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Pengantar Penulis
Fokus penelitian pada masalah pendidikan agama di sekolah, dipilih bersamaan dengan upaya
mencari jalan bagaimana menanamkan wawasan pluralis dan multikultural yang ramah dan
beradab dalam mengelola kehidupan bersama yang sangat majemuk di Indonesia. Pendidikan
agama adalah bagian yang tidak bisa lepas dari keseluruhan perhatian Interfidei ikut dalam
proses pendewasaan bangsa untuk mengelola berbagai perbedaan, khususnya perbedaan agama
dan keyakinan.
Dalam penelitian ini terdapat pengandaian, pertama kalau pun generasi saat ini termakan
oleh berbagai praktek politisasi agama dan tidak kuasa untuk punya pandangan dan sikap kritis
terhadap politisasi agama, barangkali generasi muda lebih mampu untuk itu karena berbagai
perubahan yang terjadi khususnya perubahan pola relasi yang memberi kesempatan bagi generasi
baru untuk berpartisipasi dalam memberikan pemikiran, penilaian dan gagasan-gagasan tentang
masa depan kehidupan bersama. Namun toh semua itu harus dilihat langsung, apakah harapan
pada generasi muda ini cukup beralasan dan bisa menjadi kelompok srtategis untuk membangun
gerakan pembaharuan pendidikan sebagaimana diharapkan.
Pengandaian kedua bahwa dalam pendidikan agama terdapat upaya sistematis untuk
menanamkan suatu kesadaran tertentu berkaitan dengan ikatan kelompok keagamaan, serta
bagaimana membangun pandangan dan sikap yang tidak hanya menghargai tetapi juga
mengindahkan dan menjunjung perbedaan sebagai kenyataan yang wajar dan bemanfaat bagi
kehidupan.
Sekolah adalah ruang lingkup terdekat setelah keluarga bagi generasi muda. Institusi
sekolah juga mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat dan generasi muda sendiri sebagai
lembaga yang memberikan pendidikan yang dibutuhkan oleh mereka. Menelaah konteks dan
proses yang dialami generasi muda dalam sekolah menjadi sangat penting, khususnya berkaitan
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dengan pendidikan agamanya. Maka kami memutuskan untuk membuat penelitian dengan tema
pendidikan agama di sekolah.
Spesifikasi pada sekolah karena ada pertalian masalah yang lebih kompleks, yaitu
bagaimana pendidikan agama yang tidak ‘netral’ berada dalam ruang yang mempertemukan
berbagai kepentingan institusional dalam memberi pemaknaan terhadap pluralitas dalam hidup
bersama. Pembentukan sikap keagamaan siswa tentu tidak murni dihasilkan dalam ruang-ruang
sekolah. Jadi fokus pada sekolah sulit untuk digeser dari perhatian ini, walau pun kami terbuka
dengan pikiran dan praktik yang mencoba tidak menjadikan sekolah sebagai satu-satunya ruang
belajar dan pembentukan karakter siswa.
Pihak-pihak yang memungkinkan penelitian berjalan lancar adalah guru-guru agama dan
guru-guru PPKN di sekolah-sekolah tempat kami mengadakan penelitian yang memberikan
kesempatan pada kami menggunakan jam pelajaran mereka untuk keperluan penelitian ini.

Bab 1 Pendahuluan
A. Konteks
Pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah menjadi penting untuk dikaji oleh lembaga
DIAN/Interfidei, karena beberapa hal: pertama pendidikan agama yang diselenggarakan di
sekolah-sekolah sebagaimana digariskan dalam sistem pendidikan nasional memperlihatkan garis
yang samar menyangkut siapa yang sebaiknya dinilai lebih kompeten dan bertanggung jawab
atas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Sangat penting untuk
diperiksa latar belakang negara mengambil peran dan tanggung jawab besar dalam hal ini.
Kedua, kebijakan negara yang mengatur pendidikan agama yang wajib dilakukan dari
tingkat SD hingga Perguruan Tinggi mengandung implikasi luas dalam kehidupan beragama.
Implikasi yang dimaksud adalah konsekuensi munculnya tiga asumsi, yaitu: a) asumsi bahwa
anak akan mengikuti agama orang tua, b) negara akan menjamin ketersediaan guru agama, dan c)
asumsi bahwa yang paling penting dalam kehidupan beragama adalah aspek formalitas, karena
akan ada proses dimana siswa atau peserta didik menganut agama karena tuntutan administratif.
Asumsi-asumsi ini mempunyai resiko: menghadirkan keharusan-keharusan yang tidak mudah
untuk banyak pihak dan secara sistematis akan mempengaruhi kebebasan dalam menganut
keyakinan yang berbeda dari yang ditentukan negara.
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Ketiga, masyarakat Indonesia mempunyai kemajemukan dalam agama, tetapi
pendididikan agama yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di Indonesia umumnya hanya
memberi informasi tentang suatu agama yang dianut oleh peserta dalam proses pembelajaran
agama, dan kurang (bahkan tidak) mengajarkan keterbukaan akan adanya kepercayaan dan
agama yang berbeda, atau aliran-aliran dalam suatu agama, sehingga tidak mendukung para
peserta didik mempersiapkan diri memasuki kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Keempat,
sekolah adalah institusi yang dimasuki oleh setiap generasi muda dari segala lapisan masyarakat.
Pemikiran dan karakter generasi muda yang dikembangkan dalam institusi ini tentu akan
mewarnai kehidupan kemasyarakatan pada masa-masa yang akan datang.
Kita tidak bisa menutupi kenyatan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya tidak
mau melepas pendidikan agama di Sekolah umum. Mereka ini percaya bahwa pendidikan agama,
termasuk yang diselenggarakan di sekolah sangat bermanfaat dalam pembentukan karakter
generasi muda dan kehidupan bermasyarakat dalam masa-masa mendatang, meski tetap ada
pandangan yang beragam tentang praktek pendidikan agama.

B. Masalah
Ada beberapa lapis persoalan yang hendak dikuak melalui penelitian tentang pendidikan agama
ini. Lapisan-lapisan persoalan ini bila dirumuskan menjadi beberapa butir di bawah ini :
Lapisan pertama adalah lapisan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini penting untuk
diperiksa bagaimana konteks sosial politik yang mewarnai munculnya kebijakkan pendidikan
agama di sekolah-sekolah umum, mengingat sebelumnya pada masa rezim Soekarno pendidikan
agama di sekolah, di perguruan tinggi umum adalah bersifat pilihan. Berkaitan dengan ini sangat
membantu bila dikaji juga bagaimana wacana keagamaan yang dikembangkan institusi
keagamaan saat itu berkaitan dengan masalah hubungan agama dan negara dan pengelolaan
masyarakat majemuk agama di sekolah-sekolah umum, bagaimana pula kaitannya dengan
masalah hubungan agama dan negara dan pengelolaan masyarakat majemuk.
Pada lapisan praktik pendidikan perlu diangkat kenyataan apakah pendidikan agama yang
dilaksanakan sekolah umum berorentasi memberi dukungan dan membangkitkan kemampuan
para siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan mereka dan juga
dalam situasi masyarakat yang majemuk dalam hal agama?
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Lapisan persoalan ketiga adalah bagaimana tanggapan atas pemberlakuan pendidikan
agama dalam masalah identitas dan pengelompokkan masyarakat. Bagaimana tanggapan itu
berproses dengan situasi konret di sekitarnya dan adakah alternatif model pendidikan agama
yang ditawarkan masyarakat serta berbagai ketegangan yang terjadi dengan pemegang otoritas
keagamaan dan pendidikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan mendapatkan potret pelaksanaan pendidikan agama di sekolahsekolah umum di Indonesia. Melalui pemaparan proses yang terjadi di seputar pendidikan agama
di sekolah umum, diharapkan akan menjelaskan konteks relasi institusi agama dan pemegang
otoritas keagamaan dalam institusi negara. Relasi kompleks yang terdiri atas keterkaitan yang
sangat luas (antara wacana keagamaan yang dibangun oleh institusi agama dalam menanggapi
berbagai ‘ketegangan kekuasaan’ dengan berbagai institusi-insitusi lain dan tantangan kehidupan
secara umum), yang diformulasikan dan ditransformasikan menjadi wacana keagamaan yang
akan disampaikan pada para siswa. Dari pemaparan hasil penelitian diharapkan memberi
informasi yang memadai tentang tanggapan dan pengalaman-pengalaman siswa tentang
pendidikan agama yang mereka alami, apakah sesuai dengan kebutuhan hidup, khususnya untuk
menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat yang plural atau tidak.
Laporan Penelitian ini dapat secara khusus mengulas dalam bab tersendiri tentang
alternatif model pendidikan agama di sekolah yang ditawarkan oleh masyarakat, dari pergulatan
dan upaya-uapaya teknis dalam mewujudkan model pendidikan yang sekiranya menjawab
kebutuhan para sisiwa untuk hidup dalam masyarakat yang tidak homogen.
Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah hasil kajian yang membuka
persoalan pendidikan agama sebagai sesuatu yang terkait secara umum dengan berbagai
persoalan publik kenegaran dan wacana keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Hasil
penelitian ini akan mencoba memperlihatkan bahwa pendidikan agama yang diselenggarakan
oleh negara kemungkinan tidak murni bertujuan senada dengan yang dilakukan oleh lembagalembaga keagamaan, terkait dengan ketegangan politis di seputar masalah hubungan agama dan
negara. Dari tulisan ini diharapkan dapat memunculkan inspirasi bagi pembaca untuk melakukan
pembaharuan dan reorientasi dalam praktek pengajaran agama.
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D. Landasan Pemikiran
D.1. Pendidikan Agama di Sekolah Umum
Laporan penelitian ini secara tegas berupaya membuat garis yang secara konsisten
membedakan antara pendidikan dan pengajaran, dengan mengutip pemikiran Ki Hajar
Dewantara, yang menyatakan bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran
meliputi kegiatan memberi pengetahuan, kecakapan yang bermanfaat lahir dan batin bagi peserta
didik. Sementara cakupan terminologi pendidikan meliputi segenap proses yang menuntun
segala kekuatan kodrati yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai
anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya1.
Tujuan mencapai keselamatan hidup adalah tujuan yang unik dari manusia beragama.
Demikian halnya diandaikan bahwa pendidikan agama yang disampaikan pada anak-anak adalah
dalam rangka memampukan mereka untuk selamat dalam dunia yang penuh tantangan. Tujuan
pendidikan yang dirumuskan Ki Hajar ini adalah tujuan yang terang-terang memihak
kepentingan siswa. Lain halnya dengan apa yang dipikirkan oleh para pembuat kebijakan saat ini
yang menempatkan pendidikan agama berada dalam sistem pendidikan nasional, mengandaikan
fungsi dan peran pendidikan agama...” membentuk manusia yang beriman dan bertakwa terhadap
Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur dan menghormati agama lain dalam hubungan antar
umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan Persatuan Nasional”2. Cara berfikir seperti
ini memunculkan penafsiran, pendidikan agama yang masuk dalam sistem pendidikan nasional
bukanlah pendidikan yang semata-mata berorientasi pada siswa, tetapi ada sebuah kepentingan
yang pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional lazim disebut
dengan ’kepentingan nasional’.
Terminologi pendidikan agama yang digunakan dalam penelitian ini mengandung
pengertian segenap proses yang menuntun segala kekuatan kodrati yang ada pada anak-anak,
agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan
kebahagiaan setinggi-tingginya, dengan berdasar pada nilai-nilai dan norma yang diajarkan
dalam agama-agama tentang kehidupan manusia kini dan akan datang. Secara khusus peneliti
membahas pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dari tingkat SD hingga
SMA.
1

Lihat Dewantara, 1977, Pendidikan (Bagian Pertama), hlm. 20. Garis bawah dibahasakan ulang oleh
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Penjelasan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39

peneliti.
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Judul pendidikan agama di sekolah umum membatasi fokus pada pendidikan agamaagama yang dilaksanakan di sekolah-sekolah yang tidak mempunyai spesifikasi untuk
mempersiapkan peserta didik sebagai ahli agama3. Kata sekolah umum dalam hal ini adalah
sekolah untuk kelompok ‘awam’ dalam hal agama yaitu pendidikan agama yang diselenggarakan
di sekolah-sekolah formal yang diselenggarakan secara terbuka untuk siapa saja tetapai bukan
untuk menjadi ahli atau pemimpin agama, bukan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah atau
Seminari menengah atau Novisiat--yang mempersiapkan peserta didiknya memasuki Seminari
Tinggi (lebih lanjut pengertian tentang pendidikan dapat dilihat dalam buku laporan).
D.2. Kemajemukan Agama dalam Masyarakat
Suatu paham tentang kemajemukan masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi populer
seiring perkembangan gagasan demokrasi dalam berbagai konteks budaya, adalah paham
pluralisme dan multikulturalise--suatu paham yang berkeyakinan bahwa kemajemukan adalah
situasi yang alami dalam kehidupan dan bahwa kemajemukan itu sendiri bermanfaat bagi
kehidupan, bukan sesuatu yang mengancam. Pluralisme menjadi suatu perspektif penting dalam
penelitian ini..
Dalam melihat kemajemukan agama dalam masyarakat, cara pandang yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan menempatkan agama-agama sebagai sejajar satu dengan yang
lain, tidak ada yang superior atas yang lain.
D.3. Pendidikan dan Kekuasaan (negara dan keagamaan)
Pendidikan yang diselenggarakan dengan keterlibatan negara yang sangat besar perlu
diperiksa dengan mengacu pada kepentingan publik, khususnya para siswa. Demikian halnya
dengan sistem politik yang berlaku, yang senantiasa terkait dengan kebijakan yang dibuat negara,
termasuk kebijakan pendidikan. Dengan kata lain, bisa jadi kebijakan pendidikan adalah salah
satu out put sistem politik yang tengah berlangsung. Bila ditilik lebih lanjut pihak-pihak yang
turut mempengaruhi lahirnya kebijakan pendidikan tersebut antara lain partai politik dan lobilobi di Parlemen, interest group (kelompok kepentingan), organisasi massa, kalangan perguruan

3

Pembedaan ini bisa dilihat dari sisi struktur pengorganisasian departemen, umumnya sekolah-sekolah
yang mempersiapkan ahli agama atau guru agama berada di bawah departemen Agama, sementara yang disebut
sekolah umum sebagai mana dimaksud disini berada dalam koordinasi departemen pendidikan. Beberapa
perkecualian dapat ditemui pada fakultas-fakultas teologi dari Universiats Swasta, sebagian di antaranya
berkoordinasi dengan departemen pendidikan, bukan departemen agama.
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tinggi (intelektual) dan tokoh perorangan.4 Kebijakan dalam bidang pendidikan di Indonesia
bukan semata-mata buah pikiran para ahli pendidikan.

E.

Metode

Metode pengumpulan yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, angket dan Kajian
literatur.

Bab 2
Pendidikan Agama di Jogjakarta
A. Keunikan dan Dinamika Jogjakarta
Di tengah berbagai keterbatasan untuk menyajikan potret masyarakat Jogjakarta hal yang
mungkin kami lakukan adalah membuat pemilahan, atau mengelompokkan tipe-tipe masyarakat
berdasarkan karakter tertentu yang mudah kami jumpai dan mudah pula kami uraikan untuk
menjadi potret yang mungkin untuk dipahami. Pemilahan ini adalah bentuk tanggapan
pengakuan atas kompleksitas masyarakat yang faktor-faktor di dalamnya saling terkait.
Hal yang unik di Jogjakarta adalah terdapat kelompok subyek tampak memiliki
pandangan hidup khas Jawa,5 mempunyai keyakinan bahwa yang menentukan dalam agama
bukanlah masalah kebenaran, melainkan apakah pandangan hidup itu cocok dengan pengalaman,
artinya dapat dirasakan sebagai sesuatu yang bermakna baik untuk kehidupan pribadi maupun
kehidupan sosial. Pandangan ini memunculkan paham yang tidak terlalu menganggap penting

4

Ali Imran, Ibid, hlm. 42—45.
Menurut Franz Magnis Suseno, terdapat empat titik penting dari lingkaran pemaknaan kehidupan orang
(kosmos) Jawa. Pertama, bersifat ekstrovert, dimana orang Jawa memandang dunia luar yang dialami sebagai
kesatuan pengalaman khas religius antara alam, masyarakat dan alam adikodrati yang keramat, yang dilaksanakan
dalam ritus, tanpa refleksi eksplisit terhadap dimensi batin sendiri. Kedua, adanya penghayatan kekuasaan politik
sebagai ungkapan pengalaman religius. Bagi orang Jawa, kekuasaan pada hakikatnay bersifat homogen dan sama
saja dimana pun dia menampakkan diri. Dalam konteks ini, sosok Raja atau Keraton memiliki peran penting sebagai
pemusatan kekuasaan dan kekuatan kosmis, dan juga keberagamaan. Ketiga, penghayatan yang berpusat pada
pengalaman tentang keakuan sebagai jalan persatuan dengan sesuatu yang khas religius. Penghayatan ini menempuh
jalur mistik yang dikenal dengan proses manunggaling kawulo gusti. Keempat, pandangan yang menekankan bahwa
agama itu bukanlah masalah kebenaran, melainkan pengalaman keberagamaan yang dirasakan secara praksis dan
bermakna dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan..
5
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agama apa yang dianut oleh seseorang. Banyak keluarga di Jogja, yang anggota-anggotanya
terdiri dari berbagai macam agama (Islam, Katolik, Kejawen misalnya).
Ketika kelompok ini berbicara tentang agama sangat jelas adanya pandangan bahwa
kepercayaan akan adanya Tuhan merupakan substansi terpenting dalam menjalani kehidupan.
Adanya kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa ini, dibakukan oleh agama. Tidak heran,
agama dalam penghayatan kelompok ini disebut Ageman, yang artinya pakaian atau baju.
Sehingga orang yang tidak memperhatikan wilayah batin, atau roh yang terdapat dalam agama,
maka yang didapatkan hanya unsur-unsur yang bersifat lahiriah atau kulit luar agama saja.6
Pada tataran ini aspek lahiriah dipandang menjadi sesuatu yang penting dalam rangka
pranata di dunia. Tetapi hal-hal duniawi sangat rapuh, sementara, tidak langgeng dan karena itu
tampak kesan bahwa penyertaan dalam kelompok berdasarkan hal-hal lahiriah sangat situasional,
karena itu yang lebih penting adalah aspek batiniah. Ageman bahkan hanya menjadi penting
ketika mengantar pada situasi batin yang tentram dan memberi keselarasan atau harmoni dengan
sesama hidup, bukan hanya dengan Yang Maha Kuasa. Pandangan ini tampak memberi ruang
relativitas pada agama –dalam pengertian ageman-- yang mengantar pada pemahaman mengapa
ada banyak kasus sinkretisme agama. Para elit agama (khususnya Islam, Protestan dan Katolik)
sangat tidak menyukai praktek maupun pikiran yang menjurus pada sinkretiasme agama, tetapi
tampaknya ini adalah buah dari pandangan bahwa agama bukan tujuan dalam hidup ini tetapi
sebagai sarana yang bisa digunakan dan memberi tuntunan untuk mencapai tujuan penciptaan
kehidupan.
Pandangan seperti ini juga membuahkan hasil lain berupa pandangan dan sikap-sikap
yang merelatifkan formalitas agama. Akibat selanjutnya yang menarik adalah perilaku yang
mudah untuk guyub-rukun (bersahabat dan rukun), tepasalira (nepaake lian ing siro:
memposisikan orang lain sebagai dirimu, berempati) yang juga menjadi cita-cita bersama atau
angan-angan, yang melatari banyak etiket yang dijaga dalam perilaku sehari-hari. Tampak ada
keyakinan bahwa semua orang dapat berpegang pada ajaran ini, kecuali yang tidak lagi merasa
terikat dengan ‘kejawaan’ mereka. Pada beberapa kasus dalam pengalaman berinteraksi dengan
kelompok ini, konsepsi tentang rukun mendahului pemahaman tentang adanya kemajemukan dan
persoalan-persoalan yang melingkupinya.

6

Baihaqi.,dkk., 2002, Agama dan Relasi Sosial, Jogjakarta: LKiS, hlm. 103.
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Dalam situasi ini berbagai macam komunitas sosial dan keagamaan baik kelompok Islam
maupun Kristen moderat dan ’ekstrem’, kelompok lintas iman, tumbuh dengan subur, saling
berinteraksi dan membentuk keanekaragaman yang menghiasi Jogjakarta.

A. Pendidikan Agama di Sekolah
Di sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta nasional atau sebagian masyarakat menyebut
sekolah ‘netral’, pendidikan agama dilakukan sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah,
dengan kurikulum maupun pengelolaan kelas yang masing-masing siswa dipisah sesuai dengan
agama yang di anut. Sejauh ini masyarakat tidak mempersoalkan apa yang berlangsung, beda
halnya dengan yang terjadi di sekolah-sekolah swasta dengan lebel agama tertentu.
Pada sekolah-sekolah yang didirikan yayasan-yayasan ini pendidikan agama menjadi
salah satu ciri khas yang membedakan dari sekolah lain. Pendidikan agama di sekolah yayasan
keagamaan untuk sekian lama dianggap sebagai ‘urusan rumah tangga’ suatu yayasan dengan
ciri keagamaan tertentu.
Pendidikan agama dalam kasus ini menjadi menarik perhatian pada akhir tahun 1980-an
ketika muncul sekelompok masyarakat yang menaruh curiga bahwa sekolah-sekolah secara tidak
langsung membuat para siswa yang berbeda agama lebih mengenal agama orang lain dari pada
agama mereka sendiri dan bisa jadi akan membawa siswa yang bersangkutan pada agama
yayasan. Tidak ada survei yang bisa menjadi dasar kecurigaan ini, tetapi pikiran demikian
bergulir dalam kalangan yang lebih luas.
Kasus siswa belajar di sekolah di bawah yayasan keagamaan yang tidak sama dengan
yang mereka anut terjadi merata, tampaknya terkait dengan kompisisi demografi penduduk
berdasarkan agama. Di Jogjakarta hanya SMA PIRI 1 sebagai sekolah di bawah yayasan Islam
yang pernah menerima siswa beragama Budha, sedangkan sekolah-sekolah yang berada di
bawah yayasan Islam hanya menerima siswa beragama Islam, dengan alasan utama mereka tidak
mungkin mencarikan guru agama lain dan mereka tidak mau memberi pelajaran agama Islam
kepada siswa yang beragama non Islam.
Situasi ini terjadi di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam,
ada kemungkinan mereka tidak akan mengalami kekurangan siswa. Tetapi lain keadaanya di
daerah dimana muslim minoritas seperti di Jayapura Papua. Di daerah ini terdapat sebuah SMA
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yang bernaung di bawah yayasan Muhammadiyah menerima siswa-siswi beragama Katolik yang
mau mengikuti pelajaran agama Islam sebagai pengetahuan7. Ada kemungkinan keterbatasan
jumlah sekolah menyebabkan siswa-siswi Katolik memasuki sekolah Muhammadiyah, akan
terasa tidak etis ketika sebuah sekolah menghalangi anak-anak yang ingin belajar di sekolah
mereka.
Namun demikian, kenyataan anak atau siswa yang belajar di sekolah di bawah yayasan
keagamaan yang berbeda, tetap dipikirkan oleh sekolompok masyarakat yang mecurigai hal ini
sebagai bagian dari upaya-upaya konversi pada agama lain. Di luar persoalan otonomi dan
kepentingan terhadap ciri khas yayasan keagamaan, terdapat kerepotan yang harus ditanggung
yayasan, karena harus menyediakan guru-guru agama baru, yang dengan demikian menambah
beban anggaran yayasan.

C.1. Pemisahan Siswa Beda Agama
Masuknya pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional menjadi awal
terbentuknya irisan wilayah kekuasaan, yaitu wilayah yang diatur oleh negara dengan wilayah
otoritas institusi-institusi keagamaan. Pada bagian ini akan dikaji bagaimana penyelenggaraan
pendidikan ini dilakukan, mengingat kebijakan ini dalam prakteknya telah mengatur siswa
sebagai warga negara untuk melakukan beberapa hal: 1) Menganut suatu agama yang pasti, 2)
mengikuti pelajaran agama di sekolah agar bisa memenuhi persyaratan administratif lembaga
sekolah.
Sementara itu, usulan agar siswa mendapatkan pendidikan agama yang memberi
pengenalan tentang adanya orang lain yang berbeda dalam cara beragama dan menghayati ajaran
keagamaan adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan di Indonesia. Wawancara yang dilakukan
kepada orang tua siswa, guru agama sekolah-sekolah negeri maupun swasta dan tokoh agama di
tingkat desa di wilayah kota memberi gambaran yang jelas tentang kesulitan ini. Ungkapan yang
muncul dari kalangan Islam adalah “mengapa harus mengerti agama orang lain sedang agama
sendiri belum menguasai? Bukankah justru akan mendangkalkan iman para peserta didik karena
akan memberi kesan bahwa semua agama sama baiknya? Atau membuat orang menjadi sinkretis
dalam beragama?” Secara umum sinkretisasi agama sangat mengkhawatirkan masyarakat bila
tidak ada keteguhan iman dalam diri umat ketika mempelajari agama-agama yang lain. Hanya
7

Lihat Kompas, 16 Januari 2005

10

saja kelompok Katolik dan Kristen Protestan memberi apresiasi tentang pengenalan agama lain
ini sebatas sebagai pengetahuan untuk kepentingan kerukunan, dengan catatan tidak
‘menyinggung’ keyakinan agama lain. Sementara responden dari kalangan Hindu, Budha dan
Konghucu mengangap hal itu penting tetapi ”jika dibekali dengan keyakinan kuat tentang agama
yang dianutnya.”
Khusus dalam pendidikan agama peserta didik dipisahkan sesuai dengan agama masingmasing, sesuai agama yang dianutnya8. Argumentasi di balik pemikiran ini adalah bahwa setiap
agama mempunyai sistem kepercayaan yang berbeda, yang tidak mungkin disandingkan secara
bersama dalam pendidikan agama. Maka pemisahan siswa dalam pendidikan ini sudah
‘sewajarnya’ dilakukan. Argumentasi ini tampaknya disepakati oleh umumnya elit agama, guru
dan orang tua siswa, baik dalam agama Islam, Protestan, sebagian Katolik, umumnya Hindu dan
Budha. Maka dianggap sudah sewajarnya pendidikan agama dilakukan secara terpisah, dan
umumnya masyarakat menganggap tidak wajar bila seorang peserta didik mempelajari
bermacam-macam agama.
Sebagaimana dalam mata pelajaran yang lain, peserta didik di sekolah umum dari tingkat
SD hingga SMA hanya menerima dan mengikuti materi maupun metode pengajaran dimana
mereka akan dilibatkan. Memasuki pendidikan sekolah sama artinya dengan memasuki jenjang
pendidikan yang seluruh prosesnya tunduk pada kurikulum yang dirancang mengikuti narasi
yang telah dirumuskan negara orde baru dan dilajutkan hingga tahun 2006 bahwa agama yang
berbeda adalah sesuatu yang wajib dipisahkan dengan begitu jelasnya, meski dalam kehidupan
bermasyarakat dapat berakibat memisahkan sesama warga negara.

C.2. Situasi Pemisahan Siswa
Pemisahan peserta didik yang satu kelas pada jam pelajaran agama pada prakteknya
adalah suatu pembiasaan yang secara tidak langsung telah menanamkan kesadaran bahwa agama
adalah sesuatu yang memisahkan mereka, bahkan bisa jadi memisahkan manusia. Lebih lanjut
perbedaan agama menjadi sesuatu yang ‘lebih baik’ dihindari untuk dibicarakan dari pada salah
atau menyinggung orang lain, atau bisa membahayakan akidah yang dipegang atau diyakini.
(Tabel tentang kesan siswa SD, SMP dan SMA (kelas IV-VI) terhadap Agama Lain dapat
diperiksa dalam buku laporan).
8
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Pada siswa SMP sampel diwakili semua level kelas. Namun dari prosentasi yang muncul
terdapat hasil yang cukup bergeser nilainya. Pada anak usia SMP sering ditemukan kasus, masamasa inilah awal pertemuan mereka dengan orang-orang yang beda agama. Pada usia SD
kebanyakan mereka sekolah di tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah dan ada kalanya satu
SD seluruh siswanya Islam dan semua guru beragama Islam, atau seluruh siswa Islam hanya ada
beberapa guru yang non Islam. Sebaliknya ada siswa yang bersekolah di SD Kristen atau Katolik
yang mayoritas siswanya non muslim, ketika memasuki SMP (negeri atau swasta) mereka
mengalami situasi tertentu yang berbeda, yang membuat masalah keagamaan lebih mendapat
perhatian mereka dari pada ketika masih sekolah di SD.
Bila diperhatikan ada penurunan skor yang menganggap perbedaan agama memberi
kesan biasa saja, sebaliknya ada kenaikan jumlah yang tertarik dan kenaikan jumlah yang merasa
khawatir, tampaknya inilah tanggapan-tanggapan awal dalam masa kehidupan usia pra remaja.
Kemungkinan pada usia-usia ini mereka mulai berkenalan dengan kelompok-kelompok identitas
yang kuat dalam masyarakat. Bisa jadi pula pada usia ini mereka mulai mengidentifikasi
identitas diri mereka.
Ada pun skor nilai biasa-biasa saja bisa ditafsirkan sebagai bentuk acuh tak acuh, tetapi
bisa juga sebagai tidak ada hal yang ‘istimewa’ berkaitan dengan masalah perbedaan agama.
Perbedaan agama bisa menjadi hal yang biasa, bukan karena siswa yang bersangkutan tidak
peduli dengan kehidupan bermasyarakat atau tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang
penting, tetapi tidak ada sesuatu yang istimewa karena mereka sudah mempunyai cukup
pengalaman dalam hidup mereka dan hal itu tidak masalah. Tetapi bisa saja acuh tak acuh ini
karena agama dianggap bukan persoalan penting dan mereka juga kurang peduli dengan
kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Hal ini tampak dalam focus group discussion yang
deselenggarakan di SMPN 8 Jogjakarta9. Dalam FGD tersebut, kelompok kelas I yang belum
lama mengikuti proses pemisahan tampak mempunyai hubungan yang sangat cair, perbedaan
agama tidak menjadi penghalang untuk saling mengetahui agama yang berbeda dengan akrab
dan bersahabat. Berbeda situasi dengan kelas dua yang terpaku pada pandangan bahwa karena
berbeda, tidak perlu lagi ada pembahasan atau perasan ingin tahu terhadap yang lain. Salah satu

9

Diselenggarakan pada 24 Maret 2006. Di SMPN 8 Jogjakarta, sebuah kelas dengan 38 siswa dirancang
untuk suatu diskusi terfokus (focus group discussion) dengan tema ‘pendapat dan sikap siswa tentang pendidikan
agama dalam masyarakat majemuk’.
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indikasi proses internalisasi yang berbeda tentang perbedaan agama, karena siswa-siswi kelas II
telah lebih dahulu mengenyam suatu proses pemisahan.
Mereka juga tidak punya pendapat ketika ditanya, ‘bagaimana akan saling menyayangi bila
tidak kenal?’

Ketika kekhawatiran ini ditelusuri ternyata seolah-olah sebanding dengan ikatan ke dalam
yang makin kuat. Ketika ditanya apa persisnya yang menyebabkan timbulnya rasa kuatir ketika
menghadapi perbedaan agama, maka jawaban yang rata-rata muncul adalah tentang akidah yang
bisa goyah. Kekuatiran kedua adalah kuatir berbuat tidak tepat karena tidak tahu tentang agama
lain. Terdapat dua kemungkinan penyebab untuk hal ini. Pertama, menuju usia remaja
kecenderungan makin kuatnya pengaruh dan keterikatan pada kelompok peer group makin besar.
Dalam hal ini kelompok yang sama dalam agama menjadi hal penting dalam pembentukan dan
penguatan kesadaran akan identitas kelompok. Sejauh ini menjadi sesuatu yang dalam perspektif
psikologis wajar, hanya saja ketika kekuatiran tersebut bersumber pada sentimen kelompok,
maka penting untuk ditelaah bagaimana wacana keagamaan yang berkembang cukup pesat dan
dikonsumsi oleh remaja.
Di lingkungan organisasi keagamaan intra sekolah, wacana keagamaan yang dibangun
adalah wacana yang dikembangkan oleh jaringan partai dalam kasus remaja Islam atau bukan
partai, namun mempunyai orientasi politik tertentu di luar kelompok Islam tampaknya turut
mewarnai munculnya sentimen keagamaan di kalangan remaja SMA. Di beberapa SMA Negeri
ternama di Jogjakarta terdapat jaringan alumni yang telah kuliah ‘membimbing’ adik-adik
kelasnya termasuk dalam aktifitas keagamaan. Bimbingan ini juga menyangkut soal persepsi
tentang identitas dan hubungan antar kelompok berdasarkan identitas tersebut.
Di kalangan siswa muslim, para alumni menjadi senior yang menjadi ‘inspirator dan
fasilitator’ unit kerohanian Islam, demikian halnya di lingkungan Kristen terdapat ‘kakak
rohani’. Mereka mengadakan kajian keagamaan dan juga kaderisasi di organisasi intra maupun
ekstra sekolah, melalui berbagai kegiatan unit kerohanian. Kegiatan ini menjadi “panggung”
seruan pemakaian jilbab bagi kalangan siswi muslim. Tidak jarang, pembatasan pergaulan antara
laki-laki dan perempuan juga disampaikan. Di sebuah SMU negeri pavorit Jogjakarta, pemakaian

13

jilbab bagi siswi perempuan kini berkembang menjadi wajib. Namun, di kalangan siswa,
pemakaian ini lebih bersifat seruan atau kampanye.10
Sementara itu, pelajaran agama di kelas amat membosankan bagi sebagian besar siswa.
Kebosanan ini melanda siswa sejak SMP. Begitu beranjak ke SMU, seiring dengan
perkembangan kepribadian, mereka mendapatkan cara dan metode pendidikan keagamaan yang
lebih menyenangkan. Di sinilah peranan unit kerohanian menjadi lebih menarik bagi sebagian
siswa dari pada pendidikan agama di sekolah.
Kurikulum pendidikan agama, selalu menyebut bahwa tujuan pendidikan agama adalah
menciptakan siswa yang memahami ajaran agama dan melaksanakannya dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang toleran terhadap penganut agama lain.11 Dalam hal ini sering ada
pengandaian bahwa bila seseorang telah memahami dan melaksanakan ajaran agamanya maka
dengan sendirinya mereka akan bisa menghormati, menghargai dan toleran dengan agama orang
lain. Yang menjadi perhatian di sini adalah bahwa menghormati agama orang lain adalah bagian
dari moralitas yang diajarkan oleh setiap agama. Responden dari para guru agama dan siswa bila
dikonfirmasi dengan pertanyaan, ”bukankah orang-orang yang berkonflik atau melakukan
diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama adalah orang-orang yang mengerti agama
dengan baik? Mereka akan menjawab, ”Itu karena mereka tidak memahami agama lain”. Tetapi
sangat sedikit guru agama yang mempunyai pandangan yang jelas dan lugas tentang hubungan
antar kelompok keyakinan yang berbeda-beda.

Bab 3
Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan di Indonesia
Masalah pendidikan agama di Indonesia sudah menjadi perbincangan dan dianggap sebagai
persoalan yang cukup pelik dalam urusan tata pelayanan publik sejak awal kemerdekaan.
Kerumitan ini melatarbelakangi pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa “Agama di dalam
pengajaran di sekolah adalah soal lama dan terus menerus menjadi persoalan yang sulit”
(Dewantara, 1977: 198). Hal ini menjadi kesulitan karena “ada tuntutan supaya sifat keagamaan
10

Newsletter Qudwah Edisi 1, 30 April 2005 hlm.3 dikatakan “Di SMA 1 (SMA N 1 Jogjakarta- pen) ada
SK dari Kepala Sekolah Bashori yang mewajibkan muslimah untuk berjilbab minimal 1 hari. Tujuannya agar temanteman yang belum berjilbab merasakan enaknya berjilbab, sekaligus menggemakan syiar Islam….”
11
Lihat misalnya KBK Pendidikan Agama tahun 2003, di setiap jenjang sekolah maupun kelas.
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tadi diberi bentuk, yaitu ‘pengajaran Agama’ yang mana hakikat syariat agama diberi bentuk
pasti dan tertentu”.
Pada bab ini akan dibahas dinamika pendidikan agama dalam menghadapi kerumitan
tersebut dan berbagai kebijakan pemerintah, sejak zaman Revolusi hingga pasca Soeharto.
A. Pendidikan Agama di Masa Pemerintahan Soekarno
A.1. Masa Revolusi
Beberapa saat setelah Proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, langkah pertama
pemerintahan RI dalam bidang pendidikan adalah dengan mengeluarkan ‘Rencana Usaha
Pendidikan dan Pengajaran’. Dalam Rencana Usaha Pendidikan dan Pengajaran tersebut, Pasal
31, 32 dan 33 UUD 1945 dijadikan sebagai pedoman pertama dalam merumuskan kebijakankebijakan pendidikan. Atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP),
tertanggal 29 Desember 1945, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan membentuk
Panitia Penyelidikan Pendidikan yang salah satu produksnya adalah ’sistem pendidikan dan
kurikulum Sekolah Menengah Pertama.
Selain usulan di atas, BPKNIP juga mengeluarkan 10 usulan, yang pada usulan kelima
terdiri dari dua poin: (a) Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur seksama,
hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan
golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara
melakukan ini, kementrian melakukan perundingan dengan Badan Pekerja. (b) Madrasah dan
pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan
pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah
mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materil dari
pemerintah12.
Setahun kemudian, pada bulan Desember 1946, pemerintah mengeluarkan peraturan
bersama antara dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan (PP & K) yang menetapkan bahwa pendidikan agama mulai pada Kelas IV sampai
Kelas VI Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar).
Situasi keamanan di zaman revolusi yang tidak stabil membuat SKB kedua menteri
tersebut tidak dapat dilaksanakan. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan

12

Redja Mudyahardjo. 2002. Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan
pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Cet, II. Hlm. 373—374.
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pendidikan agama mulai kelas I SR. Untuk itu pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan
Pengajaran Agama pada tahun 1947, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen
Pendidikan & Pengajaran dan Prof. Drs. Abdullah Sigir dari Departemen Agama. Tugasnya
mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum13.
Selain itu, dari hasil kerjasama tersebut, dikeluarkannya kurikulum Sekolah Rakyat, SMP
dan SMA, yang juga diusahakan oleh Panitia Penyelidik Pengajaran. Kurikulum ini, kemudian
dikenal dengan Kurikulum SR 1947, Kurikulum SMP 1947 dan Kurikulum SMU 1947. Di setiap
jenjang pendidikan tersebut, pendidikan agama mendapatkan tempatnya. Kurikulum 1947
tersebut berlaku sampai dengan tahun 195214.

A.2. Masa Demokrasi Parlementer
Kongres Pendidikan pertama dilakukan di Solo tahun 1947, yang kemudian ditindaklanjuti
dengan adanya Panitia Pembentukan Rencana Undang-undang Pokok Pendidikan dan
Pengajaran pada tahun 1948 oleh menteri PP dan K Mr, Ali Sastroamidjojo, juga kongres
Pendidikan di Jogjakarta tahun 1949. Keseluruhan hasil dari kongres tersebut merupakan bahan
berarti bagi lahirnya Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 tahun 1950. Ini
lah undang-undang tentang Pendidikan Nasional yang pertama di republik ini15.
UUPP ini dikeluarkan di Jogjakarta, pada 4 April 1950, di saat Indonesia masih
berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai
dengan 17 Agustus 1950. Ketika era RIS berakhir dan kembali ke bentuk negara kesatuan pada
17 Agustus 1950 itu, UU tersebut kemudian berlaku secara nasional, yakni ke seluruh eks negara

13

Drs. H. A. Mustafa dan Drs, Abdullah Aly. 1999. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Bandung: C.V.
Pustaka Setia. hlm. 124.
14
Lihat Rendja Mudyahardjo. Ibid. hlm. 383-385
15
Abd. Rachman Assegaf. Ibid. Hlm. 65. H.A.R Tilaar mencatat bahwa sebelum terbentuknya UUPP No.
4 tahun 1950 ini telah dlakukan 7 kali rapat dengan melalui perdebatan sengit terutama mengenai masalah: pertama,
Masalah Pendididikan Masyarakat. Kedua, masalah pendidikan agama: apakah sekolah memberikan pendidikan
agama bergantung pada usia dan kecerdasan murid, apakah murid yang telah dewasa boleh menetapkan ikut
tidaknya pelajaran agama, apakah sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajarannya ditetapkan dalam Undangundang tentang jenis sekolahnya, dan bahwa pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak. Ketiga,
tentang sekolah swasta (partikulir). Keempat, tentang tujuan pendidikan nasional. Kelima, masalah Bahasa
Indonesia, terjadi silang pendapat mengenai pentingnya pengembangan bahasa Daerah. Lihat H.A.R Tilaar. 1995.
Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisa Kebijakan. Jakarta: Grasindo.
hlm. 71-76.
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bagian RIS. Namun baru tahun 1954, melalui UU No. 12 tahun 1954 yang dikeluarkan pada 18
Maret 1954, ditetapkan pemberlakuan UU PP No. 4 tahun 1950 untuk seluruh Indonesia16.
UU PP No. 4 tahun 1950, terdiri dari 17 bab dan 30 pasal ditambah penjelasan umum.
Pasal-pasal mengenai pendidikan agama dimuat dalam pasal 20 ayat 1 dan 217 ”Dalam sekolahsekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anak-anak akan
mengikuti pelajaran tersebut,” (Pasal 20, ayat 1). ”Cara menyelenggarakan pengajaran agama
di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama,” (Pasal 20, ayat 2).
Keberadaan sekolah-sekolah swasta (partikulir) baik yang bercirikan keagamaan maupun
tidak, juga sudah tercantum dan diakui secara formal dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 dari UU ini18:
”Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut sesuatu agama atau keyakinan hidup
maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelanggarakan sekolah-sekolah
partikulir”, (pasal 13 ayat 1).”Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah-sekolah
partikulir ditetapkan dalam undang-undang,” (Pasal 13 ayat 2).
Setelah UU tersebut dikeluarkan, pemerintah membentuk panitia bersama yang dipimpin
oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen PP & K.
Hasil rumusan dari panitia tersebut adalah sebuah SKB yang dikeluarkan Januari 1951 yang
isinya19:
1. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar)
2. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Kalimantan, Sumatra dan
lain-lain), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa mutu
pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang
pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
3. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan
pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu
4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan
mendapat izin dari orang tua/walinya.
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Lihat Rendja Mudyahardjo. Ibid. Hlm. 370—37. Dengan demikian, Tahun 1950, merupakan tahun
dimana keadaan nasional mulai stabil, dan dunia pendidikan di Indonesia memasuki era baru. Momentumnya adalah
lahirnya UU PP No. 4 tahun 1950 tersebut. Namun, negara kesatuan Republik Indonesia, berubah menjadi negara
federal berupa Republik Indonesia Serikat, sehingga UU tersebut hanya berlaku secara regional, di wilayah
Republik Indonesia saja. Nanti 3 tahun kemudian, setelah Indonesia kembali ke sistem negara kesatuan, UU tersebut
berlaku secara nasional dengan lahirnya UU baru, yakni UU PP No. 12 tahun 1954. Lihat juga Abd. Rachman
Assegaf. Ibid. hlm. 67.
17
Lihat juga dalam Abd. Rachman Assegaf. Ibid. hlm. 69
18
Lihat juga dalam Abd. Rachman Assegaf. Ibid. hlm. 68-69
19
Lihat Drs. H. A. Mustafa dan Drs, Abdullah Aly. Ibid. hlm. 124-125
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5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama
ditanggung oleh Departemen Agama.
Dari SKB di atas, juga dapat dilihat bahwa keputusan pemerintah memasukan pendidikan
agama dalam kurikulum resmi, yang menegaskan keputusan tahun 1946, dimana pendidikan
agama diterapkan sejak kelas IV SR untuk di daerah Jawa, sedangkan di daerah-daerah yang
agamanya kuat, mulai kelas I SR. Hal ini memperlihatkan adanya keragaman dan perbedaaan
penerapan pendidikan agama, di beberapa wilayah di Indonesia20. Dengan demikian, pelajaran
pendidikan Agama di sekolah umum pada mulanya diberikan hanya tingkat SMP (tahun 1945),
setahun kemudian mengalami perubahan, yakni diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat.
Di bulan Juli 1951 itu, tanggal 16 Juli 1951, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan dengan No. 17678/Kab. dan Menteri Agama dengan No. K/I/9180, mengeluarkan
peraturan bersama (Surat Keputusan Bersama) tentang pendidikan agama. Berikut isi Peraturan
Bersama itu21 :
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan umum (umum dan vak) diberikan
pendidikan agama (pasal 1)
Di sekolah-sekolah Rendah, pendidikan agama dimulai dari kelas 4, banyaknya 2 (dua)
jam pelajaran dalam satu minggu (Pasal 2 ayat 1)
Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai di Kelas I dan jamnya
dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan
ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh
dikurangi dibandingkan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan (Pasal 2, ayat
2)
Di sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas, baik sekolah-sekolah
umum maupun vak diberi pendidikan Agama 2 (dua) jam pelajaran dalam tiap-tiap
minggu (Pasal 3)
Pendidikan agama diberikan menurut Agama murid masing-masing.
Pendidikan Agama diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurangkurangnya 10 (sepuluh) orang yang menganut suatu macam agama (Pasal 4, ayat 2)
20

Perbedaan ini tidak saja berlangsung dalam bidang pendidikan agama. Setelah Konferensi Meja Bundar,
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seperti negara bagian Pasundan, Negara Jawa Timur, negara Sumatra Timur dan sebagainya. Akibatnya dalam
bidang pendidikan, terdapat perbedaan antara satu negara bagian degara negara bagian yang lain. Di negara RI
(Jogjakarta) masih berlaku sistem yang telah ditetapkan di atas, (yakni SMP 3 tahun), tetapi di luar RI kembali
berbentuk MULO zaman Belanda. Di negara Pasundan, SMP lamanya 4 tahun, di negara Sumatra Timur IMS
lamanya 4 tahun. Perbedaan dalam bentuk, membawa perbedaan pula dalam isinya. Setelah RIS bubar dan kembali
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7. Murid dalam suatu kelas yang memeluk Agama lain daripada yang sedang diajarkan
pada sesuatu waktu dan murid-murid yang meskipun memeluk Agama yang sedang
diajarkan, tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengikuti pelajaran itu,
boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran Agama itu (pasal 4 ayat 3)22.
Sejak tahun 1951 itulah lembaga pendidikan swasta bermunculan, baik dalam bentuk
meneruskan kegiatan yang telah ada sebelumnya maupun dalam bentuk mendirikan sekolahsekolah baru. Sekolah-sekolah swasta tersebut selain bercirikan keagamaan, terdapat pula
sekolah-sekolah yang bercirikan kebangsaan dan netral. Badan yang mengkordinasikan
penyelenggaraan sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia berdiri tahun 1950 yang
dinamakan Majelis Pusat Pendidikan Kristen. Lembaga pendidikan Katolik juga berkembang
pesat. Demikian pula Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU) dan Taman Siswa23.
Setelah itu ada upaya-upaya penyempurnaan yang disahkan oleh Menteri Agama pada
tahun 195224. Sebetulnya, usaha ini merupakan kerjasama antara Menteri Agama (No.
K/1/15771) dengan Menteri PP dan K (No.36923/Kab) yang mengeluarkan instruksipada 14
Oktober 1952, sebagai pedoman pelaksanaan SKB tahun 1951 di atas tentang pengawasan
pelajaran Agama yang dilakukan oleh Departemen Agama. Pada pasal 9 dinyatakan bahwa
”terhadap sekolah-sekolah partikulir, pengurusannya atas dasar permintaan langsung yang
bersangkutan kepada kantor pendidikan agama tingkat propinsi”. Kemudian, pada tahun 1958,
keluar PP No. 32/1958, dimana dalam pasal 5 disebutkan bahwa sekolah berdasarkan suatu
agama atau kepercayaan tertentu mendapat bantuan dimaksud pasal 4 ayat 1, 2, 3, harus
memberikan kebebasan murid-muridnya, pegawai-pegawai dan tenaga pengajarnya untuk
memeluk agama/kepercayaannya yang mendasari sekolah tersebut25.
Sejak awal-awal dekade 50-an itu, atau antara tahun 1950, 1954 sampai dengan tahun
1959, dunia pendidikan nasional berjalan di atas ”payung” UU PP dan K 1950/1954 dan spirit
UUD 1945, yang mengacu pada sistem pemerintahan demokrasi parlementer26. Di samping itu,
pendidikan agama, dikelolah sepenuhnya oleh Departemen Agama. Menurut Abdul Rachman
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Ketetapan lainnya menyangkut guru agama (pasal 5, ayat 1, pasal 6 ayat 1 dan 2), biaya pendidikan
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Assegaf, hal ini menunjukan sesungguhnya pendidikan agama belum terintegrasi dalam sistem
pendidikan nasional27.
Pada masa ini, kurikulum dan pengajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri
dilaksanakan dengan sangat longgar, disamping jam pelajaran yang relatif minim, dan mata
pelajaran

tidak

menentukan

kenaikan

kelas. Sedangkan di sekolah-sekolah swasta,

pelaksanaannya bervariasi28.
Meski demikian, respon dan reaksi sejumlah kalangan masyarakat atas kebijakan
pendidikan mulai muncul pada tahun-tahun sejak 1950-an. Pada tahun 1950 ini, ketika Undangundang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) pertama kali disusun, telah muncul perdebatan.
Menurut Malik Fajar, sebagaimana dikutip Abdul Rachman Assegaf, perdebatan itu berkisar
masalah lembaga pendidikan agama, khususnya agama Islam yang sudah berkembang di daerahdaerah. Suasana perdebatan yang tegang saat itu, mengakibatkan UUPP yang sudah diberi
nomor, yakni Nomor 4 tahun 1950, baru bisa diundangkan empat tahun kemudian, melalui
UUPP No. 12 tahun 1954 tentang pemberlakuan UUPP No. 4 tahun 195029.

A.3. Masa Demokrasi Terpimpin: Manipol Usdek.
Sejak Dekrit Presiden Soekarno, 5 Juli 1959, mulai terjadi perubahan arah politik yang di
kemudian hari mempengaruhi iklim pendidikan nasional. Perubahan tersebut, terutama terletak
pada ’konsep’ tujuan pendidikan nasional. UU No.4/1950 atau UU No. 12/1954 menetapkan
bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah ”Membentuk manusia susila yang cakap dan
warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan
tanah air,” (pasal 3)30.
Dalam sidangnya, MPRS mengeluarkan TAP MPRS No.II/MPRS/1960, dimana, pada
Bab II pasal 5 dinyatakan ”Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional
menuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syaratsyarat manusia sosialis Indonesia, yaitu berwatak luhur31. Kemudian, pada pasal 2 ayat 1
27

Abd. Rachman Assegaf. Ibid. hlm. 121.
Ibid. hlm. 137
29
Abd. Rachman Assegaf. Ibid. hlm. 224. Kritik dan debat mengenai UU ini, nampaknya ikut
menyumbangkan ketidakpuasan politik sejumlah daerah, misalnya Aceh, atas pemerintahan pusat: Presiden
Soekarno. Sebagaimana diketahui, Aceh dan beberapa wilayah lain, mengupayakan gerakan bersenjata untuk
memisahkan diri dari Republik Indonesia, yang disebut sebagai pemberontakan oleh pemerintah pusat.
30
Rendja Mudyahardjo. Ibid. hlm. 385—386.
31
Ibid. hlm. 79
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disebutkan, ”Melaksanakan Manipol Usdek di bidang mental/agama/kebudayaan dengan syarat
spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan
kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing”. Setelah itu,
yang terkait langsung dengan pendidikan agama terletak dalam Bab yang sama (Bab II) pasal 3,
”Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah
(Dasar) sampai Universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta dalam
pendidikan agama jika wali/murid dewasa menyatakan keberatannya”32.
Pancasila dan Manipol Usdek menjadi ”Ideologi” pendidikan nasional saat itu, dan
menjadi pelajaran wajib dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Mengenai pendidikan
agama, terdapat perbedaan antara UUPP No.4 tahun 1950, pasal 20 ayat 1 dengan TAP MPRS
No.II/MPRS/1960 Bab II Pasal 3. Bila UUPP No.4 tahun 1950, pasal 20 ayat 1 menyatakan
bahwa ”Sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan
apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut,” maka pada TAP MPRS No.II/MPRS/1960
Bab II Pasal 3 ditetapkan bahwa ”Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah
umum mulai sekolah rendah (dasar) sampai Universitas, dengan pengertian bahwa murid
berhak tidak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali/murid dewasa menyatakan
keberatannya.”
Menurut Abdurrahman Assegaf, rumusan tujuan pendidikan nasional mengandung nilainilai sosialis dan pelaksanaan pendidikan agama menjadi pendidikan alternatif atau pilihan33.
Hal ini berbeda dengan periode sebelumnya yang cenderung kurang mewajibkan, lantas pada
saat orde baru (yang akan dibahas kemudian) mewajibkan pendidikan agama di sekolah.
Rezim Demokrasi Terpimpin, atau era Manipol Usdek juga mengeluarkan Kurikulum
Sekolah Dasar 1964, SMP 1962 dan SMA (sebelumnya tahun 1952), diganti tahun 1961,
kemudian 1964, yang diberlakukan pada tahun 1965. Sejak tahun 1964 pula, istilah Sekolah
Rakyat diganti menjadi Sekolah Dasar34. Kurikulum SD 1964 terdiri atas lima kelompok bidang
studi atau wardhana, yangyang memasukkan pendidikan agama masuk dalam wardana
perkembangan moral35:

32

Mustafa dan Aly. Ibid hlm. 126
Abd. Rachman Assegaf. Ibid. hlm. 82.
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Pada Sekolah Dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas
I, II dan III, pendidikan agama/budi pekerti dialokasikan sebanyak 2 jam pelajaran tiap minggu,
kecuali kelas I, hanya 1 jam pelajaran. Hal yang sama juga berlaku bagi Sekolah Dasar yang
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dari kelas I. Ini berarti bahwa porsi
pendidikan agama/budi pekerti hanya diberikan sebanyak 5,9 % dari total pelajaran umum yang
berjumlah 36 jam pelajaran perminggu per kelas36. Adapun yang menyusun Rencana Pendidikan
Agama adalah Departemen Agama, setelah disetujui oleh kementerian Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan, atas usul instansi agama yang bersangkutan37.
Seperti halnya SD, pendidikan agama di SMP diusahakan dan diselenggarakan oleh
Departemen Agama dengan beberapa ketentuan38:
1. Guru-guru agama (termasuk staf guru pada sekolahnya) ditempatkan serta
diangkat oleh Departemen Agama.
2. Rencana Pelajaran Agama dibuat oleh Departemen Agama dan disampaikan
kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan.
3. Jam pelajaran agama termasuk dalam daftar jam pelajaran pada tiap-tiap sekolah
Kurikulum SMP mengalami perubahan dan dikeluarkan tahun 1962, yang dilaksanakaan
dalam tahun ajaran 1962/1963 (Kurikulum SMP ini berlaku sampai tahun ajaran 1968/1969 di
zaman Orde Baru). Kurikulum SMP 1962 ini disebut juga dengan Kurikulum Gaya Baru
menempatkan Pendidikan Agama atau Budi Pekerti dalam Kelompok Dasar39:
Kurikulum SMA selama era Soekarno mengalami perubahan tiga kali, yaitu tahun 1952
(demokrasi Parlementer), 1961 dan tahun 1964 (Demokrasi Terpimpin). Kurikulum 1952
dikembangkan dalam konferensi Direktur SMA yang dilaksanakan di Bogor, 31 Januari—6
Februari 1952. Kurikulum SMA tahun 1961 dikembangkan melalui konferensi yang
diselenggarakan pada 6-13 November 1961. Konferensi ini mengembangkan kurikulum 1952
dengan menghasilkan keputusan tentang tujuan Pendidikan SMA, penggolongan Mata Pelajaran
SMA yang dibagi ke dalam empat kelompok: kelompok Dasar, Khusus, Penyerta dan Prakarya.
Konferensi juga memutuskan bahwa penjurusan di SMA dimulai kelas III dan menghapus
36

Berdasarkan data dari Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, yang dikutip oleh Abd. Rachman
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jurusan A, B dan C di atas, lalu menggantinya dengan jurusan Budaya, Sosial, Ilmu Pasti dan
Ilmu Alam. Kuriklum SMU 1961 ini lantas disebut dengan istilah Kurikulum SMA gaya Baru.40
Tidak ada perubahan yang berarti dalam mata pelajaran. Pelajaran Pendidikan Agama tetap
dimasukan dalam kurikulum SMA.
Pendidikan agama menjadi bagian dari filsafat Manipol Usdek, terintegasi ke dalam
konsep Panca Wardhana perkembangan moral untuk jenjang Sekolah Dasar. Pada jenjang SMP
Pendidikan Agama masuk dalam Kelompok Dasar dan di SMA, Pendidikan Agama hanya
menjadi kelompok pelajaran pelengkap. Menurut C.E. Beeby, sebagaimana dikutip Abd,
Rachman Assegaf, kurikulum 1964 sangat bercorak ideologis-politis yang didasarkan atas
doktrin Demokrasi Terpimpin Soekarno41.
Pendidikan Agama/Budi Pekerti DI SMA dikategorikan dalam kelompok pelengkap,
meski semula dimasukan dalam kelompok dasar. Dengan alokasi waktu selama 2 jam pelajaran
tiap minggu, tiap kelas, tanpa membedakan jurusan yang dipilih sejak kelas II. Hal spesifik
dalam Rencana Pendidikan 1964 adalah penempatan pelajaran Agama merupakan pelajaran
alternatif, bilamana seorang murid tidak mengikuti pelajaran agama, ia harus mengikuti pelajaran
Budi Pekerti42.
Namun demikian pemerintah pada saat itu pemerintah mendorong lahirnya sekolah
Pendidikan Guru Agama (PGA), dan juga memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta
yang mengelolah dan mendirikan sekolah berciri khusus keagamaan.
Tahun 1966 MPRS bersidang lagi dalam suasana pembersihan sisa-sisa G.30/S/PKI dan
’antek-anteknya’. Suasana ini masuk dalam persidangan MPRS dan tercermin dalam kebijakan
yang dihasilkan, dalam hal ini pada bidang pendidikan agama. Pada soal ini terdapat perubahan
radikal, yang semula menjadikan pendidikan agama sebagai pelajaran ’pilihan’ dalam arti bisa
diajarkan atas ijin orang tua atau wali menjadi pelajaran wajib dari tingkat SD hingga perguruan
tinggi43. Agama seolah-olah menjadi sisi kontras dari stigmatisasi PKI dan pendidikan agama
menjadi ruang ’pemantapan agami-sasi’.
40
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B. Pendidikan Agama di Masa Soeharto
TAP MPRS No. XXII/MPRS 1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pasal 1
menjelaskan ”Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari
sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri”44. Dengan demikian, sejak tahun
1966, pendidikan agama menjadi materi pelajaran wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan
Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia.45 TAP MPRS inilah yang menjadi landasan pertama
kali bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama di seluruh sekolah di Indonesia
pada zaman orde baru. Pasal-pasal lain, yang patut dilihat juga adalah pasal 2, 3 dan 4 yang
menjadi ”fondasi” pemerintah orde baru dalam mengeluarkan berbagai kebijakan tentang
pendidikan, khususnya yang terkait dengan Pendidikan Agama46.
Ketetapan MPRS ini diikuti dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Oktober 1967, dimana ditetapkan bahwa Kelas I dan II
SD diberikan mata pelajaran agama 2 jam per minggu, kelas III 3 jam perminggu, kelas IV ke
atas, 4 jam perminggu. Hal itu berlaku juga pada SMP dan SMA47.Ketetapan MPRS di atas
menjadi pijakan bagi penyusunan kurikulum SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan dan perguruan
tinggi, terutama menyangkut tujuan dan landasan pendidikan di masing-masing jenjang sekolah.
Kurikulum SD, SMP dan SMA yang pertama di zaman orde baru adalah kurikulum yang
dikeluarkan pada tahun 1968 untuk SD, 1967 untuk SMP dan SMA tahun 1968. Dalam
kurikulum ini, semua mata pelajaran dibagi ke dalam tiga kelompok: Kelompok Pembinaan Jiwa
Pancasila, Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar dan Kelompok Pembinaan Kecakapan
Khusus. Pendidikan agama untuk SD, SMP dan SMA masuk dalam Kelompok Pembinaan Jiwa
Pancasila48.Materi pendidikan dan pengajaran agama masuk dalam kelompok Pembinaan jiwa
Pancasila.
Pada akhir tahun 1970 Menteri Agama berusaha mengubah kurikulum pengajaran agama
yang bertujuan agar semua kelas tertentu di SD dan SMP mendapatkan 6 jam pelajaran agama
per minggu. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena pihak Departemen Pendidikan dan
44
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Pengajaran tidak menyetujuinya. Kendatipun demikian, usaha ini membuktikan bahwa
kebijaksanaan Departemen Agama mengenai sekolah cukup konsisten

dan terus menerus

mewujudkan perluasan pendidikan agama di sekolah-sekolah49, pendidikan agama telah menjadi
pelajaran wajib, bukan alternatif sebagaimana di zaman Manipol Usdek. Sebagai pelajaran wajib,
pendidikan agama juga menjadi bagian dari upaya pemerintah orde baru membangun manusia
Pancasilais sebagaimana kategorisasi yang memasukkan pendidikan agama dalam ’Kelompok
Pembinaan Jiwa Pancasila’.

B.1. Tap MPR-RI No. IV/MPR 1973 dan Kurikulum 1975
Setelah pemilu 1973, secara politik pemerintah Orde Baru mengkonsolidasikan agendaagenda pembangunan pendidikan melalui Tap MPR-RI No. IV/MPR 1973 yang berbunyi50:
1. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan
kepribadian dan kemampuan di dalam sekolah dan di luar sekolah dan
berlangsung seumur hidup.
2. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas Falsafah Negara Pancasila
dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang
berpancasila dan untuk membentuk Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan
rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan
kreatifitas dan tanggungjawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan tenggang
rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti
yang luhur, mencintai Bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan
ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.
Sebelum kurikulum pendidikan nasional tersebut dikeluarkan, pemerintah mengeluarkan
kebijakan tentang peningkatan mutu Pondok Pesantren melalui Surat Keputusan Bersama (SKB)
antara Menteri Agama dan Menteri Pertanian tangal 5 April 1972. Kemudian Kebijakan
mengenai peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah melalui SKB Tiga Menteri No.6 tahun
1975 dan No. 037/U/1975. Ada juga keputusan Meteri Agama No. 68 tahun 1974 mengenai
kurikulum Pendidikan Agama Islam pada SD, SMP dan SMA51.
Kuriklum 1975 juga menerapkan tiga penjurusan di SMA: IPA, IPS dan jurusan Bahasa,
yang menggantikan 4 penjurusan sebelumnya berdasarkan kurikulum 1968 (sebagaimana disebut
dalam laporan ini di atas). Pelajaran pendidikan Agama tidak mengalami perubahan, tetap
dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran tiap minggu, tiap kelas dan untuk semua jurusan. Pola
49
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kurikulum PA 1975 ini kemudian dipakai sebagai dasar pijakan bagi penyempurnaan kurikulum
1984 nanti52.

B.2. Tap MPR-RI No. II/MPR 1978, No. IV/MPR 1983 dan Kuriklum 1984
Salah satu momentum nasional, yang mempengaruhi iklim pendidikan nasional, selain
ketetapan MPR 1978 dan 1983 adalah keluarnya kebijakan pendidikan P4 (Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) serta munculnya pelajaran Pendidikan Moral Pancasila
(PMP) sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Kedua ketetapan MPR tersebut
sangat mempengaruhi iklim politik nasional yang mempengaruhi dunia pendidikan. Ketetapan
MPR 1983 ini kemudian menjadi landasan munculnya pelajaran baru, yakni Pendidikan Sejarah
Perjuangan Bangsa (PSPB) sejak SD—SM. Masuknya pengajaran P4 dalam bentuk penataran di
SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, serta pelajaran PMP dan PSPB dari SD—SMA dengan
pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Bahasa Daerah53.
Pada awal tahun 1980-an, pernah ada usul agar pemerintah memasukkan kurikulum
perbandingan agama untuk di sekolah-sekolah lanjutan atas SMU, dan Madrasah Aliyah, atau
yang setingkat. Namun usul ini diprotes oleh beberapa kalangan muslim karena dianggap dapat
merusak dan melemahkan iman para anak didik.54
Pendidikan Agama dimasukkan ke dalam program pendidikan inti, sebagai mata
pelajaran wajib bagi semua siswa SMA bersama-sama dengan 14 mata pelajaran lain:
Pendidikan Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa dan Sastra Indonesia,
Geografi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Kesenian, Pendidikan Keterampilan,
Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah dan Bahasa Inggris55.
Menjelang dan pasca lahirnya kurikulum 1984, terdapat sejumlah peraturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan masa libur sekolah dan pemakaian jilbab di
lingkungan siswi-siswi SMA. Menteri Daoed Joesoef mengeluarkan keputusan yang menetapkan
‘bulan puasa sebagai waktu belajar’ dan larangan bagi siswi-siswi menggunakan jilbab ke
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sekolah. Keputusan yang dikeluarkan melalui SK Menteri P & K No. 0211/U/1978 itu
menimbulkan kontroversi karena sebelum itu, bulan puasa adalah libur sebulan penuh.56
Kontroversi itu makin menghangat ketika Musyawarah Nasional ke-2 MUI akhir Mei 1980
kembali menghimbau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kebijakan libur
puasa itu. Ketika mengadakan rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Menteri P & K Daoed Joesoef
menegaskan bahwa di dalam bulan puasa sekolah tetap harus melakukan kegiatan belajar
mengajar biasa57.
Menteri P dan K Nugroho Notosusanto yang menggantikan Daoed Joesoef
memberlakukan kebijakan baru berupa keharusan setiap murid baru untuk menandatangani surat
pernyataan mengenai pendidikan agama yang akan diikuti. Argumen yang dikemukakan saat itu
adalah mengidentifikasi kebutuhan (need assesment) guru agama di masing-masing agama.
Kebijakan lain yang ‘sensitif’ keagamaan sampai akhir dekade 80-an adalah menyangkut
pakaian jilbab bagi siswi yang beragama Islam. Banyak sekolah yang secara tegas melarang
pengenaan pakai tersebut bagi murid perempuan, seperti yang menimpa 19 siswi kelas I – III
SMA I Jakarta pada tahun 1985. Pada awalnya sekolah menjatuhkan sanksi skors terhadap siswi
yang mengenakan jilbab dengan alasan melanggar tata tertib sekolah yang telah ditandatangani
oleh orang tua murid sewaktu anaknya mau masuk ke sekolah tersebut, bahwa anaknya akan
mentaati semua peraturan sekolah termasuk pakaian seragam. Namun setelah tidak ada kata
sepakat dengan orang tua, para siswi itu kemudian dipindahkan ke sekolah lain, dan uang
seragam mereka pun dikembalikan, mereka harus beli pakain seragam baru di tempat lain58.
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Ketentuan pakaian seragam itu sendiri didasarkan pada SK Dirjen Dikdasmen No.
052/C/Kep./D.82 yang disusul dengan Peraturan Pelaksanaan No.18306/C/D.83 tentang
Pedoman Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS). Salah satu poin dalam SK tersebut yang
kemudian menjadi dasar bagi para kepala sekolah (negeri) untuk mengambil kebijakan di
tingkatan sekolah adalah poin yang menyatakan: ”Pelaksanaan pakaian seragam di sekolahsekolah, bagi beberapa siswi yang melakukan penyimpangan karena keyakinan agama (bila ada),
diberlakukan secara persuasif, edukatif dan manusiawi”59.

B.3. TAP MPR No.II/MPR/1988 dan UU Pendidikan No. 2 tahun 1989.
Pemerintah Orde Soeharto menegaskan kembali tujuan dan cita-cita pendidikan nasional
dengan dikeluarkannya TAP MPR No.II/MPR/1988 dan UU Sistem Pendidikan Nasional, No. 2
tahun 1989. Inilah UU Pendidikan yang pertama di zaman Orde Soeharto, dan juga UU
Pendidikan yang ketiga di republik ini, setelah sebelumnya telah terbit di zaman Soekarno, yakni
Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 tahun 1950 dan UU No. 12/1954.
Ketetapan ini menjadi landasan dikeluarkannya UU Pendidikan No. 21 tahun 1989. UU No.
2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini diundangkan dan berlaku sejak 27 maret 1989.
UU ini antara lain menetapkan60:
1.
2.

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (pasal 2)
Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan
manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri,
serta rasa tangungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (Pasal 4)
Tentang pendidikan dan pengajaran agama, terdapat perbedaan yang sangat mendasar

antara UUPP No. 4 tahun 1950 dan UU No. 12/1954 dengan UU No. 2/1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Dalam UU Pendidikan tahun 1950 dan 1954 dinyatakan bahwa ’dalam
sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah
anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut’, (pasal 20 ayat 1). Sementara dalam UU No. 2 1989,
tidak lagi disebutkan ’dalam sekolah negeri’, yang berarti tidak lagi membedakan sekolah negeri
dan sekolah swasta dalam memberlakukan pelajaran agama. Konsekuensi dari kebijakan ini pada
dataran operasional pendidikan telah dikeluarkan beberapa peraturan pemerintah, ditahun
59
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berikutnya, yaitu PP (Peraturan Pemerintah) No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah,
PP No. 28 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP No. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, dan
PP No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi (dan telah disempurnakan PP No. 22/1999). Semua
peraturan tersebut mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga pendidikan umum61.
Menurut Karnadi Hasan, UU Pendidikan tahun 1989 dan beberapa Peraturan Pemerintah
tersebut memberikan sebuah dampak terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Katanya,
”Sejak diberlakukannya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembagalembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral (sub-sistem) dari sistem pendidikan
nasional”62. Dengan demikian, menurut Kardi Hasan, ”kebijakan dasar pendidikan agama pada
lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah sebangun dengan kebijakan dasar pendidikan agama
pada lembaga-lembaga pendidikan nasional secara keseluruhan”63.
Selain itu UU ini juga telah memuat ketentuan tentang hak setiap siswa untuk
memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Namun, SD, SLTP, SMU,
SMK

dan

PLB

yang

berciri

khas

berdasarkan

agama

tertentu

tidak

diwajibkan

64

menyelenggarakan pendidikan agama lain dari agama yang menjadi ciri khasnya . Inilah poin
pendidikan yang kelak menimbulkan polemik dan kritik dari sejumlah kalangan, dimana para
siswa dikhawatirkan akan pindah agama (berdasarkan agama Yayasan/Sekolah), karena
mengalami pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Kritik itu
semakin kencang, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah, No. 29/1990, yang secara eksplisit
menyatakan bahwa sekolah-sekolah menengah dengan warna agama tertentu tidak diharuskan
memberikan pelajaran agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya65. UU No. 2 tahun
1989 itu dan peraturan pemerintah tersebut dinilai oleh sebagian kalangan sebagai UU yang tidak
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memberikan ruang dialog keagamaan di kalangan siswa. Ia juga memberikan peran tidak
langsung kepada sekolah untuk mengkotak-kotakkan siswa berdasarkan agama66.

B.4. Kurikulum 1994.
Pada kurikulum 1994, pendidikan agama juga ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan,
menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Pada jenjang pendidikan SD,
terdapat 9 mata pelajaran, termasuk pendidikan agama. Di SMP struktur kurikulumnya juga
sama, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pendidikan umum. Demikian
halnya di tingkatan SMU, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program
pengajaran umum bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra
Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan
Kesehatan, Matematika, IPA (Fisika, Biologi, Kimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi) dan
Pendidikan Seni67.
Dari sudut pendidikan agama, Kurikulum 1994, hanyalah penyempurnaan dan
perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan
keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai rezim Orde Soeharto tumbang
di tahun 1998, pendidikan di Indonesia, masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989, dan
kuriklum 1994. Tumbangnya rezim ini menggulirkan gagasan reformasi, yang salah satu
agendanya adalah perubahan dan pembaruan dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang
menjadi tema kritik para pemerhati pendidikan dan diharapkan oleh banyak pihak.

C. Ketegangan di seputar RUU Sisdiknas Tahun 2003 di Jogjakarta.
Digulirkannya rancangan Undang-undang Sitem Pendidikan Nasional menyedot
perhatian masyarakat Jogjakarta hingga beberapa sekolah meliburkan kegiatan belajar-mengajar
untuk melibatkan siswa-siswi mereka dalam sebuah demontrasi. Sekolah-sekolah yang umumnya
dari yayasan-yayasan Kristen menolak Rancangan Undang-undang ini dan sekolah-sekolah dari
yayasan Islam mendukung pengesahannya. Dua pihak ini terpancing oleh pasal-pasal yang
berbicara tentang pendidikan agama di sekolah umum. Hanya ada sedikit kelompok yang
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menolak Rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional karena menangkap kesan bahwa
negara akan mengurangi tanggung jawab di bidang pendidikan.
Seruan dan mobilisasi ini terutama dipelopori oleh beberapa kalangan Muhammmadiyah,
simpatisan Partai Keadilan Sejahtera dan kelompok remaja muslim yang mempunyai organisasi
bernama Forum Remaja Masjid Jogjakarta, yang berpusat di masjid Jogokaryan Jogjakarta.
Tidak cukup dengan spanduk, masjid-masjid, terutama pada momentum sholat Jum’at dan
pengajian, para khatib dan ustadz selalu menyampaikan atau menyisihkan pesan-pesan ini yang
dikaitan dengan masalah aqidah, pendidikan dan tanggungjawab orang tua terhadap anak.
Pertentangan di seputar pasal 13 tentang pendidikan agama telah membelah lembaga-lembaga
pendidikan yang berlatarbelakang Yayasan keagamaan dan memperhadapkan mereka satu sama
lain dalam kancah perebutan politik pendidikan.
Ketika disahkannya UU tersebut kelompok yang pro RUU Sisdiknas merasa lega,
sementara kelompok Kristen yang diantaranya tergabung dalam Forum Komunikasi Yayasan
Kristen dan Forum Komunikasi Sekolah-sekolah Kristen di Jogjakarta merasa terdiskriminasi.
Namun demikian, sesungguhnya ada kelompok muslim yang prihatin dengan pengesahan
Undang-undang ini, mereka adalah kelompok yang aktif dalam pendampingan dengan kelompok
miskin kota dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang lebih memperhatikan masalah kapitalisasi
pendidikan yang terfasilitasi dalam Undang-undang ini, tetapi justru tidak mendapat perhatian
dari kelompok yang lebih mempermasalahkan pasal-pasal pendidikan agama.
Bila dilihat kembali persoalan-persoalan yang diperdebatkan, penolakan pihak yayasan
Kristen atau Katolik atas pasal-pasal ini ada pada kesiapan dan tanggungjawab pemerintah untuk
menyediakan guru-guru agama yang sesuai dengan visi pendidikan para pengelolah di lembagalembaga pendidikan tersebut Selain itu ada perbedaan yang bersifat “ontologis” di antara para
pendukung maupun penolak Pasal 12 itu dalam memandang konsep publik dan privat dalam
Negara Indonesia. Dalam sebuah diskusi yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh Islam, Katolik dan
Kristen di Jogjakarta, mereka memperdebatkan persoalan privat dan publik ini. Hal ini mengajak
mereka untuk mendebatkan peran negara, hubungan agama dan negara, dimana masing-masing
pihak, tidak menemukan titik temu.

D. UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003
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Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini pasal yang diperdebatkan dengan tegang
adalah pasal 12 yang menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik.
”Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama
sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama,” (Pasal 12
ayat a). Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik atau guru agama yang
seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 368.
UU ini juga sekaligus ”mengubur” bagian dari UU No. 2/1989 dan Peraturan Pemerintah, No.
29/1990, tentang tidak wajibnya sekolah dengan latarbelakang agama tertentu (misalnya Islam)
mengajarkan pendidikan agama yang dianut siswa (misalnya pelajaran agama Katolik untuk
siswa yang beragama Katolik). UU Sisdiknas 2003 mewajibkan sekolah/Yayasan Islam untuk
mengajarkan pendidikan Katolik untuk siswa yang menganut agama Katolik.
UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 ini lah yang menjadi pijakan hukum
dan konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik negeri
maupun swasta. Pada pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa ’kurikulum pendidikan dasar dan
menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika,
ilmu

pengetahuan

sosial,

seni

dan

budaya,

pendidikan

jasmani

dan

olahraga,

keterampilan/kejuruan dan muatan lokal.’ Dalam penjelasan atas pasal 37 ayat 1 ini ditegaskan,
’pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia’. Pelaksanaan pendidikan
agama di sekolah umum, juga diatur dalam undang-undang baik yang berkaitan dengan sarana
dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pengajar, kurikulum dan komponen
pendidikan lainnya69.
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Ketua Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan,
(MP3A)

Departemen

Agama

menambahkan,

pelaksanaan

pendidikan

agama

harus

memperhatikan lima prinsip dasar, di antaranya: Pertama, pelaksanaan pendidikan agama harus
mengacu pada kurikulum pendidikan agama yang berlaku sesuai dengan agama yang dianut
peserta didik. Kedua, pendidikan agama harus mampu mewujudkan keharmonisan, kerukunan
dan rasa hormat internal agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. Ketiga,
pendidikan agama harus mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya
dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam
berbangsa dan bernegara70.

E. Pendidikan Agama dalam pergeseran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 dan
Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP)
Kehadiran Kurikulum berbasis kompetensi pada mulanya menumbuhkan harapan akan
memberi keuntungan baGi peserta didik karena dianggap sebagai penyempurnaan dari metode
Cara belajar siswa Aktif (CBSA). Namun dari sisi mental maupun kapasistas guru tampaknya
sangat berat untuk memenuhi tuntutan ini. Pemerintah juga sangat kewalahan secara konseptual,
ketika pemerintah bersikeras dengan pemberlakukan Ujian Nasional, sehingga KBK segera
diganti dengan KTSP.
Tanpa mengecilkan arti persoalan yang muncul di sekitar perubahan dari KBK ke KTSP,
untuk pendidikan agama yang tidak diujiakan dalam Ujian Nasional, situasi ini memberi banyak
kemungkinan bagi para guru pendidikan agama untuk membuat berbagai eksperimentasi guna
mencari model pendidikan agama alternatif yang paling menjawab kebutuhan para siswa dewasa
ini. Situasi ini meripakan peluang sekaligus tantangan bagi guru dan sekolah untuk
mengembangkan pendidikan agama menjadi pendidikan yang memberi kontribusi dalam
kehidupan bersama yang majemuk dan penuh persoalan di Indoensia.

pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai islami dalam sistem pendidikan nasional. Lihat
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Bab 4
Model Pendidikan Agama untuk Masyarakat Majemuk yang Diajukan
Masyarakat
Bab ini akan mengangkat bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan agama
untuk menanggapi masalah kemajemukan agama serta berbagai persoalan keagamaan dan
implikasi dalam pendidikan agama di sekolah, melalui lembaga-lembaga pendidikan swasta.
Tabel daftar sekolah swasta berlabel agama dapat dilihat dalam buku laporan).
Sekolah

swasta

tampaknya

memiliki

peluang

lebih luas

untuk

mengadakan

eksperimentasi guna mendapatkan model pendidikan alternatif karena pengawasan yang lebih
minim dibanding dengan sekolah-sekolah negeri. Sebagaimana diketahui, dalam lembagalembaga pendidikan negeri, termasuk sekolah-sekolah, mendapat pengawasan yang lebih ketat
dari Departemen yang bersangkutan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang
pendidikan.
Eksperimentasi di bidang pendidikan menjadi salah satu bentuk tawaran masyarakat
dalam menanggapi tantangan kehidupan masyarakat yang plural yang akan dipaparkan di bawah
ini, yaitu SMA BOPKRI 1 Jogjakarta dan SMA I PIRI Jogjakarta. Namun demikian kami tidak
bisa mengecilkan arti peran penting yang dilakukan oleh Komisi Pendidikan Keuskupan Agung
Semarang (selanjutnya kami sebut KAS) yang menjadi inspirator eksperimentasi dan eksplorasi
yang (bahkan) mempengaruhi praktik pembelajaran di bidang lain. Karya inspiratif Komisi
Pendidikan KAS juga sudah mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah di bawah yayasan-yayasan
Katolik di wilayah KAS, karena itu pada bagian awal akan kami urai Pendidikan Religiositas di
sekolah-sekolah Katolik di lingkungan KAS.
A. Pendidikan Religiositas Keuskupan Agung Semarang
A.1. Latar Belakang
Konsili Vatikan II memberi pedoman bagi umat Katolik untuk melihat adanya kebaikan
dalam agama-agama lain71 yang menjadi pertimbangan penting bagi umat Katolik untuk
berdialog dan bekerjasama dengan penganut agama lain, untuk menghadapi berbagai
permasalahan kemanusiaan. Pemahaman ini berkembang menjadi kegelisahan berkaitan dengan
71

Terjemahan Dokumen Konsili Vatikan II, 1993, Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta: Penerbit

Obor.
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bagaimana memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi para peserta didik. Pendidikan agama
Katolik untuk siswa non Katolik dianggap tidak bermanfaat bagi kehidupan siswa, kalaupun
bermanfaat hanya sebatas memberi pengetahuan tentang agama Katolik.
Pada tahun 1994 Yayasan Kanisius yang mengelola sekolah-sekolah mengusulkan pada
Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Semarang untuk membuat kurikulum bagi model
pendidikan agama yang bisa diberikan kepada para siswa yang menganut berbagai agama.
Namun iklim keberagaman yang diciptakan oleh orde Soeharto kala itu tidak memberi
kemungkinan bagi alternatif model pendidikan agama yang berbeda dengan model pendidikan
yang diatur oleh pusat.
Berbagai kajian konseptual dilakukan antara lain yang dimunculkan almarhum Romo
YB. Mangunwijaya melalui lembaga Dinamika Edukasi Dasar, yang menggagas pentingnya
pendidikan agama memberi ruang bagi sharing pengalaman iman antar siswa yang berbeda
agama. Berbeda dengan model pendidikan agama yang lazim dilaksanakan di sekolah-sekolah
umum yang sarat dengan pengetahuan dan hafalan serta praktek peribadatan, pendidikan model
ini menekankan aspek penanaman kesadaran melalui saling tukar cerita tentang pengalaman
penghayatan akan iman masing-masing siswa, sebagai cara menggali kedalaman penghayatan
dalam keragaman. Gagasan ini sudah mulai diterapkan di SD Kanisius Mangunan, dengan istilah
pendidikan religiositas, yaitu pendidikan yang mengarahkan siswa pada ketakwaan.
Proses pencarian ini kemudian mencapai kematangan ketika inspirasi dari gagasan Romo
Mangunwijaya dipadu dengan inspirasi dari metode pedagogi Ignasius Loyola. Gagasan yang
menginspirasi ini adalah 1) Asumsi bahwa apa saja yang berguna bagi kehidupan akan menarik.
2) Asumsi bahwa yang menggerakkan orang bukan banyaknya pengetahuan, namun
kedalamannya. 3) Pentingnya refleksi tentang kehidupan melalui pengolahan pengalaman dan
memaknai pengalaman dalam terang iman. Inspirasi yang melengkapi adalah gagasan tentang
multiple intelligent yang melihat semua anak pada dasarnya pandai. Melalui beberapa uji coba
dengan para guru yang bekerjasama dengan Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Semarang
disusun model pendidikan religiositas.
Pengertian Pendidikan Religiositas72 menurut Komisi Pendidikan Agung Semarang
adalah komunikasi iman antarsiswa yang seagama maupun berlainan agama mengenai

72

Kata religiositas dalam hal ini diberi pengertian “hubungan dengan pribadi ilahi yang membuahkan sikap
positif terhadap ciptaan pribadi ilahi itu, yaitu sesama manusia dan ciptaan lain. Dari sikap ini muncullah cinta
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pengalaman hidup mereka yang digali/diungkapkan maknanya, sehingga mereka terbantu untuk
menjadi manusia utuh (religius, bermoral, terbuka) dan diharapkan mampu menjadi pelaku
perubahan sosial, demi terwujudnya kesejahteraan bersama lahir dan batin.
Untuk melaksanakan pendidikan Religiositas ini, alasan-alasan yang dirumuskan oleh
Tim Komisi pendidikan KAS adalah pertama,pendidikan agama yang bertujuan luhur dalam
kenyataannya tidak memberi hasil sebagaimana yang diharapkan, bahkan menghasilkan orangorang

yang

berpandangan

sempit

dan

meremehkan

orang-orang

lain

yang

tidak

seagama/sealiran. Kedua, pendidikan agama yang sampai sekarang berlangsung tidak cukup
menghasilkan orang yang luhur hidup dan tindakannya, melainkan lebih banyak menghasilkan
kaum beragama yang hidup sehari-harinya tidak diwarnai oleh ajaran agama yang diperolehnya.
Nilai-nilai agamanya cenderung tidak diamalkan dan hanya berhenti pada pengetahuan/wacana.
Ketiga, adalah suatu kenyataan bahwa sebagian besar siswa di sekolah-sekolah Katolik beragama
non Katolik. Lebih baik untuk mereka diberikan pendidikan kerohanian yang bermanfaat bagi
hidup bersama mereka dari pada mendapat pengetahuan Katolik yang kiranya kurang relevan
dengan agama mereka masing-masing.
Maka pendidikan religiositas ini diharapkan bisa menjadi terobosan untuk memberikan
pendidikan yang bermanfaat untuk semua siswa, yang dilakukan dengan

tujuan

menumbuhkembangkan sikap batin siswa agar mampu melihat kebaikan Tuhan dalam diri
sendiri, sesama dan lingkungan hidupnya, sehingga memiliki kepedulian kepada masyarakat dan
alam lingkungan tempat ia hidup dan memberinya kehidupan. Pelaksanaan pendidikan ini
diharapkan dapat menumbuhkembangkan pergaulan dan kerjasama lintas agama/ kepercayaan
dengan semangat persaudaraan sejati.

A.2. Langkah-Langkah dalam Pendidikan Religiositas KAS
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelenggarakan pendidikan Religiositas
adalah pertama untuk memberi suasana keterbukaan peserta didik dikenalkan dengan sebuah
lagu dengan judul “Mari Terbuka” dengan syair sebagai berikut: “Kawan mari kita terbuka
dengan orang yang beda agama. Kawan mari menghormat orang-orang yang beda pendapat.

kepada manusia lain dan alam ciptaan sebagai sesama ciptaan Tuhan”. Beberapa pendidikan yang melaksanakan
pendidikan religiositas seringkali menerjemahkan istilah religiositas dengan ‘pendidikan iman-takwa’, untuk
memperoleh kesan familiar bagi masyarakat Indonesia.
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Ada Islam, Allahu akbar, ada Budha Amitab-ba, ada Kristen Alleluya, ada Hindu Aum shantishanti, ada Kong Hu Chu Hongcu-hongcu, semua jadi saudaraku”
Bila suasana sudah memungkinkan bisa langsung masuk pada langkah kedua, yaitu
pengantar yang diisi dengan penjelasan tentang fokus pembahasan. Para siswa harus memahami
apa yang akan menjadi pembahasan bersama. Disamping memahami fokus pembicaraan, guru
juga perlu menciptakan iklim komunikasi agar semua siswa merasa nyaman dan spontan dalam
menyampaikan pendapat maupun pengalaman mereka.
Untuk membantu memberi iklim yang komunikatif guru dapat memberikan kisah untuk
menjadi model, yang berisi nilai-nilai yang akan digeluti bersama. Kisah yang dinarasikan ini
bisa mulai diperdalam bersama-sama untuk menemukan makna yang relevan bagi kehidupan
para siswa.
Langkah selanjutnya adalah refleksi. Teknik ini mungkin dilakukan karena paradigma
atau kerangka berpikir yang khas sebagai kekuatan dalam model ini yang disebut sebagai
“Paradigma Pendidikan Reflektif”. Sebagai sebuah kerangka berpikir, paradigma ini mendasari
diri pada asumsi bahwa tidak ada anak yang bodoh, semua anak pada dasarnya pandai, tetapi
berbagai faktor luar menyebabkan tiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.
Perbedaan pada para siswa ini harus diperhatikan, dihargai dan dilihat sebagai kekuatan yang
unik. Ada siswa yang mempunyai kemampuan dalam bahasa tulis, tetapi tidak bisa
mengungkapkan gagasan dalam gambar. Sebaliknya ada siswa yang mempunyai kekuatan
mengungkapkan gagasan dalam bentuk gambar, puisi, musik atau menggunakan peraga tetapi
tidak bisa mengungkapkan gagasan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu pendidikan religiositas
mengadopsi gagasan tentang multiple inteligents, untuk melihat kemampuan siswa.
Pada langkah refleksi para siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang
diyakini, dirasakan, dilihat, diimani, bahkan yang sedang dijalani, dialog dalam komunikasi yang
terbuka

menjadi teknik utama proses pembelajaran ini. Para siswa diajak untuk berbagi

pengalaman yang sejenis dalam kehidupan sehari-hari dan bersama-sama mengungkapkan nilainilai kemanusiaan yang penting untuk kehidupan bersama.
Dari berbagai pengalaman yang telah diungkap ini, guru membuat rangkuman dan peneguhan,
yaitu cara untuk meyakinkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang muncul dalam refleksi
tersebut dipelihara dan diindahkan secara bersama-sama.
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Hal yang sangat penting setelah mendapat peneguhan adalah mengajak para siswa untuk
saling mendengarkan berbagai pengalaman sesuai dengan ajaran agama/ kepercayaan masingmasing, kemudian mendorong mereka untuk mewujudkan nilai-nilai yang baru digeluti. Pada
tahap ini sangat mendukung bila digunakan langkah pra-aksi yang bisa dilakukan dengan
simulasi atau penugasan dan rencana aksi yang kemungkinan membutuhkan pendampingan
persiapan. Aksi ini berupa praktek dalam kegiatan nyata.
Evaluasi dalam pendidikan religiositas menjadi tahap akhir yang penting yang akan
menilai secara bersama-sama keseluruhan proses pembelajaran hingga pada tingkat aksi.
Evaluasi menjadi tahap yang tidak boleh ditinggalkan dalam model pendidikan ini karena akan
terkait dengan kelanjutan proses pembelajaran tahap berikutnya.
A.3. Tantangan
Pendidikan religiositas yang digagas oleh Keuskupan Agung Semarang untuk diterapkan
di sekolah-sekolah Katolik yang menerima banyak siswa beragama non Katolik, mensyaratkan
kewajiban adanya jam khusus bagi para siswa Katolik untuk memperdalam keimanannya. Syarat
ini tidak bisa dipenuhi oleh semua sekolah. Persoalan yang menghalangi adalah, pertama sulit
mencari jam khusus untuk pendalaman iman Katolik bagi siswa Katolik karena jadwal sangat
padat. Kedua, perlu biaya khusus sebagai konsekuensi dari penambahan jadwal dan atau
penambahan guru. Beberapa guru yang sangat antusias dengan gagasan pendidikan religiositas
mensiasati keterbatasan jam dengan memilih jam ke-nol (sebelum jam pelajaran pertama pada
pukul 07.00) untuk pendalaman iman Katolik. Sekolah-sekolah yang tergolong kaya tidak
keberatan untuk menyediakan guru-guru baru dalam rangka pelaksanaan pendidikan religiositas
ini. Namun bagi sekolah-sekolah yang mempunyai keterbatasan anggaran, menyediakan guru
khusus baik untuk pendidikan religiositas atau khusus untuk pendidikan iman Katolik bagi
siswa-siswi beragama Katolik menjadi sesuatu yang memberatkan.
Uskup Agung Semarang telah melayangkan surat edaran untuk para Pastor Paroki hingga
tiga kali agar pendidikan iman Katolik bisa diambil alih oleh Romo-Romo Paroki bila sekolahsekolah Katolik karena melaksanakan pendidikan religiositas, mengurangi hak para siswa
Katolik untuk menerima pendidikan iman Katolik di sekolah. Menurut Romo Suhardianto,73

73

Wawancara terakhir dengan Romo Suhardianto dilakukan di Hall Fakultas Ilmu Kependidikan Agama
Universitas Sanata Dharma 13 Oktober 2006.
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belum ada tanggapan pastor Paroki yang cukup berarti misalnya dalam bentuk nota kesepahaman
dalam rangka mengambil peran pendidikan iman Katolik yang dilimpahkan sekolah yang akan
melaksanakan pendidikan religiositas pada para Pastor Paroki. Beberapa Pastor Paroki yang
dikonfirmasi memahami hal ini, tetapi menurut mereka Paroki telah menyediakan kegiatankegiatan keagamaan baik dalam sekolah minggu maupun kegiatan-kegiatan muda-mudi Katolik
(mudika) yang memadai untuk pengembangan iman Katolik. Hanya saja belum ada sesuatu yang
mengikat para siswa Katolik untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini.
Pendidikan religiositas pertama kali diterapkan justru bukan dari sekolah dari yayasan
Katolik, yaitu SMA BOPKRI I Jogjakarta, yang merupakan sekolah yang bernaung di bawah
Yayasan pendidikan Kristen Prostestan. Sekolah kedua yang tercatat melaksanakan model
pendidikan ini adalah SMA Santa Maria Jogjakarta.

B. Pendidikan Religiositas Kasus SMA BOPKRI I Jogjakarta
B.1. Konteks Pendidikan Religiositas di SMU BOPKRI I.
Selama kurang lebih lima tahun (sejak tahun 1998–2000) pergumulan mengenai isi RUU
Sisdiknas tentang penyediaan guru agama sesuai dengan agama siswa telah menyita perhatian,
energi dan biaya yang banyak sehingga pihak Yayasan BOPKRI menyepakati

untuk

“mensiasati” keadaan yang serba tidak jelas tersebut dengan membuat prototipe pendidikan
agama alternatif yang diperkirakan tidak mengharuskan sekolah menyediakan guru agama di luar
agama Kristen. Pada saat yang hampir bersamaan telah berkembang gagasan untuk mengganti
pendidikan agama di sekolah menjadi pendidikan religiositas yang ditindaklanjuti oleh Kanisius
dengan menerbitkan kurikulum Pendidikan Religiositas SD, SMP, SMU. Yayasan BOPKRI
kemudian memutuskan mengirim surat pada semua sekolah-sekolah di bawah naungannya untuk
mengujicobakan Pendidikan Religositas.
Pelaksanaan pendidikan religiositas yang pada awalnya merupakan ‘siasat’ yayasan
dalam merespons UU Sistem Pendidikan Nasional, dalam perkembangannya justru menjadi
ajang yang menyediakan model pendidikan alternatif yang memperbahrui banyak hal dalam
praktek pembelajaran di sekolah. Model ini bukan lagi menjadi ‘siasat’ tadi, melainkan sebagai
sesuatu yang diabdikan bagi kepentingan para siswa. Sayangnya hanya dilaksanakan oleh SMU
BOPKRI I Jogjakarta.
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Sebelum muncul kontroversi RUU Sisdiknas, ketika pada tahun 1995 mengajar kelas 2
SMU, Sartono selaku guru agama mengalami pergumulan berkaitan dengan materi Perang Salib.
Materi tersebut menurutnya sangat tidak cocok dengan konsep Kristen yang dikenalnya.
Mengajarkan anak tentang perang antara Muslim dan Kristen dapat berakibat pada munculnya
rasa dendam dan kesalahpahaman akan konsep teologia salah satu agama. Kontroversi RUU
Sisdiknas menjadi peluang mengujicobakan Pendidikan Religiositas yang bagi Sartana ternyata
memberi jalan keluar mengatasi kegelisahannya. “Saya mengambil alih untuk mengembangkan
pendidikan religiositas, karena saya menemukan pendidikan religiositas tidak hanya
mengembangkan otak atau intelegensia tapi juga hati,”demikian menurut Sartana.
Terhadap sekolah lain yang sebenarnya didukung oleh pihak yayasan untuk
mengembangkan pendidikan religiositas tetapi tetap memilih mengajarkan Pendidikan Agama
diduga antara lain disebabkan oleh perasaan yang nyaman dan mapan pada aktivitas mengajar
yang tidak terlalu membutuhkan persiapan yang rumit karena materi dan temanya sudah ‘dihafal’
dalam mengajarkan pendidikan agama. Para guru adakalanya sudah merasa apa yang dilakukan
sudah baik, dan kalau pun mau melakukan pembaharuan belum tentu penghargaan yang
diberikan akan seimbang. Hal ini ditegaskan oleh Tabitha Christiany, salah satu pengamat
pendidikan agama Kristen74. Menurut Tabitha :“ Kuncinya sebenarnya pada guru. Guru agama
memang harus terus menerus di upgrade diberikan berbagai macam pelatihan, penataran supaya
mereka bisa mengikuti perkembangan jaman”.

B.3.Gambaran Pendidikan Religiositas Bersama Pak Sartana75
“Mengapa Agama Tidak Satu Saja?” Pertanyaan di atas muncul di sebuah kelas yang
sangat bergairah saat pelajaran agama. Kelas itu sedang berdiskusi dengan tema kitab suci
agama-agama. Pertanyaan semacam ini dalam pelajaran agama, mungkin terasa aneh di kelaskelas lain di sekolah yang lain. Tapi di kelas itu, pertanyaan ini tidak menjadi suatu yang asing,
bahkan wajar karena masih banyak pertanyaan atau ungkapan-ungkapan yang lahir dari suatu
cara berpikir yang boleh dibilang tidak biasa dalam soal agama. Pertanyaan atau ungkapan
74

Tabitha Christiany adalah Dosen Fakultas Teologi UKDW, selama ini mengembangkan sekaligus
mengajar Pendidikan Agama Kristen tidak hanya pada mahasiswa teologi UKDW tapi juga dalam berbagai
penataran, seminar mengenai pendidikan agama Kristen. Mendapat gelar doktor dalam bidang Pendidikan Agama
Kristen.
75
Ulasan pada bagian potret ini pernah dimuat dalam kolom didaktika harian “Kompas” 24 November
2004
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senada hanya bisa muncul dalam situasi yang memungkinkan, yaitu ketika para siswa diberi
kesempatan berpikir alternatif dari cara-cara berpikir yang biasa dikembangkan dalam pelajaran
agama apapun.
Di kelas satu dan kelas tiga SMU BOBKRI I Jogjakarta ini sejak tiga tahun lalu, siswa
tidak dilibatkan dalam perdebatan mana dulu yang harus diprioritas antara hak menerima
pelajaran agama sesuai yang dianut siswa, atau hak berkaitan dengan otonomi yayasan untuk
membuat aturan di sekolah. Adalah Pak Sartana, guru agama yang mencoba mempraktekkan
model pembelajaran alternatif bagi sekolah-sekolah yang mempunyai persoalan berkaitan
dengan keragaman agama yang dianut siswa-siswinya. Ia bukan tidak mengalami hambatan
untuk mengusung gagasan dan model pendidikan agama seperti ini. Pendidik sekaligus pengamat
masalah-masalah pendidikan ini pun harus berjuang meyakinkan pihak Kepala Sekolah dan
Guru-Guru maupun siswa yang sudah terbiasa dengan cara model pelajaran agama yang
terpisah-pisah sesuai dengan kelompok agama siswa. Beruntung bahwa sebelumnya, pihak
yayasan telah menghapus ketentuan yang mewajibkan siswa mengikuti pelajaran agama Kristen
apa pun agama yang dianut siswa, sehingga peluang untuk mencoba model pendidikan agama
alternatif ini bisa diwujudkan.
Pelajaran agama di kelas satu dan kelas tiga SMU BOBKRI I Jogjakarta, siswa-siswa
tidak dipisahkan dalam kelompok-kelompok sesuai agama yang dianut mereka. Bukan mata
pelajaran Agama Kristen yang diajarkan, meski sekolah ini milik Yayasan dengan latar belakang
agama Kristen Protestan. Mengingat sekolah ini menerima siswa yang beragama apa saja yang
ada dalam masyarakat, pelajaran agama diselenggarakan dengan memperkenalkan beberapa
aspek dalam agama-agama yang dianut siswa-siswa yang beragam itu secara bersama-sama. Para
siswa, apa pun agamanya mempelajari sejarah, pokok-pokok ajaran, ritual atau cara beribadat
dan tentang tokoh-tokoh dan kitab-kitab suci agama Hindu, Budha, Kristen, Islam, Konghuchu
bahkan Sinto, hingga agama-agama suku. Ada buku yang dijadikan bahan bacaan yang
mendukung model alternatif pelajaran agama seperti ini: Pendidikan Religiositas, Mewujudkan
Hi-dup Beriman dalam Masyarakat, sebuah buku yang diterbitkan oleh Majelis Pendidikan
Katolik Keuskupan Agung Semarang, Komisi Kateketik Keuskupan Agung Semarang.
Di awal tahun ajaran, siswa telah membentuk kelompok-kelompok tetap dalam pelajaran
agama untuk membahas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan suatu materi yang
dirumuskan oleh moderator atau yang dirumuskan secara bersama para siswa sendiri dalam
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pelajaran agama. Setiap siswa mendapat giliran menjadi moderator yang bertugas bukan hanya
memimpin jalannya diskusi, tetapi juga harus mampu merumuskan pertanyaan dari materi yang
telah dia pelajari, untuk kemudian dibagikan pada kelompok-kelompok secara acak, selanjutnya
didiskusikan dan dibahas kembali di kelas. Moderator diberi kewenangan besar oleh Guru untuk
berkreasi agar seluruh siswa bisa berdiskusi secara aktif.
Kebersamaan dalam perbedaan untuk mempelajari beragam agama ini terseleng-gara,
bukan lantaran ada latar belakang yang bersifat teknis saja, misalnya pihak sekolah tidak ingin
repot harus menyediakan guru agama sebanyak agama-agama yang dianut siswa-siswanya.
Tidak bisa disangkal, pilihan model belajar agama seperti ini mempunyai signifikansi lain, yaitu
untuk mengajak siswa menghadapi realitas keragaman dalam masyarakat dengan santun dan adil,
tanpa beban-beban batin yang muncul karena pra-sangka dan salah pengertian antar kelompok
keagamaan. Para siswa tidak hanya belajar tentang apa dan bagaimana itu agama-agama, tetapi
juga tentang nilai menghormati perbedaan dengan membangun pengertian yang mendalam,
sehingga muncul rasa asih karena pengertian itu.
Belajar agama-agama yang berbeda yang dilakukan oleh siswa dari berbagai agama
seperti ini barangkali sulit dibayangkan oleh masyarakat yang terbiasa dengan model
pembelajaran agama standar di sekolah-sekolah di Indonesia; suatu agama hanya untuk diketahui
dan dipelajari oleh pemeluknya saja. Pertanyaan yang sering muncul dari kelompok masyarakat
yang konservatif dalam soal keagamaan adalah, bagaimana mung-kin membahas suatu agama
yang didalamnya terdapat keyakinan yang berbeda-beda secara bersama-sama, dengan sungguhsungguh meyakinkan? Apakah tidak ada reduksi ‘keimanan’ dan apakah hal itu tidak
menimbulkan persoalan identitas?
Banyak siswa yang merasa, pelajaran agama dengan model pembelajaran sebagai-mana
diampu oleh Pak Sartana, menjadi arena refreshing. Para siswa itu tampak sangat lincah. Tidak
tampak sedikit pun guratan kebosanan di wajah mereka. Dalam sikap duduk yang santai di kursi
yang ditata melingkar, atau di lain hari terkadang pelajaran di kelas diselenggarakan dengan cara
lesehan beralas karpet, keseriusan tampak jelas menggum-pal di kepala anak-anak muda yang
sangat segar ini tanpa membuang ekspresi khas remaja, usil dengan berbagai banyolan dan olokolok. Ketika membahas soal ‘Ajaran Agama membawa Kemerdekaan Sejati’ misalnya, bukan
hanya nama-nama seperi Sidharta, Yesus, Nabi Muhammad atau Gandhi saja yang muncul, ada
pula nama orang-orang yang dekat dengan kehidupan mereka seperti David Beckham atau Inul.
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Maka tidak heran ketika banyak teman seusia mereka sangat jengah bila diajak bicara tentang
agama, mereka justru bersedia menguras perhatian untuk mendiskusikannya.
Pelajaran agama (-agama) di kelas Pak Sartana jauh dari perbincangan normatif. Di luar
materi yang membahas pengetahuan agama-agama, pelajaran ini menjadi ‘forum curhat resmi’.
Para siswa bisa spontan mengeluarkan berbagai unek-unek mereka tentang kehidupan mereka
yang sangat pribadi sekali pun. Ketika membahas soal penderitaan manusia bukan hanya tentang
penderitaan Nabi Ayub, penderitan seorang Ibu membe-sarkan anak atau persoalan kesenjangan
sosial, atau hal-hal monoton yang sering dibahas dalam renungan-renungan tentang solidaritas
sosial. Persoalan diputus pacar, kehausan karena main bola saat bulan puasa, soal hubungan
dengan orang tua atau kesulitan diterima oleh orang-orang sekitar adalah hal-hal yang
mendaratkan bahasa agama yang melangit bagi para siswa. Tentu saja bukan hanya komentar
yang bijak, gurauan-gurauan pun tumpah di forum yang diformat menjadi milik mereka.
Para siswa merumuskan persoalan yang dihadapi dalam pengalaman hidupnya sendiri
dalam ragam pola berpikir yang sempat mereka temui. Berbagai aspek keagamaan dimaknai
sesuai dengan karakter yang tumbuh sebagai hasil temuan mereka sehari yang dipenuhi banyak
pertanyaan. Bagi para siswa di sini, berpikir tentang agama tidak bisa lepas dari persoalan
mereka yang hidup di tengah berbagai perubahan sosial dan batas-batas identitas yang makin
lentur dan menipis.
Di Kelas Agama dengan model belajar alternatif ini seorang siswa yang berasal dari latar
budaya dan agama yang berbeda bisa menerangkan secara sangat berempati tentang simbol,
maupun konsistensi pemaknaan simbol dari kelompok agama lain. Misal-nya ketika ada
pertanyaan tentang mengapa ada perempuan muslim berjilbab tetapi mela-kukan hal yang jelasjelas dilarang oleh agamanya. Di mana letak kesalahan orang itu dalam memahami agama.
Sebagian siswa berpendapat bahwa orang yang menggunakan simbol-simbol agama, mesti
mempunyai cara hidup sesuai dengan ajaran agama tersebut. Tetapi seorang siswa berujar,
“Orang-orang berjilbab yang seperti itu, sebagaimana orang-orang Katolik yang tiap minggu
mendapat hosti, atau mereka yang menggunakan anting atau liontin salib, harus punya takaran
kepantasan, pantas tidak dia melakukan ini atau itu. Kita tidak bisa menilai soal dosa, tetapi ada
banyak hal supaya orang bisa berperilaku sesuai ajaran agamanya”, demikian menurut remaja
putri yang tampak masih sangat belia.
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Active learning, adalah prinsip yang hendak digalakan di kelas Pak Sartana, yang
menekankan pentingnya menumbuhkan kemampuan siswa untuk merumuskan perta-nyaan,
menemukan jawaban dan merefleksikan dalam kehidupan mereka. Dalam prinsip ini perlu ada
keyakinan bahwa semua siswa pada dasarnya cerdas, apa pun pola pikirnya. Kepercayaan yang
diberikan ini akan menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat, se-hingga siswa mampu
menawarkan pemikiran alternatif, dan dengan demikian mereka makin merasa eksis, sesuatu
yang sangat penting dalam proses pertumbuhan kepribadian.
Di kelas pelajaran agama yang plural ini, para siswa seolah diajak memasuki mi-niatur
kehidupan bersama dalam masyarakat. Di sana tidaklah mungkin memaparkan ke-unggulan
salah satu agama dari yang lain, sama tidak mungkinnya memperbincangkan kejelekan suatu
agama menurut sudut pandang agama lain. Persoalan identitas pun men-jadi bukan sesuatu yang
dipuja. Tidak mungkin bukan karena tidak ada kesempatan, te-tapi pertimbangan adanya
tuntutan untuk menumbuhkan rasa hormat dan asih pada se-mua orang yang berbeda, termasuk
beda agama ini, mau tidak mau membutuhkan format pelajaran tertentu yang menempatkan
semua agama dan keyakinan berdiri sejajar. Cara berfikir yang menempatkan agama-agama
dalam posisi sejajar seperti ini bagi sebagian generasi orang tuanya barangkali tidak memuaskan,
kurang berkobar-kobar, kalau tidak bisa dikatakan kurang fanatik. Tetapi inilah salah satu
alternatif bagi suatu kebutuhan dalam masyarakat yang plural yang mungkin untuk
direalisasikan.
B.4. Hambatan dan Penyelesaian:
Upaya untuk mengkomunikasikan materi dan metode pendidikan religiositas telah diupayakan
oleh Sartana, antara lain melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) akan tetapi pihak
guru memilih untuk tetap mengajarkan pendidikan agama Kristen. Berkaitan dengan fenomena
tersebut, menurut Sartono sebagian besar guru (atau orang Kristen) tidak merasa berhadapan
dengan sebuah tantangan atau tidak merasa ditantang untuk berkembang. Perasaan nyaman
dengan aktivitas mengajar yang sudah-sudah adalah penyebabnya. Hal ini disertai dengan
“tuntutan” penghargaan terhadap perubahan yang “harus” dibuat, meskipun harus diakui
penghargaan negara terhadap guru memang sangat kurang.
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Tantangan muncul juga dari Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia (MPPK)76
dalam Kongres XI tahun 1992, menyusun Pedoman Umum Pelaksanaan Pendidikan Kristen.
Panduan yang berbentuk pedoman pelaksanaan identitas dan ciri khas pendidikan Kristen ini
masih bersifat umum dan dapat dikembangkan oleh masing-masing yayasan/badan pendidikan
Kristen. Dalam point mengenai Pendidikan Agama Kristen disebutkan bahwa PAK merupakan:
“usaha untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan wawasan peserta didik tentang konsepsi
Kerajaan Allah agar siswa memiliki pegangan dalam dunia. PAK adalah tugas panggilan gereja
dalam usaha untuk menumbuhkembangkan peserta didik agar mendapat pertolongan Roh Kudus
dalam memahami dan menghayati kasih Allah dalam Yesus Kristus, yang dinyatakan dalam
kehidupan sehari-hari, terhadap sesama dan lingkungan hidupnya” Disebutkan pula bahwa PAK
di sekolah Kristen bertujuan agar “siswa mencapai tingkat kedewasaan iman, yaitu iman yang
teguh sebagai pengikut Kristus dan bersedia memenuhi tugas panggilannya untuk bersekutu,
bersaksi dan melayani” (Sairin, 2000).
Mengacu pada hasil Kongres tersebut, kesulitan utama untuk menerapkan Pendidikan
Religiositas adalah menjawab pertanyaan yang muncul baik dari para guru maupun orang tua
(khususnya yang beragama Kristen Protestan) adalah pertanyaan bagaimana dengan ciri
khas/identitas Pendidikan Kristen. Berkaitan dengan pertanyaan mengenai ciri khas pendidikan
agama Kristen, Sartono menjelaskan :

C. Model Pendidikan Agama Alternatif di SMA PIRI I.
SMA PIRI Jogjakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan yang didirikan oleh
Gerakan Ahmadiyah Indonesia, (selanjutnya disingkat GAI) atau Ahmadiyah Lahore. PIRI
sendiri merupakan singkatan dari Perguran Islam Republik Indonesia. Selain memiliki SMA,
yayasan PIRI juga memiliki lembaga pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga
Perguruan Tinggi di Jogjakarta.
Secara umum kurikulum pendidikan di sekolah PIRI tidak berbeda dengan sekolahsekolah non pemerintah pada umumnya. Yakni memadukan kurikulum yang bersifat umum,
nasional dan lokal dengan kurikulum PIRI yang mengemban misi Ahmadiyah.
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Merupakan bagian resmi dari PGI (Persekutuan Gereja-gereka di Indonesia) yang secara khusus
memikirkan Pendidikan Agama Kristen.
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Salah satu misi Ahmadiyah dalam kurikulum pendidikan agama adalah memperkenalkan
kepada para siswa, semua agama di luar Islam melalui pendekatan perbandingan dalam rangka
melakukan dialog teologi di kalangan siswa. Itu sebabnya, sejak tahun 1974, sejak diterapkannya
kurikulum yang bersifat nasional, para siswa di PIRI mempelajari agama-agama lain, dimana
para siswa diharuskan mengenal (dan lebih baik memiliki) kitab suci dari berbagai agama yang
dipelajari di kelas.
Pendekatan studi agama-agama dengan merujuk langsung pada kitab suci agama-agama
tersebut menjadi ciri khas siswa SMU PIRI. Para siswa diperkenalkan dengan ajaran agamaagama lain dan diajak untuk memahami kandungan ajaran agama-agama di luar Islam itu. Salah
seorang tokoh GAI yang membuat kurikulum dan menjadi guru dalam pelajaran agama ini
adalah Ali Yasir. Ia mengatakan bahwa pendidikan agama yang pluralistik merupakan khittah
PIRI. Tujuannya adalah mendialogkan Islam dan agama lain dalam semangat “meluruskan”
penyimpangan-penyimpangan. Ali Yasir juga yang menyusun kurikulum dan materi pelajaran
agama di semua sekolah PIRI. Sehingga siswa PIRI membaca bibel dan kitab suci lain adalah hal
yang biasa. Pluralisme harus diamalkan, termasuk di kalangan pelajar. Pada jam-jam tertentu
dari pelajaran agama PIRI diberikan materi tentang Injil dan para siswa harus membawa Injil di
kelas.

C. 1. Pengajaran Agama yang Inklusif di SMU PIRI I
Kini, pendidikan agama di SMU PIRI I Jogjakarta dilakukan oleh beberapa guru agama,
salah satunya bernama Ibu Anis Farikhatin. Sejak 1997/1998, Ibu Anis memimpin proyek
pembaruan kurikulum. Ide pembaharuan ini berangkat dari keprihatinan sejumlah guru di PIRI
mengenai banyaknya konflik antarumat beragama pada akhir-akhir dan pasca kekuasaan rezim
Soeharto.
Beberapa langkah revisi dan pembaruan yang dilakukan Anis, antara lain menyangkut
materi pelajaran Islam. Sebagai contoh, yang disebut Anis langkah untuk pembelajaran
pluralisme adalah mengenai konsep Dajjal. Dalam Islam terdapat ajaran eskatologis yang
menggambarkan bahwa kelak di akhir zaman akan datang mahluk Dajjal yang secara simbolis
digambarkan matanya bisa tembus ke langit dan kaki-kakinya bisa menembus bumi. Nabi Isa
akan turun kembali ke bumi untuk melawan Dajjal dalam rangka membela orang beriman. Hal
yang hendak dikatakan dan diperbarui oleh Ibu Anis adalah bagaimana memahami kelompok
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yang berbeda, dalam hal ini misalnya umat Kristen tidak disifati dengan keburukan-keburukan
yang menimbulkan sikap permusuhan. Sebaliknya Anis mengajarkan sikap kritis dengan
membuka kesadaran para siswa bahwa kebatilan dan musuh Islam, bisa juga bersumber dan
datang dari kalangan Islam sendiri. Hal ini dapat berarti bahwa kekafiran, atau konsep kafir,
tidak selamanya merujuk pada agama dan orang-orang non Islam. Pemahaman untuk tidak
mengkafirkan kalangan non muslim pun tumbuh di kalangan siswa kelas III SMU PIRI I.
Keterbukaan yang dilakukan oleh Ibu Anis mendorong siswa menjadikan pluralisme dan
keragaman masyarakat yang kerap dihadapi oleh para siswa sebagai materi pembahasan dalam
kelas. Keragaman di sini tidak hanya menyangkut keragaman agama, melainkan juga etnis,
orientasi seksual, aliran dan paham keagamaan, kelas sosial dan lain-lain. Sering juga para siswa
mengangkat topik pacaran beda agama atau suku, dan masalah perbedaaan pandangan para siswa
dengan orang tua mereka.77 Tema-tema dan topik demikian menjadi materi dan bahan
pengajaran di kelas.
C.2 Suasana belajar agama ’Belajar bersama Bu Anis’
Model pembelajaran tidak lazim yang diselenggarakan Ibu Anis dimulai dengan kontrak
belajar. Sebelum kontrak dilakukan para siswa diminta untuk menuliskan masalah-masalah
dalam kehidupan mereka yang ingin dipelajari dalam pelajaran agama ’bersama Bu Anis’.
Dengan satu lembar kertas para siswa mengumpulkan tulisan-tulisan tentang berbagai hal yang
ingin dibahas ketika belajar agama yang bersumber dari pengalaman hidup mereka sehari-hari.
Tulisan-tulisan tersebut selanjutnya diklasifikasi oleh Ibu Anis berdasarkan tema-tema besarnya.
Siswa satu kelas dibagi dalam kelompok-kelompok sebanyak tema yang ada. Tema-tema ini
selanjutnya didiskusikan oleh kelompok dan dipresentasikan di depan kelas.
Kontrak belajar menjadi saat yang sangat penting dalam model pembelajaran yang
menempatkan siswa sebagai pribadi-pribadi dewasa, yang dianggap mempunyai cukup
pengalaman dan kemampuan untuk merumuskan gagasan-gagasan. Kepercayaan yang diberikan
para para siswa ini membuahkan rasa percaya diri, rasa berharga dan dihormati, sehingga
mendorong

kreatifitas

dan

keberanian

untuk

berpendapat,

berdebat

dan

mempertanggungjawabkan semua pikiran serta sikap. Kontrak belajar yang dilakukan di kelas
akan membiasakan siswa untuk menghadapi resiko-resiko yang dipilih dan bertanggung jawab
77

Wawancara Siswa Kelas III, SMU PIRI I, 26 September 2006.
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pada diri sendiri. Sehingga bukan lagi kepatuhan semu atau rajin tapi terpaksa, namun dengan
kontrak ini para siswa disadarkan untuk melakukan apa yang terbaik untuk dirinya dan
membantu teman dan guru di kelas menemukan kebaikan bersama.
Dua hal yang bisa diperoleh dari pengalaman kontrak belajar sebelum proses
pembelajaran dimulai di SMA PIRI 1 Khususnya dalam belajar agama bersama Bu Anis ini
adalah pertama secara psikologis, para siswa medapatkan penguatan untuk menemukan dirinya
sendiri dan pada saat bersamaan terbangun suasana egaliter antara guru dan siswa. Untuk
mencapai proses ini kemauan keras dari guru menjadi modal utama. Guru dituntut untuk lebih
bersahabat dengan siswa, tidak ’gila hormat’ dan rendah hati untuk mengutamakan kepentingan
proses pendewasan para siswa.
Dalam penghayatan Ibu Anis, peran guru agama adalah menjadi fasilitator untuk
mengaktifkan para siswa mencari sebanyak-banyaknya informasi tentang tema dari berbagai
sumber dan membantu menemukan serta meyakini nilai-nilai universal yang ada dalam Islam
sebagai sarana penting untuk membantu manusia mencapai keselamatan dalam hidup. Dalam
kehidupan generasi yang sangat berbeda dengan masa ketika para guru remaja, persoalan
kehidupan lebih rumit dan berat. Misi agama untuk membantu manusia mendapatkan
keselamatan dalam hidup harus selalu diterjemahkan dalam konteks kehidupan siswa yang
berbeda-beda.
Untuk melakukan pembaharuan seperti ini Ibu Anis memanfaatkan karakter kurikulum
yang cenderung ”terbuka” pasca reformasi. Saat ini (2006), yang menjadi pegangan para guru
adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pengganti Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK). KTSP merupakan kurikulum yang mengatur panduan umum. Pada praktek
pengajaran di kelas sangat tergantung pada kondisi siswa, dalam konteks, situasi apa dan sudah
pada tingkat keberagamaan sampai dimana, sehingga guru memiliki kebebasan, baik untuk
menentukan materi dan metodeserta capaian.
Dengan peluang yang didapat dari KTSP ini, Ibu Anis menceritakan pengalamannya,
”Nah, di sini fokus pembelajaran saya, mengangkat tema-tema yang intinya, bagaimana agama
itu menjadi solusi, peta dan kacamata. Agama bukalah jimat. Jadi judul-judul saya itu lucu:
’Islam sebagai jimat, peta dan kacamata’. Terus, saya buat tema lagi, ’agama sebagai solusi’, ada
lagi ’agama sebagai solusi, beban dan ancaman’. Judulnya begitu. Yang itu di buku nggak ada.
Jadi kalau misalnya agama sebagai peta, sebagai kacamata, bagaimana agama itu memberi solusi
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atas persoalan kehidupan.”78 Di akhir pelajaran, tema-tema tersebut dikaitkan dengan panduan
umum yang terdapat dalam kurikulum (KTSP). ” Kalau harus membuat laporan, saya bikin. Tapi
apa yang saya sampaikan pada siswa, itu tergantung kebutuhan siswa. Dengan begitu pelajaran
agama tidak lagi membosankan, dan anak-anak juga sayang sama saya, ” demikian ungkapan
kepuasan yang disampaikan Ibu Anis.
B.5. Hambatan dan Penyelesaian
Upaya yang tengah dilakukan oelh Ibu Anis ini hingga laporan ini diturunkan masih
menghadapi berbagai persoalan yang menghadang baik dari luar sekolah dan Yayasan Piri
maupun persoalan yang muncul di lingkungan sekolah. Menarik untuk disimak dinamika
menghadapi hambatan dan bagaimana menghadapinya dalam upaya pembaruan yang dilakukan
oleh seorang guru di lingkungan sekolah yang bernaung di bawah salah satu yayasan Islam ini.
B.5.1. Faktor Lingkungan.
Pasca fatwa MUI tentang Penyesatan Ahmadiyah, (menyusul terjadinya kekerasan
kepada komunitas-komunitas Ahmadiyah di Parung, Bogor, dan beberapa kota), beberapa orang
tua siswa mengeluarkan anaknya dari SMU PIRI I. Menurut Ibu Anis, pers sering membuat
pemberitaan yang tidak proporsional tentang suatu hal, dan tidak punya keberpihakkan pada
korban. Perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan Institusi agama Islam serta bias
pemberitaan yang tidak proporsional ini telah membuat SMA PIRI 1 kehilangan 5 orang
siswanya.
Selain persolan politis yang dihadapi Gerakan Ahmadiyah, (organisasi yang membawahi
lembaga pendidikan SMA PIRI I), sebagaimana sekolah-sekolah pada umumnya menghadapi
persoalan sistem pendidikan yang seringkali merepotkan para pendidik. Namun demikian
sebagai sekolah swasta justru mempunyai banyak peluang untuk melakukan beberapa terobosan.
Dalam hal dana Gerakan Ahmadiyah juga mempunyai jaringan internasional keagamaan yang
cukup mendukung terlaksananya proses pendidikan yang memadai bagi pemenuhan kepentingan
para siswa.
B.5.2 Faktor Internal.
Sementara para guru juga memiliki keterbatasan, khususnya dalam metode penyampaian
dan mengelola proses pembelajaran yang menarik untuk para siswa, ada juga guru yang tidak
sepaham dengan gagasan-gagasan dan cara Ibu Anis mengajar. Namun, hal itu bisa diatasi
78
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dengan prinsip saling menghargai, yang menjadi ciri khas PIRI. Kepada para sisiwa yang
memiliki banyak latarbelakang, dimana mayoritas bukanlah pengikut Ahmadiyah, tidak
ditekankan untuk masuk Ahmadiyah. Memang pelajaran agama, diajarkan selama 6 jam
pelajaran selama seminggu, dalam kerangka ke-PIRI-an. Tetapi tidak ada indoktrinasi.
Para siswa dilatih untuk memahami perbedaan mazhab dalam Islam. Dan silahkan
memilih mana yang dikehendaki oleh mereka. Demikianlah, SMU PIRI I Jogjakarta, secara
praksis menerapkan pluralisme di kalangan siswa, dan menjadikan pluralisme sebagai gagasan
dan keyakinan yang ditanamkan kepada para siswa.
Hal yang sangat membantu proses pembaruan ini adalah kerja sama dan dukungan yang
sangat kuat, baik dari pengurus yayasan, kepala sekolah maupun rekan kerja. Dalam era otonomi
sekolah yang masih perlu diperkuat, komunikasi dan kerjasama internal sekolah menjadi
kekuatan untuk melakukan pembaruan dalam pendidikan agama dan sistem pendidikan secara
keseluruhan.
C. Simpul Wacana Pembaharuan Pendidikan Agama
Pada akhir bab IV ini hal yang penting untuk dicermati mengungkap model pendidikan
agama alternatif ini adalah proses yang dilalui oleh para pembaharuan ini yang sangat
mempertimbangkan kebutuhan siswa dan konteksnya serta situasi sekolah dan yayasan yang
menaunginya. Contoh pembaharuan di SMA BOPKRI I dan SMA PIRI I melalui proses yang
berbeda karena konteks yayasan dan siswa yang berbeda.
SMA BOPKRI I yang berada dalam yayasan Kristen mempunyai siswa yang sangat
majemuk dalam agama. Kemajemukan ini justru menjadi sumber pembelajaran yang memberi
jalan bagi pembaharuan dari sisi materi komunikasi iman. Selanjutnya materi seperti ini
membutuhkan metode yang lebih efektif dan emansipatoris maka pembaharuan materi diteruskan
pembaharuian metode pengajaran.
Sementara pada SMA PIRI I yang bernaung dalam yayasan bercirikan Islam, hampir
seluruh siswanya menganut agama Islam. Di sekolah ini pembaharuan lebih ditekankan pada
upaya-upaya menjadikan pendidikan agama di sekolah sebagai sesuatu yang membekas dalam
kehidupan siswa. Pada akhirnya pembaharuan yang dilakukan di SMA PIRI 1 Jogjakarta adalah
pembaruan dalam mendaratkan materi pelajaran agar menyentuh kehidupan yang dinamis,
heterogen dan menghadapai tantangan kemanusiaan menyangkut masa depan umat manusia
secara umum.
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Pembaharuan materi yang menonjolkan aspek humanitas, menjadi aktifitas belajar
aktifitas untuk terbuka pada kehidupan.

Bab 5
Rekomendasi dan Penutup
Pada level politik pendidikan yang berfokus pada kebijakan-kebijakan negara, terkait dengan
pendidikan agama di sekolah umum, penelitian ini menemukan bahwa ada imbas yang cukup
jelas dari ketegangan politik berkaitan dengan kesepakatan tentang idiologi negara.
Pada level sistem pendidikan, semua persoalan yang ada dalam sistem pendidikan di
Indonesia ditemukan juga dalam pelaksanan pendidikan agama di sekolah umum. Meski
pendidikan agama tidak masuk mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional, namun
berkaitan dengan administrasi kependidikan di sekolah, kurikulum hingga evaluasi yang
dilakukan, justru menjadi makin merumitkan pendidikan agama karena pendidikan ini mendapat
mandat –harapan yang sangat besar-- untuk ‘membangun moral generasi muda’. Guru-guru
agama juga banyak yang terlena menjadi administrator pendidikan dan operator kurikulum,
berakibat pendidikan agama menjadi tidak menarik untuk beberapa kalangan siswa.
Level realitas masyarakat dan siswa seringkali tidak seperti yang dibayangkan oleh para
pemegang kebijakan. Banyak kelompok masyarakat yang mementingkan harmoni dalam hidup
dan meletakkan masalah agama sebagai urusan pribadi, bukan urusan yang harus dibawa para
ranah publik. Di kalangan siswa, sikap santai menghadapi perbedaan agama mudah ditemukan,
tetapi oleh pembiasaan yang ditempuh melalui pemisahan siswa pada jam pelajaran agama
menanamkan kesadaran bahwa agama sebagai sesuatu yang memisahkan manusia pun
membentuk cara berfikir mereka.
Level terakhir yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah adanya upaya-upaya yang
dilakukan oleh kelompok masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan swasta, mengambil
sikap kritis terhadap sistem pendidikan nasional dan khususnya (dalam hal ini) pendidikan
agama yang memilih untuk membuat dan mencoba mempraktekkan model pendidikan alternatif.
Problem yang hendak ditanggapi oleh sekolah-sekolah swasta ini berbeda-beda dan melalui
proses pembaruan yang berbeda pula.
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Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Semarang memiliki keprihatinan pada masalah
kemanusiaan yang kurang mendapat porsi yang memadai dalam menyiapkan peserta didik bisa
mengambil peran dalam kehidupan. SMA BOPKRI I pada awalnya mengujicobakan pendidikan
religiositas yang kemudian diganti nama menjadi pendidikan komunikasi iman untuk
perdamaian, awalnya sebagai strategi untuk mengahadapi kebijakan tentang pendidikan agama
yang mereka tolak.
Di SMA PIRI I penggerak model pendidikan agama inklusif ini awalnya mendapat inspirasi dari
model pendidikan kritis, kemudian berkembang menjadi model pendidikan yang diharapkan
relevan dengan masalah kemajemukan dan sosial secara lebih luas. Namun pada akhirnya ketiga
alternatif yang ditawarkan oleh tiga lembaga di atas sama-sama mengupayakan pendidikan yang
memerdekakan para siswa agar menumbuhkan kreatifitas dan sensitif menanggapi tantangan
zaman, termasuk di dalamnya adalah menjadi apresiatif terhadap berbagai kemajemukan dalam
masyarakat.

A. Rekomendasi
A.1. Hubungan Negara dan Institusi Keagamaan
Penelitian ini telah menghadirkan gambaran tentang level-level persoalan dalam pendidikan
agama yang sangat bermanfaat untuk menjadi peta yang layak dibaca dalam upaya pembaharuan
pendidikan agama.
Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa pendidikan adalah tanggung jawab
negara. Namun dalam konteks pendidikan agama perlu ada catatan khusus mengingat belum
finalnya format hubungan agama dan negara di Indonesia. Dalam rangka memberikan situasi
yang kondusif bagi terbangunnya format hubungan agama dan negara ini yang menjamin
keadilan dan kesejahteraan umum, diperlukan kemauan politik untuk menghindarkan agama
menjadi komoditas politik kekuasaan dan meninjau kembali semua kebijakkan di bidang
keagamaan yang diskriminatif terhadap warga negara Indonesia mana pun karena kebijakan
keagamaan ini akan berimplikasi langsung dalam proses pendidikan agama.
Negara perlu memberikan kepercayaan kepada warganya untuk menganut agama dan
keyakinan secara jujur tanpa paksaan. Bisa saja negara mengeluarkan regulasi yang mendorong
diberlakukannya pendidikan agama di sekolah, dengan catatan negara tidak membatasi agama
yang boleh hidup di Indonesia serta memberi keleluasan pada warganya untuk berekpresi sesuai
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dengan keyakinan mereka. Bila negara membatasi agama yang boleh hidup di Indonesia, maka
pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah hanya untuk menggiring warga negara untuk
memeluk agama yang diakui oleh negara dan dengan demikian melanggar kebebasan beragama
dan berkeyakinan yang telah dijamin oleh Undang-undang Dasar.
Pembagian peran antara negara dan institusi yang ada dalam masyarakat, khususnya
dalam masalah pendidikan agama adalah sesuatu yang sangat penting bagi dinamika kehidupan
yang demokratis, untuk kepentingan keadilan masyarakat yang majemuk. Pembagian peran akan
berimbas pada pembagian kekuasaan. Peran dan kekuasaan yang tidak mengumpul pada negara
akan melahirkan dinamika yang sehat bagi produktifitas sosial dan budaya yang tentunya akan
berimbas pada aspek kehidupan yang lain yang dibutuhkan dalam pendewasaan masyarakat
Indonesia. Institusi-institusi keagamaan yang ada di Indonesia sangat berpotensi dan layak
bertindak sebagai pemegang otoritas dan pelaksana pendidikan agama untuk tiap jenjang
pendidikan.
Penelitian pendidikan agama ini merekomendasikan pembagian wewenang yang
memberi porsi peran institusi agama pada bidang pendidikan agama secara lebih luas dan
independen. Alasan mendasar perlunya pendidikan agama sepenuhnya dilakukan oleh institusi
keagamaan adalah bahwa institusi keagamaan bisa lebih memahami kebutuhan para siswa dalam
bermasyarakat, karena institusi keagamaan lebih fokus memperhatikan kehidupan beragama dan
bermasyarakat sehari-hari, dan lebih terbebas dari kepentingan birokrasi dan politis. Tentu saja
dalam hal ini institusi keagamaan juga harus menjaga independensi dari institusi politik
kekuasaan yang sering kali lebih mengabdi pada kekuasaan dari pada kepentingan membangun
keadilan masyarakat. Ketika mengambil jarak dengan politik kekuasaan, institusi keagamaan
bisa membangun moral masyarakat yang bisa menghasilkan sikap kritis terhadap praktek
kekuasaan. Diharapkan akan terbentuk pola relasi yang seimbang, negara memberi dukungan
untuk bisa menjaga paham keagamaan yang nasionalis dan berperi kemanusiaan, tetapi institusi
keagamaan mendapat kesempatan menuntut praktek yang berkeadilan tanpa diskriminasi untuk
seluruh masyarakat pada negara.
Keterbukaan institusi keagamaan terhadap upaya perbaikan hubungan dengan institusi
agama lain juga diperlukan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukannya dalam
upaya memformulasi hubungan agama dan negara. Keterbukan pada berbagai evaluasi ini juga
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penting agar lebih institusi agama tidak mudah terseret dalam aktifitas perebutan politik
kekuasaan dan berkonsentrasi pada pembangunan moral untuk kepentingan masyarakat luas.
Praktek pendidikan agama akan menyisakan ganjalan dalam hidup bersama
bermasyarakat ketika pergulatan ideologi yang dimulai dari wacana keagamaan berkaitan dengan
kehidupan berbangsa dan bernegara belum tuntas. Tarik-menarik yang terlalu kuat antara
ideologisasi agama dan nasionalisme, akan membuat pendidikan agama di sekolah menjadi
ruang perdebatan dan perebutan wacana. Untuk mencapai kematangan dalam dinamika
perkembangan wacana keagamaan, penting sekali para elit agama mengambil jarak secara
proporsional dari kepentingan kekuasaan untuk lebih berkonsentrasi mengembangkan pemikiran
keagamaan yang menjawab tantangan kehidupan bermasyarakat.

A.2. Pembaharuan Pendidikan Agama di Sekolah Umum
Pada level praktek pendidikan agama, faktor penting yang perlu untuk dicermati adalah
adanya kebutuhan siswa yang sering kali tidak terjawab oleh materi-materi yang disiapkan oleh
kurikulum yang disusun oleh pusat kekuasaan (negara melalui departemen pendidikan). Metode
yang menggurui dan menggagap rendah kemampuan siswa juga sangat kontraproduktif dengan
keberhasilan belajar. Kebosanan dan rasa tidak senang baik karena materinya, metode atau
kepercayaan yang rendah termasuk dengan cara memisahkan para siswa yang berbeda agama,
seolah pelajaran suatu agama menjadi rahasia bagi siswa beragama lain perlu ditinjau kembali.
Di sisi lain guru-guru yang mengampu pendidikan agama secara umum sering tidak
ambil pusing dengan kebutuhan siswa di atas. Mengingat masyarakat Indonesia sebagian besar
masih merasa optimis dengan peran pendidikan agama di sekolah, maka sangat penting untuk
dilakukan pembaharuan pendidikan agama, khususnya dalam segi materi pembelajaran, metode
belajar dan pemberdayaan guru agar lebih mampu menjadi pendidik yang kreatif memfasilitasi
perkembangan kemampuan siswa dalam mengekpresikan iman dan kepercayaan untuk
menjawab tantangan hidup para siswa.
Pada setiap proses pendidikan peran pendidik sangat menentukan. Peran ini dimulai dari
bagaimana para guru mempunyai persepsi diri sebagai pendidik, karena dalam banyak kasus
persepsi diri para guru umumnya bukan sebagai pendidik--yang menyadari bahwa untuk
memipin sebuh proses pembelajaran kelas, pendidik harus menyediakan diri untuk selalu
belajar,--tetapi lebih sebagai pegawai yang semata-mata menjalankan suatu kurikulum dan
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administrator pendidikan. Persepsi diri para guru sangat terkait dengan mentalitas dan karakter
guru, yang diantaranya berkaitan dengan kepekaan terhadap konteks dan kebutuhan para siswa di
tengah berbagai tantangan kehidupan. Pembangunan mentalitas guru untuk menjadi pendidik ini
harus ditekankan dan menjadi titik yang sangat penting sejak di perguruan tinggi yang
menyiapkan tenaga pendidik.
Pendidikan yang memerdekakan selalu hadir dan diperjuangkan oleh pribadi-pribadi
yang merdeka pula. Pribadi yang merdeka, yang mampu mengatasi himpitan-himpitan struktural
yang bisa mengerti mengapa pendidikan perlu kondisi dan diarahkan untuk memerdekakan.
Dalam kaitan ini guru yang mempunyai mentalitas yang merdeka tidak akan memposisikan diri
sebagai penguasa di kelas, tetapi akan mampu melihat hambata-hambatan yang menghalangi
perkembangan kedewasaan para siswa dan menjadi sahabat yang membimbing siswa dengan
kekuatannya sendiri keluar dari hambatan-hambatan tersebut.
Guru harus mengerti kebutuhan para siswa yang masing-masing bersifat unik ketika
dihadapkan dengan berbagai tatantangan seiring perubahan sosial-budaya yang terjadi makin
cepat dewasa ini. Kepekaan para guru yang

disertai dengan kemerdekaan untuk

mengaktualisasikan gagasan-gagasan dalam pendidikan agama yang sungguh-sungguh
diharapkan dan berefek dalam kehidupan apara siswa. Untuk mewujudkan hal ini perlu ada
upaya-upaya baik dari Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Lembaga Swadaya
Masyarakat untuk melakukan langkah-langkah konkret memperbaiki mentalitas dan dedikasi
para guru agama. Dalam hal ini Institut DIAN/Interfidei telah menorganisir Forum Komunikasi
Guru-Guru Agama di Jogjakarta. Langkah ini perlu didukung oleh lembaga-lembaga lain agar
pembaharuan ini bisa dilakukan secara menyeluruh di Indonesia, dan dimulai dari para guru
sendiri.
Pembaharuan

di

bidang

pendidikan

agama,

juga

penting

mempertimbangkan

pengurangan beban-beban struktural pendidikan yang terpusat di Jakarta. Dalam hal pendidikan,
yang membutuhkan pembaharuan strategi terus-menerus mengingat peserta didik adalah manusia
yang sangat dinamis dan unik, dan mustahil untuk didekati dengan cara mengeneralisir konteks
dan kebutuhanpara siswanya. Karena itu sesungguhnya Kurikulum berbasis Kompetensi
diandaikan lebih mengakomodir kebutuhan siswa, minus Ujian Nasional. Menjembatani hal ini
penting untuk dikuatkan gagasan tentang otonomi sekolah dalam rangka lebih mengakomodir
kebutuhan siswa.
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Saat ini pendidikan agama tidak menjadi pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional.
Keadaan ini menjadi peluang bagi munculnya berbagai ujicoba untuk melakukan pembaharuan
yang dibutuhkan. Bila pembaharuan ini tidak dilakukan dan hanya mengandalkan niat baik guru
dalam melakukan tugasnya sangatlah tidak
Rekomendasi ini perlu ditindaklanjuti melalui beberapa penelitian dan upaya
pemberdayaan guru dan sekolah, khususnya dalam membawa pendidikan agama menjadi
pendidikan tentang kehidupan, pendidikan agama yang tidak berhenti ajaran-ajaran normatif
diawang-awang, tetapi bicara tentang hal-hal konkret yang tengah dihadapi dan akan dihadapi
para siswa dikemudian hari.

B. Penutup
Laporan penelitian ini dalah dokumen pembelajaran, yang untuk sementara ini harus
ditutup agar bisa dilajutkan kembali pada lain kesempatan. Tanpa upaya mendokumentasi, jeda
pembelajaran tidak bisa dievaluasi dan akan membiaskan fatamorgana, seolah-olah sudah
banyak yang dilakukan dalam upaya pendewasaan bermanyarakat dan berbangsa. Tulisan ini
mengandung tanda bahwa masih banyak yang perlu dan harus dilakukan untuk hidup bersama
dan memaknai waktu-waktu yang tersisa agar bermanfaat dalam arti seluas-luasnya. Terima
kasih atas semua dukungan.
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