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Eric (X SMA)Pendiri Taman Siswa ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889.
Hari lahirnya, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.Inti dari Peringatan Hardiknas adalah &ldquo;Mengambil
hikmah dan makna dari setiap kegiatan yang mengiringi dan bukan semata-mata pada maraknya pelaksanaan kegiatan
dan serimonialnya.&rdquo; Salah satu ajaran Bapak Pendidikan Nasional yang terkenal adalah:ng ngarso sung tulodo
&mdash; di depan memberi teladan
ing madyo mangun karso &mdash; di tengah membangun karya
tut wuri handayani &mdash; di belakang memberi doronganItulah tiga kalimat dari ajaran seorang ningrat Raden Mas
Soewardi Soerjaningrat yang kemudian mengganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Pelopor Perguruan Taman
Siswa ini kemudian diangkat menjadi Bapak Pendidikan Nasional dan hari lahirnya 2 Mei (1889) diabadikan menjadi Hari
Pendidikan Nasional oleh pemerintah pada tahun 1959.
Bangsa ini perlu mewarisi buah pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan
tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya,
serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi.Pendidikan sangat penting bagi suatu Negara dan hal
iilah yang belum diperhatikan oleh bangsa kita sendiri. Satu Negara itu bisa maju jika Negara tersebut memprioritaskan
pendidikan. Apabila Sumber Daya Manusianya telah bagus, maka masyarakatnya bisa mengkontrol dan
mengekspoitasikan Sumber Daya Alamnnya dengan baik pula.Menurut saya, hal ini belum diperhatikan oleh pemerintah.
Masih banyak teman-teman kita yang tidak sekolah dan mendapatkan pendidikan yang kurang baik. Sarana-saranan
sekolah dan guru-guru di Indonesia banyak tidak memenuhi standar yang berkualitas, terutama di daerah-daerah.
Padahal Negara kita dengan jumlah penduduk terbesar yang ke-4 di dunia sebenarnya memiliki banyak potensi dan
kekayaan. Hal ini dapat kita buktikan dengan banyaknya anak-anak dari Papua dan daerah-daerah lainnya yang
memenangkan berbagai olimpiade ilmu pengetahuan, seperti matematika dan fisika.Siapakah yang akan memimpin
bangsa Indonesia untuk masa depan?? Hanya anak-anak bangsalah yang akan melakukan hal itu. Oleh karena itu,
sebaiknya anak-anak bangsa kita sekarang diberikan ilmu yang bermutu!Dengan semangat Hardiknas, kita sukseskan
pendidikan bermutu untuk semua!!!
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