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Upaya Pengahapusan Frasa “Agama” dalam Peta Pendidikan 

 

Prolog 

 Isu-isu pendidikan di Indonesia menjadi sorotan, ini diprakarsai oleh kebijakan-kebijakan 
yang menurut para pakar hampir melenceng dari rel utamanya. Prof. Azyumardi Azra dan Prof. 
Haidar Nashir memberikan kritik tajam kepada pemerintah khususnya jajaran Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim, kritik yang bagaimana?, marilah kita simak 
bersama pembahasan ini.  

 Dilansir dari republika.co.id, 
https://www.republika.co.id/berita/qpjb5f396/agama-dihilangkan-haedar-kritik-peta-jalan-pendi
dikan Prof. Haidar Nashir, selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan 
pengawalannya dalam Rumusan Peta Pendidkan 2020-2035, beliau mengatkan dalam Forum 
FGD Peta Jalan Pendidikan Kemendikbud yang diadakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan 
Menengah (Dikdasmen), berkata Prof. Haidar:  

“Mengapa peta jalan yang dirumuskan oleh Kemendikbud berani 
berbeda dari atau menyalahi Pasal 31 UUD 1945. Kalau orang hukum 
itu mengatakan ini pelanggaran konstitusional, tapi kami sebagai 
organisasi dakwah itu kalimatnya adalah ‘tidak sejalan’ dengan Pasal 
31,”.  

Kritik tajam namun elegant ini muncul dikarenakan Prof. Haidar menemukan hilangnya 
frasa 'agama' dalam Peta Pendidikan Nasional dan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap 
konstitusi (inkonstitusional). Menurut hierarki hukum, produk turunan kebijakan seperti peta 
jalan tidak boleh menyelisihi peraturan di atasnya, yakni peraturan pemerintah, Undang-Undang 
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UUD 1945, dan Pancasila.  

Prof Haidar menegaskan kembali,: 

Hilangnya frasa 'agama' sebagai bentuk nilai dari dampak pada 
aplikasi dan ragam produk kebijakan di lapangan. Padahal, pedoman 
wajib di atas Peta Jalan Pendidikan Nasional yaitu ayat 5 Pasal 31 
UUD 1945, poin pertama Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 
2003 Sikdisnas yang menjelaskan secara eksplisit agama sebagai 
unsur integral di dalam pendidikan nasional, tegas Prof. Haidar 
memaparkan.  

 Kritik selanjutnya dari Prof. Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. 
Beliau tak segan melayangkan dengan kalimat "Rapor Merah", melansir liputan dari kompas.tv 
https://www.kompas.tv/article/166418/azyumardi-azra-kritik-mendikbud-sejak-100-hari-pertama
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-rapornya-sudah-merah. Beliau mengungkapkan:  

“Pandangan saya Kemendikbud diserahkan pada orang yang bukan 
ahlinya. Bukan orang yang paham sejarah pendidikan Indonesia. 
Makanya sebelum munculnya (kasus) peta jalan, saya sudah 
menyatakan bahwa saya memberikan rapor merah pada Mendikbud 
yang sekarang itu,” ungkap Azyumardi dalam Pengajian Ramadan 
1442 H PP Muhammadiyah, Minggu (18/4/2021). 

 Ungkapan di atas semuanya adalah bentuk keprihatinan dari para pakar pendidikan negeri 
ini sekaligus kelalaian untuk Jajaran Kementrian Pendidikan dan Budaya di Indonesia. Dapat 
dikatakan pendidikan adalah nyawa dari sebuah peradaban, negeri dan sebagai identitas suatu 
bangsa. Jika nyawa dan identitas itu jauh dari nilai-nilai Agama bahkan sampai pada 
menghilangkan sejarah bangsanya maka kerusakan di masa mendatang hanya menunggu waktu.  

 Atas dasar permasalahan ini, tergerak untuk merilis suatu pencerahan mengenai tujuan, 
kriteria guru dan kurikulum negeri Indonesia yang tercinta ini. Pencerahan ini bersandar kepada 
tokoh yang memang ototritatif dalam bidang pendidikan. Diantara tokoh yang akan diambil 
pemikirannya dalam penulisan ini adalah Prof. Naquib al-Attas, Prof. Noor Wan Daud, Dr. 
Adian Husaini, Dr. Adriansyah dan tentunnya tidak lepas dari Undang-Undang Dasar 1945 yang 
telah menjadi konsesus bersama dalam negeri ini. Marilah kita simak di bawah ini. 

 

Tujuan Pendidikan 

 Dr. Adian Husaini dalam acara Round Table Discussion menyampaikan gagasan 
mengenai pembukaan UUD 1945 dan pasal 31 UUD 1945. Dengan dirumuskan pembukaan 
UUD 1945 dan pasal 31 UUD 1945 secara tidak langsung telah menyumbangkan pijakan kokoh 
bagi perumusan sistem pendidikan nasional. Pembukaan UUD 1945 memuat konsep Aqidah 
Ahlussunnah Wal Jamaah, “atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan 
oleh keinginan luhur…..”, konsep negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, konsep 
kemanusiaan yang adil dan beradab, konsep kepemimpinan, hikmah dan perjuangan 
mewujudkan keadilan sosial.[1] 

 Lanjut Adian Husaini, tujuan pendidikan nasional yang termuat pada pasal 31 UUD 1945 
menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan 
dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Penegasan tujuan pendidikan lainnya 
termaktub dalam UU No 20/2003 tentang Sisdiknas dan UU no 12/2012 tentang Pendidikan 
Tinggi bahwa tujuan pendidikan Nasional adalah membentuk manusia beriman, bertaqwa dan 
berakhlak mulia. Yang mana tujuan tersebut telah ditegaskan dan dirinci dalam peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kompetensi Lulusan Permendikbud No 20 
tahun 2016.[2] UUD 1945 dan berbagai peraturan di bidang pendidikan sudah menegaskan 
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perlunya Iman takwa dan akhlak mulia. 

 

 Selanjutnya, menurut Prof. Naquib al-Attas memberikan pendapat, seyogyanya 
pendidikan memiliki tujuan utama yakni melahirkan manusia-manusia yang baik (good man) 
atau manusia beradab (insan adabi). Dengan proses pendidikan utamanya adalah proses 
penanaman adab ke dalam diri manusia. [3] Konsep pendidikan beradab atau konsep 
pembentukan manusia beradab di konseptualkan pertama kali secara komprehensif oleh al-Attas 
dalam Konferensi Internasional Pendidikan Islam pertama di Mekah, 1977 yang kemudian 
dijabarkan dan dioperasionalkan oleh Prof Wan Mohd Nor Wan Daud melalui sejumlah 
karya-karyanya. 

 Konsep pendidikan memuat empat hal pokok yakni tujuan, kurikulum, program dan 
evaluasi pendidikan.[4] Tujuan menuntut ilmu merupakan hal penting yang harus didasari 
dengan niat yang benar sebab ilmu menjadi dasar amal. Dari buku al-Attas yang berjudul Islam 
and Secularism, al-Attas menggariskan tujuan pendidikan dalam Islam adalah menanamkan 
nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai keadilan.[5] Dimana menekankan pendidikan sebagai proses 
pembentukan sikap dan perilaku yang beradab guna mewujudkan tegaknya keadilan. Prof. 
al-Attas menyatakan bahwa pengertian keadilan mengandung pengertian pengetahuan. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa pengetahuan mendahului keadilan. Makna keadilan adalah suatu keadaan 
selaras yang sesuai dengan kebenaran tempat dan semestinya.[6] Untuk makna pengetahuan itu 
sendiri, pengetahuan tentang kebenaran bagi suatu benda atau suatu wujud adalah suatu kearifan. 
Kearifan (ma’rifah) adalah pengetahuan yang diberikan Allah agar diterapkan oleh pemiliknya 
secara bijak hingga timbul keadilan. Manusia menerima pengetahuan dan kearifan spiritual dari 
Allah secara langsung maupun melalui penginderaan spiritual. Maksud dari pada mencari 
pengetahuan dalam Islam adalah untuk menanamkan kebaikan atau keadilan pada manusia 
sebagai orang dan diri pribadi dengan tujuan pendidikan yakni menghasilkan manusia-manusia 
baik.[7] 

 Al Attas dalam ceramahnya di seminar Kebudayaan Islam Internasional di Manchester 
Inggris 1975 menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar sebagai pengajaran atau 
penambah wawasan namun pendidikan haruslah berdampak kepada perubahan sikap dan 
perilaku dengan bersumber pada ilmu yang benar. Karena dalam Islam pendidikan memiliki 
tujuan untuk membentuk manusia yang baik bukan hanya diprioritaskan membentuk warga 
negara yang baik. Konsep seorang yang baik dalam Islam tidaklah sesempit makna baik dalam 
pengertian sosial kehidupan sehari-hari. Namun seseorang yang baik dapat diartikan bahwa 
dirinya mampu berbuat adil terhadap diri sendiri. Karena baik dan adil terhadap diri sendiri akan 
menimbulkan sikap baik dan adil terhadap orang lain. Dijelaskan pula bahwa dalam Islam 
pengetahuan mencakup iman kepada Allah dan kepercayaan begitu pun dengan tujuan menuntut 
ilmu. Penanaman kebaikan dan keadilan dalam diri manusia sebagai seorang manusia yang utuh 
bukan hanya sebagai warga negara atau bagian integral dari masyarakat merupakan tujuan dalam 
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menuntut ilmu.[8] 

 Dari pemaparan diatas berimplikasi pada seorang muslim menjadikan Tuhan sebagai 
loyalitas tertinggi dalam hidupnya bukan negara.[9] UU pendidikan Nasional no 20/2013 dan 
UU pendidikan no 12/2012 sejatinya telah memberikan landasan guna membangun sistem 
pendidikan nasional yang beradab dengan mengaplikasikan komponen sistem pendidikan yang 
kemudian dirumuskan berdasarkan konsep pendidikan beradab pula. Tujuan pendidikan nasional 
yang termuat pada pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 
meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. 

 

Kurikulum dan Kriteria Guru Ideal 

 Adapun mengenai kurikulum dalam pendidikan merupakan seluruh program yang 
dicanangkan guna mencapai tujuan pendidikan.[10] Dinamis atau lentur merupakan salah satu 
sifat ideal dari kurikulum pendidikan yang senantiasa dapat dengan mudahnya disesuaikan 
dengan kondisi atau kebutuhan faktual masyarakat dan murid. Tidak seharusnya kurikulum 
pendidikan membuat manusia picik dengan tujuan hidup sekedar mengejar makanan dan 
syahwat tanpa memahami tujuan hidup dan problematika masyarakat. [11] 

 Demi mengacu kepada kompetensi yang beradab itulah seharusnya dirumuskan 
kurikulum yang beradab pula. Yakni kurikulum unik bagi setiap peserta didik yang mengacu 
kepada perpaduan proporsional antara ilmu fardhu ain dan fardu kifayah.  Merujuk kepada Al 
Quran surat Az-Zariyat ayat 56 

ِنوُُدبْعَیِل َّالِإ َسنِْإلٱَو َّنِجْلٱ ُتْقَلَخ اَمَو  
 Guna mencapai manusia beradab sebagai tujuan pendidikan maka hendaknya kurikulum 
dirumuskan atas dasar konsep ilmu dalam Islam. Dimana kurikulum yang dirumuskan harus 
menempatkan adab sebagai basis pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan penekanan pada 
penguasaan ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah secara proporsional. Ilmu ilmu fardhu ain 
diletakkan sebagai kurikulum inti dengan diikuti ilmu-ilmu bersifat fardhu kifayah[12] dan 
seterusnya yang ditempatkan sebagai ekstra kurikuler sesuai dengan kemampuan murid dan 
keperluan umat. [13] 

 Adian Husaini dalam bukunya Pendidikan Islam[14] mengutip mahfudhat terkenal yang 
bunyinya “…… wal ustaazu ahammu min al-thariqah, wa ruuhul ustadz ahammu min 
al-ustadz…..”. Menurutnya, perbaikan pendidikan haruslah dimulai dari perbaikan jiwa seorang 
guru, yakni dari pola fikir dan amaliahnya. Dimana konsep dan program pendidikan yang bagus 
akan sangat bergantung penerapannya pada kualitas guru. Guru yang berkualitas, ikhlas, dan 
cerdas sangat diperlukan guna memperbaiki pendidikan Indonesia. Dalam Islam guru adalah 
ilmuwan dan muaddib (seorang pendidik) karena tugas guru memang menanamkan adab dan 
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berbagi ilmu. Selain seorang guru wajib memiliki ilmu yang benar, seorang guru pun harus 
menjadi contoh dalam ibadah dan akhlak yang baik dimana seorang guru harus mampu menjaga 
kewibawaan. Seperti petikan adab ilmuwan (guru) yang diringkas oleh Dr. Akhmad Alim dari 
kitab Tadzlirah al-Sami’ wa al-Mutakallim Fi Adab al-‘Ilmi wa al-Muta’allim karya Ibnu 
Jamaah,[15] bahwa adab seorang guru terhadap dirinya sendiri, adab seorang guru dalam proses 
pengajaran hingga adab guru terhadap peserta didiknya merupakan adab-adab yang harus 
dimiliki seorang ilmuwan atau guru. 

 Muhammad Nasir berpesan[16] jika terdapat di dalam suatu bangsa segolongan guru 
yang berkorban untuk keperluan bangsa maka majulah bangsa tersebut. Sudah jelas bahwa 
agama Islam telah memiliki konsep untuk mencetak guru hebat yang dapat dikatakan sebagai 
guru beradab. Dimana yang dimaksud guru di sini bukanlah sekedar seorang pendidik di dalam 
kelas namun guru adalah seseorang yang sadar akan hakikat ilmu dan mencintai pendidikan. 
Menurut Mohammad Natsir, kita semua adalah seorang guru yang memiliki kewajiban mendidik 
diri,keluarga dan masyarakat. Singkatnya pendidikan adalah sebuah perjuangan. Pendidikan 
adalah Jihad Fisabilillah. Sesuai dengan kata nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص,  “Barangsiapa yang keluar 
untuk mencari ilmu maka ia sedang berjihad dijalan Allah sampai ia kembali” (HR Tirmidzi). 

 Pogram pendidikan harus berjalan secara islami guna menanamkan adab dalam diri 
seseorang. Namun juga perlu diingat bahwa sistem evaluasi dalam pendidikan juga harus 
memasukkan aspek adab dan akhlak.[17] Seyogyanya pendidik hari ini harus mengambil 
evaluasi evaluasi dari pada tahap kurikulum hingga pencanangan program pendidikan yang 
sudah terjadi. Perlu ditekankan kembali akan paham daripada konsep ilmu dalam Islam. Jadi di 
pada level kurikulum bukan hanya dilakukan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum namun 
model integrasi tersebut harus mengikuti konsep keilmuan yang benar sehingga akan 
menghasilkan para penuntut ilmu atau manusia manusia beradab. [18] 

 Tidak beradab suatu kurikulum yang mengarahkan siswa kepada kelanjutan peradaban 
kera sehingga mencintai materi secara berlebihan di mana kebutuhan makan dan minum lebih 
tinggi derajatnya ketimbang kebutuhan primer ibadah. Dengan hasil akhir evaluasi yang 
merupakan komponen sistem pendidikan yang sangat menentukan sukses tidaknya pendidikan 
Iman Taqwa akhlak tidak bisa dievaluasi secara kognitif semata aplikasinya sederhana yaitu 
dengan cara cara mengikuti panduan tujuan pendidikan sesuai UU no 20/ 2013 dan UU no 
12/2012. [19] 

 

Epilog 

 Penentuan arah sebuah pendidikan adalah setengah dari perjalanan program pendidikan 
itu sendiri, tak heran jika dua tokoh negeri kita yang mempunyai otoritas dalam bidang 
pendidikan memberikan pengawalanya dalam bentuk kritik elegant sekaligus membangun. Dari 
pemaparan tokoh-tokoh diatas setidaknya arah pendidikan Nasional ini dapat dievaluasi dan 
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kembali pada tujuan yang sudah disetujui dalam UUD 1945 pasal 31 yaitu iman dan takwa 
sebagai dua kunci utama yang akan melahirkan SDM yang unggul berakhulkarimah adil dan 
ber-adab. Kemudian dalam segi kurikulum juga harus berpedoman dengan nilai-nilai Iman, 
takwa dan akhlak karimah. Kemudian dalam kriteria guru saat ini, diperlukan guru yang 
mempunyai kualitas, jiwa keikhlasan, dan cerdas sebagai agent of change yang mendidik para 
peserta didik di negeri ini. Wal Akhir, proses penentuan peta penddidikan nasional ini yang 
menuai kritik seyogyanya tidak terulang lagi, harus lebih jeli dan teliti dalam menggodok Peta 
Pendidikan Negeri ini, karena Negeri ini adalah negeri yang berpedoman kepada Tuhan Yang 
Maha Esa sebagai dasar religius, apa jandinya jika frasa "Agama" hilang dalam arah penddidikan 
kita? coba renungkan!. Wallahu 'Alam Bishowab 
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