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Abstract: Education is the most effective mean to internalize democracy, pluralism, and inclusive values. This kind of 
education can accommodate every difference. Meanwhile, education that emphasizes internalization of divine values will 
become solution to various problem of this nation. Dynamic education will made us understand substance and meaning of 
everything.  This paradigm only can be manifested by teacher that have dynamic attitude, on viewing difference, on noticing 
student’s character and need, and to face life and this world. Keywords: dynamic education, internalization. 

Pendahuluan 

Pendidik merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan proses belajar-mengajar. Dari 
para pendidiklah, anak-anak didik mendapatkan media, motivasi, dan pengetahuan yang bisa mereka 
gunakan sebagai bekal mengarungi kehidupan. Oleh karena itu, pendidik hendaknnya benar-benar 
mengetahui peran dan kapasitasnya dalam memberikan proses kependidikan. Pasalnya, pendidik tidak 
hanya berperan sebagai penyampai pengetahuan, melainkan juga pembimbing murid untuk memahami 
hidup dan kehidupan. 

Dengan demikian, pendidik diharapkan—untuk tidak mengatakan diwajibkan, meskipun sangat 
diharapkan—menjadi dinamis. Pendidik yang dinamis akan berusaha mengeluarkan seluruh potensi 
yang dimiliki anak-anak didiknya untuk dioptimalkan dan/atau dikembangkan. Hal ini menjadi penting 
karena tidak sedikit bakat agung para anak didik acap tidak disumirkan. Hasilnya, mereka tidak bisa 
berkembang, bahkan bakat-bakat luar biasa tersebut akan mati dan hilang. 

Untuk sampai pada kapasitas menjadi pendidik dinamis, khususnya pendidik dalam makna formal, 
harus memiliki legalisasi berupa Surat Keterangan Mengajar. Ada suatu paradigma dan sikap yang 
perlu kita tunjamkan dalam jiwa. Sudah seharusnya kita dan semua orang, tandas Ari Prabowo,1 
General Manager Eloquent, mengakui bahwa dirinya adalah seorang guru/pendidik. Tidak hanya itu, 
karena di dalam proses berkehidupan begitu pun pendidikan, pada setiap sisi kehidupan kita tidak 
pernah lepas dari sebuah ungkapan “take and give”.  

Pada proses dan keberlangsungannya, hal ini menempatkan kita sebagai guru atau pendidik. Bila 
kita adalah pengawas, kepala bagian, anggota staf direksi, orangtua dalam rumah tangga, kakak, paman, 
dan lain sebagainya, maka kita pasti dan seharusnya melakukan pekerjaan guru itu. Pasalnya, saat itu 
kita sedang berada di tengah-tengah masyarakat dan sudah pasti kita akan berusaha membantu orang 
lain. Pendek kata, saat kita membantu orang lain untuk melakukan langkah maju dalam belajar atau 
melakukan sesuatu, maka kita adalah seorang guru.  
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Dalam hal ini, tentu saja ada guru yang dinamis dan sekaligus berjiwa kreatif, dan mendorong 
semangat anak-anak didiknya untuk memanfaatkan segala tenaga yang ada untuk maju, tetapi ada juga 
yang melempem. Guru sekolah di Memphis pernah merumuskan tugas pengajar dengan misinya 
bahwa seluruh jiwa guru itu harus diabdikan kepada usaha mendorong muridnya untuk giat dan maju. 
Ia harus merupakan pribadi yang ulung, dan yang berkompentensi bersama rekan-rekannya dalam 
menunaikan tugasnya. Di samping itu, ia harus bisa merangsang orang yang malas, menanggulangi 
kesulitan, mendorong yang lamban, dan membimbing mereka semua.  

Dilema Pendidikan di Indonesia2 

Krisis multidimensional yang melanda Indonesia, menurut J. Riberu, dosen Emeritus UI yang juga 
dosen Universitas Atma Jaya, membuka mata kita ter-hadap kapasitas mutu sumber daya manusia 
(SDM) kita, dan dengan sendirinya terhadap mutu pendidikan yang menghasilkan SDM itu. Faktor 
penyebab krisis memang kompleks, tetapi faktor utamanya adalah SDM kita yang kurang bermutu. 
SDM kita belum cukup profesional, belum memiliki keterampilan manajerial yang andal. Yang paling 
merisaukan, SDM kita sering bertindak tanpa moralitas. Menurut IMD (2000), Indonesia menduduki 
peringkat ke-45 (dari 47 negara) dalam hal daya saing. Padahal, Singapura berada pada posisi 2, dan 
Malaysia serta Thailand masing-masing pada urutan ke-25 dan ke-23. Daya saing ditentukan oleh mutu 
SDM. Ditinjau dari segi mutu SDM, Indonesia menduduki peringkat 46. SDM Indonesia ternyata 
kurang menguasai sains dan teknologi, dan kurang mampu secara manajerial. Dalam kedua hal ini, 
Indonesia mendapat nomor urut 42 dan 44. 

Penelitian lain mengungkapkan, masih menurut J. Riberu, rendahnya produktivitas SDM Indonesia 
dikarenakan kurang percaya diri, kurang kompetitif, kurang kreatif, dan sulit berprakarsa sendiri. Hal itu 
disebabkan oleh sistem pendidikan yang top down, dan yang tidak mengembangkan inovasi dan 
kreativitas. Di samping itu, kita semua harus malu karena banyak pusat kajian menggolongkan 
Indonesia pada kelas amat wahid dalam hal korupsi. Padahal, korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan 
kewenangan, kebohongan, ketidakjujuran, bahkan dengan ketidakadilan dan pemerasan. Semua itu 
tanda-tanda kemerosotan, bahkan kebejatan moral. Memang, tidak adil apabila kita hanya 
mempersalahkan dunia pendidikan. Pasalnya, kemerosotan turut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, 
khususnya lingkungan pergaulan dan juga media massa, yang bisa diartikan dengan bahan bacaan atau 
serapan yang ada di sekelilingnya. Namun, tetap benar jika diasumsikan bahwa institusi yang ex officio 
bertanggung jawab terhadap pembinaan SDM adalah dunia pendidikan. Oleh karena itu, penting sekali 
negara berkembang seperti Indonesia mengikuti nasihat peneliti McDougall: invest in man not in plan. 

Supaya investasi dalam pengembangan manusia dapat berhasil, kita harus mengatur kembali dunia 
pendidikan kita, bukan secara tambal sulam, melainkan secara menyeluruh dan mendasar. Kita 
membutuhkan satu revolusi di bidang pendidikan. Kita harus menjungkirbalikkan paham dan nilai yang 
ada, menggeser, serta mengubah paradigma yang keliru. 



                     JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN                
 

INSANIA|Vol. 13|No. 2|Mei-Ags 2008|287-310 3  P3M STAIN Purwokerto | Asef Umar F. 
 

Belajar, Untuk Apa? 

Pada tempat pertama, tambah J. Riberu, semua kegiatan pendidikan harus diarahkan dengan jelas 
dan tegas kepada tujuan pendidikan. Kita belajar bukan untuk sekolah (non scholae), tetapi untuk hidup 
(sed vitae discimus). Sistem pendidikan di Indonesia sudah mengubah sama sekali adagium kuno ini. 
Kita belajar bukan untuk hidup, melainkan untuk sekolah. Sekolah menentukan kurikulum dan silabus. 
Sekolah menentukan metode belajar-mengajar. Sekolah menentukan ulangan, ujian, kelulusan, wisuda, 
sampai dengan pakaian (bahkan sepatu) seragam. Sekolah menentukan uang pangkal, uang sekolah, 
serta sumbangan ini dan itu. Masyarakat mengikuti apa yang ditentukan sekolah, tanpa 
mempertanyakan secara kritis apa manfaat semuanya itu, khususnya jika ditinjau dari segi pencapaian 
tujuan pendidikan. Banyak hal yang ditentukan sekolah merupakan ritus hampa, meminjam istilah yang 
digemakan oleh Ivan Illich, yang sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan.  

Mari kita mengambil contoh mata ajaran Pendidikan Agama (dapat ditambah dengan P4 pada 
zaman dahulu dan Budi Pekerti). Dua jam per pekan, sekian puluh jam per tahun, sekian ratus jam per 
jenjang sekolah. Akan tetapi, hasilnya? Mengecewakan! Kita memperoleh sekian banyak orang yang 
menghafal dan mungkin juga memahami ajaran dan tradisi keagamaannya, tetapi sama sekali tidak 
menjalankannya di dalam hidupnya. Padahal, tujuan pendidikan agama bukannya penumpukan 
pengetahuan tentang agama, melainkan pembinaan sikap dan perilaku seorang yang beriman sejati. 
Tujuan ini dapat tercapai tanpa menjejalkan sekian banyak pengetahuan ke dalam benak (atau bahkan 
ingatan!) murid. 

Berkaitan dengan tujuan pendidikan, paradigma lama terlalu abstrak dan kurang “operasional”, 
maka ia harus lebih dikonkritkan. Tujuan pendidikan adalah kepribadian mandiri yang mampu menata 
kehidupan dan penghidupannya di dalam situasi dan kondisi hidup konkret dan kontemporer. 
Kemampuan menata kehidupan dan penghidupan diperoleh karena murid menguasai satu jenis 
pekerjaan sebagai sumber nafkah. Dengan demikian, ia dapat memasuki pasar kerja atau menciptakan 
lapangan kerjanya sendiri. Menguasai satu jenis pekerjaan merupakan tujuan penting yang tidak boleh 
diabaikan. Sistem pendidikan tidak berkewajiban mencari atau memberikan lapangan kerja kepada 
murid. Akan tetapi, ia berkewajiban mempersiapkan murid untuk memasuki lapangan kerja tertentu 
atau menciptakan lapangan kerjanya sendiri. 

Keterkaitan antara pasar kerja dan pendidikan merupakan masalah besar yang harus ditanggapi 
secara serius. Tiap hari koran-koran menawarkan berbagai lapangan kerja. Akan tetapi, para pelamar 
“mundur teratur”. Hal ini karena mereka merasa tidak sanggup memenuhi persyaratan yang dituntut. 
Sekolah sama sekali tidak menyiapkan mereka untuk itu. Sekolah tidak merasa perlu mendidik orang 
yang fasih berbahasa Inggris, padahal banyak iklan menuntut: fluent in English. Masyarakat modern 
membutuhkan orang-orang yang melek komputer, walaupun untuk kedua hal tersebut, Bahasa Inggris 
dan komputer, saat ini sangat digalakkan.  

Kemampuan menata kehidupan dan penghidupan diterapkan bukan di wilayah tidak bertuan, 
melainkan di dalam situasi dan kondisi yang konkret di Indonesia. Dinamika tersebut tidak sama dan 
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tidak seragam dari Sabang sampai Merauke. Ada keanekaan tantangan situasi hidup konkret di wilayah 
Indonesia yang begitu luas dan bervariasi. Tiap wilayah/daerah memiliki ciri khas. Ciri itu dapat 
dikaitkan dengan keadaan geografis dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ada wilayah 
agraris lahan kering, lahan basah; ada wilayah maritim dengan berbagai kekayaannya; ada wilayah 
industri ringan/berat, industri pariwisata, dan lain-lain.  

Selain keanekaan wilayah, ada lagi variasi besar kemajuan yang telah diraih tiap wilayah. Ada 
wilayah yang baru keluar dari zaman batu atau pola hidup normal dengan ekonomi barter; ada yang 
sudah di tengah budaya industri, bahkan pascaindustri. Di mana-mana sudah terasa tren globalisasi 
dengan pengaruh iptek dan teknologi. Situasi yang berbeda-beda mengakibatkan tuntutan dan 
kebutuhan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, harus dikembangkan variasi yang seluas-luasnya di 
dalam penataan pendidikan dan pengajaran. Ada variasi kurikulum, variasi metode mengajar-belajar, 
dan variasi jenis sekolah dengan variasi pengetahuan dan keterampilan yang dialihkan. Di samping itu, 
semua harus diperhatikan juga tuntutan globalisasi dengan tren iptek yang makin mendunia. Hal ini 
semua mewajibkan kita meninggalkan paradigma pola tunggal dan uniform. 

 
 

Kebhinekaan 

Para pendidik wajib mengusahakan kebhinekaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang 
berbeda-beda. Untuk menghadapi tantangan yang berbeda-beda, demikian pula tren masa depan, wajib 
dibuat semacam analisis SWOT sehingga kita mendapat peta keadaan yang cukup realistis. 
Berdasarkan analisis itu dibuat rencana induk pendidikan seluruh bangsa dan tiap wilayah. Temuan 
peneliti Harvard pada awal dasawarsa 80-an wajib dicermati. Penelitian longitudinal Howard Gardner 
cs menemukan bahwa keberhasilan seseorang di dalam hidup bukan ditentukan oleh IQ, tetapi terlebih 
oleh EQ, kecerdasan emosional dengan kompetisi inter dan intrapersonal. Di samping EQ, ada lagi 
kecerdasan lain yang berperan seperti SQ dan AQ.  

Kalau dunia pendidikan ingin membantu murid menata kehidupan dan penghidupan dengan 
berhasil, maka mata ajaran/pelatihan, proses pembelajaran dan interaksi di sekolah harus melowongkan 
waktu yang lebih banyak bagi pengembangan potensi-potensi lain di luar IQ. Sekarang ini, semua 
diarahkan kepada pengembangan kemampuan intelektual/akademis. Kemampuan lain kurang 
diperhatikan. Seharusnya, paradigma akademis harus didampingi dengan paradigma keterampilan 
hidup dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan masyarakat.  

Kecerdasan intelektual juga tidak boleh direndahkan menjadi kemampuan merekam dengan ingatan 
(seperti yang lazim terjadi sekarang ini), dan juga tidak boleh terbatas hanya kepada kemampuan 
berpikir logis perseptif, dan logis konvergen. Harus diberdayakan kemampuan berpikir kritis, divergen, 
kreatif, dan inovatif. Hanya manusia Indonesia yang kritis dan kreatif dapat menghasilkan inovasi di 
dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa. Kurikulum yang begitu padat masih menghantui 
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para guru di sekolah-sekolah kita. Sejak beberapa waktu lalu sudah mulai diadakan perampingan 
kurikulum, dan belakangan ini orang berbicara tentang kompetisi dasar. Kita harus mengubah 
paradigma penumpukan materi dengan paradigma pemberdayaan potensi peserta didik. Sejalan dengan 
itu, metode “sekolah dengar” harus diganti dengan metode sekolah aktif yang mengutamakan swakarsa 
dan swakarya murid.  

Yang penting adalah bukannya menjejalkan sebanyak mungkin materi ke dalam benak murid, 
melainkan memicu murid menggunakan potensi-potensinya sehingga potensi itu berkembang. Dengan 
kata lain, pemberdayaan potensi jauh lebih penting daripada pencekokan materi. Untuk itu, materi 
diciutkan sehingga tersedia lebih banyak waktu untuk melatih dan memberdayakan potensi. Kompetisi 
yang paling dasar adalah kemampuan belajar sendiri. Oleh karena itu, sebelum diajarkan berbagai ilmu, 
diajarkan lebih dulu cara belajar sendiri. Untuk itu, perlu dikembangkan metode pembelajaran yang 
disebut pola proses yang mengutamakan peserta didik sendiri memanfaatkan potensi dan pengetahuan 
yang dimilikinya untuk menghadapi sesuatu. 

Tidak terlalu bermanfaat menerima dan menabung sejumlah pengetahuan yang disajikan “satu 
arah” dari pihak guru. Yang lebih penting adalah mendorong murid dengan bahan yang terseleksi untuk 
mengerjakan sesuatu dengan potensinya. Pola penyajian bahan jadi yang tuntas harus diganti dengan 
pola pelontaran dan penyelesaian masalah (problem posing, problem solving). Satu masalah yang dekat 
dengan hidup diangkat dan dipelajari serta dicarikan penyelesaiannya oleh para murid, baik sendiri-
sendiri maupun dalam kerjasama kelompok. Daya serap tidak lagi menjadi tuntutan utama. Daya 
tanggap peserta didik dan keterampilannya untuk menghadapi sesuatu harus menjadi fokus proses 
pembelajaran. 

Kunci Utama 

Mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan mutu tenaga kependidikan, khususnya tenaga 
pengajar. Hasil penelitian LPTK se-Indonesia, seperti dilaporkan dalam Musyawarah Nasional LPTK 
di Bandung (1994), menunjukkan bahwa selama hampir dua dasawarsa terakhir, yang “memilih” 
masuk IKIP/LPTK bukannya kelompok top ten, melainkan bottom ten dari lulusan SMU, dengan 
perbedaan skor yang sangat signifikan antara pelamar universitas dan pelamar IKIP/LPTK. Hal ini 
berarti bahwa pendidikan anak bangsa diserahkan kepada para pendidik yang mutunya tidak terlalu 
dapat dibanggakan. Dapatkah kita membulatkan tekad untuk menjaring anak-anak bangsa terbaik untuk 
menjadi pendidik dan pengajar? Kalau begitu, harus ada pula kebijakan yang meningkatkan pamor dan 
status sosial para guru/pendidik. Jaminan kesejahteraan guru dan jaminan-jaminan sosial lain harus 
ditingkatkan, agar angkatan muda top ten juga berminat untuk menjadi pengajar/pendidik.  

Selain daripada itu, harus ada kebijakan yang jelas mengenai pendidikan guru. Kebijakan sekitar 
IKIP/LPTK yang kemudian dijadikan universitas menunjukkan bahwa kita tidak memiliki arah yang 
jelas. Bagaimanapun, dari seorang pengajar dan pendidik dituntut: penguasaan materi ajaran dan 
penguasaan pedagogik, didaktik, dan metodologi pendidikan/pengajaran. Proses pembelajaran di 
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lembaga pendidikan guru harus mengupayakan kedua hal ini secara imbang. Mengingat, tugas 
pendidik/pengajar bukan hanya mengasah otak, tetapi terutama membina kepribadian, maka mereka 
diharapkan memiliki kepribadian yang mantap dan menarik. Untuk itu, diusulkan agar pendidikan guru 
dilaksanakan dalam asrama. Pembinaan dalam kebersamaan satu asrama di bawah bimbingan pendidik 
yang kompeten, diharapkan lebih ampuh menghasilkan tenaga yang berkepribadian. Sejarah 
pendidikan guru di masa lampau memang telah membuktikan hal ini.  

Akhirnya, revolusi pendidikan hanya dapat dilaksanakan apabila dunia pendidikan dibebaskan. Para 
penyelenggara dan pengelola pendidikan harus dibebaskan dari cengkeraman etatisme yang berlebihan. 
Sekarang ini, dunia pendidikan ditentukan hampir seluruhnya oleh negara dengan aparat birokrasinya. 
Tidak boleh dilupakan bahwa hak mendidik pada tempat pertama ada pada orangtua yang melahirkan 
anak dan kemudian pada masyarakat. Hal ini ternyata terlalu kurang diperhatikan. 

Semua diserahkan kepada negara dan pejabatnya. Padahal, penentuan kebijakan oleh negara lebih 
memperhatikan aspek-aspek politis-administratif daripada aspek pedagogis, psikologis, dan 
metodologis. Penyelenggara dan pengelola pendidikan yang umumnya terhimpun dalam yayasan 
pendidikan harus diberi kebebasan untuk berprakarsa dan mengupayakan pendidikan yang paling sesuai 
dengan tuntutan zaman. Negara menggoreskan kebijakan dan petunjuk umum, yang merupakan 
rambu-rambu penjamin hak-hak warga sehubungan dengan pendidikan. Di luar itu, segala sesuatu 
diserahkan kepada kebijakan penyelenggara dan pengelola. Dengan begitu, mereka akan menyusun 
rencana dan strategi untuk menyajikan pendidikan yang paling baik dan paling relevan. Ada cukup 
banyak penyelenggara dan pengelola yang bermutu dan bertanggung jawab.  

Penilaian Mayarakat 

Mereka akan melaksanakan tugas mendidik dengan baik dan efisien apabila tidak terlalu dibatasi 
oleh ketetapan/keputusan penguasa (politis!). Penyelenggara, pengelola, serta sekolah itu sendiri akan 
dinilai terus-menerus oleh masyarakat berdasarkan mutu tamatannya. Penilaian ini lebih menjamin 
mutu yang sebenarnya dan bukannya mutu di lembar kertas resmi. Untuk meningkatkan peran, 
masyarakat dianjurkan agar diadakan dewan-dewan pendidikan daerah, sesuai dengan kesamaan 
kebutuhan/kepentingan. Dewan-dewan akan bermusyawarah sendiri-sendiri pada waktunya dan 
sesudah itu bersama-sama di tingkat nasional. Yang ditentukan secara nasional dijadikan acuan bersama 
karena yang ditentukan secara nasional turut dipertimbangkan oleh daerah, maka diharapkan agar 
kebutuhan dan kepentingan daerah sudah terakomodasi. Dengan demikian, paradigma top down kita 
gantikan dengan bottom up. 

Penyumiran Daya Kritis 

Puncak tujuan dari setiap individu manusia sejatinya, kata Abdul Halim Fathani, pengamat politik 
pendidikan dan staf penerbitan pada UIN Malang Press, adalah humanisasi atau menjadi lebih humanis. 
Untuk mencapai tujuan tersebut manusia senantiasa melacak dan menggali potensinya melalui proses 
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kontinu yang dinamakan dengan belajar. Sayangnya, proses tersebut selalu disederhanakan dengan 
belajar formal, yakni sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan akan berhenti sampai di bangku perguruan 
tinggi. Konsep belajar sepanjang hayat telah berubah menjadi belajar sampai sarjana. 

Tanpa kita sadari sesungguhnya pendidikan yang terbatas pada ruang segi empat (baca: kelas) itu 
telah mereduksi sisi kemanusiaan kita (dehumanisasi). Pendidikan telah menjadi arena pemaksaan 
untuk mempelajari konsep-konsep ilmu yang sangat banyak, yang mungkin sudah out-off-date, dan 
tidak ada kaitan langsung dengan kehidupan peserta didik. Pendidikan hanya menjadikan individu-
individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, bukan mengubah realitas yang ada. Tidaklah 
mengherankan jika kita seringkali mendengar istilah: sulit menjadi orang baik di lingkungan tidak baik. 
Hal ini sesungguhnya mengindikasikan bahwa ada keengganan untuk mengubah keadaan yang ada 
(sistem), tetapi sebisa mungkin menyesuaikan dengan sistem yang ada. Jika hal ini berjalan terus-
menerus, maka tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa akan menjadi cita-cita yang menggantung di 
langit, tidak membumi, dan tidak pernah tercapai. 

Urgensi Pendidikan Kritis 

Paulo Freire, pedagogik kritis asal Brazil telah menggagas pentingnya pendidikan kritis melalui 
proses penyadaran (konsientisasi), yaitu upaya penyadaran terhadap sistem pendidikan yang menindas 
yang menjadikan masyarakat mengalami dehumanisasi. Pendidikan diharapkan mampu 
mendekonstruksi kenyataan sosial, ekonomi, dan politik, bahkan agama serta merekonstruksi untuk 
menyelesaikan pelbagai problem masyarakat. Dengan demikian, pendidikan akan menjadi problem 
solver, bukan malah menjadi part of problem. 

Membangun pendidikan kritis melalui upaya penyadaran (konsientisasi) sebagaimana yang 
ditawarkan oleh Freire tidaklah mudah. Untuk itu, diperlukan strategi dan langkah-langkah untuk 
mencapainya. Pertama, memperbaiki konsep kurikulum lembaga keguruan sebagai pencetak calon 
guru. Lembaga ini harus mampu menghasilkan calon guru yang mampu menganalisis kurikulum untuk 
dikaitkan langsung dengan problem kehidupan yang ada, menjadi fasilitator, motivator, dan 
administrator. Kecenderungan yang ada selama ini adalah terbatasnya kualitas lulusan pada kemampuan 
sebagai administrator sehingga guru kurang berhasil memerankan peranan sebagai fasilitator dan 
motivator yang baik. 

Kedua, mengubah proses pembelajaran dari pedagogik ke andragogik. Pembelajaran yang bercorak 
pedagogik hanya akan menghasilkan budaya bisu (the cultural of silence). Peserta didik hanya 
diposisikan sebagai objek yang harus menuruti kemauan guru. Dengan pembelajaran yang bercorak 
andragogik, maka peserta didik menjadi mitra belajar bagi guru itu sendiri. Guru dan peserta didik 
menjadi sama-sama belajar, ada keharmonisan dan kehangatan dalam belajar karena keduanya merasa 
di”manusiakan”. Pembelajaran andragogik juga menekankan pada problem solver sehingga teori yang 
diajarkan akan menjadi pisau analisis terhadap realitas yang ada, bukannya terbatas sebagai alat untuk 
menjawab soal dalam ujian. 
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Ketiga, adalah mengoptimalkan kurikulum lokal. Kurikulum lokal yang selama ini diterjemahkan 
dengan muatan lokal harus benar-benar diberdayakan. Selama ini, kurikulum lokal diposisikan sebagai 
pelengkap derita dan tidak dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai keunggulan. Mestinya, kurikulum 
lokal benar-benar menjadi branch image setiap sekolah di wilayah tertentu sehingga memperkaya 
keilmuan yang ada, sekaligus konservasi terhadap keunikan-keunikan lokal, dan sebagai bentuk 
perimbangan terhadap globalisasi yang semakin liar. 

Pendidikan Berbasis Entrepreneur 

Schumpeter, sebagaimana dikutip oleh Bygrave (1996) dalam Entrepreneurship, mengatakan 
seorang wirausahawan adalah individu yang memperoleh peluang dan menciptakan organisasi untuk 
mengejarnya (mengejar peluang). Drucker (1996) mengatakan bahwa wirausaha selalu mencari 
perubahan, menanggapinya, dan memanfaatkannya sebagai peluang. Oleh karena itu, dapat dikatakan 
bahwa entrepreneur adalah pribadi yang mencintai perubahan karena dalam perubahan tersebut peluang 
selalu ada. Ia akan selalu mengejar peluang tersebut dengan cara menyusun suatu organisasi.  

Oleh Karena itu, jika pendidikan memiliki misi melaksanakan pendidikan wirausahawan, maka 
sudah selayaknya kurikulum dan strategi pembelajarannya mengalami perubahan dan penyesuaian. 
Melihat karakter wirausahawan di atas, kelihatannya sulit pembentukan wirausahawan tercapai 
manakala proses pembelajarannya tetap mempergunakan strategi “klasik”. Menurut Scharg, dkk. 
(1987) wirausahawan merupakan hasil belajar. Meskipun demikian, jiwa wirausahawan mungkin juga 
diperoleh sejak lahir (bakat), namun jika tidak diasah melalui belajar dan dimotivasi dalam proses 
pembelajaran, sulit dapat diwujudkan. Untuk mempertajam minat dan kemampuan wirausahawan perlu 
ditumbuh-kembangkan melalui proses pembelajaran. Di sinilah letak dan pentingnya pendidikan 
wirausahawan dalam pendidikan. 

Jika seorang pendidik menginginkan menumbuhkan sikap peserta didik, sudah seharusnya 
mengetahui bakat yang ada pada peserta didik, keinginan peserta didik, nilai dan pengetahuan yang 
seharusnya didapat pesera didik, serta lingkungan lain yang kondusif bagi penumbuhan sikap mereka, 
termasuk lingkungan politik. Keadaan ini sulit dilakukan, tetapi harus diusahakan. Jika kita ingin 
pendidikan berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat, maka kita tidak boleh diam. Apapun 
hasilnya, pendidik harus berusaha melakukan inovasi proses pendidikan. Perlu disadari bahwa segala 
sesuatu membutuhkan proses yang cukup panjang untuk mencapai suatu keberhasilan. 

Implikasinya dalam Kehidupan Nyata 

Melihat uraian singkat tentang konsep pendidikan kritis dan mental wirausaha di atas, maka kita 
dapat mendesain model pendidikan masa depan yang lebih “produktif”. Pendidikan kritis sangat 
diperlukan agar setiap manusia mengenal kediriannya, humanis, tidak kerdil, dan reaktif terhadap 
perubahan yang terus-menerus. Membangun pendidikan kritis adalah tanggung jawab bersama seluruh 
stakeholder pendidikan. Dengan kata lain, jika dipahami dari konsep tersebut, maka sudah seharusnya 
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pendidikan di Indonesia dapat berperan sebagai problem solver dengan dibarengi mental wirausaha 
yang terpatri dalam diri.  

Artinya, peserta didik dibekali dengan pelbagai disiplin keilmuan yang mumpuni, yang dapat 
dijadikan “modal” untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang muncul dan berkembang di 
masyarakat. Selain itu, dengan jiwa wirausahanya peserta didik akan selalu melakukan pembaharuan 
dan inovasi secara dinamis di masyarakat. Walhasil, perjalanan dalam kehidupan masyarakat akan terus 
mengalami perkembangan-perkembangan (yang positif) tanpa meninggalkan jiwa kekritisan yang telah 
dibentuk melalui proses pendidikan. 

Perlu Inovasi 

Inovasi pendidikan, tambah Idris H.M. Noor, menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari 
masa ke masa. Isu ini selalu juga muncul tatkala orang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan pendidikan. Dalam inovasi pendidikan, secara umum dapat diberikan dua buah model inovasi 
yang baru, yaitu pertama, “top-down model”, yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak 
tertentu sebagai pimpinan/atasan yang diterapkan kepada bawahan; seperti halnya inovasi pendidikan 
yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasinal selama ini. Kedua, “bottom-up model”, yaitu 
model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah, dan dilaksanakan sebagai upaya untuk me-
ningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Di samping kedua model yang umum tersebut, ada 
hal lain yang muncul tatkala membicarakan inovasi pendidikan, yaitu (a) kendala-kendala, termasuk 
resistensi dari pihak pelaksana inovasi seperti guru, siswa, masyarakat, dan sebagainya, (b) faktor-faktor 
seperti guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan dana, dan (c) lingkup sosial masyarakat. 

Berbicara mengenai inovasi (pembaharuan) mengingatkan kita pada istilah invention dan discovery. 
Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil karya manuasia. Discovery 
adalah penemuan sesuatu (benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya). Dengan demikian, inovasi 
dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan (usaha) invention 
dan discovery. Dalam kaitan ini, Ibrahim (1989), mengatakan bahwa inovasi adalah penemuan yang 
dapat berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi 
seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Inovasi dapat berupa hasil dari invention atau discovery. 
Inovasi dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Proses dan tahapan 
perubahan itu ada kaitannya dengan masalah pengembangan (development), penyebaran (diffusion), 
diseminasi (dissemination), perencanaan (planning), adopsi (adoption), penerapan (implementation), 
dan evaluasi (evaluation).-3 

Perubahan dan Inovasi Pendidikan 

Pelaksanaaan inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dari inovator dan 
pelaksana inovasi itu sendiri. Inovasi pendidikan seperti yang dilakukan di Depdiknas, yang disponsori 
oleh lembaga-lembaga asing cenderung merupakan top-down Inovation. Inovasi ini sengaja diciptakan 
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oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk 
memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi, dan sebaginya. Inovasi 
seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan, bahkan 
memaksakan apa yang menurut pencipta itu baik untuk kepentingan bawahannya. Bawahan tidak 
punya otoritas untuk menolak pelaksanaannya.  

Banyak contoh inovasi yang dilakukan oleh Depdiknas selama beberapa dekade terakhir ini, seperti 
Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Guru Pamong, Sekolah Persiapan Pembangunan, Guru Pamong, 
Sekolah kecil, Sistem Pengajaran Modul, Sistem Belajar Jarak Jauh, dan lain-lain. Namun, inovasi yang 
diciptakan oleh Depdiknas bekerjasama dengan lembaga-lembaga asing seperti British Council, 
USAID, dan lain-lain tidak bertahan lama dan hilang, tenggelam begitu saja. Model inovasi yang 
demikian hanya berjalan dengan baik pada waktu berstatus sebagai proyek. Tidak sedikit model inovasi 
seperti itu, pada saat diperkenalkan, bahkan selama pelaksanaannya banyak mendapat penolakan 
(resistence), bukan hanya dari pelaksana inovasi itu sendiri (di sekolah), tetapi juga para pemerhati dan 
administrator di Kanwil dan Kandep. Model inovasi seperti yang diuraikan di atas lazimnya disebut 
dengan model top-down Innovation.  

Model itu kebalikan dari model inovasi yang diciptakan berdasrkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif 
dari sekolah, guru atau masyarakat yang umumnya disebut model bottom-up innovation. Ada inovasi 
yang juga dilakukan oleh guru-guru, yang disebut dengan bottom-up innovation. Model yang kedua ini 
jarang dilakukan di Indonesia selama ini karena sistem pendidikan yang sentralistis. Pembahasan 
tentang model inovasi seperti model “Top-Down” dan “Bottom-Up” telah banyak dilakukan oleh para 
peneliti dan para ahli pendidikan. Sudah banyak pembahasan tentang inovasi pendidikan yang 
dilakukan misalnya perubahan kurikulum dan proses belajar-mengajar. White misalnya, menguraikan 
beberapa aspek yang bekaitan dengan inovasi seperti tahapan-tahapan dalam inovasi, karakteristik 
inovasi, manajemen inovasi, dan sistem pendekatannya. Kennedy juga membicarakan tentang strategi 
inovasi yang dikutip dari Chin dan Benne menyarankan tiga jenis strategi inovasi, yaitu power coercive 
(strategi pemaksaan), rational empirical (empirik rasional), dan normative re-educative (pendidikan 
yang berulang secara normatif). Strategi inovasi yang pertama adalah strategi pemaksaaan berdasarkan 
kekuasaan merupakan suatu pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah inovasi itu 
sendiri.  

Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide, dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi 
dan keadaan serta situasi yang sebenarnya dimana inovasi itu akan dilaksanakan. Kekuasaan memegang 
peranan yang sangat kuat pengaruhnya dalam menerapkan ide-ide baru dan perubahan sesuai dengan 
kehendak dan pikiran-pikiran dari pencipta inovasinya. Pihak pelaksana yang sebenarnya merupakan 
objek utama dari inovasi itu sendiri sama sekali tidak dilibatkan, baik dalam proses perencanaan 
maupun pelaksanaannya. Para inovator hanya menganggap pelaksana sebagai objek semata, bukan 
sebagai subjek yang juga harus diperhatikan dan dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan 
pengimplementasiannya. Strategi inovasi yang kedua adalah empirik rasional. Asumsi dasar dalam 
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strategi ini adalah manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya sehingga mereka akan 
bertindak secara rasional. Dalam kaitan dengan ini, inovator bertugas mendemonstrasikan inovasinya 
dengan menggunakan metode yang terbaik valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya.  

Di samping itu, startegi ini didasarkan atas pandangan yang optimistik seperti apa yang dikatakan 
oleh Bennis, Benne, dan Chin yang dikutip dari Cece Wijaya dkk.4 Di sekolah, para guru menciptakan 
strategi atau metode mengajar yang menurutnya sesuai dengan akal yang sehat, berkaitan dengan situasi 
dan kondisi bukan berdasarkan pengalaman guru tersebut. Di berbagai bidang, para pencipta inovasi 
melakukan perubahan dan inovasi untuk bidang yang ditekuninya berdasarkan pemikiran, ide, dan 
pengalaman dalam bidangnya itu, yang telah digeluti berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Inovasi 
yang demikian memberi dampak yang lebih baik daripada model inovasi yang pertama. Hal ini 
disebabkan oleh kesesuaian dengan kondisi nyata di tempat pelaksanaan inovasi tersebut. Jenis strategi 
inovasi yang ketiga adalah normatif re-edukatif (pendidikan yang berulang) adalah suatu strategi inovasi 
yang didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan seperti Sigmund Freud, John Dewey, Kurt Lewis, 
dan beberapa pakar lainnya, yang menekankan bagaimana klien memahami permasalahan 
pembaharuan seperti perubahan sikap, skill, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia.  

Dalam pendidikan, sebuah strategi bila menekankan pada pemahaman pelaksana dan penerima 
inovasi, maka pelaksanaan inovasi dapat dilakukan berulang kali. Misalnya, dalam pelaksanaan 
perbaikan sistem belajar-mengajar di sekolah, para guru sebagai pelaksana inovasi berulang kali 
melaksanakan perubahan-perubahan itu sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan. Kecenderungan 
pelaksanaan model yang demikian agaknya lebih menekankan pada proses mendidik dibandingkan 
dengan hasil dari perubahan itu sendiri. Pendidikan yang dilaksanakan lebih mendapat porsi yang 
dominan sesuai dengan tujuan pikiran dan rasionalitas, yang dilakukan berkali-kali agar semua tujuan 
yang sesuai dengan pikiran dan kehendak pencipta dan pelaksananya dapat tercapai. Para ahli 
mengungkapkan berbagai persepsi, pengertian, dan interpretasi tentang inovasi seperti Kennedy (1987), 
White (1987), dan Kouraogo (1987) memberikan berbagai macam definisi tentang inovasi yang 
berbeda-beda. 

Komitmen untuk Pendidik Bangsa5  

Pertemuan Sembilan Menteri Pendidikan Berpenduduk Terbesar di Dunia (The Seventh E-9 
Ministrial Review Meeting) yang diikuti China, India, Indonesia, Brasil, Mesir, Bangladesh, Pakistan, 
Meksiko, dan Nigeria, di Nusa Dua Bali, 10-12 Maret lalu, telah menghasilkan deklarasi Bali. Salah satu 
poin penting dalam deklarasi itu menekankan pada peningkatan kualitas guru karena ternyata 50% guru 
di lima negara E-9 belum berpendidikan formal dan hanya 50% yang berpendidikan strata satu (primary 
education training). Ironisnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang jumlah guru berpendidikan 
primer setara S-1 kurang dari 50%. Itu berarti dari 2,7 juta guru, sebanyak 1,35 juta guru belum 
mencapai kualifikasi S-1. Laporan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 2006 menjelaskan 
guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV, baru mencapai target 35,6% saja. Jadi, 64,4% guru belum 
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memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Di sisi lain, dosen yang memenuhi kualifikasi S-2/S-3 baru mencapai 
54,02%. Jadi, masih ada 45,08% dosen yang belum memenuhi kualifikasi S-2/S-3. Pada 2007, 
Depdiknas baru berhasil meningkatkan kualifikasi guru hingga S-1/D-IV sebanyak 81.800 guru dan 
melakukan sertifikasi guru sebanyak 147.217 orang. 

Padahal, dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, guru memegang peran amat sentral. Guru 
adalah jantungnya pendidikan. Tanpa denyut dan peran aktif guru, kebijakan pembaruan pendidikan 
secanggih apa pun tetap akan sia-sia. Sebagus apa pun dan semodern apa pun kurikulum dan 
perencanaan strategis pendidikan dirancang, jika tanpa guru yang berkualitas, tidak ada gunanya. 
Artinya, pendidikan yang baik dan unggul tetap akan bergantung pada kondisi mutu guru. Hal itu 
ditegaskan UNESCO dalam laporan The International Commission on Education for Twenty-first 
Century, yakni memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung perbaikan perekrutan, 
pelatihan, status sosial, dan kondisi kerja para guru. Mereka membutuhkan pengetahuan dan 
keterampilan, karakter personal, prospek profesional, dan motivasi yang tepat jika ingin memenuhi 
ekspektasi pemangku kepentingan pendidikan (Jacques Delors 1996). Oleh karena itu, upaya 
meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan para guru adalah suatu keniscayaan. Putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-V/2007 yang memutuskan gaji guru masuk anggaran 
pendidikan 20%, tidak boleh menjadi hambatan. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah seberapa serius pemerintah menghormati dan 
menjunjung tinggi profesi guru yang telah banyak berperan mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta mencerdaskan kehidupan bangsa? Apa yang telah dilakukan pemerintah untuk 
meningkatkan kinerja dan mutu profesi guru sebagai pendidik? Lalu bagaimana dengan kesejahteraan 
dan nasib masa depan guru di tengah tuntutan dan himpitan ekonomi saat ini? Terlepas dari masih 
banyaknya persoalan kebangsaan yang menjerat kita, dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, 
komitmen serius untuk terus meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru merupakan suatu yang tidak 
bisa ditawar-tawar lagi. Hal itu terjadi jika kita mau serius ingin membangun bangsa ini menjadi lebih 
beradab. 

Mutu Pendidikan dan Kesejahteraan Pendidik 

Kondisi pendidikan saat ini menuntut guru agar menjadi salah satu faktor penentu meningkatnya 
mutu pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana 
kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar-mengajar. Di sinilah 
guru dituntut memiliki kualitas ketika menyajikan bahan pengajaran kepada subjek didik. Ia tidak hanya 
dituntut mampu melakukan transformasi seperangkat ilmu pengetahuan (cognitive domain) dan aspek 
keterampilan (psychomotoric domain). Akan tetapi, juga mempunyai tanggung jawab untuk 
mengejewantahkan hal-hal yang berhubungan dengan sikap (affective domain). Mahdi Ghulsyani, 
seorang cendekiawan, muslim memandang guru merupakan kelompok manusia yang memiliki fakultas 
penalaran, ketakwaan, dan pengetahuan. Ia memiliki karakteristik bermoral, mendengarkan kebenaran, 
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mampu menjauhi kepalsuan ilusi, menyembah Tuhan, bijaksana, menyadari dan mengambil 
pengalaman-pengalaman. 

Dalam pepatah Jawa, guru adalah sosok yang digugu omongane lan ditiru kelakoane (dipercaya 
ucapannya dan dicontoh tindakannya). Menyandang profesi guru berarti harus menjaga citra, wibawa, 
keteladanan, integritas, dan kredibilitasnya. Ia tidak hanya mengajar di depan kelas, tetapi juga 
mendidik, membimbing, menuntun, dan membentuk karakter moral yang baik bagi siswa-siswanya. 
Untuk menghadirkan sosok yang bermutu guna mencapai pendidikan berkualitas, guru harus 
mendapatkan program-program pelatihan secara bersistem agar tetap memiliki profesionalisme yang 
tinggi dan siap melakukan inovasi. Penghargaan dan kesejahteraan yang layak atas pengabdian dan 
jasanya harus diberikan. 

Dengan meningkatnya mutu guru, kita akan memiliki para guru yang mampu melahirkan nilai-nilai 
unggul dalam praktik dunia pendidikan. Oleh karena itu, lahirlah sosok-sosok manusia yang memiliki 
karakter beriman, amanah, profesional, antusias dan bermotivasi tinggi, bertanggung jawab, kreatif, 
disiplin, peduli, pembelajar sepanjang hayat, visioner dan berwawasan, menjadi teladan, memotivasi 
(motivating), mengilhami (inspiring), memberdayakan (empowering), membudayakan (culture-
forming), produktif (efektif dan efisien), responsif dan aspiratif, antisipatif dan inovatif, demokratis, 
berkeadilan, dan inklusif. Diharapkan hadirnya sosok guru yang memiliki kompetensi, idealisme, dan 
profesional akan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, yang bergantung pada tingkat 
kesejahteraan yang diperoleh sebagai imbalan atas dedikasi tugas profesinya. Oleh karena itu, kelahiran 
UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang semula diharapkan menjadi landasan dan 
tonggak penting dalam peningkatan idealisme dan peningkatan mutu, kesejahteraan, serta martabat 
guru, sudah selayaknya diimplementasikan secara nyata. Oleh karena itu, profesi sebagai guru menjadi 
benar-benar mulia dan bermartabat. Bukan lagi dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi 
diperhatikan, dihargai dengan layak, dan manusiawi. 

Agar mutu guru semakin dapat ditingkatkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pada 
program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2008 untuk kegiatan sertifikasi 
pendidik bagi sekitar 200 ribu guru, peningkatan kualifikasi akademis guru ke S-1/D-IV sebanyak 270 
ribu guru, peningkatan kompetensi guru dikdas sebanyak 3.049 guru, dan peningkatan kompetensi guru 
dikmen sebanyak 12.828 guru. Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru bisa dijadikan 
momentum pembangkit kembali idealisme guru dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. 
Untuk itu, masa depan Indonesia bisa lebih maju, berkualitas, berbudaya, cerdas, dan dapat bersaing 
dalam percaturan dunia. Namun, persoalannya adalah bagaimana agenda tersebut dapat 
diimplementasikan dan diwujudkan secara nyata, konkret, dan didasarkan atas kemauan politik dan 
keseriusan tekad pemerintah? 

Kita masih tetap mengharapkan peran strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, 
harkat, martabat, dan wibawa guru. Pemerintah harus komitmen dalam melaksanakan UU No 14 tahun 
2005, sehingga pembangunan peradaban bangsa melalui sektor pendidikan dapat berjalan sesuai dengan 
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harapan dan cita-cita kemerdekaan bangsa ini. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mau 
memuliakan dan menyejahterakan guru. 

Pendidik dan Keberagama(a)n 

Permasalahan agama merupakan permasalahan yang paling sensitif. Parahnya, tidak sedikit 
kelompok atau organisasi melakukan aksi-aksi vandalisme dengan legalisasi ajaran agama. Hal ini tentu 
saja memperburuk citra agama. Padahal, agama diturunkan sebagai payung kehidupan. Sebaliknya, saat 
ini, justru terjadi banyak ironi. Betapa tidak, pada banyak negara di dunia, agama justru dijadikan dalih 
melakukan aksi-aksi kekerasan. Begitu juga di Indonesia. Pengalaman tragis beberapa waktu lalu—
pembunuhan dan kekerasan atas nama agama— tidak boleh terulang kembali. Sudah waktunya 
bertangkup kearifan dihamparkan di atas permadani negara-bangsa Indonesia, bahkan dunia. Sejatinya, 
inti setiap ajaran agama adalah perintah menebar kebajikan dan kebijaksanaan. Jika demikian halnya, 
apa yang salah terhadap pemahaman akan agama kita sehingga agama menjadi penyebab dan 
pembenar aksi-aksi brutal-amoral dan amanusiawi itu?  

Demikianlah fenomena yang sedang menggelayuti negara-bangsa ini. Tidak mengherankan apabila 
banyak orang mengalami skyzofrenia dan phobia terhadap agama. Menjauhnya mereka, selain karena 
banyak pemeluk agama yang hanya menjadikan ritual keagamaan tidak lebih sebagai liturgi seremonial 
belaka, juga lantaran asumsi bahwa agama cenderung mengajarkan kekerasan. Oleh karena itu, sudah 
saatnya kita melakukan introspeksi terhadap kedirian dan keberagamaan kita. Hal itu merupakan sebuah 
kemendesakan. Jika pusparagam masalah yang mengimpit Indonesia tidak segera diatasi, dikhawatirkan 
“kapal” besar bernama Indonesia ini akan segera karam, dan tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi. Hal 
ini perlu disampaikan karena pendidik pasti akan bersinggungan dengan permasalahan ini. Pasalnya, ia 
hidup dalam masyarakat, dan di dalam masyarakat terdapat banyak “perbedaan”. 

Fenomena Keberagama(a)n 

Sudah saatnya kita menekankan dalam diri betapa penting dan fundamental kerukunan, perdamaian, 
persatuan, dan kebersahajaan itu. Bangsa ini sendiri lahir dari semangat dan gelora jiwa yang ingin agar 
Indonesia menjadi negara yang besar, beradab, dan berbudaya. Denyar-denyar jiwa yang kemudian 
diaktualisasikan dengan mendirikan bangsa ini adalah untuk menciptakan perdamaian dan 
kesejahteraan rakyat, sekaligus dunia. Meski berbeda agama, aliran, bahasa, ras, tradisi, warna kulit, dan 
paradigma, sudah saatnya kita bersemangat duduk dengan kepada dingin dan hati yang bening, 
kemudian membahas masa depan Indonesia. Pasalnya, bangsa Indonesia sedang berada di tubir jurang 
kehancuran. Semangat dan kesediaan untuk duduk bersama mencari solusi alternatif merupakan pranata 
membangun Indonesia.  

Masalahnya adalah perbedaan agama dan juga pemahaman terhadapnya (yang kemudian 
memunculkan sudut pandang baru, bahkan aliran baru), seyogianya hal itu disikapi dengan tenang. 
Agama mengajarkan agar para pemeluknya mewujudkan kebersamaan dan kemajuan. Jika terjadi 
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konflik, agama mengajarkan peacefull conflict resolutions. Islam sendiri mengidealkan sense of unity 
sebagai warga dunia. Disebut muslim karena he or she surenders to the will of Allah and is an 
estabilisher of peace. Sejalan dengan Buddha, Islam secara implisit mengajarkan bahwa nasionalisme 
jangan sampai mengorbankan kemanusiaan universal. Salam (perdamaian dan kesejahteraan) tidak 
terbatas kepada mereka yang seagama saja, tetapi untuk seluruh penghuni persada ini. 

Buddha, misalnya, mengajarkan dengan to be in harmony with others, you must be at peace with 
yourself. Buddha mendambakan sebuah global village, di mana human familiy mewujud. Dia juga 
menekankan bahwa nasionalisme tidak boleh mengorbankan universalisme. Agama Kristen juga 
mengajarkan tentang cinta kasih. Dalam ajaran Kristen dikatakan bahwa umat Kristiani tidak dapat 
membatasi visi mereka kepada bangsa mereka semata, tetapi harus menyebarkan perdamaian di tingkat 
internasional (a community of nations). Mereka, umat Kristiani, harus menolak pembunuhan etnis dan 
budaya, juga harus menolak perlombaan senjata.6  

Rabbi Yahudi, Akiba, yang terbunuh oleh Romawi pada 132 M, juga mengajarkan perintah, 
“Cintailah tetanggamu seperti kau mencintai dirimu sendiri” merupakan “prinsip utama Taurat”.7 
Pendek kata, semua agama mengajarkan perdamaian dan penghargaan akan keberagama(a)n. 

Pendidik Dinamis dan Urgensi Pemahaman 

Memahami agama secara parsial merupakan kesalahan, maka dari itu, sudah saatnya kita berubah. 
Kita harus mengkaji lebih dalam esensi ajaran agama kita masing-masing: terus belajar dan berusaha 
sekuat daya untuk memahami pesan-pesan Tuhan. Sudah saatnya kita melakukan kontemplasi-diri, 
merenungkan sangkan paran kita (di)ada(kan). Kontemplasi ini akan mampu merobek-robek 
keangkuhan diri yang selama ini bertengger di pikiran dan hati kita. 

Dengan demikian, kita dituntut untuk memahami semua hal secara holistik dan universal. Selama 
ini kita acapkali terkungkung oleh kesombongan dan hipokritisme. Para pendiri bangsa ini mewanti-
wanti agar kita senantiasa menganggap seluruh warga negara-bangsa ini sebagai saudara, yang dalam 
Islam disebut ukhuwah wathaniyah. Bahkan, kita juga harus menghargai semua manusia (ukhuwah 
basyariyah). Karakter seperti inilah yang seharusnya melekat dalam diri kita. 

Bisa dikatakan bahwa 100% penduduk Indonesia beragama. “Potensi” ini harus dimaksimalkan 
dengan perilaku-perilaku yang baik dan bermanfaat. Agama sendiri mengajarkan kita untuk berpikir 
dan berperilaku bajik dan bijak. Meskipun, sebagaimana sifat manusia dan kehidupan, pemahaman 
terhadap agama pun senantiasa mengalami evolusi. Evolusi ini, menurut Robert N. Bellah, yang 
berwujud pada keberagamaan manusia itu berjalan sesuai dengan tingkat perkembangan kebebasan dan 
situasi masyarakat yang mengelilinginya.  

Fokus utama evolusi keagamaan sendiri merupakan sistem simbol keagamaan itu sendiri. 
Maksudnya, arah utama perkembangannya adalah simbolisasi dari yang sederhana menjadi simbolisasi 
terdiferensiasi. Evolusi dari agama primitif menuju agama historis, kemudian berkembang menjadi 
agama modern. Hal itu merupakan contoh bagaimana agama berubah dari pengaruh situasi kekuasaan 



                     JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN                
 

INSANIA|Vol. 13|No. 2|Mei-Ags 2008|287-310 16  P3M STAIN Purwokerto | Asef Umar F. 
 

okultis yang bermetamorfosis dengan keyakinan yang bersifat rasional.8 Akan tetapi, evolusi tersebut 
bisa diatasi apabila kita bersedia belajar dan menghargai perbedaan. Dalam terang perkembangan dan 
peradaban yang ada seperti sekarang, kita dituntut untuk melakukan perubahan paradigma dan laku 
sosial, yaitu menjadi pribadi religius-humanis-transformatif. Pribadi religius-humanis-transformatif atau 
pribadi yang mampu menyeimbangkan antara saleh ritual dan saleh sosial inilah pribadi ideal. Pribadi 
semacam itulah yang saat ini kita butuhkan. Harapan ini akan tercapai dengan pendidikan.  

Pendidikan, tegas Ahmad Syafii Maarif, sesungguhnya adalah wahana paling efektif untuk 
internalisasi nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan inklusivisme. Pendidikan yang demikian akan 
mampu mengakomodasi setiap perbedaan. Tidak hanya itu, pendidikan yang lebih mengedepankan 
internalisasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan akan mampu menjadi solusi bagi pusparagam 
masalah yang saat ini mengimpit negara-bangsa ini. Pendar-pendar kearifan sudah saatnya dihamparkan 
di atas permadani Indonesia: dengan menghargai diversitas, menjunjung tinggi kebersamaan, dan tetap 
berpegang teguh pada ajaran Tuhan.9 

Pendidikan akan membuat kita bisa memahami substansi atau makna segala sesuatu. Dengan 
mendalami substansi esensi pendidikan dan keberagama(a)n—yang termanifestasikan dengan 
perubahan rasa, pikir, dan laku—maka kita akan bisa melakukan transfigurasi. Melalui transfigurasi 
tersebut, kita berharap agar konformitas kehidupan ini akan terus lestari. Jika diimplementasikan untuk 
Indonesia, pemahaman atau pendalaman terhadap pendidikan dan keberagama(a)n itu akan membuat 
Indonesia akan merengkuh kemajuannya. Perubahan tersebut merupakan sebuah kelabudan. 

Paradigma dan sikap semacam ini hanya bisa dilakukan oleh guru atau pendidik yang memiliki 
daya serap dan sikap yang dinamis, baik dalam mempersepsikan perbedaan, dalam memerhatikan 
karakter dan kebutuhan anak-anak didik, serta dalam menyikapi hidup dan kehidupan. 

 

Endnote 
1 Pada bagian ini, atau pada pembahasan tentang dilema harapan agar semua orang berperan sebagai pendidik atau 

guru, penulis melakukan pengelaborasian terhadap tulisan Ari Wibowo. Meskipun demikian, makna yang dimaksud oleh Ari 
Wibowo tetap bisa dijumput. 

2 Dalam pembahasan tentang dilema pendidikan di Indonesia, penulis juga melakukan elaborasi terhadap tulisan atau 
pendapat J. Riberu, yang menurut penulis sangat sesuai dengan tema yang sedang dibahas ini. 

3 Subandiyah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), hal. 80.  
4 Cece Wijaya, dkk., Upaya Pembaharuan dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1991). 
5 Irwan Prayitno, Media Indonesia, 20 Maret 2008. 
6 Muhammad Ali, Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin kebersamaan (Jakarta: Penerbit 

Buku Kompas, 2003). 
7 Karen Armstrong, The Great Transformation, Terj. Yuliani Liputo (Bandung: Mizan, 2007). 
8 Ahmad Fuad Fanani, Islam Mazhab Kritis: Menggagas Keberagamaan Liberatif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 

2004). 
9 Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentitas dalam Kegelapan (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2004). 



                     JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN                
 

INSANIA|Vol. 13|No. 2|Mei-Ags 2008|287-310 17  P3M STAIN Purwokerto | Asef Umar F. 
 

 
 

Daftar Pustaka 

Ali, Muhammad. 2003. Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin kebersamaan. Jakarta: 

Penerbit Buku Kompas. 

Armstrong, Karen. 2007. The Great Transformation, penerjemah: Yuliani Liputo. Bandung: Mizan. 

Fanani, Ahmad Fuad. 2004. Islam Mazhab Kritis: Menggagas Keberagamaan Liberatif. Jakarta: Penerbit Buku 

Kompas. 

Maarif, Ahmad Syafii. 2004. Mencari Autentitas dalam Kegelapan. Jakarta: PSAP Muhammadiyah. 

Prayitno, Irwan. Media Indonesia, 20 Maret 2008. 

Subandiyah. 1992. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Wijaya, Cece, dkk. 1991. Upaya Pembaharuan dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

 
 


