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* * * 
“Good character is more to be praised than outstanding talent. Most talents are to some 
extent a gift. Good character, by contrast, is not given to us. We have to build it peace by 

peace – by thought, choice, courage and determination.” (John Luther)3 
 

* * * 
Kemanusiaan yang adil dan beradab 

(Sila kedua Pancasila) 
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er dalam tradisi keilmuan dan pendidikan menjadi ide digagasnya 

al materi soal ujian, dan teknik-teknik 
                                                 

 Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan Nasional sudah mencanangkan 
penerapan pendidikan karakter untuk semua tingkat pendidikan, dari SD sampai Perguruan Tinggi. 
Menurut Mendiknas, Prof. Muhammad Nuh, pembentukan karakter perlu dilakukan sejak usia dini. 
Jika karakter sudah terbentuk sejak usia dini, kata Mendiknas, maka tidak akan mudah untuk 
mengubah karakter seseorang. Ia juga berharap, pendidikan karakter dapat membangun kepribadian 
bangsa. Mendiknas mengungkapkan hal itu saat berbicara pada pertemuan Pimpinan Pascasarjana 
LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) se-Indonesia di Auditorium Universitas Negeri 
Medan, Sabtu 15 April 20104. Dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam berbagai kesempatan kini. 
 Pentingnya karakt
pendidikan berkarakter di Indonesia. Hal tersebut dapat dimaklumi sebagai respon terhadap 
merebaknya kasus lulusan sekolah atau sarjana yang piawai dalam menjawab soal ujian, berotak 
cerdas, tetapi mental dan moralnya lemah. Pelajar dan siswa yang kesehariannya duduk manis di 
bangku sekolah, berubah menjadi beringas lagi sadis saat keluar dari pagar sekolah. Tawuran dan 
kekerasan pelajar adalah contoh yang kini menjadi umum di media massa nusantara. 
Mereka-mereka yang dianggap sebagai panutan dan suri tauladan dalam pendidikan pun terkadang 
perilakunya tidak sejalan dengan ilmu yang diajarkannya. Sejak kecil, anak-anak diajarkan menghafal 
tentang bagusnya sikap jujur, berani, kerja keras, lemah lembut, kasih sayang, kebersihan, ketertiban 
dan jahatnya kecurangan, bahkan bejatnya korupsi. Tapi, nilai-nilai kebaikan itu diajarkan dan 
diujikan sebatas pengetahuan di atas kertas dan dihafal sebagai bahan yang wajib dipelajari, karena 
diduga akan keluar dalam kertas soal ujian.  
 Pendidikan karakter bukanlah sebuah proses menghaf

 
1 Disampaikan dalam Seminar Pendidikan Remaja “pengaruh implementasi akhlaq mulia terhadap perubahan sikap pelajar”, Kerjasama STAI Ar-Raayah dan Dinas 
Pendidikan Kab. Sukabumi, Indonesia, 28 Desember 2013 (Dihadiri oleh pejabat pemerintah, aparat keamanan serta ratusan kepala sekolah dan guru BP setempat). 
2 Muhammad Agung Bramantya, ST., MT., M.Eng., Ph.D. | Dosen Fakultas Teknik UGM; Ketua Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah Yogyakarta; Direktur Pondok 
Mahasiswa Al-Madinah; Anggota MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia) Yogyakarta | www.agungbramantya.com. 
3 Dikutip dari Ratna Megawangi, Semua Berakar pada Karakter, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 2007 
4 Adian Husaini, Pendidikan Karakter, Penting tapi Tidak Cukup!, INSIST, 2010 
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 peserta didik. Bisa dikatakan, dunia Pendidikan di Indonesia kini sedang memasuki 

k yang pernah dimiliki bangsa Indonesia, 

syarakat. Hidupnya hanya mementingkan dirinya, diplomanya hanya untuk 

Apak  yang 
kini s tama 
insan ndidik”6 sangat perlu untuk berkaca 

u yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan 

berkarakter 

                                                 

menjawabnya. Pendidikan karakter memerlukan pembiasaan. Pembiasaan untuk berbuat baik; 
pembiasaan untuk berlaku jujur; ksatria; malu berbuat curang; malu bersikap malas; lemah lembut 
dan kasih sayang; malu membiarkan lingkungannya kotor. Karakter tidak terbentuk secara instan, 
tapi harus dilatih secara serius dan proporsional agar mencapai bentuk dan kekuatan yang ideal5.  
 Di sinilah bisa kita pahami, mengapa ada kesenjangan antara praktik pendidikan dengan 
karakter
masa-masa yang sangat pelik, kalau kata “gagal” terlalu berani untuk dilontarkan. Kucuran anggaran 
pendidikan yang sangat besar disertai berbagai program terobosan sepertinya belum mampu 
memecahkan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, yakni bagaimana mencetak alumni 
pendidikan yang unggul, yang beriman, bertaqwa, profesional, dan berkarakter, sebagaimana tujuan 
pendidikan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional.  
 Dalam bukunya yang berjudul, Pribadi (Jakarta: Bulan Bintang, 1982, cet. ke-10), Prof. 
Hamka, salah seorang negarawan sekaligus pendidik terbai
memberikan gambaran tentang sosok manusia yang pandai tapi tidak memiliki pribadi yang unggul:  

”Banyak guru, dokter, hakim, insinyur, banyak orang yang bukunya satu gudang dan 
diplomanya segulung besar, tiba dalam masyarakat menjadi ”mati”, sebab dia bukan 
orang ma
mencari harta, hatinya sudah seperti batu, tidak mampunyai cita-cita, lain dari pada 
kesenangan dirinya. Pribadinya tidak kuat. Dia bergerak bukan karena dorongan jiwa 
dan akal. Kepandaiannya yang banyak itu kerap kali menimbulkan takutnya. Bukan 
menimbulkan keberaniannya memasuki lapangan hidup.” 

ah wajah pelajar dan para alumni peserta didik seperti yang digambarkan Hamka diatas,
edang tampil kebanyakan di negeri ini? Tentu kita tidak ingin menjadi seperti itu. Kita, teru
 yang tergabung dalam golongan elit masyarakat yaitu “pe

tentang hal itu. 
 Pendidikan karakter by definition 7  adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian 
seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, 
yaitu tingkah lak
sebagainya (Thomas Lickona, 1991). Aristoteles, kabarnya, juga berpendapat bahwa karakter itu erat 
kaitannya dengan kebiasaan yang kerap dimanifestasikan dalam tingkah laku.  
 Russel Williams, seperti dikutip Ratna Megawangi8, menggambarkan karakter laksana “otot”, 
yang akan menjadi lembek jika tidak dilatih. Dengan latihan demi latihan, maka “otot-otot” karakter 
akan menjadi kuat dan akan mewujud menjadi kebiasaan (habit). Orang yang 
melaksanakan suatu aktivitas, tidak karena takut akan hukuman, tetapi karena mencintai kebaikan 
(loving the good). Karena cinta itulah, maka muncul keinginan untuk berbuat baik (desiring the good). 

 
syarakat 

5 Adian Husaini, Pendidikan Karakter, Penting tapi Tidak Cukup!, INSIST, 2010 
6 Sebutan pendidik sebagai golongan elit masyarakat tidaklah berlebihan. Sebab kenyataannya di tangan mereka -para pendidik- lah nasib generasi penerus ma
ini tergadaikan. Apa jadinya suatu struktur masyarakat tanpa pendidik? 
7 Adian Husaini, Pendidikan Islam: membentuk manusia berkarakter dan beradab, Cakrawala Publishing, 2010 
8 Ratna Megawangi, Semua Berakar pada Karakter, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 2007 
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tivating more constructive members of society.” Li Lanqing, mantan wakil PM Cina, dalam 

 sebaik-baiknya. Amerika kini menjadi Negara Superpower dengan salah satu 

etinggalan menjelma menjadi Konsorsium yang 

-negara 
yang dik

 Pemimpin Cina, Deng Xiaoping, pada tahun 1985 sudah mencanangkan pentingnya 
pendidikan karakter: “Throughout the reform of the education system, it is imperative to bear in mind 
that reform is for the fundamental purpose of turning every citizen into a man or woman of character 
and cul
bukunya, Educations for 1.3 Billion, menjelaskan reformasi pendidikan yang dijalankan di Cina. Ia 
menulis: “After many years of practice, character education has become the consensus of educators 
and people from all walks of life across this nation. It is being advanced in a comprehensive way.” 
 Terlepas dari perdebatan berbagai model pendidikan berkarakter seperti diatas, Indonesia 
memanglah memerlukan model pendidikan berkarakter tersebut. Indonesia tidak perlu malu untuk 
mengambil sesuatu yang baik dari bangsa lain. 
 Kini, Negara-negara yang dikatakan maju itu sudah melaksanakan konsep pendidikan 
berkarakter itu dengan
pilar utamanya adalah keberadaan alumni pendidikan yang berkarakter. Cina kini sedang menggeliat 
menjadi Raksasa Ekonomi yang kian disegani, dengan dukungan penuh rakyat terdidiknya yang 
berkarakter. Negera-negara Eropa juga tak k
menghegemoni dunia dengan ilmu dan teknologi canggih, hasil output proses pendidikan yang 
berkarakter. Namun apakah dampak yang dirasakan oleh umat manusia secara keseluruhannya 
(misal di sudut Ethiopia sana, di ujung Papua kita, di seluk beluk Myanmar, Suriah, dll)? Ethiopia serta 
sebagian besar Benua Afrika masih belum layak dikatakan berpenghidupan standar. Pedalaman 
Papua dan Borneo masih banyak menyisakan luka sosial dan pendidikan, padahal hasil bumi mereka 
tiada habisnya dikeruk. Myanmar, Palestina, Suriah, dll kini masih terus bergulat dengan konflik yang 
terkadang mereka sendiri bingung: ulah siapakah ini?. Bahkan kalau ditelusur kenyataan lapangan di 
negara maju yang dikatakan berhasil itu, bagaimanakah kehidupan sosial, moral dan kemanusiaan 
mereka? Kiranya data-data yang telah diekspose pemberitaan kini sudahlah cukup. Itupun data yang 
berhasil tersiar, ibarat gunung es, yang tidak tersiar lebih memilukan lagi. Tengoklah angka 
kriminalitas remaja/pelajar mereka, intiplah kehidupan moral dan sosial mereka, seberapa sering 
seorang pelajar yang menembak teman dan orang di sekitarnya. Hedonisme, narkoba, free-sex, 
aborsi, pemerkosaan dan broken home jangan ditanya lagi. 

Kemudian apa dampak yang kita rasakan sehari-hari sebagai individu di tempat kita pijak 
masing-masing saat ini (atas kemajuan negara-negara maju nan modern tsb)? Kemajuan yang makin 
menentramkankah? Moderenisasi yang makin menyamankankah? Tatanan kehidupan yang makin 
harmoniskah? Atau justru sebaliknya? Dan pertanyaan mendasar lainnya: apakah kita (para 
pendidik) akan membawa dan menggiring bangsa Indonesia mengekor dibelakang Negara

atakan maju tersebut? 
 Ternyata sumber daya manusia yang berkarakter tidaklah cukup. Karakter memang penting, 
tetapi belumlah cukup berhenti sampai disitu saja. Ada terusan yang harus dilanjutkan, sesuai 
dengan amanah founding fathers bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila sila kedua: 
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ada tambahan dua kata kunci yang harus diwujudkan, yaitu 
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ur lebih lanjut, dimanakah terminologi kata “adil” dan “beradab” 

gan kemampuan dan potensi peserta 

edudukan seseorang, dalam rencana 
susunan

a Hamka serta deretan nama harum 
lainnya. 

                                                 

adil dan beradab. Jika ditelus
diperoleh? Ternyata, akar kata adil dan adab berasal dari bahasa Arab. Dan penjelasan serta 
penjabaran kedua kata tersebut tidak bisa lepas dari Islam.  
 Adil secara definisi adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga adil itu tidak 
identik dengan sama rata, sama rasa, distribusi merata, harus sama mutlak, “kongruen” bahasa 
matematikanya. Peserta didik akan diperlakukan adil tatkala ia mendapatkan pola dan model 
pendidikan sesuai dengan kapasitas dan potensinya. Pendidik pun dikatakan berlaku adil, justru 
tatkala ia memberikan proses pendidikan yang sesuai den
didiknya. Bisa jadi kenakalan peserta didik (termasuk remajanya) yang kini meluap kemana-mana 
disebabkan ketidak-adilan yang mereka rasakan. Ketidak-adilan pendidikan, ketidak-adilan sosial, 
ketidak-adilan psikologi, maupun ketidak-adilan yang lainnya. 

Adab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: budi pekerti yg halus; akhlak yg baik; 
budi bahasa; kesopanan. Sedangkan kata “beradab” artinya: mempunyai kesopanan (budi pekerti); 
sudah maju tingkat kehidupannya, baik secara moril maupun secara materiil. Adapun kata “adab”, 
menurut Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas (pakar filsafat dan sejarah Melayu) adalah 9  
“pengenalan serta pengakuan akan hak keadaan sesuatu dan k

 berperingkat martabat dan darjat, yang merupakan suatu hakikat yang berlaku dalam tabiat 
semesta.” Pengenalan adalah ilmu; pengakuan adalah amal. Maka, pengenalan tanpa pengakuan 
seperti ilmu tanpa amal; dan pengakuan tanpa pengenalan seperti amal tanpa ilmu. ”Keduanya 
sia-sia kerana yang satu mensifatkan keingkaran dan keangkuhan, dan yang satu lagi mensifatkan 
ketiadasedaran dan kejahilan.” Adab adalah kata kunci, dimana definisi dan penjabarannya sangat 
erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam. 

Di Indonesia, sederet guru bangsa kita telah menegaskan pendidikan adab dalam kisah 
hidupnya. Ki Hajar Dewantara mempunyai falsafah pendidikan: “ing ngarsa sung tuladha, ing madya 
mangun karsa, tut wuri handayani” (didepan menjadi contoh, ditengah membangun semangat, 
dibelakang mengayomi) yang sangat erat dengan adab, Mohammad Hatta menempuh garis 
perjuangan melalui pendidikan yang beradab, M. Natsir, Buy

Bahkan K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy’ari pun mendidik umat dan bangsa 
dengan sarana utama pendidikan dan sekolah (pesantren). K.H. Hasyim Asy’ari telah menulis 
sebuah buku berjudul “adabul ‘aalim wal-muta’allim” (edisi Indonesia: Etika Pendidikan Islam, Titian 
Wacana, Yogyakarta 2007) yang terjemahan harfiahnya: “adab guru dan murid”. Lagi-lagi berkisar 
tentang adab. 
 Keadilan dan keadaban inilah yang akan bisa memandu segala macam proses pendidikan. 
Keadilan dan keadaban inilah yang akan mampu mengawal perubahan perilaku peserta didik. 
Keadilan dan keadaban inilah yang akan berhasil mengarahkan alumni peserta didik menghasilkan 
karya-karya pendidikan (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan kemasyarakatan menuju peradaban 
yang diidamkan. 

 
9 Naquib al-Attas, Risalah untuk Kaum Muslimin, International Institute for Islamic Thought and Civilization, Malaysia, 2001 
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nggi (courtesans) untuk keseronokan (keindahan/kesenangan), gundik/selir untuk 

entasikan dan dijaga pada seluruh lini pendidikan di negeri ini. 

nggema kuat kebaikannya di negeri ini), 
ubahan perilaku peserta didik (yang kini cenderung negatif), serta sebagai 

usulan perbaikan sistem pendidikan kita dari da ndasinya. Dimana adab sangat erat kaitannya 
dengan Islamic worldview (pandangan-alam Islam). Maka tugas berikutnya adalah menggali, 

m  

 Cukuplah peradaban Yunani memberikan pelajaran. Di balik sumber daya insani Yunani 
yang unggul pada nalar dan logika, berkarakter sangat kuat, serta penemuan canggih di masanya, 
ternyata meninggalkan kerapuhan sosial dan jiwa yang memilukan. Demonsthenes, seorang filosof 
Yunani, mengungkap pandangan kaum cerdik pandai di zamannya: “Kami mempunyai institusi 
pelacuran kelas ti
kesihatan harian tubuh badan, dan istri untuk melahirkan zuriat/keturunan halal dan untuk menjadi 
penjaga rumah yang dipercayai.” Itulah gambaran alumni peserta didik (ilmuwan) yang berkarakter, 
tetapi tidak beradab di zaman Yunani. 
 Oleh karena itu, sangat penting dan krusial melahirkan seorang peserta didik dan alumni 
yang berkarakter sekaligus beradab. Dengan definisi dan konsep pendidikan berkarakter diatas, 
serta nilai keberadaban yang dicangkokkan pada jiwa peserta didik (tak lupa remajanya), rasanya 
jalan menuju terwujudnya Indonesia yang mandiri dan bermartabat tinggal beberapa langkah lagi. 
Yaitu tinggal dipraktikkan saja, diimplem
Belum lagi didukung potensi SDM anak-anak negeri yang nyatanya mumpuni (prestasi internasional, 
jawara antar bangsa dalam bidang sains). Pastilah Indonesia yang mandiri dan bermartabat akan 
segera terwujud. Namun benarkah demikian? Semua terkembali kepada kita masing-masing yang 
membaca artikel ini. Wallahu a’lam. 
 

* * * 
 

Dalam makalah yang singkat ini, penulis hanya memaparkan ide besar berupa “internalisasi adab 
dalam pendidikan” (setelah pendidikan berkarakter me

sebagai respon atas per
sar po

mendiskusikan, merumuskan, menerapkan, menjaga, mengontrol dan mengevaluasi “adab” dalam 
sistem pendidikan dan peserta didik kita. Perincian detil semua itu tidaklah cukup dibahas pada 
akalah singkat ini, perlu media dan waktu yang sangat panjang, bahkan (mungkin) usia kita tidaklah

mencukupi untuk menuntaskan ide besar tersebut. Namun minimal kita sudah memulainya, dari adab, 
menuju keadaban, hingga bermuara pada sebuah peradaban yang kita idamkan. 

Ganbatte kudasai... (mohon persembahkan yang terbaik dari diri kita) ☺ 


