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Pokok-pokok Pikiran PGI tentang RUU Pesantren dan
Pendidikan Keagamaan

Sejak RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ditetapkan sebagai usul inisiatifDPR-Rl dan akan segera
menjadi pembahasan dalam proses legislasi nasional, pada Rapat Paripuma DPR-RI, 16 Oktober 2018,
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menerima rugarn reaksi dari masyarakat, khususnya warga gereja.
Pada umumnya reaksi yang paling menyita perhatian adalah terkait pasal-pasal yang hendak mengatur
Sekolah Minggu dan Katekisasi, sebagaimana terdapat pada Pasal 69 dan70.

Menyikapi RUU tersebut, perkenankanlah kami, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di
Indonesia (MPH-PGI) menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Salah satu tujuan pembentukan NKRI sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah
mencerdaskan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan bangsa ini, PGI menilai bahwa pendidikan
keagamaan formal seperti pesantren, madrasah, sekolah teologi dan sejenisnya --sebagai bagian dari
pendidikan nasional-- telah memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa. PGI juga
menilai bahwa selama ini pengembangan institusi pendidikan berbasis agamatersebut kurang mendapat
dukungan dari negara. Hal ini merupakanbentuk ketidakadilan di duniapendidikan dimanapendidikan
formal lainnya mendapat dukungan penuh dari negara. Olehnya PGI memahami perlunya UU yang
menjadi payung hukum bagi negara dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada pesantren dan
pendidikan keagamaan lain yang formal. Dalam terang ini, PGI mengapresiasi dan menyambut
kehadiran RUU tersebut dengan harapan, penataan pendidikan pesantren yang lebih baik dan berdasar
pada Pancasila dan UUD 1945.

2. Namun demikian, PGI melihat perlunya penyempurnaan RIJU ini sebelum diundangkan, terutama
ketika menyangkut pendidikan dan pembinaan di kalangan umat Kristen, seperti Sekolah Minggu dan
Katekisasi, sebagaimana terdapat pada Pasal 69 dan Pasal 70. Sejatinya, Sekolah Minggu dan
Katekisasi merupakan bagan hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah
pesertq serta mestinya tidak membutuhkan perijinan karena merupakan bentuk peribadahan yang
melekat pada keberadaan gereja. Metode dan strategi peribadahan tersebut disesuaikan dengan tingkat
usia peserta ibadah, yakni anak-anak dan remaja, berupa proses interaksi edukatifyang dalam banyak
kesempatan menggunakan metode didaktik. Adapun penyelenggaraan sekolah minggu dan katekisasi
berbasis kurikulum bertujuan untuk mengarahkan sebuah proses mencapai tujuan yang terukur dalam
pembinaan anak di gereja. Olehnya, PGI berkeberatan bila Sekolah Minggu dan Katekisasi dimasukkan
dalam RUU ini, karena penyelenggaraan Sekolah Minggu dan Katekisasi tersebut tidak memerlukan
regulasi Negara.

3. Sedangkan mengenai pendidikan keagamaan dalam konteks pendidikan Kristen, sebaiknya diletakan
padatigahal krusial dalam problematika pendidikan Kristen di Indonesia, antara lain:

a. Pendidikan formal yang dikelola komunitas Kristen mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini
(PAUD) sampai Universitas saat ini sangat membutuhkan dukungan finansial dari negara. Ini
penting dilakukan sehubungan dengan kondisi lembaga pendidikan Kristen yang saat ini
keadaannya cukup memprihatinkan sejak dihentikannya sekolah bersubsidi dan ditariknya



guru-guru atau dosen PNS dari lembaga pendidikan swasta. Padahal keberadaan pendidikan ini
nyata-nyata adalah implementasi dari amanat Pembukaan UUD 1945, yakni turut memncerdaskan
bangsa, yang semestinya merupakan bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional, dan olehnya
semestinya masuk dalam anggaran Negara.

b. Pendidikan formal yang setara dengan sekolah-sekolah Alkitab atau sekolah untuk pelayan gereja
seperti sekolah guru untuk sekolah minggu, pendidikan guru jemaat, sekolah pendeta, dan lain
sebagainya, juga perlu mendapat perhatian karena keberadaannya semakin penting terutama dalam
rangka pembinaan warga gereja.

c. Satu hal mendesak untuk segera diatasi oleh Negara, ketimbang mengatur soal Sekolah Minggu
dan Katekisasi yang mampu dikelola sendiri oleh gereja, adalah ketersediaan Guru Agama Kristen
di sekolah-sekolah umum, termasuk sekolah negeri. Gereja-gereja di Indonesia sudah cukup lama
dan berkali-kali mengeluhkan ketiadaan Guru Agama Kristen di sekolah-sekolah, mulai dari
Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, termasuk di lembaga pendidikan negeri, yang diasuh dan
dikelola langsung oleh Negara. yang selama ini terus menjadi persoalan di lapangan. Hal ini tentu
tidak sejalan dengan amanat Undang-UndangNomor 2312003 tentang Sistem PendidikanNasional.

4. Mengingat semangat dari usulan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini adalah dalam memberi
payung hukum bagi Negara dalam memperhatikan, membina dan mendukung pendidikan non-formal
yang dilakukan oleh masyarakat, terutama komunitas agama, maka PGI mengusulkan beberapa hal
untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

a. Sebelum adanya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini, negara kita sudah mempunyai
regulasi yang mengatur tentang pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan keagamaan, yakni

Undang-Undang20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Peraturan Presiden

55/2007 tentang Pendidikan. Olehnya, PGI mengusulkan agar Pesantren dimasukkan menjadi

bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Artinya, urusan terkait pendidikan keagamaan perlu

mendapat revisi pada UU Sisdiknas. Pada saat sama Peraturan Pemerintah No 55/2007 direvisi
dengan memasukkan materi tentang Pesantren di dalamnya. Bila dirasa perlu, PP ini dapat

ditingkatkan menj adi Undang-Undang.

b. Membuat RUU Pendidikan Keagamaan yang di dalamnya mengatur tentang Pesantren dan juga

tentang Pendidikan Keagamaan Kristen dan umat beragama lainnya. Jadi semua agama

diperlakukan setara. Namun demikian, harus ditegaskan sejak awal agar hal-hal yang bertalian

langsung dengan peribadahan -seperti halnya Sekolah Minggu dan Katekisasi-tidak dimasukkan

dalam regulasi Negara.

c. RUU ini dibuat khusus untuk Pesantren (lex spesialis). Dengan demikian semua yang tidak terkait
dengan pesantren dikeluarkan dari RUU tersebut.

Demikianlah Pokok-Pokok Pikiran ini kami sampaikan dengan harapan mendapat perhatian semua pihak

sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Jakart4 I November 2018

Henriette Hutabarat
KetuaUmum

Pdt.'Gomar Gultom
Sekretaris Umum

e+e
\a-tla
Is

/"n)(HrPdt.


