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Resahnya Pendidikan

Berulangkali sudah kurikulum diganti beriringan de-
ngan bergantinya Menteri Pendidikan. Tidak ada 
yang tidak bagus, semuanya baik. Tetapi tidak sela-

lu baik di lapangan dan peserta didik tetap merasa bosan 
karena kompetensi guru memprihatinkan.

Sebagian besar guru saat ini seperti seorang sopir 
yang mengejar setoran. Guru ditarget jam mengajar ka-
rena melekat padanya label baru, sertifikasi. Insentif ser-
tifikasi ini tidak menjadikan guru sebagai Oemar Bakri 
lagi di zaman itu. Meski Oemar Bakri bergaji kecil, tetapi 
guru di saat itu memiliki unsur keikhlasan bukan saja se-
bagai pengajar tetapi pendidik pula. Tidak diketahui hari 
ini, seberapa banyak guru yang memiliki semangat untuk 
benar-benar mengajar dan mendidik pula.

Fakta di ruang pembelajaran, peserta didik merasa 
tidak menemukan banyak hal meski dalam kurikulum 
yang baru sekali pun. Sebagian besar guru yang benar-
benar mumpuni, menjiwai sebagai guru dan punya kom-
petensi. Selebihnya, guru hanya hadir sebagai sosok yang 
terpaksa menjadi guru karena mengundi nasib saat re-
krutmen CPNS. Lebih dari itu, seleksi CPNS berbau KKN 
yang diwarnai upeti dan hal ini telah menjadi rahasia 
umum.

Model seleksi ini berdampak domino yang menyebab-
kan pendidikan di Indonesia terpuruk. Salah satu pe-
nyebabnya antara lain rendahnya SDM guru dari aspek 
kapabilitas. Guru sebagai aktor utama dalam pendidikan 
disusul orangtua, masyarakat, dan pemerintah. Dari awal, 
SDM yang mempersiapkan dirinya sebagai guru sangat 
jarang meski menempuh pendidikan di jurusan keguruan. 
Seringkali, seseorang masuk perguruan tinggi berbasis 
keguruan karena terpaksa, lantaran tidak lulus di jurusan 
yang dituju dan bukan niat dari awal. Begitu ada peluang, 
SDM tersebut mencoba-coba, siapa tahu diterima sebagai 
PNS, dengan cara yang paling kanibal sekali pun.

Kondisi ini diperparah karena tidak sepenuhnya or-
angtua peduli terhadap pendidikan secara umum bah-
kan pendidikan anak-anaknya. Orangtua digital, ingin 
sesegera mungkin anaknya mengembalikan modal  yang 
diinvestasikan. Lulus dengan baik atau tidak dari lembaga 
pendidikan, bagi orangtua digital tidak penting karena 
yang lebih diperlukan adalah laba dari investasi yang di-
tanam. Celakanya, pendidikan terpengaruh oleh faktor 
laba ini dan mendidik peserta didik agar cepat bekerja, 
bukan bagaimana kompetensi itu dimiliki.

Oleh karena itu, bila diperhatikan, para peserta didik 
saat belajar di ruang kelas celometan karena angan-an-
gannya ingin vcepat lulus, bekerja, dan uang. Guru me-
merparah situasi ini karena tidak memiliki kompetensi 
yang memadai. Terbukti, saat jam istirahat tiba yang 
ditandai dengan bunyi bel, begitu riangnya peserta didik. 
Peserta didik tidak merasa kehilangan. Ini juga terjadi 
ketika bel usai pelajaran berbunyi, peserta didik berham-
bur dan tidak ada kerinduan lagi pada guru dan pelajaran 
yang dihadapi. Apalagi saat libur, betapa bergembiranya 
peserta didik dan tidak merasa sedih karena tidak belajar 
di ruang kelas.

Ini semua, karena guru gagal memebrikan pelaja-
ran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Bagi 
peserta didik, sekolah masih seperti penjara dengan ke-
hadiran guru sebagai sosok yang bisa melakukan apa 
saja, serba tahu, dan kadang-kadang menindas, bukan 
mencerahkan dan membebaskan. (*)

Layanan Publik

Layanan publik merupakan suatu yang utama. Sebaik 
apa pun kwalitasnya, bila layanan publiknya buruk, 
maka akan mendapat nilai yang kurang baik di ha-

dapan masyarakat. Di bidang apa pun, baik layanan pub-
liknya, terkesan baik pula lainnya. Sebaliknya, buruk lay-
anan publiknya, buruk pula penilaian yang didapatnya.

Penilaian baik dan buruk memang dualisme yang se-
pertinya sepeleh, namun keduanya ternyata cukup ber-
pengaruh terhadap pengakuan masyarakat. Siapa pun 
orangnya, termasuk rumah sakit, tentu butuh pengakuan.

Sebab itulah, rumah sakit kiranya perlu mengutama-
kan layanan publik, baik terhadap pasien dan keluargan-
ya, maupun penyediaan fasilitas yang benar-benar men-
ciptakan rasa puas terhadap pasien yang ditanganinya.

Namun hingga sekarang, sejumlah rumah sakit yang 
ada belum memenuhi harapan. Salah satunya RSU Dr 
Soetomo Surabaya belum bisa memberikan layanan pub-
lik yang prima, sehingga nyaris menimbulkan korban 
jiwa. Ada pasien yang terjebak dalam lift yang tiba-tiba 
macet karena termakan usia. Semestinya pihak terkait 
mengantisipasi segala sesuatunya, agar masalah lift 
cepat tertangani, bahkan bila perlu tidak perlu terjadi 
kemacetan lift tersebut.

Hal itu terjadi karena adanya human error, kelalaian, 
atau bahkan kesengajaan. Terlepas apa pun argumentas-
inya, masalah sepeleh seperti lift itu akan tetap berpeng-
aruh terhadap layanan rumah sakit tersebut terhadap 
pasien dan keluarganya, setidak-tidaknya telah menim-
bulkan kepanikan. Perkara sepeleh itu semestinya di-
antisipasi, karena dapat membuat rumah sakit tersebut 
sebaik apa pun kwalitasnya akan menjadi buruk citranya.

Sesungguhnya yang terpenting dipikirkan bukan se-
kedar citra, namun juga perkara keselamatan jiwa pasien. 
Bahkan pihak tenaga medis di RSU tersebut semestinya 
mengutamakan kepentingan penyelamatan pasien. Sebab 
keselamatan pasien menyangkut antara hidup dan mati. 

Tidak mudah pihak kesehatan memberikan pelayanan 
kesehatan yang prima bagi para pasien dan keluarganya. 
Apalagi menyelamatkan pasien dari penyakit yang dide-
ritanya. Soal sembuh tidaknya memang menjadi rahasia 
Ilahi, namun tenaga medis berkewajiban memberikan 
yang terbaik terhadap pasien, sesuai dengan profesi yang 
disandangnya.(*)

Dalam ajaran agama Islam, ti-
kus termasuk hewan yang me-
rugikan dan termasuk salah 

satu hewan yang dianjurkan untuk 
dibunuh oleh nabi Muhammad Saw. 
Tidak ada jalan lain dalam menganti-
sipasi kerugian yang disebabkan oleh 
tikus lumbung padi kecuali mem-
bunuh tikus itu sendiri.

Berangkat dari pengalaman ke-
tika saya hidup di desa kemudian saya 
hidup di kota, ada titik perbedaan 
antara tikus desa dengan tikus yang 
ada di perkotaan. Ketika saya hidup 
di desa, tidak kaget melihat seekor ti-
kus yang begitu kecil dan lihai dalam 
menggerogoti lumbung padi. Dengan 
mudah, perangkap dan racun tikus 
dijadikan penjebak agar tikus itu ter-
tangkap atau mati. Usaha berjalan de-
ngan mulus. Tikus-tikus itu ada yang 
tertangkap sampai mati. Ada pula 
yang belum mati. Tetapi oleh anak-
anak disirami minyak tanah dalam 
keadaan hidup kemudian di bakar. 
Tikuspun berlarian karena kepansan 
hingga tubuhnya gosong.

Lain dengan kehidupan ketika 
saya berada di perkotaan. Tikus-tikus 
begitu banyaknya di selokan-selokan 

jalan dan lebih menjijikkan lagi di 
tempat sampah yang berlalu-lalang 
ke kamar tidur. Badannya besar lebih 
besar dari kucing. Sehingga tidak ada 
kucing yang berani untuk menang-
kap sebagai mangsa dan makanan-
nya. Mereka dibiarkan hidup oleh 
masyarakat hingga bisa berkeliaran di 
selokan-selokan dan tempat-tempat 
sampah. Sesuai dengan hukum alam, 
tikus-tikus itu mati karena kecelakaan 
ditabrak mobil di jalan-jalan dan ada 
yang ditabrak oleh motor. Mereka 
mati karena ditabrak dan dibunuh ke-
tika secara kebetulan berada di dekat 
orang kemudian dipukul atau dilem-
pari dengan batu.

Sungguh sangat berbeda antara 
tikus-tikus yang ad di pedesaan dan 
tikus-tikus yang ada di perkotaan. 
Tikus di pedesaan sudah bertubuh 
kecil nasibnya juga sangat nista di 
hadapan masyarkat. Mereka mati se-
cara keracunan, terjebak, atau dibakar 
hidup-hidup dijadikan permainan api 
oleh anak-anak. Namun tikus perko-
taan dibiarkan begitu bebas oleh 
masyarakat hingga tubuhnya gemuk 
dan rakus makan sisa-sisa makanan 
di tempat sampah. Tikus hanya tikus 
yang tidak memiliki perasaan sehing-
ga dengan senang hati memakan ma-
kanan punya masyarakat yang tidak 
terkontrol.

Sepanjang pengalaman hidup, 
saya tidak pernah menemui seekor 
tikus terserang penyakit meskipun 
hidup di tempat yang sangt kotor se-
perti tempat sampah. Jarang pula me-
nemukan tikus mati karena terserang 
suatu penyakti layaknya hewan dan 
binatang-binatang lainnya yang mati 
karena sakit yang disebabkan oleh 
penyakit tertentu. Namun, sering 
kita jumpai bahwa seekor tikus men-
emui ajalnya karena ditabrak kend-
aran. Ada pula yang terkenan pukulan 
masyarakat ketika lengah saat mencuri 
makanan. Ada pula yang mati karena 
keracunan yang memang disengaja 
oleh masyarakat dari saking sulitnya 
untuk ditangkap dan dibunuh, maka 
tikus pelu untuk diracun.

Perlu ditekankan kembali bahwa 

tidak ada seekor tikus yang 
sakit-sakitan karena suatu 
penyakit yang normal. 
Ada pula yang sakit, ku-
litnya lecet. Itu karena 
dipukul dan dicederai 
oleh manusia yang 
kebetulan tertang-
kap basah saat be-
raksi mengerogoti 
makanan. Itulah 
kenyataan dari 
seekor tikus yang 
tidak akan pernah mati 
kecuali memang mannu-
sia yang ada keinginan untuk mem-
bunuhnya melalui berbagai cara dan 
perangkap serta penjebak. Dengan 
demikian tikus-tikus itu akan mus-
nah. Tikus ibarat setan yang umurnya 
dikekalkan oleh tuhan.

Begitu pula bagi para koruptor, 
mereka mendapat julukan sebagai 
seekor tikus negara. Itu karena keliha-
iannya dalam menggerus uang negara 
yang berasal dari rakyat. Mereka hidup 
dalam satu rumah dengan pemilik ke-
kayaan, namun di balik kehidupannya 
itu mereka dengan diam-diam mem-
buat rumah di dalam rumah pemiliki 
kekayaan itu. Tujuan itu hanya untuk 
menggerogoti harta yang ada di ru-
mah itu.

Pemberantasan Korupsi
Banyak para pejabat negara yang 

ingin menjadi bagian dari rumah itu 
dan akan membangun rumah di dalam 
rumah itu sendiri. Karena dengan mu-
dah mereka akan menggerogoti harta 
yang ada di rumah tersebut. Mereka 
tidak usah bersusah payah karena 
jarak mereka dengan sasaran sangat 
berdekatan. Mereka sangat sulit un-
tuk diberantas karena kenyataannya 
mereka sudah diibaratkan denga tikus 
yang tidak akan pernah mati kecuali 
jika ditabrak kendaraan, dipukul, atau 
diracun dengan cara disengaja oleh 
manusia dan masyarakat luas.

Jika tidak demikian, maka tikus-
tikus itu akan semakin kuat dan se-
makin beranak pinak. Tikus akan 
mati jika dibakar atau dijebak dengan 

jebakan yang mematikan. Jika 
dijebak masih belum mati, 

maka harus dikeluarkan 
kemudian dibakar 
hidup-hidup. Jadi, 
hukuman bagi para 

koruptor yang di-
ibaratkan dengan 
seekor tikus harus 

diberantas dengan 
cara yang keras dan 
penuh keseriusan, lay-

aknya seekor tikus pula. 
Karena jika seekor tikus 

diberi kesempatan hidup dan ber-
tobat, itu akan sia-sia belaka. Suatu 
hari tikus-tikus itu akan melaku-
kan hal yang sama karena kebiasaan 
yang dijalaninya bertahun-tahun dan 
memang karakter tikus yang selalu 
mengambil hak orang lain dengan 
cara diam-diam.

Dengan cara apa lagi memberan-
tas para koruptor yang diibaratkan 
dengan tikus, jika tidak menyamakan 
cara pemberantasan tikus-tikus desa 
dan kota itu sendiri. Memberikan ke-
sempatan dan remisi pembebasan 
penjara agar bertobat merupakan cara 
yang tidak efektif dalam memberan-
tas para koruptor. Apalagi karena se-
orang pejabat tinggi negara, jerujinya 
dimewahkan dengan fasilitas seakan 
di rumah sendiri. Sungguh sama saja 
mereka yang memenjara dengan yang 
dipenjara.

Maka dari itu, perlu keseriusan 
untuk memberantas korupsi. Huku-
man yang pantas bagi koruptor harus 
dijalankan, bahkan jika memang di-
ibaratkan dengan tikus, para korup-
tor itu pemberantasannya pun harus 
disamakan dengan tikus. Jika mem-
bunuh koruptor dianggap tidak me-
miliki perikemanusiaan dan tidak 
menjunjung HAM, lalu apakah 
mereka juga berperikemanusiaan 
dan menjunjung HAM dengan per-
ilakunya yang korup?=

*) Wakil Direktur Gerakan IAIN 
Sunan Ampel Menulis (Gisam) IAIN 

Sunan Ampel Surabaya.

Sedangkan ilmu umum hanya-
lah membincangkan masalah-
masalah duniawi, seperti Fisika, 

Kimia, Biologi, Politik, Ekonomi, Ke-
dokteran, dan lainnya. Sampai seka-
rang, belum ada suatu disiplin yang 
bisa mengintegrasi-interkoneksikan 
keduanya.

Realitas seperti ini membawa efek 
negatif bagi model pendidikan kita. Di 
sisi lain, ada yang memperdalam salah 
satu ilmu saja. Misalnya, model pendi-
dikan yang diajarkan hanya bertumpu 
pada pendidikan umum tanpa dito-
pang dengan ilmu keagamaan. Aki-
batnya, hanya menguasai salah satu 
disiplin ilmu saja dan pada akhirnya 
mengalami ketimpangan pengeta-
huan.

Ada beberapa penyebab mengapa 
dikotomi ilmu agama dan ilmu umum 
sering dipandang sebagai ilmu yang 
berbeda. Pertama,  menurut Mokham-
ad Abdul Aziz, faktor ekstern Islam. 
Wacana dikotomi ilmu dengan agama 
berawal dari Barat. Sejarah mencatat, 
renaisance Barat menjadi bukti seja-
rah lahirnya gerakan sekularisme yang 
diawali dengan adanya konflik antara 
kaum gereja dan ilmuwan. Terjadi-

nya pertempuran hebat antara kaum 
cendikiawan muslim rasionalis yang 
berimplikasi pada terbunuhnya para 
ilmuan islam, sehingga buku-buku 
dibawa dan dipelajari di Eropa. Selain 
itu, sekularistik model pendidikan 
antara agama dan umum yang dilaku-
kan oleh barat memperkuat dikotomi 
ilmu. Akibatnya, islam mengalami ke-
munduran hingga sekarang.

Kedua, umat islam itu sendiri 
yang cenderung tidak berfikir ra-
sional pasca kemunduran umat is-
lam sendiri. Ilmuan muslim jarang 
mencatatkan namanya dalam pe-
ngembangan ilmu pengetahuan. 
Islam sering dipertontonkan oleh 
penemuan-penemuan ilmuan barat, 
sehingga kebangkitan islam tidak 
lagi muncul ke permukaan. 

Ketiga, kurangnya pengembangan 
pendidikan penyatuan ilmu-lmu aga-
ma dan umum di berbagai perguruan 
tinggi Indonesia. Pendidikan agama 
secara terpisah diajarkan di berbagai 
perguruan tinggi, sehingga kemam-
puan berfikir cenderung satu arah. 
Menurut Amien Abdullah, perkem-
bangan dan pertumbuhan ilmu seku-
lar sebagai simbol keberhasilan per-
guruan tinggi umum yang tecerabut 
dari nilai-nilai akar moral dan etika 
kehidupan manusia di satu pihak, se-
mentara di lain pihak, perkembangan 
pertumbuhan perguruan tinggi agama 
(baca: Islam) yang menekankan ilmu-
ilmu keagamaan dan teks-teks keis-
laman normatif era klasik yang ber-
dampak pada persoalan penciptaan 
tenaga kerja terampil dalam dunia ke-
tenagakerjaan, menjadikan kedua-du-
anya mengalami pertumbuhan yang 
tidak sehat membawa dampak negatif 
bagi pertumbuhan dan perkemba-
gan kehidupan sosial-budaya, sosial-
ekonomi, sosial-politik, dan sosial-
keagamaan di tanah air.

Transformasi Institute Agama Is-
lam Negeri (IAIN) menjadi Univer-
sitas Islam Negeri UIN merupakan 
wacana mutakhir untuk menghapus 
paradigma dikotomi ilmu. Kerangka 
berfikir merupakan bentuk perubahan 
yang dilakukan oleh para pengelo-

la IAIN. Menurut Akh. Minhaji pada 
Kata Pengantar dalam buku yang 
berjudul Menyatukan Kembali Ilmu-
ilmu Agama dan Umum Upaya Mem-
pertemukan Epistemologi Islam dan 
Umum, sebenarnya perubahan status 
IAIN menjadi UIN merupakan cermin 
perubahan kerangka berfikir para pe-
ngelola lembaga IAIN menyangkut 
pengembangan ilmu yang ada selama 
ini. Mereka menyadari bahwa peru-
bahan tidak sekedar secara legal-for-
mal-administratif, tetapi justru yang 
terpenting harus diberengi dengan 
perubahan-perubahan bangunan ilmu 
yang akan dibangun dan ditradisikan 
melalui lembaga yang disebut Univer-
sitas tersebut.

Peluang inilah yang harus kita 
manfaatkan untuk mengakhiri pola 
pikir dikotomi ilmu. Perubahan IAIN 
menjadi UIN diharapkan tidak hanya 
menjadi simbol belaka, akan tetapi 
menjadi perubahan nyata dalam 
merubah dikotomi antara ilmu dan 
agama. Mahasiswa sebagai ujung 
tombak peubahan dan pelopor peng-
gerak, harus mampu meng-integrasi-
interkoneksi-kan agama dan umum, 
sehingga tidak ada lagi dikotomi ilmu. 
Dari situ akan muncul para ilmuan 
muslim yang siap bersaing dengan il-
muan barat.

Dengan demikian, tidak ada lagi 
paradigma yang beranggapan bahwa 
yang merintis ilmu umum bersumber 
dari orang-orang barat. Padahal, 
jika kita me-review ke belakang, 
orang-orang muslimlah yang 
merintis segala ilmu. Sebut saja 
tokoh-tokoh seperti Ibnu Rusyd 
yang dikenal sebagai ahli filsafat, 
kedokteran dan fikih, Ibnu Sina yang 
dikenal sebagai ilmuwan dan dokter, 
dengan karyanya yang sangat terk-
enal “Al-Qanun fii al-Tibb”. Al-Biruni 
pakar matematika, astronomi, dan 
fisika, dan juga Jabir al-Hayyan yang 
dijuluki sebagai Bapak Kimia Modern, 
dan masih banyak lagi tokoh-tokoh il-
muan muslim lainnya.

Pentingnya peran Pemerintah di 
bawah departemen agama, seperti 
menteri agama untuk terus menginte-

grasikan keduanya. Deparetmen aga-
ma sebagai induk semang IAIN, STAIN 
dan UIN perlu berfikir lebih sungguh-
sungguh dan sistematis sebagaimana 
menata ulang lalu lintas pencaturan 
pendidikan agama dan pendidikan 
umum dibawah naungan Departemen 
Agama (Amin Abdullah:2003)

Namun yang perlu diperhatikan 
disini adalah kwalitas pendidikan. 
Mutu pendidikan sangat erat kaitan-
nya dengan kwalitas pengajaran un-
tuk memperoleh output yang berk-
walitas juga. Disisi lain, kwalitas 
pengajar harus bisa menguasai ilmu 
agama dan ilmu umum, sehingga 
bisa mengintegrasi-interkoneksikan 
antara keduanya.

Jika hal ini serius dilakukan, maka 
tidak menutup kemungkinan ilmuan 
muslim akan terus lahir sebagai il-
muan yang handal dan mampu men-
jawab semua tantangan global. Hal ini 
sepertinya semakin membuka ruang 
bagi kita semua seiring dengan per-
nyataan Menteri Agama Suryadharma 
Ali ketika memperoleh gelar doktor 
Honoris Causa (HC) dari UIN Malang 
beberapa waktu lalu. Semoga! =

*) Mahasiswa Program Studi 
Matematika Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta.

Masyarakat umum tentu 
sudah tahu apa itu tikus dan 
perilakunya seperti apa ke-
tika menjalani kehidupannya. 
Tikus merupakan sosok hewan 
kecil yang jorok, kikir dan pe-
nuh kelicikan serta kelihaian 
saat menggerogoti lumbung 
padi dan lain sebagainya.

Dalam catatan sejarah, 
dikotomi antara ilmu agama 
dan ilmu umum  dianggap 
dua jenis yang berbeda. Ilmu 
agama dipandang sebagai 
studi yang  membincangkan 
ilmu fiqh, tasawuf, akidah, 
tarikh, hadits, tafsir, atau bah-
kan bahasa Arab saja.


