebut harus memiliki pengajar, silabus yang bersertifikasi, 
laporan 60 jam kelas (“scope and sequence”) dan nilai yang akan diberikan pengajar. Penjelasan lengkap 
(berisi nilai, berapa jam kelas diberikan, dan nama kelas) dikirim ke registrar BAIS melalui guidance 
counselor. Nilai kelas tersebut (dengan kode OC atau Outside Credit) akan muncul di transkrip. Setelah 
nilai tersebut tertera di transkrip, nilai tersebut tidak bisa diubah/dihilangkan. Nilai yang didapat siswa 
untuk kelas tersebut tidak akan tergambar dalam IPK BAIS. 
 
PACE: Parents Active in Children’s Education 
Tujuan keberadaan PACE adalah untuk mendukung pertumbuhan siswa Bandung Alliance Intercultural School 
melalui keterlibatan para orang tua Siswa dan dukungan staff, dan untuk menguatkan koordinasi dan 
komunikasi antar orang tua, Siswa, dan staff untuk mendorong dan mendukung kegiatan pendidikan dan 
pengembangan lebih jauh atas sumber daya pendidikan yang dimiliki sekolah. 
Sasaran yang muncul dari tujuan ini adalah: 

 Meningkatkan kesejahteraan siswa melalui keterlibatan orang tua. 
 Memberikan dukungan kepada para siswa 
 Memperkuat koordinasi antar orang tua, siswa dan staff. 
 Memfasilitasi komunikasi antar orang tua, siswa, dan staff 
 Pengembangan lebih lanjut atas sumber daya yang dimiliki sekolah 

PACE selalu membuka kesempatan bagi orangtua murid yang berminat untuk menjadi sukarelawan dalam 
PACE. Jika anda berminat silahkan menghubungi koordinator PACE kami. Untuk melihat hal-hal 
mengenai PACE silahkan lihat di akhir buku panduan ini. 
 
Keluhan Orangtua 
Keluhan orang tua Siswa yang ditujukan kepada guru dan kelas harus dibicarakan langsung kepada guru. 
Orang tua dan guru mendiskusikan masalah tersebut untuk menemukan titik temu. Jika orangtua siswa 
merasa tidak nyaman menyampaikan keluhan langsung kepada guru bersangkutan, ia dapat menulis surat 
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keluhan dengan ditandatangani dan diserahkan kepada guru atau dengan pertemuan disertai oleh pimpinan 
sekolah 
Jika dalam pembicaraan tersebut, tidak ada titik temu maka orang tua siswa dapat berbicara dengan 
pimpinan sekolah. Masalah yang berhubungan dengan sosial dan emosi siswa harus dibicarakan dengan 
pimpinan sekolah. Masalah yang berhubungan dengan pembayaran uang sekolah dibicarakan di kantor 
keuangan. Jika orang tua siswa mempunyai keluhan mengenai kepala sekolah, maka mereka harus 
menyampaikan langsung pada kepala sekolah. Jika penyelesaian yang dilakukan tidak memuaskan maka 
mereka dapat mengadakan pertemuan dengan DAC 
 
Parkir - Pengantaran  dan Penjemputan Siswa 
Kendaraan tamu dan orangtua dilarang diparkir di dalam area skeolah. Berikut prosedur pengantaran dan 
penjemputan Siswa: 

 PENGANTARAN: BAIS membuka pintu gerbang untuk pengantaran dari jam 7:15 – 7:50. Mobil 
yang diijinkan masuk ke dalam kampus adalah mobil yang memiliki stiker BAIS berwarna kuning 
dan biru. Siswa harus keluar dari mobil dari sebelah kiri untuk menghindari mobil yang sedang 
berjalan. Sopir harus segera membawa mobil keluar setelah menurunkan siswa. Jika sopir tidak 
masuk ke area BAIS, maka mereka harus memarkir mobil di luar area BAIS, di sisi kiri jalan raya, 
dan sopir dan harus melapor dulu ke SATPAM sebelum memasuki area BAIS. Pembantu dan 
orangtua siswa tidak perlu turun dari kendaraan bersama anak, tapi turun di tempat SATPAM 
untuk menscan kartu mereka sebelum masuk area BAIS. Harap untuk berjalan di area yang 
ditandai. SATPAM menjaga laju kendaraan untuk tidak terhenti, maka orangtua dan pembantu 
bisa berjalan ke tempat SATPAM untuk discan dan berjalan ke gedung. 

 PENJEMPUTAN: BAIS menyediakan 2 stiker mobil (kuning dan biru). Stiker kuning digunakan 
untuk orangtua siswa elementary (dan kakak/adik) yang dijemput antara jam 14.45 – 15.00. Mobil 
dengan stiker kuning diperbolehkan untuk parkir di sebelah kiri jalan raya setelah jam 14.30. 
Gerbang dibuka jam 14.30 dan mobil diijinkan masuk dan antri untuk menjemput dengan sopir 
tetap di dalam mobil. Dari jam 14.30 – 15.05 kendaraan dengan stiker kuning bisa masuk untuk 
menjemput. Siswa menunggu mobil mereka dekat teras sekolah bersama guru. Sopir harus 
menempelkan nama siswa yang dijemput di jendela depan sebelah kiri. Siswa secondary 
bertanggung jawab untuk jemputan mereka. Semua siswa elementary akan dijemput oleh orang-
orang yang namanya terdaftar dalam ijin penjemputan. Formulir ijin tersebut diisi dan 
dikembalikan ke kantor BAIS paling lagi pada akhir minggu pertama tahun ajaran. Orangtua siswa 
dapat mengijinkan anak-anak mereka untuk pulang sendiri. Siswa yang pulang sendiri dan 
dijemput paling lambat jam 15.00 telah meninggalkan kampus BAIS. Orangtua siswa dapat 
menginformasikan perubahan apapun mengenai penjemputan dengan menelepon kantor paling 
lambat jam 14.30. Siswa yang hingga jam 15.00 belum dijemput akan dibawa oleh guru untuk 
diawasi oleh staff hingga dijemput. Orangtua akan dikenakan denda keterlambatan 
Rp.50.000/setengah jam. Orangtua siswa akan menerima 2 kali toleransi sebelum dikenai denda. 
Denda akan ditagihkan di akhir bulan. Denda keterlambatan untuk preschool dikenakan mulai jam 
11.00, dan untuk half day dikenakan mulai jam 11.45. 

 Kendaraan dengan stiker biru harus parkir dan menunggu siswa di jalan raya setelah gerbang 
sekolah sebelah kiri dan siswa akan berjalan kaki menuju mobil. Bagi siswa yang mengikuti kelas 
tambahan, mobil jemputan tiba di dekat area BAIS jam 15.30 atau parkir di area lain sebelum jam 
tersebut. Di saat hujan, mobil dengan stiker biru bisa masuk ke area BAIS untuk menjemput siswa 
pada jam 15.05 WIB (setelah mobil dengan stiker kuning meninggalkan area BAIS). Pada saat 
hujan, pintu gerbang akan dibuka SATPAM sampai jam 15.45 WIB.  

 Guru atau asisten guru bersama dengan para siswa menunggu di dekat teras gedung memastikan 
siswa dijemput oleh sopir mereka. Jika siswa yang dijemput belum siap maka kendaraan harus 
keluar area BAIS dulu lalu masuk lagi agar tidak menahan antrian. 

 
PE Flu atau Test Flu (lihat Absensi) 
 
Kelas Olah Raga BAIS 
Kelas Olahraga (PE) adalah bagian integral dari pendidikan dan siswa diharapkan mengikutinya dengan 
disiplin. Tujuan PE adalah untuk menanbahkan pola hidup sehat dan bugar. Siswa tidak perlu menjadi 
yang terbaik atau selalu menang sepanjang waktu untuk menikmati olahraga. Jika untuk alasan apapun 
siswa tidak mampu berpartisipasi dalam aktivitas fisik saat istirahat atau pelajaran olahraga, mereka harus 
memberikan surat dari orangtua. Surat tersebut harus mencantumkan alasannya, dan harus disertai dengan 
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surat dari dokter jika siswa tidak boleh melakukan aktifitas fisik dalam jangka waktu lama. Selama 
pelajaran olahraga, siswa harus mengenakan seragam olahraga yang dapat dibeli di sekolah, selain itu 
siswa harus mengenakan sepatu olahraga dengan kaos kaki. Siswa dapat berganti baju pada saat istirahat 
atau makan siang. 
 
Penggunaan alat elektronik pribadi 
Untuk meminimalisir gangguan dalam lingkungan belajar dan untuk meningkatkan komunikasi dan diskusi 
antar Siswa dan guru, Siswa diminta untuk tidak menggunakan benda-benda electronik seperti game, HP, 
pager, radio, CD player, MP3, Ipods, earphone, dll selama jam sekolah. Siswa dapat menggunakannya 
setelah jam sekolah. Jika siswa melanggar peraturan ini maka pihak sekolah akan menyita benda-benda 
tersebut. Sekolah tidak bertanggung jawab dalam penggantian kerusakan dan kehilangan atas barang-
barang sitaan.  
 
Telephone: lihat Handphone 
 
Pra-registrasi untuk kelas grade 9 -12 
Di akhir April, setelah tes MAP, BAIS akan membuka pendaftaran kelas untuk siswa grade 9 untuk tahun 
ajaran mendatang. Siswa akan diberikan Student Planner (Katalog yang berisi penjelasan kelas), 
Persyaratan kelulusan, dan Formulir Pre-registration. Untuk AP dan Honors, siswa harus memenuhi syarat 
untuk dapat mengikuti kelas tersebut (lihat Student Planner). Siswa College Bound harus mencapai 28 
kredit. Tugas staff guidance counselor adalah memberi saran kepada para siswa dalam memilih kelas yang 
paling tepat bagi mereka dalam persiapan ke universitas. Tanggung jawab utama dalam pemilihan kelas 
dan pemenuhan syarat kelululusan terletak pada orangtua siswa.  
 
Berikut adalah pertanyaan yang sering muncul mengenai pendaftaran kelas-kelas 9-12: 
 
1. Apakah kita wajib mengambil kelas Bible? Ya, kelas Bible wajib diambil selama siswa di high school. 

Siswa pindahan tidak perlu mengambil kelas susulan untuk Bible walaupun di sekolah sebelumnya 
mereka tidak mendapat kelas Bible. Walaupun Bible adalah kelas wajib tapi akan tertulis sebagai kelas 
pilihan dalam daftar syarat kelulusan.   

 
2. Berapa tahun kita wajib mengambil kelas bahasa asing? Seorang siswa wajib mengambil kelas bahasa 

asing yang sama selama dua tahun. Bagi siswa yang diharuskan untuk mengikuti kelas ELD, maka 
kelas tersebut akan dihitung sebagai kelas bahasa asing. Banyak universitas yang mempersyaratkan 
siswa untuk mengikuti kelas “Foreign Language” selama 3 tahun; pastikan anda memperhatikan 
persayaratan pendafttaran universitas yang diminati. 

 
3. Apa yang diwajibkan dalam art? BAIS menyediakan beberapa pilihan kelas Art. Siswa dapat 

menggabungkan “performing arts” dan “Visual Art” untuk dapat mencapai 1 kredit.  
 
4. Bagaimana saya memilih kelas pilihan “Social Studies”? BAIS diwajibkan untuk memberikan kelas 

pilihan Sejarah Indonesia/kewarganegaraan bagi Siswa berkewarganegaraan Indonesia. Siswa 
berkewarganegaraan Amerika wajib mengambil kelas American Government atau Economics (atau 
mengikuti kelas Indonesian History/Government).  

 
5. Apa yang diwajibkan dari kelas Komputers? Siswa BAIS wajib mengambil Komputer Applications 

dalam tahun ke 9 dan dalam semester kedua mereka bisa memilih Web Design, Yearbook atau EXCEL 
Model Processing. Total kredit yang harus dicapai adalah 1 kredit. 

 
6. Apa perubahan dalam persyaratan kredit untuk kelas mata pelajaran olah raga (PE)? PE tetap kelas 

dengan kewajiban 1 kredit, tapi bagi siswa yang mengambil 2 kali IISSAC selama high school 
diperbolehkan hanya mengambil 0.5 kredit dan bisa mengambil kelas pilihan lainnya setelah mengisi 
“PE Waiver”. Semua siswa harus mengambil minimal 0.5 kredit untuk kelas PE.  

 
7. Apakah saya bisa mengambil “study hall” atau posisi “asisten guru”? Study hall dan asisten hanya bisa 

diambil oleh grade 11 dan 12. Kami membatasi 1 kredit selama dua tahun. Posisi asisten yang tersedia 
termasuk untuk office, klinik, dan perpustakaan. Untuk mendapatkan posisi ini, siswa harus 
mendaftarkan diri ke konselor, mengikuti wawancara dan disetujui oleh guru bersangkutan. 
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8. Apakah saya memperoleh kredit high school untuk Algebra 1 di grade 8? Algebra I di grade 8 dihitung 

sebagai kelas high school dan akan dimasukan ke transkrip jika siswa melanjutkan di BAIS. Kelas 
tersebut tidak akan tercantum dalam transkrip bagi siswa pindahan, tapi jika mereka lulus dari kelas 
tersebut, mereka dapat mengambil kelas Geometry (grade 9) dan Algebra II (grade 10) 

 
9. Bagaimana jika saya ingin mengganti kelas pada awal tahun ajaran? Siswa mempunyai kesempatan 

lima hari pertama setiap semester untuk mengganti kelas. Setelah hari keenam dalam setiap semester, 
siswa tidak bisa mengganti kelas karena sekolah telah mempersiapkan grade book dan pelajaran telah 
berlangsung. Perubahan dari kelas AP dan honor ke kelas regular dapat dilakukan setelah pertemuan 
orangtua dengan guru, siswa, konselor, dan kepala sekolah. 

 
10. Apa yang terjadi jika saya ingin mengundurkan diri dari sebuah kelas di pertengahan semester? Siswa 

yang ingin mengundurkan diri dari sebuah kelas setelah hari keenam dalam semester tersebut akan 
mendapatkan WF (nilai F) pada transkrip mereka yang akan berpengaruh pada IPK mereka. 

 
11. Bagaimana jika saya ingin mengulang kelas supaya mendapat nilai lebih baik? Siswa bisa mengulang 

kelas untuk memperbaiki nilai tapi kedua nilai yang diraih tetap akan tercantum dalam transkrip. Nilai 
yang kedua (walaupun lebih rendah) akan dihitung dalam IPK. Nilai yang didapat pertama tidak akan 
diperhitungkan dalam IPK tapi masih tercantum untuk menjadi pertimbangan untuk perguruan tinggi. 

 
12. Jika saya keluar dari BAIS tiga minggu sebelum semester berakhir, apakah saya masih mendapatkan 

nilai? siswa yang keluar saat semester sedang berjalan akan mendapatkan nilai per tanggal ia keluar 
(bukan nilai akhir). Siswa bisa mendapatkan kredit dari BAIS saat ia keluar hanya jika ia keluar dalam 
10 hari terakhir sekolah. Siswa tidak bisa mengambil tes akhir lebih awal dan jika siswa tidak bisa 
mengikuti tes akhir, mereka bisa tes susulan 10 hari sekolah (jika tidak mengikuti tes akhir, maka akan 
tercantum “incomplete”). Siswa dapat berbicara dengan konseling/registrar untuk informasi lebih 
lanjut mengenai nilai saat keluar dari BAIS  

 
13. Bagaimana jika saya ingin mengganti kelas setelah pre-registrasi tapi sebelum sekolah dimulai atau 

sebelum hari kelima dalam semester? Maksimal sampai hari kelima, siswa yang ingin mengganti kelas 
setelah melakukan pre-registrasi diijinkan untuk mengganti kelas setelah berdiskusi dengan konselor. 
Orangtua akan diberitahukan mengenai perubahan ini, karena terkadang siswa ingin mengubah kelas 
hanya karena faktor teman. 

 
14. Bisakah saya mendapat kredit dari luar sekolah BAIS? Kami menyebutnya “Outside Credit” dan kami 

akan menerima kredit tambahan jika kredit mata pelajaran tersebut berasal dari guru yang bersertifikasi 
dari sekolah terakreditasi. 

 
15. Apakah dengan yang dimaksud dengan jam tambahan, dan bagaimana kelas tersebut berjalan? Kami 

menyediakan beberapa kelas setelah jam sekolah untuk mendapatkan kredit. Jam tambahan merupakan 
pilihan (kecuali untuk kelas “Writing Lab” untuk siswa yang wajib mengambilnya), dan jika siswa 
mengambilnya maka kelas akan memperhitungkan kredit dan mengikuti peraturan seperti kelas 
lainnya. siswa harus menyelesaikan kelas tersebut minimal 1 semester dan jika mereka keluar setelah 5 
hari pertama, maka akan diperhitungkan sebagai WF pada tarnskrip seperti pada kelas lainnya. Kelas 
tambahan ini hanya berdurasi 40 menit (lebih pendek 10 menit dari kelas lainnya) tapi memadai untuk 
60 jam kelas untuk 0.5 kredit atau 120 jam kelas untuk 1 kredit. 

 
16. Bisakah saya mendapatkan hasil “lulus/tidak lulus” bukan nilai berupa huruf? Sekolah dapat 

memberikan nilai hasil “lulus/tidak lulus” untuk Siswa grade 12 yang mengambil kelas pilihan di luar 
kelas regular dan mendapatkan IPK di atas 4.0 untuk kelas AP. Kategori ini termasuk kelas di luar 
kampus BAIS (seperti Sea Tribes dan See Alaska) dan kelas-kelas tambahan. BAIS tidak 
menginginkan siswa grade 12 yang berprestasi dirugikan karena kelas-kelas tersebut karena nilai A 
akan memberikan nilai lebih rendah dalam IPK mereka. Karena itu kami memutuskan untuk memberi 
nilai lulus/tidak lulus untuk situasi seperti ini. 

 
17. Apakah arti grade 12 penuh waktu? Siswa grade 12 harus mengambil 6 hingga lebih kelas per 

semester. Mereka wajib mengambil kelas Bahasa Inggris dan Bible. Artinya mereka mempunyai dua 
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kelas wajib dan 4 atau lebih kelas utama tanpa melihat nilai mereka yang telah memenuhi syarat 
kelulusan. 

 
18. Apakah universitas memperhatikan senioritas untuk grade 12: Berikut yang kami kutip dari 

International School of Beijing’s Handbook, “SENIORITAS ---Sikap dan nilai yang kurang baik 
selama semester kedua dapat berakibat kurang baik bagi siswa itu sendiri bahkan setelah diterima di 
universitas. BAIS berkewajiban untuk mencatat setiap perubahan kemajuan akademis siswa untuk 
mempertahankan kerja keras siswa. Setelah kelulusan, sekolah akan mengirimkan transkrip akhir dan 
rapor ke universitas pilihan siswa. Universitas akan mempertanyakan siswa mengenai nilai yang 
kurang dari saat anda diterima mengakibatkan ditolaknya penerimaan siswa sebagai mahasiswa baru. 
Reputasi BAIS di kalangan universitas telah dibangun dengan hati-hati. Karena itu penting bagi kita 
untuk menjaga kepercayaan tersebut. Universitas mengharapkan counselor untuk melaporkan hal-hal 
yang mencurigakan, pelanggaran pada aturan sekolah, nilai yang turun drastis, dll hingga saat 
kelulusan. BAIS mengharapkan bantuan siswa untuk menghindari situasi seperti ini. 

 
Prosedur Penjemputan Siswa Elementary 
Semua siswa elementary (Preschool sampai Grade 5) harus dijemput oleh orang yang namanya telah ditulis 
oleh orang tua siswa dalam data penjemputan. Prosedur ini tidak berlaku untuk siswa secondary (grade 6 -
12). Formulir data penjemputan ini wajib diisi untuk siswa preschool yang dijemput pukul 10.45 dan siswa 
elementary lainnya (preschool siang sampai grade 5) yang dijemput pada pukul 14.45. Formulir tersebut 
harus diisi oleh orang tua siswa dan dikembalikan ke front office pada minggu pertama sekolah. 
Orang tua siswa dapat mengijinkan anaknya untuk pulang sendiri jika rumahnya dekat dengan sekolah, 
tapi mereka tetap harus menyatakannya secara tertulis dalam formulir tersebut. Siswa yang pulang sendiri 
harus telah meninggalkan area sekolah pada pukul 15.00. Siswa dapat dijemput dari kelas pada pukul 
14.45. Siswa yang belum dijemput hingga jam 15.00. Untuk setiap perubahan, orangtua menghubungi 
front office dan menginformasikannya sebelum 14.30. Siswa yangtidak dijemput hingga jam 15.00 akan 
dibawa oleh guru piket ke ruang penjagaan anak-anak staff dan akan dikenakan biaya 50,000. Sekolah 
memberikan kelonggaran hingga dua kali keterlambatan sebelum mengenakan denda. Denda akan 
ditagihkan pada setiap akhir bulan. 
 
Prosedur penjemputan untuk orangtua siswa: lihat Parkir 
 
Progress Report 
Selain orangtua siswa dapat melihat nilai siswa setiap saat, pada pertengahan kuartal, sekolah akan 
mengingatkan orangtua untuk melihat perkembangan anak melalui PowerSchool 
 
Pemanggilan Ke Kantor Kepala Sekolah 
Hampir semua masalah disiplin dapat dan harus ditangani oleh guru. Dalam situasi yang ekstrim, guru 
dapat memberitahukannya pada kepala sekolah. Jika seorang guru mengirim siswa untuk menghadap 
kepala sekolah, ia harus mengisi REFERRAL FORM dan menghubungi orang tua untuk menjelaskan 
situasi disipliner. Sekolah akan menginformasikan orangtua melalui hal tersebut setelah dicatat di 
POWERSCHOOL. Untuk setiap tindakan yang memerlukan intervensi seorang pimpinan sekolah, rujukan 
harus diberikan terlebih dahulu (kecuali dalam situasi darurat), dan pimpinan sekolah juga akan memanggil 
orang tua membahas masalah tersebut selain pemberitahuan melalui telepon. 
 
PowerSchool 
BAIS menerapkan sistem manajemen sekolah yang dinamakan PowerSchool. Program ini menyediakan 
fasilitas lengkap untuk informasi nilai, kehadiran, dan tugas. Para guru diwajibkan untuk menggunggah 
data terbaru setiap Senin pertama dan ketiga dalam setiap bulannya dan dalam pertengahan kuartal. 
 
Rapor  
Rapor siswa dikeluarkan setiap triwulan dan dibagikan pada hari Jumat setelah kuartal tersebut berakhir. 
Buku rapor dan dokumen sekolah hanya diberikan jika siswa tidak memiliki tunggakan apapun. 
 
Tinggal Kelas: Lihat Pengulangan Kelas 
 
Mengulang Kelas 
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Lower Elementary: Memiliki nilai N, U, atau I di 50% atau lebih standard Language Arts (diikuti 
pertimbangan hasil tes MAP dan masukan dari guru. 
Upper Elementary: Memiliki nilai N, U, atau I di 50% atau lebih standard di dua mata pelajaran utama 
(misalnya Math, Science, Social Studies, Language Arts, atau Bible diikuti pertimbangan hasil tes MAP 
dan masukan dari guru). 
Middle School: Akumulasi dari 12 atau lebih poin akademis dalam satu tahun ajaran. Jika hal tersebut ada 
kemungkinan akan terjadi maka sekolah akan memanggil orangtua siswa untuk membicarakan hal tersebut. 
High School: Siswa yang gagal dalam satu mata pelajaran harus mengulang kelas tersebut untuk 
mendapatkan kredit sebagai syarat kelulusan. Akumulasi dari 12 atau lebih poin akademis dapat 
mengakibatkan dikeluarkannya siswa tersebut.  
 
Area Sekolah 
Siswa diharuskan selalu berada di area sekolah selama jam sekolah. Siswa dijinkan keluar area sekolah jika 
didampingi orangtua atau atas pemberitahuan orangtua melalui email atau telepon. 
 
Komunikasi dengan Sekolah: lihat Komunikasi 
 
Jam Sekolah 
Kelas untuk TK sampai Grade 12 setiap hari mulai pukul 7.45 pagi sampai jam 14:45. Prasekolah pagi 
dimulai pukul 7.45 pagi sampai 10:45 pagi, dan prasekolah siang dimulai jam 11:45 sampai jam 14:45 
setiap hari. Bagi siswa yang terdaftar dalam kelas tambahan (kelas pilihan dan bahasa Mandarin) mereka 
bisa berada di sekolah sampai jam 15.30. Sekolah bertanggung jawab atas siswa pada jam sekolah saja. 
Pengecualian terhadap kebijakan ini akan dilakukan bagi siswa yang berpartisipasi dalam ektrakurikuler, 
atletik, mendapatkan bantuan tambahan/les, atau dalam hukuman. Orang tua akan diberitahu jika anak 
mereka harus tinggal setelah jam sekolah. Guru berada di sekolah sampai 15:30 setiap hari dan perjanjian 
untuk pertemuan dengan para guru dilakukan sampai paling lambat jam 15:30  
 
Sekolah: lihat Program Akademis di BAIS 
 
Peraturan Penggunaan Kendaraan Sekolah untuk Siswa 
Siswa harus mengikuti peraturan berikut saat dalam kendaraan sekolah: 

 Siswa harus mentaati sopir. 
 Siswa selalu mengenakan tali pengaman bagi penumpang di kursi depan. 
 Siswa selalu duduk rapi dan tidak membiarkan anggota badannya keluar dari kendaraan saat 

kendaraan sedang melaju. 
 Siswa selalu menjaga pintu kendaraan selalu terkunci saat kendaraan sedang melaju. 
 Siswa tidak akan pernah memasuki kendaraan tanpa pengawasan guru dan/atau sopir sekolah. 
 Siswa selalu menjaga kebersihan kendaraan. 
 Setiap pelanggaran atas peraturan di atas akan mengakibatkan siswa tersebut dipanggil untuk 

menghadap kepala sekolah dan mendapatkan sanksi 
 
Wawancara Siswa Grade 12 
Pada bulan Mei, sebelum ujian akhir, grade 12 akan mengikuti wawancara selama 1 jam pelajaran di 
hadapan DAC, guru, dan pimpinan sekolah. Siswa bisa mengundang tamu yang mereka kehendaki. 
Wawancara ini bersifat resmi, karena itu siswa diminta berpakaian resmi, menunjukan portofolio mereka 
mengenai apa yang akan mereka kerjakan di masa mendatang dan menunjukan bahwa mereka layak untuk 
lulus dalam BAIS ESOs (Expected Student Outcomes). 
 
Tes Standarisasi 
Berikut adalah tes yang harus diikuti dalam setiap tahun ajaran:  

 Tes MAP – grade K5 – 12 diberikan dua kali setahun (September dan April) 
 Preliminary Scholastic Aptitude Test (PSAT) – grades 10-11 - diselenggarakan setiap bulan 

Oktober 
 Scholastic Aptitude Test (SAT) – grades 11-12 –Siswa membayar biaya tes dan diadakan di BAIS 

melalui College Board. 
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 American College Test (ACT) – grades 11-12 (pilihan) – Siswa membayar biaya tes dan dikelola 
sepanjang tahun di Jakarta (untuk mengetahui jadwal dan lokasi tes, anda bisa membuka website 
ACT).  

 Brigance Assessment adalag tes yang diberikan pada siswa Preschool. Penilaian ini lebih kepada 
penilaian uji kompetensi  

Hasil tes ini membantu guru dan kepala sekolah untuk menentukan kebutuhan dan desain instruksi untuk 
mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Laporan dikirimkan kepada orangtua. Setiap pertanyaan harus 
diajukan pada kepala sekolah elementary.  
 
Student Council 
Student Council BAIS terdiri dari Siswa grade 9-12. 
Tujuan Student Council: 

 Meningkatkan semangat sekolah dan kesatuan di antara para siswa 
 Memberikan kesempatan pada para siswa untuk belajar kepemimpinan 
 Memobilisasi Siswa untuk berpartisipasi dalam pelayanan 
 Menyediakan kesempatan pada para siswa untuk menyuarakan pendapat mereka pada pihak 

sekolah 
 Memberikan kesempatan pada pimpinan sekolah untuk bekerja sama dengan siswa dan 

menjelaskan keputusan dan peraturan yang diambil sekolah 
Tugas/Tanggung jawab: 
Termasuk tapi tidak terbatas pada daftar di bawah ini: 

 Menyelenggarakan acara seperti konser, pertunjukan bakat, dan kesempatan untuk para siswa 
dalam menunjukkan bakat mereka. 

 Mengorganisir pengumpulan dana 
 Mendukung Program sekolah (atletik, program daur ulang) 
 Mengorganisir ”spirit days” dan ”pep rallies” untuk mengkampanyekan semangat sekolah 
 Mempromosikan kesadaran atas kejadian di lingkungan dan di dunia (seperti penghapusan 

perbudakan, hari bumi) 
 Menyelenggarakan acara doa bagi sekolah, staf, dan siswa sebelum jam pelajaran 
 Mengorganisir acara-acara olahraga seperti rugby, hockey, dan crickcet 
 Menyelenggarakan dan mengadakan acara tahunan/bulanan (game night, movie night, video game 

tournament, banquets) 
 Mendiskusikan dan menyarankan perubahan pada peraturan sekolah 

Dalam beberapa kesempatan, Student Council dapat merencanakan dan mengorganisir acara, juga 
mendiskusikan atau mereformasi sesuatu hal di sekolah yang menjadi perhatian mereka. Hal ini 
memberikan kesempatan pada mereka untuk belajar membuat proposal tertulis, menarik suara publik 
dalam membantu mencari penyelesaian masalah yang terbaik. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai 
Student Council, anda dapat menghubungi penasehat Student Council atau pimpinan sekolah. 
 
Disiplin Siswa: lihat Tindakan Disiplin, Dasar Disiplin, Panggilan Menghadap Kepala Sekolah, Sanksi, 
dan Dikeluarkan dari Sekolah 
 
Kelayakan Siswa dalam Kegiatan Ekstrakurikuler dan Olahraga 
 
Siswa yang Membawa Kendaraan Sendiri 
Siswa yang membawa kendaraan ke sekolah harus mendaftarkan kendaraannya ke kantor sekolah dan 
memberikan informasi yang diperlukan. Kendaraan yang didaftarkan akan mendapatkan stiker yang harus 
ditempelkan di sudut bawah sisi pengemudi. Pendaftaran kendaraan hanya dapat dilakukan oleh orang tua 
atau sopir dengan ijin tertulis dari orang tua siswa. Pendaftaran untuk dua kendaraan pertama untuk satu 
keluarga tidak dipungut uang, untuk tambahan kendaraan berikutnya dikenakan uang 
Rp.10.000/kendaraan. Hanya kendaraan yang memiliki stiker yang diijinkan untuk diparkir di area 
sekolah. Siswa diminta untuk mengendarai kendaraan dengan berhati-hati. Siswa yang membawa motor ke 
sekolah harus menunjukan SIM C dan menginformasikannya ke kantor sekolah. 
 
Pengawasan Siswa: lihat Pengawasan Siswa Setelah Jam Sekolah 
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Staff BAIS bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh siswa BAIS selama mereka berada di area 
sekolah mulai dari jam 7.15 sampai mereka dijemput orangtua masing-masing (elementary) atau saat staff 
meninggalkan sekolah pada jam 15.30 WIB. Lihat Pengawasan Setelah Jam Sekolah, untuk keterangan 
lebih lengkap mengenai siswa secondary setelah jam 15.30 WIB.  
 
Skorsing 
Skors diberikan sebagai sanksi atas: 

 Pemberontakan dan penolakan untuk menerima / belajar dari perilaku/kesalahan sebelumnya  
 Pelanggaran serius di sekolah atau dalam fungsi sekolah lainnya seperti yang dijelaskan di bawah 

“perilaku yang diharapkan dari siswa” 
 Tidak memenuhi tindakan disipliner sekolah 

Skorsing (di dalam dan di luar sekolah) hanya akan dikeluarkan oleh pimpinan sekolah. Skorsing dapat 
diberikan maksimal selama 10 hari. Setelah hari ke sepuluh orang tua dan siswa bersangkutan harus 
menghadap DAC untuk mendiskusikan pilihan pendidikan lainnya. Siswa yang dijatuhi hukuman ISS/OSS 
boleh mengerjakan pekerjaan sekolah, tes, dan ulangan untuk mendapatkan kredit tapi sama sekali tidak 
diijinkan berada di dalam kelas selama mereka di dalam masa hukuman. 
 
Siswa harus meminta tugas dari guru-guru mereka sejak awal. Siswa bisa mendapatkan ulangan atau tes di 
ruangan mereka dengan diawasi oleh seorang staff. Satu-satunya alasan seorang siswa yang mendapatkan 
ISS untuk dapat keluar dari ruangan adalah jika siswa tersebut anggota sebuah tim tugas sekolah dan harus 
bekerja dalam kelompoknya. Guru yang memberi tugas tersebut akan meminta ijin pada pimpinan sekolah 
agar siswa tersebut hadir dalam tugas sekolah tersebut dan siswa bersangkutan harus segera kembali ke 
ruangannya setelah tugas dengan kelompoknya selesai. 
 
Pakaian Renang: Lihat Aturan Berpakaian 
 
Silabus (Secondary) atau Surat Penjelasan Pembelajaran (Elementary) 
Di hari terakhir minggu pertama, guru akan mengirimkan surat pada orangtua siswa (untuk elementary) 
atau silabus (untuk siswa secondary). Berikut ini informasi yang terdapat di dalam surat/silabus tersebut: 

1. Informasi guru termasuk alamat email yang dapat dihubungi 
2. Penjelasan dan tujuan mata pelajaran (untuk secondary) atau nilai kelas 
3. Kriteria penilaian  

 nilai presentase akhir, ujian, PR, dan tugas 
 penerimaan tugas yang terlambat diserahkan dengan konsekuensi yang ada,  

4. Peraturan ketidakhadiran, keterlambatan, dan kredit 
5. Sikap siswa yang diharapkan guru dan konsekuensinya 
6. Unit pelajaran yang akan diajarkan pada siswa 

Silabus tersebut harus ditandatangani oleh orang tua siswa dan dikembalikan ke sekolah sehingga guru 
mengetahui bahwa orangtua telah mendapat informasi yang dibutuhkan. Jika terjadi perubahan silabus 
pelajaran atau penambahan mata pelajaran, maka guru akan membagikan silabus yang baru untuk kembali 
ditandatangani oleh orangtua siswa 
 
Keterlambatan 
Definisi: Semua siswa harus datang tepat waktu dan benar-benar siap untuk mengikuti kelas. Siswa yang 
terlambat ke kelas atau siap yang tidak mempersiapkan diri menerima pelajaran dianggap terlambat. 

 Prosedur: Siswa yang terlambat datang setelah bel harus pergi ke resepsionis (Ibu Retno) untuk 
mendapatkan kertas keterlambatan dan menyerahkannya pada guru mereka. 

 Siswa dari grade P3-G12 yang datang ke sekolah setelah bel pertama harus mendapatkan kertas 
keterlambatan sebelum memasuki kelas. Siswa mendapatkan ijin untuk datang terlambat jika 
memberikan surat atau telepon dari orangtua (merujuk ke alasan-alasan yang memenuhi syarat 
untuk ijin keterlambatan). 

 Jika siswa terlambat karena guru lain, bahwa guru tersebut harus memberikan kartu pass untuk 
ditunjukkan pada guru lainnya.  

 Tiga kali keterlambatan tanpa ijin sama dengan 1 kali ketidakhadiran 
 Siswa yang memiliki catatan keterlambatan dengan ijin, bisa tetap mendapatkan penghargaan 

kehadiran sempurna 
Konsekuensi keterlambatan bagi siswa secondary 
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1. 5 keterlambatan = 1 “detention” pada jam makan siang dan pemberitahuan kepada orangtua melalui 
POWERSCHOOL 
2. 10 keterlambatan = 3 “detention” pada jam makan siang dan pemberitahuan kepada orangtua melalui 
POWERSCHOOL 
3. 15 keterlambatan = 1 hari “suspension” di sekolah 
4. 20 keterlambatan = 3 hari “suspension” di sekolah dan pertemuan dengan orangtua 
5. 25 keterlambatan = pertemuan dengan direktur sekolah, kepala sekolah, dan orangtua siswa 
6. 30 keterlambatan = pertemuan dengan DAC untuk mengemukakan alasan agar tidak dikeluarkan dari 
sekolah 
 
Konsekuensi keterlambatan bagi siswa elementary 
1. 5 keterlambatan = orangtua dihubungi oleh sekolah 
2. 10 keterlambatan = pertemuan orangtua dengan kepala sekolah 
3. 15 keterlambatan = pertemuan direktur, kepala sekolah dengan orangtua siswa 
4. 20 keterlambatan = Pertemuan dengan DAC 
 
Alat Elektronik di Ruang Kelas (IPADS, Tablet, Komputer, Reader) 
Siswa dapat menggunakan alat-alat elektronik di kelas untuk mencatat pelajaran, mengerjakan proyek 
tugas, dan presentasi. Siswa dilarang mengakses internet tanpa supervisi dari guru dan di kelas tidak boleh 
terganggu karena memakai alat-alat tersebut. Guru dapat menentukan jadwal untuk menggunakan alat 
teknologi dalam jadwal mengajarnya. 
 
Buku Pelajaran 
Semua buku dan bahan pelajaran adalah milik BAIS dan hanya dipinjamkan kepada siswa. Siswa 
menggunakan semua buku secara bertanggung jawab dan menjaganya dalam kondisi sangat baik. Siswa 
diwajibkan mengganti buku yang hilang atau rusak. Buku teks HARUS SELALU DISAMPUL sepanjang 
waktu dan tidak boleh dicoret-coret. Siswa yang tidak menyampul buku pelajarannya akan menerima 
teguran dari guru mereka dan jika diperlukan, akan dipanggil kepala sekolah untuk mendapatkan disiplin 
dan pemberitahuan kepada orangtua. Siswa harus membayar denda untuk buku yang tidak disampul 
sebesar Rp.25.000. Buku pelajaran tidak dipinjamkan selama liburan summer atau selama siswa pulang ke 
negaranya untuk sementara waktu. Pengecualian hanya diberikan pada situasi tertentu dengan memberikan 
uang jaminan buku ke sekolah (jumlah jaminan tergantung pada harga buku). Sekolah akan mengenakan 
biaya Rp.1.5 juta untuk semua buku pelajaran yang hilang, dan Rp.250.000 untuk semua buku tambahan 
yang hilang. Sedangkan biaya untuk buku yang rusak akan dinilai berdasarkan per kasus. Siswa diharuskan 
membayar semua denda sebelum bisa menerima rapor atau transkrip. 
 
Transkrip 
Siswa yang memerlukan transkrip, harus mengisi formulir yang disediakan oleh registrar, formulir tersebut 
mencantumkan tanggal diperlukan, dan apakah transkrip tersebut akan dikirim atau diambil. Siswa 
menginformasikan apa yang dibutuhkan minimal 24 jam sebelum dokumen yang diperlukan dapat diambil. 
Siswa grade 12 dapat melakukan fasilitas ini untuk keperluan melanjutkan sekolah atau mencari beasiswa. 
Umumnya transkrip disediakan mulai grade 9-12, jika siswa memerlukan daftar nilai dari elementary dan 
middle school, maka siswa harus menginformasikan permintaan khusus ini kepada bagian registrar (lihat 
biaya transkrip dan dokumen sekolah lainnya [di bawah finance]). Grade 12 dapat meminta transkrip 
sebanyak yang diperlukan tanpa dipungut biaya. Permintaan transkrip setelah mereka lulus, akan 
dikenakan biaya proses dan pengiriman (tergantung kebutuhan). Transkrip resmi adalah transkrip yang 
dilengkapi dengan profil sekolah, ditutup dan dicap. Sedangkan transkrip tidak resmi, hanya salinan yang 
tidak dicap dan tidak dalam amplop tertutup. 
 
Mengundurkan Diri dari Sebuah Kelas atau dari Sekolah 
Jika seorang siswa akan mengundurkan diri dari sebuah kelas 5 hari setelah semester dimulai maka siswa 
tersebut akan menerima WF (gagal karena mengundurkan diri) pada transkrip mereka dan F akan 
mempengaruhi IPK siswa. 
Bagi siswa yang mengundurkan diri dari sekolah, maka siswa harus mengajukan lembar pengunduran diri 
1 minggu sebelum hari H. Sekolah akan memberikan semua nilai setelah siswa menyelesaikan semua 
prosedur. 
 
Writing Lab (Secondary) 
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Kelas ini merupakan kelas wajib bagi siswa yang baru pada tahun pertama keluar dari kelas ELD (Limited 
English Proficient) dan siswa yang direkomendasikan oleh guru 2 mata pelajaran utama untuk mengikuti 
kelas tersebut. Sekolah juga akan mempertimbangkan nilai MAP dengan prioritas pertimbangan sebagai 
berikut: Siswa di tahun pertama keluar dari ELD, baru kemudian siswa grade 10, 11, atau 12 yang 
direkomendasikan oleh 2 guru mereka. Siswa kelas dibatasi 12 orang. Tujuan kelas ini adalah untuk 
memberi siswa waktu dan wadah yang terstruktur untuk meningkatkan kemampuan menulis dalam bahasa 
Inggris. Siswa akan dilatih untuk menulis, melakukan perbaikan dan mengedit. Kelas juga dirancang sesuai 
dengan kebutuhan setiap siswa dan dilengkapi dengan aspek ejaan, kosa kata, struktur kalimat dan proses 
penulisan. Siswa juga berkesempatan untuk dapat mengerjakan tugas menulis essay dari kelas lain yang 
mereka ikuti. 
 
Writing Assessment: 
Tes ini akan diberikan pada siswa dari kelas K5 – G12 dua kali dalam setahun. Tujuannya adalah untuk 
mengetahui sejauh mana kemampuan menulis siswa dan untuk meninjau kemajuan mereka secara 
akademis. Hasil tes ini akan dinilai oleh penutur asli sehingga siswa akan terbiasa dengan acuan standar 
menulis yang baik yang ditetapkan sekolah dan semua siswa mempunyai standard yang sama sesuai 
dengan tingkat kelasnya. Tes ini juga memberikan kesempatan pada guru untuk mengetahui sejauh mana 
kemajuan yang telah dicapai siswa dan membantu mereka dalam menerapkannya dalam kelas sehari-hari. 
Hasil dari tes ini juga digunakan untuk membantu penempatan dalam kelas AP dan Honors, juga Writing 
Lab. Siswa yang mendapat nilai di bawah 3 akan dievaluasi untuk melihat apakah mereka harus mengikuti 
kelas Writing Lab. 
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PACE: Parents Active in Children’s Education 
Tujuan keberadaan PACE adalah untuk mendukung pertumbuhan Siswa Bandung Alliance Intercultural 
School melalui keterlibatan para orang tua Siswa dan dukungan staff, dan untuk menguatkan koordinasi dan 
komunikasi antar orang tua, Siswa, dan staff untuk mendorong dan mendukung kegiatan pendidikan dan 
pengembangan lebih jauh atas sumber daya pendidikan yang dimiliki sekolah. 
 
Sasaran yang muncul dari tujuan ini adalah: 

 Meningkatkan kesejahteraan siswa melalui keterlibatan orang tua. 
 Memberikan dukungan kepada para siswa 
 Memperkuat koordinasi antar orang tua, siswa dan staff. 
 Memfasilitasi komunikasi antar orang tua, siswa, dan staff 
 Pengembangan lebih lanjut atas sumber daya yang dimiliki sekolah 

 
PACE selalu membuka kesempatan bagi orangtua murid yang berminat untuk menjadi sukarelawan dalam 
PACE. Jika anda berminta dilahkan menghubungi koordinator PACE kami. Untuk melihat hal-hal 
mengenai PACE silahkan lihat di akhir buku panduan ini. 

A. Pelayanan komunitas BAIS 
Tujuan: Membawa para siswa untuk menunjukan kasih Tuhan di tengah komunitas Indonesia dalam cara 
sederhana. 
Tanggung jawab  

 Melakukan riset dan memberikan pilihan-pilihan proyek yang bisa dilakukan pada “Steering 
Committee 

 Berdiskusi dengan guru untuk menggali cara terbaik dalam melibatkan Siswa dalam kegiatan yang 
bermanfaat 

 Memfasilitasi dan mengawasi penerapan dan mentindaklanjuti keterlibatan BAIS 
 

B. Pelayanan Staff 
Tujuan: Memfasilitasi pelayanan dalam memberi apresiasi siswa pada para guru dan staff  
Tanggung jawab 

 Bertanggungjawab dalam mengkoordinir tindakan apresiasi pada para guru dan staff 
 Mengingat tanggal ulang tahun guru dan staff tetap BAIS dengan memberikan bingkisan kecil dan 

kartu (nilai atas persetujuan “Steering Committee) 
 Menunjukkan simpati dan kartu pada guru dan staff pada saat yang tepat 
 Memberikan bunga/kartu pada guru yang mengalami sakit, kecelakaan dan kematian 

 
C. Hubungan antar budaya 

Tujuan: Untuk memfasilitasi penghargaan pada kebudayaan yang terwakili dari siswa-siswa BAIS, 
memfasilitasi keterlibatan orang tua Siswa yang tidak berlatar belakang bahasa Inggris dengan orangtua 
siswa yang berbahasa Inggris 
Tanggung jawab: 

 Berkonsultasi dengan guru berkaitan dengan kegiatan Culture Day atau acara pendidikan budaya 
dimana orangtua bisa membantu. 

 Bersedia mendengar dan memberi tanggapan bagi kebutuhan dan pemikiran orangtua murid yang 
berlatar belakang tidak berbahasa Inggris.  Menunjuk orang yang tepat untuk penyelesaiannya. 

 Mencoba memahami keterlibatan sejauh mana dan apa yang diinginkan oleh orang tua siswa yang 
tidak berlatar belakang berbahasa Inggris dalam komunitas sekolah.  

 
D. Hubungan komunitas orang asing 

Tujuan: Mengembangkan hubungan positif dengan komunitas orang asing di Bandung untuk membangun 
kerjasama dalam berperan di kegiatan- kegiatan yang diselenggarakan; memperkenalkan BAIS sebagai 
pilihan pendidikan anak bagi mereka. 
Tanggung jawab: 

 Mengkoordinir pertemuan doa mingguan 
 Berinteraksi dengan perwakilan guru dan pimpinan sekolah untuk mendapatkan pokok doa 

 
E. Mom in Touch 
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Tujuan: Mengajak bagi siapa saja yang mau berkomitmen dalam doa mingguan untuk berdoa bagi sekolah 
dan komunitas 
Tanggung jawab: 

 Mengkoordinir pertemuan doa mingguan 
 Berinteraksi dengan perwakilan guru dan pimpinan sekolah untuk mendapatkan pokok doa 

 
F. Homeroom Parents 

Tujuan: Memfasilitasi dukungan orang tua pada guru melalui keterlibatan orangtua dalam kelas dan 
kegiatannya 
Tanggung jawab 

 Membantu dan mempersiapkan open house BAIS setiap September 
 Mempersiapkan program orangtua untuk wakil kelas setiap tahun 
 Memberikan orientasi bagi orangtua yang mewakili kelas 
 Menjadi perantara antara guru dan orang tua wakil kelas atau PACE dengan orangtua wakil kelas 

jika dibutuhkan 
 

G. Kegiatan khusus untuk keluarga besar sekolah 
Tujuan: Membangun kebersamaan melalui kegiatan santai yang melibatkan staff, guru, dan keluarganya 
Tanggung jawab 

 Merencanakan kegiatan triwulan yang memberi kesempatan pada komunitas sekolah untuk saling 
berinteraksi, mungkin juga mengkoordinir kegiatan lain seperti penggalangan dana 

 Menjadi koordinator bagi pimpinan sekolah, guru, dan keluarga dalam mengindentifikasi dan 
mengorganisir setiap kegiatan. 

 
H. Komunikasi  

Tujuan: Mengembangkan dan membangun struktur organisasi dan prosedur yang memfasilitasi 
komunikasi dengan PACE dan di antaraPACE, orangtua Siswa dan pimpinan sekolah. 

 Bekerja sama dengan coordinator PACE menyiapkan surat untuk orangtua murid mengenai 
kegiatan PACE 

 Membangun kesempatan yang dibutuhkan dalam memfasiliasi komunikasi antara pimpinan 
sekolah dan Siswa 

 
X. Technology Department Acceptable Use Policy (AUP) 

 

Fasilitas Teknologi 
 

Bandung Alliance International School memberikan pelayanan jaringan internet bagi para siswa 
untuk mendapatkan informasi, menggunakan internet dan mengirim email. Orangtua diharapkan 
untuk menyadari bahwa seringkali muatan dalam internet mengandung hal yang kurang baik. 
BAIS mengusahakan segala cara untuk menjaga agar hal tersebut tidak terjadi dengan 
menggunakan filter & Internet monitoring software, dan komputer yang ditempatkan di tempat 
terbuka. Namun intinya, orangtua bertanggung jawab dalam memperhatikan anak-anak mereka 
agar mengikuti peraturan penggunaan internet dengan baik. Dengan demikian BAIS mendukung 
dan menghargai keputusan orangtua untuk mengijinkan anak-anaknya mempunyai akses internet 
atau tidak 

 Akses siswa pada internet dan email akan memampukan siswa melihat ribuan pustaka, 
data, museum dan sumber informasi lainnya dan juga dalam membagikan informasi 
pribadi. Karena itu siswa harus memenuhi ketentuan berikut karena penggunaan fasilitas 
internet sekolah adalah hak istimewa, bukan hak dan dapat dicabut kapan saja saat siswa 
melakukan pelanggaran. Siswa diminta menjaga untuk tidak membuka hal-hal yang tidak 
pantas. 
 

Sarana Pendidikan yang Disediakan  
 Akun jaringan 
Setiap siswa dari kelas 3 ke atas akan mendapatkan username dan diberikan akses komputer dan 
dapat menyimpan data. Siswa diwajibkan untuk menyimpan dan mengingat password miliknya. 
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 Ruang Penyimpanan File 
Siswa diberikan jatah menyimpan file dalam server yang memungkinkan siswa untuk dapat 
membuka file dari komputer manapun di lingkungan sekolah. Siswa dilarang menyimpan di file 
lokal karena tidak akan tersimpan. 

 

 Akses Internet  
Sekolah menyediakan sambungan internet yang berkesinambungan. Sambungan internet tersebut 
telah disaring dan siswa tidak mempunyai akses untuk laman yang tidak pantas. Siswa yang 
diketahui berusaha untuk mengakses laman tersebut akan dikenai sanksi. 
 

Sambungan internet yang disediakan hanya boleh digunakan untuk tujuan sekolah. Dalam jam 
sekolah, siswa dilarang memeriksa email pribadi atau membuka internet untuk hal-hal lain selain 
tujuan pelajaran. 

 

 Akun E-mail  
Sekolah menyediakan alamat email pada seluruh siswa mulai grade 4. Akun ini tidak boleh 
digunakan untuk transaksi bisnis (pembelian barang melalui internet). Akun email tersebut harus 
digunakan dengan bertanggung jawab. Alamat email siswa akan diberikan dengan format 
firstnamelastname@baisedu.org. URL untuk mengakses email s http://gmail.baisedu.org/. Alamat 
email akan berlaku selama siswa menjadi siswa BAIS. 

 

 Aturan Penggunaan  
Privacy – Penyimpanan yang berada dalam jaringan akan dianggap sama seperti locker. Siswa 
dilarang membagikan password pribadi. Staff IT diijinkan utnuk memantau komunikasi untuk 
menjaga integritas dan memastikan siswa menggunakan fasilitas tersebut dengan bertanggung 
jawab. Siswa dilarang membagikan informasi pribadi melalui internet. 

 

Menyalin – Siswa dilarang mengunduh atau menginstall iklan, shareware atau freeware software ke 
dalam komputer sekolah, kecuali mereka mendapatkan ijin dari staff IT. Siswa tidak boleh menjiplak 
tugas atau file orang/siswa lain. 

 

Materi tidak pantas dan tidak sejalan dengan peraturan sekolah sama sekali tidak diijinkan untuk diakses 
 

Aturan-aturan penggunaan komputer 
 Dilarang menggunakan komputer untuk merugikan/mengganggu orang lain 
 Dilarang merusak atau meng “hack” jaringan 
 Jangan menginstall software apapun dalam komputer sekolah 
 Jangan melanggar aturan copyright 
 Jangan mengakses tulisan dan gambar yang tidak pantas 
 Dilarang memberitahukan password kepada orang lain dan tidak boleh menggunakan password 

orang lain 
 Jangan memboroskan ruang file dan kapasitas printing. Siswa diperbolehkan untuk mencetak 

tugas sekolah hitam putih. Untuk setiap cetakan berwarna dikenakan biaya Rp.5000. Cetakan 
hitam putih pribadi dikenakan biaya Rp.300 

 Dilarang membuka file orang lain 
 Komputer sekolah hanya digunakan untuk email dan tugas sekolah. Dilarang menggunakan 

komputer sekolah untuk main game, mengunduh musik, atau hal lain yang berkenaan dengan 
kegiatan di luar sekolah. 

 Facebook dikategorikan sebagai kegiatan non sekolah. Seorang siswa yang melanggar akan 
diberikan sanksi untuk tidak menggunakan komputer. Pada jam sekolah, siswa dapat membuka 
email BAIS. 

 Penyimpanan jaringan tidak boleh digunakan untuk menyimpan MP3 atau file musik dan 
video. 

 Pesan singkat melalui internet tidak boleh dilakukan (termasuk Kakao Talk, Meebo atau website 
lain yang menyediakan pelayanan IM) 

mailto:firstnamelastname@baisedu.org
mailto:firstnamelastname@baisedu.org
http://gmail.baisedu.org/
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 BAIS berhak untuk melarang seorang siswa untuk menggunakan USB pribadi di sekolah jika 
dicurigai USB tersebut mengandung virus. 

 Siswa diwajibkan untuk segera melapor staf IT jika melihat atau menemukan hal yang 
tidak pantas melalui jaringan internet. 
 

 Pelanggaran untuk semua peraturan ini akan dijatuhi sanksi diberhentikannya akses 
komputer dan sanksi yang akan ditentukan oleh pihak sekolah 
 

 Untuk pertanyaan atau penjelasan, silahkan kirim email ke  it@baisedu.org 
 
KESIMPULAN 
Terima kasih telah membaca buku Panduan Murid dan Orangtua ini. Silahkan menghubungi kami, jika 
anda memiliki pertanyaan mengenai peraturan sekolah. Kami mengharapkan tahun terbaik telah menanti 
kita semua 
 
 
 

mailto:%20it@baisedu.org
mailto:%20it@baisedu.org
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