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: I\ \ \IENINGKATKAN DAYA SAING BAISGSA MELALUI
: " [\I.\LISASI MANAJEMEN PENDIDIKAN LINGKUNGAN

Eliana Sari*;

ABSTRACT

-"'::-. needs to underlake a special study fundamental and comprehensive review
--.-r's that cause downtum Indonesia's competitive position compared to other

. -: ,.r creating a conducir.e investment climate. Comprehensif study the nation
- - .ri the elements become very urgent to do, to be abie to generate a competitive
---, ri Indonesia are more pemranent and not easily imitated. Indonesia's human
- ::ality is one element that is very appropriate to be used as a competitive
-,-- .ompetitif advantage) indonesia-based and not easily done rmitation by
.:.,,rliS. N{anagement of environmental education-based character education is' '-':'iate strategy to build quaiity human Indonesia inaugurated formally by the

r,rne-Tenn Development Plan (RPJPN) in 2005-2015, in rvhich the govemment
- .:lracter development as one of the priorities of the naticnal development

\lanagement conducted environmental education is a planned, systematic and
:* tl.Lrough the Tri yatu Education Center (1) Famiiy Environment. (2) School of

r'..r1t and (3) Social Environment (society).

:s: Competitiveness, Education envi;:onment
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Peringkat daya saing arrtamegara

yang setiap tahun dirilis oleh World

Economic Forum (WEF) dalam

The Global Competitiveness Report

201212013 menempatkan Indonesia pada

urutan ke-50 dari T44negara yang disurvei

dengan melibatkan 15.000 pelaku bisnis

di stiluruh dunia. Peringkat daya saing

Indonesia mengalami penurunan sebanyak

4 tingkat dibandingkan dengan tahun 20 1 1

(peringkat 46) ata:u turun 6 tingkat dari

posisi terbaik Indonesia (peringkat 44)

pada tahun 2010. Tren penurunan tingkat

daya saing sebenamya tidak hanya dialami

oleh Indonesia tetapi juga oleh beberapa

negara lainnya. Malaysia, Thailand, dan

Timor Leste adalah negara-negara var -
tergabung dalam komunitas ASEAN .var, --

juga mengalami penumnan daya sair--

seperti Indonesia. Khusus untuk Malar s -

dan Thailand meskipr.rn mengalar.

penuftrnan peringkat daya saing, teta:

daya saing kedua negara tersebut mas,:

berada di atas Indonesia. Pada tahun 2[)--

ini Malaysia berada pada peringkat i-'

sementara Thailand peringkat 38. AdapL."

Timor Leste yang juga mengalan'.

tren penurunan daya saing, tentu tid;-,

tepat jika drladikan sebagai acuan bag.

Indonesia, mengingat Timor Leste adala:

anggota ASEAN tetmuda dan merupaka:

negara yang baru merdeka.

Indonesia harus segera mencari tahu

penyebab penurunan daya saing yan-s

dialami Indonesia, karqna sesungguhny'a

daiam kurun rvaktu iima tahun terakhir

kondisi sosial politik dan ekonomi

negara-negara komunitas ASEAN relatif

kondusif bagi investor untuk lrcrinvetasi.

Indeks Daya S'aing Negara-negaraASEAN tahun 2008 dan2012

Sumber: Bappenas R.I

Penurunan daya saing Indonesia

yang terjadi secara berturut-turttt dua

tahun terakhir yaitu tahun 2011 dan 2012

sebanyak 6 tingkat merupakan kondisi

,vang harus disikapi secara serius, meskipun

tren penurunan daya saing juga dialarni

oleh sebagian negara lainnya. Pemerintah

NO NEGARA TAHLIN 2OO8 TAHTIN 2012 PERIIBAHAN
1 Singapura 5 2

1J

2 Malavsia 2l 25 -4
aJ Brunei Darussaiam 39 28 11

4 Thailand 34 38 -4

5 Indonesia 55 50 5

6 Philipina 71 65 6

7 Vietnam 7A 75

8 Kambodia 109 85 .ALA

9 Tirnor Leste 129 136 -7

50



:i dibuktikan dengan peningkatan
seing yang dialami oleh Kambodia
Brunei Darussalam. Kambodia

3:unei Darussalam ad,alah contoh
ilnryEra sesama anggota ASEAN yang

*r*rng y'ang cukup signifikan selama dua
lsoiii ,ln terakhir, khususnya Kambodia.
Krm0.rodia mengalami peningkatan daya
srmrg sebanyak 24 poin, yang semula

m:ngkat 109 menjadi peringkat g5
,dimsan:r kurun waktu empat tahun yaitu
dm mhun 2008 - 2012, begitu pula

firii.&s Daya Saing Indonesia tahun 2O0g _ 20IZ

I\DIKATOR
, . iaraSai

: :LJII IJaSaf

dengan Brunei Darussalam yang juga
mengalami peningkatan sebanyak ll poin
dari peringkat 39 menjadi 2g selama
kurun waktu empat tahun, dari tahun
2008 - 2012. peningkatan d,aya saing
yang dialami Kambodia dan Brunei
DarussaTam menunjukkan bahwa faktor
kondisi regional wilayah ASEAN cukup
kondusif bagi investor, artiny apemerintah
Indonesia harus menganalisis faktor_
faktor lainnya, terutama faktor dalam
negeri sebagai pemicu turunnya peringkat
daya saing Indonesia.

: Bappenas RI

.'. EF menggunakan beberapa
. ..ng drjadikan sebagai indikator
_=lant nrenentukan peringkat daya

. , i: :ah negara, yaitu:
i _" t- Persyaratan Dasar.

: penopang Efisiensi.: , : Inovasi dan Kecanggihan.
::; dianalisis berdasarkan tabel_ :erlthat bahrva tren penurunan

. ::.lg Indonesia terjacli pada.' :ersliaratan dasar serla inovasi
--,:regihan. Hal ini agak berlolak
- = dengan negata lain. pada

I 
-**,1', rren_negara_negara berkembang
llmg bergerak menuju pad.a kondisi
lry maju biasanya peningk atan terjadi
i!!P mdikator persyaratan dasar, tetapifu -; justru berbeda dengan Indonesia

di mana indikator persyaratan dasar justru
mengalami tren penurunan yang cukup
signifikan.

Berdasarkan data WEF, Inovasi
dan kecanggihan adalah salah safu faktor
yang memicu furunnya peringkat daya
saing Indonesia, hal ini menunjukkan
masih rendahnya kemampuan pemerintah
Indonesia unfuk mendorong ,dan
melakukan inovasi dalam penlelolaan
negara. Inovasi dan kecanggihan adalah
hal mutlak yang harus dilakukan oteh
sebuah negara untuk mempertahankan
eksistensi yang sudah ada din bergerak
menuju negara yang lebih maju. Inivasi
sesungguhnya bukan merupakan hal
yang sulit dilakukan oleh sebuah negarujika pemerintahannya sudah rrr.*iiki
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55 54 44 46 50
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49 50 51 56 58
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kebijakan dan upaya sistematis, 'lyk
..n.iptrkuo hal tersebut' Keberhasttan

inovasi dan kecanggihan suatu negara tidak

uiru Jil"prskan Jari faktor sumber daya

t rr*ir'Vang dimiliki negara tersebut'

i..uru kuantltas penduduk Indonesia

Vr"g t*, ini berjumlah sekitar 238 1fia

ii;; ;;t""gguhnYa sudah meruPakan

potensi besar yang TendukTg 
t1:.'-'-t

iun kecanggihan, di samPing taktor

f."rfirrt ,ori6tt daya manusia Indonesia

ffi ."f."n berPeran besar terhadaP

keberhasilan inovasi'

Sumber DaYa Manusia Indonesia

Sebagai C omP etitd Advuntage

peniruan terhadaP manusla'

Kuaiitas sumber daYa manusl:

sebuahneg aradapatdilihat dari kinerjanr '
,r"ri", *irce1, dalamhal ini' kinerja dap: '

;;i;t dari hasil kerja dan perilaku ker't'

fin..1u yang berupa hasil kerja sang'.'

tergantung pada tingkat keteramptla:

i:;tt) ;;"g dimiliki, artinva jika. ing:-

["t.**ptfln SDM bagus maka berikanl'

*.r.ku pelatihan (diklat)' clengan dikl'

yurrg .f"ktif maka mereka akan meniac

l;M yans ahli di bidangnYa' AlRe

p.rg"f."tm kinerja yang beruqa perilak-

1.4", aitut ukan pada etos dan kebiasaa: -

kebiasaan yang tlilakukan SDM dala::

melakukan pekerjaan, di antaranyu :lt.
f."ti 

" 
aitipf in, komitmen, kerj a sama' s a1 i r- 

=

*.rrg1lo*ati, dan sebagainya' Perila'i:-

;;"grt berkaitan erat dengan kepribadr'

,.rJorung; kePribadian seseorar.:

sangat dipengarubi oleh sistem n1'-

,urr-s,liyakininya' Keyakinan seseorar.'

i.rn?aro sebuah sistem nilai P;--

;;;;r;, terjadi karena faktor Pensan'

;;;rlu-* iu'-' k"'"tuaian sistem . -

i"rrlUl,t dengan tujuan hidupnya' Asp-"

perilaku SDM yang berupl kolnrtl''

iloyalitas), l<edisiplinan' kemampi'--

i"r..4utr*a dan kemauan-membau5

hubungan yang hannonis dengafl p1i:'

iJ", ,a"r"rl beituk-bentuk pedlaku SD'

yang dapat dijadikan sebagai cotl1P' .

i,iZntage sebuah bangsa yang sulit di' -

oieh bangsa lain'

Pada umumnya banYak negara

menggunakan aspek teknologi sebagai
'r'"r$2,'u,7 

advantage Y?"9 akan

membawa negara tersebut pada kemajuan

vans diinginkan' Penentuan competitif
', i'Z r,l, rJre tain didasarkan pada sumber

auyu ..,nggulan yang dimiliki oleh suatu

;;;;" J.lbuiknYu juga didasarkan Pada

tid;k mudahnYa 
- 

negara lain untuk

,r.fuf.rf.u,", peniruan atas contpetitif

o'iwnt og" tercebut' C ontp et itil adu a.nt age

i""g ,ia"f mu<lah untuk dilakukan

p."i,ruo adalah padakualitas sumber daya

'*unrriu (SDM)' Mengapa SDM tidakbisa

Jiri*: Kur.na tidak ada satu pun di dunia

ini SDM yang sama! Tuhan rnenciptakan

manusia sangat unik, meskipun memiliki

b"b".upu kesamaan fisik' tetapi tidak acla

satu pun manusla di dunia ini yang sama

per.is. Riset tentang kloning. makhluk

[rJ* dilatarbelakangi oleh keinginan

*u,"r*riu untuk melakukan'peneiptaan'

atas manusia yang dianggap unggul dan

,ungut dibutuhkan oleh masyarakat tetapi

disadari bahr'va suatu saat tlanusia tetsebut

puuli uf.un mati' R'iset kloning hingga saat

i,",i Uut,'t dilakukan hanya pada binatang

saja. karena temyata sangat sulit tnenlbuat

)2

Untuk SD\'lPendidikan Karakter
Indonesia

Pendidikan adalah sebuah us'hn

sadar dan terencana untuk menciptakm

pro*". belajar dan pembelajaran yang

ffemif setringga peserta didik dapat secafr

umif *.rrgembat'gtt"' Potensi .d1*'*
secara spiritual, sosial maupun intelerrua*

faruktei sendiri sering diartikan sebagr

i



r. {ni- kepribadian, watak yang
mmffimg dari hasil internalisasi
dh lang diyakininya sebagai

tvpiklr dan berperilaku.
m L;makter dapat dimaknai
!fuunfousaha sadar, sistematis dan
1 n'ql*m menanamkan nilai-nilai
m:mernalisasi pada diri peserta
m&, hmudian mewujudkan nilai-
uiim dalam perilaku kehidupan
m Fokus pendidikan karakter
uin pembentukan mental peserta
r uaereka dapat menjadi manusia
sr",qanfaat bagi masyarakat.
pmdidikan karakter tidak hanya
ul saja melainkan lebih kepada
mbelajaran, di mana kegiatan
mm )'ang harus dibangun lebih
&r.n pembentukan mental,
ilE dan perilaku yang lebih

menjunjung tinggi nilai-nilai
Lrn dan selalu patuh pada
rm keTuhanan. Pada perayaan

sehari-hari, (2) Mempersiapkan peserta
didik menjadi warga negara Indonesia
yang baik, yang taat pada hukum dan
berperilaku positif dalam menjalankan
hak dan kewajibannya sebagai WNI, serta
(3) Membangun peserta didik menjadi
manusia yang memiliki jiwa tangguh,
kompetitif, berakhlak mulia, bermoral,
bertoleran, bergotong royong, patriotik,
dinamis, berbudaya dan berorientasi
pada Ipteks, berdasarkan Pancasila
yang dilandasi atas dasar nilai-nilai
kemanusiaan.

Menjadikan SDM Indonesia
sebagai competitif advantage sangat
mungkin dicapai melalui proses pendidikan
karakter yang diberikan kepada peserta
didik sejak dini, dan melalui pendidikan
karakter diyakini dapat membangun
kualitas manusia Indonesia menjadi insan
paripurna. Ada i8 nilai yang ditanamkan
dalam kegiatan pendidikan karakter,
yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi,
(4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif,
(7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa
ingin tahu, (10) Semangat kebangsaan,
(11) Cinta tanah air, (12) Menghargai
prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif,
(14) Cinta darlrai, (15) Gemar membaca,
(16) Peduli lingkungan, (17) Peduli
sosial, dan (18) Tanggung jawab. Potensi
ketercapaian nilai-nilai tersebut di atas
bisa dipertanggungjawabkan, mengingat
ada indikator-indikator yang bersifat
obyektif yang dapat digunakan sebagai
intrumen pengukuran atas penerapan ke
18 nilai pendidikan karakter tersebut.

Pendidikan karakter sebagai
instrumen utama untuk meningkatkan
kualitas manusia Indonesia secara pola
pikir dan pola perilaku tentu harus
dibarengi dengan lingkungan pendidikan
yang mendukung terlaksananya proses
kegiatan pembelajaran pendidikan
karakter tersebut. Lingkungan pendidikan

::n Nasional 20 Mei 2011
SBY rnengatakan orientasi

- ,.::lkter di Indonesia adalah:

- 
- 

= -:n manusia Indonesia
, ierakhlak dan berperilaku

-t: iliaS\,'&rakat yang cerdas dan

:r-,anusia Indonesia menjadi
: ',3og inovatif dan selalu

': kemajuan.
:r::iat semangat "Flarus Bisa"
-:n-iadi solusi aLas seriap

: i:1JLln manusia indonesia
: -. :atriot sejati yang mencintai
- : isara dan tanah airnya.

:- r]ntu siswa mengembangkan
,:r;ikan sehingga akan terwujud
:.icias3on'raik (berpikir, berkata
::iaku positil; dalam kehidupan
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yang kondusif baik secara internal
maupun eksternal sangat berperan besar

terhadap keberhasilan proses pendidikan
karakter di Indonesia. Dibutuhkan adanya

tpaya pengelolaan secara terencana

dan sistematis terhadap lingkungan
pendidikan sebagai salah satu upaya

untuk menciptakan keberhasilan kegiatan
pembelajaran pendidikan karakter di
Indonesia.

Manajemen Pendidikan Lingkungan
Di Indonesia

Lingkungan pendidikan bisa

dimaknai sebagai semua unsur yang terlibat
secara langsung maupun tidak langsung

dalam proses pembelajaran. Lingkungan
pendidikan adalah elemen penting yang

berpengaruh secara langsung terhadap

keberhasilan proses. pembelajaran,

karena lingkungan pendidikan mencakup

seluruh aspek yang dibutuhkan dalam
proses pembelajaran, baik yang berupa
lingkungan fisik maupun lingkungan
non flsik. Dalam proses pendidikan,

lingkungan pendidikan berfungsi
sebagai: 1) Pembimbingan dalam upaya
pemantapan pribadi yang berbudaya,
2) Pengajaran dalam upaya penguasaan

pengetahuan, dan 3) Pelatihan dalam

rlpaya pemahiran keterampilan. Secara

lebih spesifik, lingkungan pendidikan
juga berfungsi untuk: a) Membantu
siswa berinteraksi dengan lingkungannya
(fisik, sosial, budaya), b) Mengajarkan
tingkah laku umum, dan c) Menyeleksi
atau mempersiapkan masyarakat unfuk
melakukan fungsi-fungsi tertentu
(T irtar ahardj a, 2 000).

Lingkungan pendidikan sering
juga disebut Tri Pusat Pendidikan yang

terdiri atas:

1. LingkunganKeluarga.

2. Lingkungan Sekolah.

3. Lingkungan Sosial (masyarakat).

Lingkungan Keluarga, berfungs

sebagai sarana: 1) Pengalaman perlan'.,

masa kanak-kanak, 2) Menjan-.,
kehidupan emosional anak, -:

Menanamkan dasar pendidikan mora

4) Memberikan dasar pendidikan sosia.

5) Meletakkan dasar pendidikan agan.;

bagi anak-anak. Lingkungan Sekolar

berfungsi untuk: 1) Membantu orang tL.'

mengerjakan kebiasaan-kebiasaan )raI.--

baik serta menanamkan budi pekel.

yang baik, 2) Memberikan pendidika,'

kehidupan di masyarakat yang tida.-

sulit diajarkan oleh orang tua di ruma:

3) Melatih anak-anak untuk mempercle ,'

keahlian tentang menulis, membac'
berhitung, menggambar serJa ilmu-iln..
lain yang sifatnya dapat mengembangk,.

pengetahuan dan kecerdasan. Lingkung".
sekolah juga mengajarkan tentang: :
Morai, etika, keagamaan, dan estetii'--

dan b) Memelihara warisan budaya 1'a:.-
hidup di masyarakat seraya mengajark;,

budaya tersebut kepada peserta didi.
Fungsi dari lingkungan sosial lebih pa,--

membangun keterampilan sosial (soc:,

skill). membangun kesadaran sosial d:.:

memiliki kecakapan-kecakapan Lt1tn..'

berinteraksi dengan pihak lain dan sik..

yang tepat dalam membangun hubuns:,

dengan sesama manusia (social atti{ucl;'
Manajemen lingkungan

pendidikan perlu dilakukan urtr,.:

mengantisipasi dinamika global \'ai.-
diakibatkan oieh perkembangan i1i: -

pengetahuan dan teknologi informas
Dampak dari perkembangan tersebut bi.-
berlangsr-rng sangat cepat yang terkadal.
prosesnya tidak terasa tetapi bi.,.
berdampak sangat luar biasa. Manajetle
lingkungan pendidikan adalah suatltupa' "

sistematis dan komprehensif yang melip i,.

. tu,
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t.-rerlcanaan, pengorganisasian,
. -,::l dan pengendalian terhadap

. ,-:rsur-unsur yang berpengaruh
:r-Jsung maupun tidak langsung
..:berhasilan proses pendidikan.

- :l dilakukan pada semua
,:. pendidikan yaitu lingkungan

- , .,r keluarga, lingkungan
,,:t Sekolah maupun lingkungan
. , -,.: sosial (masyarakat).

i,:ajemen lingkungan keluar_ea

:i dilakukan sejak pendidikan
::ndidikan sebelum lahir) hingga

. , -,:- Postnatal (pendidikan serelah
-;:drdikan prenatal dilakukan

lrasih berada dalam kandungan

- :.. hingga saat-saatjanin tersebut

' ,.:itn\.a tidak dapat dilepaskan
: budaya masyarakat setempat.

: -r-ropa bentuk pendidikan
.:ns dilakukan oieh sebagian

:.-: - Indonesia di antaranya:
. -.-'irgarkan lagu-lagu klasik untuk

-rsi daya rangsang sang -jabang
-'-:r-erdengarkan bacaan ayat-

- \1qu'ran yang diyakini dapat
" ,,si pengenalan sang jabang

\ -,lrp syariat-syariat Islant, sang
. " :tLun suplemen atau makanan

",n* diyakini dapat merangsang
:n janin dan perkembangan

:r:- sang jabang bavi, dan lain

. ., r, Semua itLl adalah bentuk-
: -'r:drdikan yang dilaki-rkan oleh

- ., -iejak dini agar anaknya kelak
::'-r.li anak 1,ang baik yang sesuai

- ,.;rnsinan orang tua. Pendidikan
:. dilakr-rkan orang tua setelah

- .'::1rg bayi lahil hingga dervasa.
,..:r.r postnatal bisa diklasifikasikan
:rendidikan lingkungan l<eluarga,

- _-lt sekolah dan lingkirngan
.r-;rS\ ar&l(at. Manajemen ketiga

lingkungan pendidikan itu dilakukan
setelah bayi lahir dan pelaksanaannya
tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.
Manajemen pendidikan di lingkungan
keluarga berkaitan langsung dengan
manajemen pendidikan di lingkungan
sekolah begitupun dengan manajemen
pendidikan di lingkungan sosial
masyarakat, di mana ketiganya saling
terkait, saling berdampak dan merupakan
sebab akibat.

Manajemen pendidikan pada
lingkungan keluarga sangat terkait erat
dengan sistem nilai dan kebiasaan yang
diterapkan di keluarga. Keluarga sebagai
lingkungan unit sosial terkecil dalam
masyarakat dianggap sebagai wadah yang
pertama dan utama untuk memperkenalkan
dan mengembangkan kebiasaan
dan perilaku yang berkaitan dengan
syariat agama dan norma masyarakat.
Pendidikan dalam lingkungan keluarga
harus menjalankan fungsi biologis,
edukatif, religius, protektif, sosialisasi
dan ekonomis. Diantara fungsi-fungsi
tersebut sebaiknya fungsi religius lebih
dipriotitaskan, karena tercapainya fungsi
religius secara otomatis akan tercapainya
fungsi-fungsi lainnya terutama fungsi
biologis dan protektif. Secara umum
pendidikan dalam lingkungan keluarga
dapat dikelompokkan menjadi, yaitu:
(1) Pembinaan akidah dan akhlak, (2)
Pembinaan Intelektual dan (3) Pembinaan
Kepribadian dan Sosial.

Pembinaan akidah dan akhlak dapat
dilakukan melalui memperkenalkan anak
pada kitab suci yang menjadi pedoman
bagi umat beragama- Mengajarkan
anak mulai dari menghapal surat-surat
pendek (dalam Alqur'an) disertai dengan
penjelasan dari surat tersebut secara
rasional dan realistis, akan membawa
anakpadakeyakinan akan ke Esaan Tuhan
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yang ditanamkan secara perlahan dan

tepat. Dalam hal ini memang dibutuhkan

adanya kemampuan dari pihak orang ttnl
keluarga untuk menjalankan pembinaan

akidah akhlak ini, tetapi hal ini dapat

juga dilakukan dengan meminta bantuan

kepada pihak Yarlg lebih komPeten'

Pernbinaan intelektual dilakukan dengan

cara membuat peraturan tentang waktu

belajar secara khusus dan metode

pembelajaran yang lebih tepat, untuk itu

keluarga perlu menciptakan lingkungan

yang kondusif bagi anak untuk belajar,

baik dari sisi sarana prasarana maupun

dari sisi kenyamanannya. Jika perlu anak

diajar oleh guru yang lebih kompeten agar

potensi intelektualnya dapat tergali secara

optimal. Pembinaan kepribadian dan sosial

dapat dilakukan dengan memberikan

contoh perilaku positif orang tua terhadap

anaknya dalam segala hal. Orang tua

menjadi 'model' dan panutan bagi anak

untuk melakukan peniruan, oleh sebab

itu pastikan bahwa orang tua harus selalu

berperilaku positif dalam situasi apapun'

Jikalau suatu saat orang tua terpaksa harus

berperilaku negatif, maka pastikan ada

penjelasan secara gamblang kepada anak

tentang hal tersebut untuk memastikan

anak tidak akan mencontohnYa.

Pembinaan sosial juga dapat dilakukan

dengan memberikan kesempatan kepada

anak untuk bergaul seluas-luasnya dengan

berbagai kaiangan. Memberikan contoh-

contoh konkret tentang toleransi, kerja

sama dan saling tolong menolong adalah

salah satu langkah efektif dari pembinaan

kepribadian dan sosial anak. Orang tua

dan unsur keluarga inti adalah pihak yang

paling bertanggung jawab atas proses

pendidikan di lingkungan keluarga.

Manajemen pendidikan

iingkungan sekolah dapat dilakukan

dengan menerapkan 18 indikator dari

pendidikan karakter yang dimulai o:

unsur di sekolah hingga unsur di kel:"

Sebagai contoh dalam menumbuhk"

perilaku religius, unsur sekolah tr.'
diiakukan dalam bentuk mulai d"

merayakan hari-hari besar keagama;:

menyediakan fasilitas beribadah b'--

selunrh warga sekolah dan memberik:

kesempatan kePada seluruh \\.ar:-

sekolah untuk melaksanakan ibac:

menurttt kepercayaan dan keyakin'.

mereka masing-masing' Manajet.rl;

lingkungan kelas dapat dilakukan dens'

membiasakan berdoa sebelum memu.'

pelajaran atau bagi yang beragama lsla::

bisa melakukan tadarusan (menga

dengan membacakan artt dari &)'

Alqur'an yang dibacanya sehingga dap'

lebih mernaharni makna yang terkandur--:

dalam kitab suci Alqur'an. Perilaku jur -'-

dapat ditumbuhkan melalui penyedia::

kantin kejujuran, menghimbau ufltL-:

menyerahkan barang-barang YaL;
bkan miliknya sekiranYa merek'

menemukannya dan menyediakan temp'

untuk menatuh barang-barang mili.
orang lain yang ditemukan. Menerapka:

perlakuan yang samakepada seluruh siss ,
dan tidak bersifat diskriminatif denga:

alasan apa pun, mencontohkan perilak-

disiplin, empaty dan saling mendukuni

pada kemajtlan semua Pihak.
Manajemen pendidika:.

lingkungan sosial kemasyarakatan dapa:

dilakukan dengan mernbiasakan diri unttr'

terlibat dan berpartisipasi aktif dalan

kegiatan yang diadakan oleh lingkungai

sekitar. Tergabung dalam kepanitiaa-.

dan kepengurusan organisasi sosial yang

ada dr lingkungan sosial seperti Paniti:

peringatan hari-hari besar" Karanc

Taruna, RT, RW PosYandu dan latt

sebagainya, diyakini dapat menumbuhar'

rasa kebersamaan, solidaritas dan mampi
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s sifat individualistis serta
\Ianajemen pendidikan

imial kem asy arakatan yang
;rng bisa mengantarkan

rumbuhnya kepercayaan
rrtln masyarakat terhadap
lan komitmen kita, dan ini
mir terhadap pemenuhan self
\ an_s merupakan kebufuhan

kr:ngkatan daya saing Indonesia
mlme eada aspek inovasi hanya
,ffi"ilrrkan melalui penciptaan

r crya manusia yang berkualitas
[ f,ralitas sumber daya manusia -

umryt dapat dibangun melalui
mmwr pendidikan lingkungan yang
m se?ra sistematis, komprehensif
ilmsgrasi. Manajemen pendidikan
,,nnr'"r]-ei direncanakan pada tahap

U prenatal, di mana sejak
r"rmh dalam kandungan proses
fir:En zudah dilakukan meskipun
m 56ar bentuknya masih berbasis

Keluarga khususnya orang tua
3&1k yang paling berperan besar
fiang_sung jawab dalam proses
:en pendidikan di lingkungan
* Manajemen pendidikan

S;n keluarga sesungguhnya masih
ren ketika bayi sudah lahir hingga
:aeskipun manajemen pendidikan
gan sekolah dan masyankat
;-Ea mulai berjalan. Sesungguhnya
nen pendidikan lingkungan tidak
tlukan secara parsial karena satu
lainnya saling terkait dan dapat
ian sebab akibat. Manajemen
ian lingkungan hendaknya
Ln secara integratif dan saling
gi untuk menghasilkan kualitas

SDM yang unggul dan kompetitif.
Keunggulan daya saing sebuah negara
yang berbasis SDM berkualitas diyakini
lebih sulit untuk ditiru oleh negara lain.
Cina adalah salah satu contoh negara yang
memiliki keunggulan kompetitif dalam
hal SDM, baik secara kuantitas maupun
kualitas. Cina dapat tumbuh menjadi
raksasa ekonomi yang cukup disegani oleh
banyak negara dikarenakan Cina mampu
menunjukkan kualitasnya sebagai setruah
negara, diantaranya dengan memiliki
cadangan devisa terbesar no.2 setelah
Jepang, memproduksi hampir seluruh
produk yang dibutuhkan masyarakat dunia
dengan harga yang sangat kompetitif dan
mampu menciptakan stabilitas sosial
politik dan keamanan di negaranya.
Indonesia diyakini dapat melampui Cina,
jika upaya peningkatan daya saing yang
berbasis sumber daya manusia yang
berkualitas dan unggul dilakukan secara
sistematis, komprehensif, integratif dan
berkesinan-rbungan.
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