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Sekolah ini 
menjadi salah 

satu diantara 10 
sekolah 

berkarakter yang 
dipilih oleh 
Kementrian 
Pendidikan 
Indonesia 

sebagai sekolah 
yang bercirikan 

Pendidikan 
berkarakter yang 
ada di Indonesia.

Pritam Kishordas
Direktur 

Silent sitting sekolah Insan Teladan

Direktur ISSEI, konferensi Prashanti Nilayam

Setelah beberapa waktu tertunda, akhirnya newsletter ini bisa diterbitkan. Saya merasa 
bangga dan bahagia kepada para member yang berusaha dengan tekun sehingga newsletter 
ini bisa terbit. Semoga dapat terus secara berkesinabungan mengunjungi kita dan mari kita 
isi newsletter ini dengan informasi yang dapat di sharing untuk kemajuan dunia pendidikan 
di Indonesia.

Institute of Sathya Sai Education Indonesia yang mempunyai visi “Menjadi pusat 
pengembangan Karakter yang unggul melalui Pendidikan Nilai-Nilai Kemanusiaan Sathya 
Sai (PNKSS) dan juga misi Institute of Sathya Sai Education Indonesia yaitu :

• Meningkatkan kualitas pendidikan Sathya Sai melalui penerapan kurikulum PNK di 
sekolah, pengembangan kualifikasi guru, penjaminan mutu pendidikan dan program 
akreditasi PNK secara berkesinambungan.
• Mendorong institusi-institusi pendidikan Sathya Sai agar dapat menjadi model 
pengembangan karakter melalui penerapan PNKSS.
• Menginspirasi dunia pendidikan secara luas dalam menerapkan system pendidikan yang 
menghasilkan insan yang memiliki keunggulan akademik, terampil dan berkarakter.

INSTITUTE OF SATHYA SAI EDUCATION INDONESIA
( ISSEI )
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Sungguh suatu tugas berat yang harus di emban oleh Institute of Sathya Sai Education Indonesia dalam ikut serta 
meningkatkan mutu pendidikan yang sudah dicanangkan di tahun 2010 oleh pemerintah. Agar pendidikan di 
Indonesia memiliki karakter dan salah satu sekolah yang dinilai mempunyai karakter yaitu sekolah Insan Teladan 
yang didirikan oleh Institute of Sathya Sai Education Indonesia sebagai sekolah model.

Institute of Sathya Sai Education Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1999 dan terdaftar di Dinas 
Pendidikan Menengah dan Tinggi  Jakarta. Pelatihan dan seminar sudah dilakukan di beberapa kota antara 
lain di Jakarta, Bandung, Semarang, Wonogiri, Yogyakarta, Solo, Malang, Surabaya, Denpasar, Lombok dan 
Ujungpandang. Selain di Jawa, Institute of Sathya Sai Education Indonesia juga melakukan pelatihan di Lampung, 
Palembang, Jambi, Padang dan Medan. 

Kerjasama yang sudah dijalankan antara lain :
• Dinas Pendidikan
• Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
• UPI ( Universitas Pendidikan Indonesia) Bandung
• UIN (Universitas Islam Negeri) Jakarta 
• UNJ (Universitas Negeri Jakarta)
• IKIP Saraswati di Bali
• Sekolah Al Hikmah

Baru-baru ini Sathya Sai Education World Foundation mengundang Institute of Sathya Sai Education Indonesia 
mengikuti konferensi bertempat di Prashanti Nilayam, Puttaparthi, India. Diikuti oleh 125 negara dan dihadiri 
oleh 350 delegasi dibulan Juli 2014. Di dalam konferensi ini delegasi Indonesia  diberi kesempatan untuk 
menjelaskan mengenai perkembangan PNKSS yang ada di Indonesia. 

Mari kita isi newsletter ini dengan berbagi pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan Human 
Values, agar pembaca dapat lebih paham dan mengerti betapa pentingnya Pendidikan Human Values ini di 
Indonesia.

Salam,
Pritam Kishordas
Direktur
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Maret 2014 menghadirkan Prof. G Venkatraman bertempat di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan di UPI Bandung

Januari 2014 Pelatihan untuk guru2 dengan nara sumber Dr Art Ong Jumsai dan Mrs Lorraine Burrows dari Thailand
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SELAYANG PANDANG KEGIATAN ISSEI TH 2014

Di bulan September yang lalu, ISSEI menyelenggarakan seminar sehari yang dilaksanakan di 2 tempat yang 
berbeda yaitu di UPI Bandung dan UIN Jakarta, pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2014, dengan pembicara Dr. Pal 
Dhall dari Australia. Beliau ketua WWSSS zone 4. Dari seminar yang diselenggarkan pada 2 tempat yang 
berbeda,  dengan peserta dari tingkat dosen, mahasiswa dan umum.

Apa yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua?

1. Kesadaran diri
2. Mengembangkan ketrampilan untuk orang tua
3. Membangun suasana yang memiliki nilai
4. Berperan aktif membangun nilai2 bagi anak2

Dr. Pal Dhall, September 2014

Dari seminar ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Seminar oleh Dr. Pal Dhall

Pelatihan Guru-guru oleh Dr Art Ong Jumsai dan Mrs Lorraine Burrows

Seminar dengan Menghadirkan Prof G. Venkatraman dari India
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Setiap anak berhak mendapat pendidikan yang mengembangkan karakter dengan baik. karena dengan 
pendidikan karakter, pendidikan bukan hanya menghasilkan anak-anak yang cerdas tetapi juga anak-anak yang 
berbudi pekerti luhur.

Sekolah Dasar Insan Teladan menggunakan Pendidikan Nilai-Nilai Kemanusiaan (PNK) yang diadopsi dari  
Education Human Values Sri Sathya Sai yang esensinya selaras dengan pendidikan karakter.

Sekolah Insan Teladan adalah sekolah swasta umum bebas biaya yang didirikan pada tanggal 3 Agustus 2004. 
Sekolah ini didirikan untuk menjadi sekolah model dalam Pendidikan Nilai-nilai Kemanusiaan (PNK). PNK 
merupakan pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah Insan Teladan yang terintegrasi dalam semua 
kegiatan sekolah maupun dalam pembelajaran Pendidikan Nilai-nilai Kemanusiaan memiliki lima nilai yang 
menjadi karakteristik manusia, yaitu Kebenaran, Kebajikan, Kasih Sayang, Kedamaian dan Tanpa Kekerasan. 
Nilai-nilai ini yang dianut oleh seluruh warga sekolah dimulai dari pendiri, pemangku kepentingan 
(stakeholders), guru, siswa dan seluruh orang tua /wali murid.
 
Semua pihak saling bahu membahu menciptakan iklim sekolah yang kondusif agar penerapan PNK dapat 
berjalan optimal, dengan harapan nilai-nilai utama itu dapat dipraktekkan siswa dalam kehidupan sehari-hari.
Orang tua murid adalah salah satu faktor yang penting dalam kesuksesan program PNK di Sekolah Insan 
Teladan dimana rasa memiliki orang tua terhadap sekolah sangat tinggi. Sekolah dan orang tua bekerja sama 
agar proses pembelajaran anak-anak berjalan lancar baik di sekolah maupun di rumah.

Kerjasama yang dilakukan sekolah dengan orang tua bertujuan untuk menyamakan visi dan misi sekolah yaitu 
"Menumbuhkembangkan Generasi Penerus Bangsa Yang Cerdas, Peduli, Berkarakter Baik Berdasarkan 
Nilai-nilai Kemanusiaan dan Menjadi Manusia Seutuhnya".

Pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah Insan Teladan dilaksanakan melalui beberapa teknik yang 
diantaranya melalui berdoa, memberikan afirmasi-afirmasi positif, duduk hening, bercerita,bernyanyi, kegiatan 
berkelompok, dan lain-lain.

Pada tahun 2009, sekolah Insan Teladan telah terpilih sebagai salah satu dari sepuluh sekolah di seluruh 
Indonesia yang menerapkan praktek terbaiknya dalam pendidikan karakter oleh Kementrian Pendidikan 
Nasional, duduk hening dan kelas integrasi menjadi best practice yang dapat menjadi salah satu contoh dalam 
menerapkan pendidikan karakter di Indonesia.

Insan Teladan merupakan sekolah yang memberikan wawasan bagaimana mencipta harmoni  dan mengembang-
kan nilai-nilai kemanusiaan.

" The end of education is Character" ... Sri Sathya Sai Baba.
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