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kata Freud, bahwa anak adalah ayahnya manusia (child itu, ke depan perlu ada jaminan pendidikan bermutu untuk
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is father of man).
Keenam, pendidikan multi kultural diyakini dapat
Kedua, pendidikan universal 12 tahun menunjukkan
bahwa untuk berhasil memasuki era abad ke-21, setiap menjadi solusi yang efektif dan edukatif terhadap kerainsan mampu menunjukkan pendidikan lebih yang dibuk- gaman yang semakin meningkat baik yang berkenaan
tikan dengan minimal pendidikan menengah. Selanjutnya dengan suku bangsa, ras, agama dan budaya yang terjadi
untuk menyelamatkan Generasi Emas, perlu diberikan di Indonesia. Di tahun 2015, kita memasuki komunitas
akses lebih terbuka untuk studi di perguruan tinggi dengan ASEAN, artinya keragaman kita semakin meningkat,
memberikan dukungan biaya bagi warga negara yang belum lagi jika memasuki komunitas Asia dan dunia.
Ketujuh, pendidikan berbasis ICT sangatlah diperberpotensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara
lukan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat inforekonomi.
Ketiga, pendidikan karkter sangatlah diperlukan masi. Karena, berlangsungnya proses pendidikan tidakbangsa Indonesia, terutama dalam membentuk insan In- lah hanya bertumpu pada rumah dan sekolah, melainkan
donesia yang berkarakter, insan yang religius, ber- bertumpu di mana saja. Artinya, proses pendidikan ke
tanggung jawab, cinta Indonesia, berkomitmen menjaga depan akan lebih berlangsung secara massif di mana pun
persatuan dan kesatuan, demikian juga menjauhkan diri kita berada.
Beberapa isu tersebut tentu sangat mungkin berkemdari tindakan konflik dan diskriminatif. Untuk mengefektifkan pendidikan karakter, sangat diperlukan sistem pen- bang lebih banyak lagi dan lebih dalam persoalannya
didikan karakter yang komprehensif, baik melalui kuri- karena kecepatan kemajuan iptek dewasa ini sangatlah
kulum terpisah (separated curriculum) – misalnya pendi- tinggi. Konsekuensinya bahwa dinamika perubahan peridikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarga- laku manusia tidak bisa dikendalikan dengan mudah.
Namun demikian, esensinya adalah bagaimana adapnegaraan, maupun melalui kurikulum terintegrasi (integrated curriculum), seperti pendidikan karakter yang diin- tasi sistem pendidikan ini perlu dilakukan sepanjang waktegrasikan materi atau metodenya melalui mata pelajaran tu. Langkah ini seiring dengan tuntunan zaman dan
lainnya; misalnya pelajaran bahasa Indonesia, matematika, generasi sehingga manusia tetap menduduki posisi terhormat, baik di depan mata orang lain atau bangsa lain
IPA, IPS dan sebagainya,
Keempat, pembelajaran kreatif mendorong ke- maupun di mata Allah SWT. HS/Republika
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