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Nuansa sekuler kapitalistik pada draf Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-20235 terasa begitu 

kental. Hal ini jelas termaktub dalam visi pendidikan Indonesia 2035 yaitu “Membangun rakyat Indonesia 

untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia 

dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila”. Selain memarginalkan peran agama, 

arah pendidikan tampaknya juga hanya mempertimbangkan aspek pragmatis terkait pasar dan ekonomi. 

Meski Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan bahwa frasa agama yang 

sempat menimbulkan polemik akan dimasukkan secara eksplisit, namun kiranya publik harus memahami 

bahwa nuansa sekuler kapitalistik masih tetap ada dalam draf PJPN. 

 

/Pendidikan Sekuler Kapitalistik/ 

Beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan draf PJPN 2035 adalah perubahan 

teknologi, perubahan sumber-sumber ekonomi Indonesia, sosiokultural dan demografi Indonesia, dan 

gambaran pasar kerja lingkungan global. Ini makin mengkonfirmasi bahwa pendidikan hanya menyiapkan 

manusia-manusia yang siap masuk ke pasar atau bursa tenaga kerja global. Target pendidikan hanya akan 

menitikberatkan akan lebih ke kompetensi dalam menghadapi tuntutan dunia kerja. Hal ini tertuang di 

dalam program merdeka belajar yang disebut sebagai sistem pendidikan untuk membangun kompetensi 

utama. Merdeka belajar memiliki berbagai startegi di antaranya dalam hal penyusunan kurikulum yang 

berdasarkan kompetensi dan melibatkan industri, program asesmen dengan menggunakan standar 

internasional seperti PISA, penguatan link and match atau penikahan masal dengan dunia kerja dan 

lainnya. Kualitas lulusan seperti pada pendidikan vokasi dinilai  berdasarkan pada berapa banyak lulusan 

yang masuk ke dunia kerja dan berpenghasilan di atas UMR. 

 

Sekilas nampak bagus dengan adanya penyerapan tenaga kerja di industri atau adanya link and match 

dengan dunia kerja. Program-program yang ditawarkan memberikan harapan baru di tengah angka 

pengangguran yang makin tinggi. Berdasarkan data Badan pusat Statistik (BPS), pada periode Agustus 

2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Tingkat pengangguran meningkat dari 5,23 

persen menjadi 7,07 persen. Namun perlu dipahami bahwa SDM unggul yang memiliki kompetensi atau 

skill justru hanya akan menjadi budak korporasi. Potensi mereka dimanfaatkan sebagai mesin kapitalis, 



bukan untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Pada akhirnya pendidikan hanya akan menghasilkan 

generasi pekerja namun minim karakter atau kepribadian. Inilah ciri dari pendidikan sekuler kapitalistik. 

 

/Kesalahan Paradigma/ 

Sebenarnya tak ada yang salah dengan industri. Pendidikan juga sebenarnya membutuhkan industri. 

Hanya saja ada kesalahan paradigma dalam pengelolaan industri dan arah pendidikan. Hal ini tidak lepas 

dari politik pendidikan dan perindustrian yang diterapkan. Tak bisa dipungkiri bahwa negeri ini menjadi 

objek dan pasar kapitalisme global. Akibatnya kapitalisme global akan senantiasa mengaruskan kebijakan 

yang harus diterapkan di negara-negara pengembannya. Termasuk pendidikan yang mengikuti road map 

Knowledge Based Economy. Begitu juga industri yang tak berpihak pada rakyat. Industri hanya berpihak 

pada pemilik modal dan menyumbang berbagai kerusakan dalam kehidupan. Kerusakan itu nampak pada 

aspek lingkungan maupun sosial.  

 

Industri sebenarnya bisa menjadi stimulus bagi dunia pendidikan khususnya kampus untuk berinovasi 

melakukan riset. Hanya saja kapitalisme tak memberikan ruang tersebut. Kita bisa saksikan berbagai 

penelitian hanya berakhir pada buku-buku di rak atau juga jurnal. Kebermanfaatannya belum semuanya 

dirasakan umat. Berbagai problem yang mendera umat masih terus terjadi dan seolah tak ada 

penyelesaiannya. Padahal banyak orang-orang yang mumpuni di bidangnya, tak pula kekurangan para 

ahli. Tak ada dukungan penuh dari negara untuk mengembangkan potensi generasi yang dapat 

memberikan kontribusi pada umat. 

 

/Paradigma Islam/ 

Dalam paradigma sistem Islam, politik pendidikan dan perindustrian diarahkan untuk mewujudkan tujuan 

syariat Islam yakni untuk melindungi agama, akal, keturunan, harta, jiwa, kemuliaan, keamaan dan negara. 

Industri akan dibangun dan diatur dengan menggunakan satu kerangka dan paradigma yang dilandasi 

akidah Islam. Dalam sistem Islam, perindustrian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat baik 

muslim mamupun non muslim. Di saat yang sama perindustrian juga dibangun atas dasar jihad dan 

dakwah. Sementara itu negara juga memiliki strategi untuk membangun sistem pendidikan yang visioner 

berbasis akidah Islam. Tujuan pendidikan Islam yakni melahirkan generasi yang berkepribadian Islam, 

menguasai tsaqofah Islam, dan memiliki berbagai keahlian di bidangnya. Berbagai strategi dilakukan agar 

ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikuasai. Negara akan memberi dukungan sepenuhnya terhadap 

riset-riset baik yang dilakukan oleh lembaga penelitian negara maupun perguruan tinggi. Negara juga akan 



membangun sistem industri strategis yang dimiliki juga dikelola secara mandiri. Negara tak akan memberi 

peluang sedikitpun yang memungkinkan munculnya ketergantungan kepada orang-orang kafir atau asing 

dalam hal ekonomi, teknologi, maupun politik. Di sinilah pendidikan dan perindustrian menemukan 

relevansinya. Potensi generasi akan dioptimalkan untuk kemaslahatan umat dengan dukungan 

sepenuhnya oleh negara. 

 

Bukan tidak mungkin akan muncul kembali sosok-sosok hebat seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Haitham, Ibnu 

Sina dan lainnya. Semuanya tergantung dari sistem kehidupan yang diterapkan baik pendidikan maupun 

lainnya. Sejarah telah membuktikan bahwa peradaban yang tegak atas dasar akidah Islam mampu 

menghasilkan sosok-sosok hebat dan memberikan kontribusi luar biasa pada dunia. Penguasaan umat 

Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu membebaskan manusia dari segala bentuk 

penjajahan. Segenap potensi yang dimiliki oleh umat Islam yang diarahkan dengan peta jalan 

berlandaskan Islam serta disatukan di bawah naungan khilafah insya Allah akan mampu memimpin 

peradaban dunia. 

 

 تََرْكُت فِْيُكْم أَْمَرْيِن لَْن تَِضلُّْوا َما تََمسَّْكتُْم بِِهَما : ِكتَاَب هللاِ َو ُسنَّةَ َرُسْوِلهِ 

“Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama 

kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah (Alquran) dan Sunahku.” (HR Al-Hakim) 
 


