
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan 

Indonesia memiliki keunikan dan ciri khas di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini 

termasuk keberagaman kebudayaan yang dimiliki misalnya saja suku atau 

masyarakat adatnya dan berbagai keyakinan yang dianutnya. Berdasarkan 

penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia melalui Sensus Penduduk (SP) 

tahun 2010 mengenai Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut. 

Penduduk Indonesia yang menganut ajaran Islam 207.176.162 Penduduk, Kristen 

16.528.513 Penduduk, Katolik 6.907.873 Penduduk, Hindu 4.012.116 Penduduk, 

Budha 1.703.254 Penduduk , Khong Hu Chu 117.091 Penduduk, Lainnya 299.617 

Penduduk, Tidak Terjawab 139.582 Penduduk, Tidak ditanyakan 757.118 

Penduduk (BPS Indonesia, 2010).  

Karena masalah agama merupakan salah satu masalah yang sensitif, 

beberapa responden tidak memberikan jawaban secara tegas bahwa mereka 

penganut kepercayaan. Berdasarkan Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa (YME) dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan 

Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan  terdapat 101 Organisasi, 43 Paguyuban, 6 Perguruan, dan 1 

Kekadangan yang telah mendaftarkan diri dan didata oleh Direktorat Jenderal 

Kebudayaan Republik Indonesia (Tradisi, 2017). Sedulur Sikep atau masyarakat 

Samin/wong sikep/wong samin menjadi salah satu penganut agama lokal dan 

minoritas yang masih menjaga eksistensi dan kebudayaannya di Jawa Tengah. 

Sedulur Sikep merupakan masyarakat yang meyakini ajaran Agama Adam. Ajaran 

ini bersumber dari Samin Surosentiko (1859-1914) sebutan lainnya yaitu Raden 

Kohar. Samin Surosentiko mulai menyebarkan ajarannya pada usia 31 tahun yakni 

pada tahun 1890 kepada orang-orang di desanya (Lestari dan Sri, 2017:2).  
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Menurut Alamsyah dalam Amelia Fauzia (2019) Secara umum beberapa 

ajaran dan kearifan lokal (Local Wisdom) yang dianut Sedulur Sikep yaitu 

pembatasan pendidikan, pernikahan yang mengharuskan mencari pasangan dari 

lingkungan yang sama, memiliki prinsip hidup seger-waras (Sehat), rukun, becik 

apik sak rinane-sak wengine (berbuat baik dalam siang dan malam) serta memiliki 

pantangan hidup seperti tidak colong (mencuri), tidak bedok (menuduh), tidak 

pethil (mengambil barang), srei (dengki/iri hati). Ajaran-ajaran ini digaungkan 

oleh Wong Sikep sebagai pedoman hidup, setiap ajaran memiliki makna tersendiri 

bagi Wong Sikep, masih banyak ajaran lainnya yang dijadikan pedoman hidup 

masyarakat Sedulur Sikep (Fauzia et al., 2019:229).  

Salah satu contoh yaitu, Sedulur Sikep dilarang bersekolah di sekolah 

formal. Adanya pembatasan pendidikan ini menurut Sedulur Sikep memiliki 

maksud tersendiri. Mereka memiliki pedoman hidup bahwa kepandaian yang 

didapatkan dari sekolah hanya akan digunakan untuk mengakali diri sendiri dan 

kaumnya. Pedoman hidup ini sudah ada sejak zaman leluhur mereka pada masa 

penjajahan Belanda dan masih dilanggengkan. Penolakan terhadap dunia 

pendidikan membuat Wong Sikep dikenal tidak berpendidikan. Sedulur Sikep 

juga beranggapan ketika anak mereka disekolahkan dan menjadi pintar nanti 

dikemudian hari ada keinginan untuk bekerja di luar petani, seperti menjadi guru, 

pengusaha dan lainnya dimana nanti akan menggerus dan meninggalkan budaya 

Sedulur Sikep (Fitriyah, 2015:354).  

Adanya perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi menyebabkan 

adanya  perubahan pada masyarakat Sedulur Sikep. Beberapa masyarakat Sedulur 

Sikep sudah menerima dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. 

Larangan untuk bersekolah di sekolah formal sudah  tidak menjadi pedoman 

hidup bagi sebagian masyarakat Sedulur Sikep.  Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan tahun 2015 masyarakat Sedulur Sikep yang berada di Klopoduwur, 

Blora sudah beragama Islam, tidak seperti dahulu yang masih menganut agama 

Adam. Perkembangan pendidikan sebagian besar orang tua didominasi lulusan 

SD, sedangkan kalangan pemuda diantara mereka sudah lulus SMP, serta SMA 
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walaupun tidak banyak. Diantara mereka juga dapat ditemui tiga (3) warga yang 

telah menempuh S1. Dua diantara mereka bekerja di luar kota, sedangkan satu 

bekerja di Kabupaten Blora sebagai guru PNS di salah satu SMP. Riwayat 

pendidikan bagi beberapa masyarakat Sedulur Sikep di Klopoduwur, Blora cukup 

menunjukkan perhatian Wong Sikep terhadap pendidikan formal meskipun belum 

seberapa karena mayoritas hanya menuntut hingga SMP dan SMA saja (Rizqi & 

Hartati, 2015).  

Selain itu, penelitian yang dilakukan Ubbadul Adzkiya’ mengenai 

Pemenuhan Pendidikan Keagamaan Bagi Penghayat Kepercayaan Wong Sikep di 

Kudus terdapat perkembangan bahwa bagi penghayat kepercayaan dapat memilih 

untuk selalu berada di kelas atau luar kelas selama pelajaran agama berlangsung. 

Dalam hal ini, pihak sekolah belum bisa memfasilitasi anak didik untuk 

pemenuhan ajaran keagamaan sesuai keyakinan Wong Sikep, anak-anak Wong 

Sikep (Desa Larekrejo RT2 RW1) yang bersekolah di pendidikan formal dilayani 

dengan pendidikan pelajaran agama Islam (Adzkiya, 2015). Kemudian, penelitian 

yang dilakukan oleh Irzum Farihah & Affina Izzati  pada masyarakat Sedulur 

Sikep di Kudus bahwa proses belajar mengajar di SD 3 Kaliyoso tidak pernah 

memperbedakan tingkatan sosial maupun agama yang dipeluk. Tetapi, 

berdasarkan kesaksian salah seorang warga terdapat diskriminasi antara pemeluk 

Islam dan peserta didik Sedulur Sikep terkhusus pada pembelajaran agama. 

Mayoritas siswa yang beragama Islam mendapatkan fasilitas sedangkan peserta 

didik Sedulur Sikep tidak mendapatkan fasilitas pembelajaran yang berkaitan 

dengan kepercayaan (Farihah & Izzati, 2016:72).  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak: (a). 

Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

diajarkan oleh pendidik yang seagama. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang 

Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan 

Pendidikan Pasal 1 ayat (1) yaitu “Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap 
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Tuhan Yang Maha Esa adalah Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa yang diberikan kepada peserta didik Penghayat Kepercayaan 

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 

merupakan salah satu payung hukum yang diterbitkan untuk melayani peserta 

didik Penghayat Kepercayaan. Meskipun sudah ada jaminan hukum bagi warga 

Negara dalam mendapatkan layanan yang layak dalam pendidikan, namun realitas 

di lapangan menunjukkan gejala sebaliknya.   

Adanya perbedaan dalam mendapatkan hak-hak dan belum terpenuhinya 

hak layanan pendidikan kepercayaan bagi peserta didik yang berasal dari 

masyarakat Sedulur Sikep tentu tidak sejalan dengan peraturan yang ada.  

Walaupun telah mendapatkan pendidikan secara umum, namun tidak dengan 

pendidikan kepercayaan bagi penganut kepercayaan. Berikut hasil laporan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Wahid Foundation (WI) terkait Kemerdekaan 

beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia pada tahun 2019 (Tim Wahid 

Foundation, 2020:39). 

Gambar 1.1 Bentuk Pelanggaran KBB di Indonesia 

 

 Sumber: Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2019 Wahid 

Foundation (2020). 

Sedulur Sikep di Undaan, Kudus menjadi salah satu contoh yang 

mendapatkan perbedaan perlakuan di dalam pendidikan formal, seperti yang 
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dijelaskan dalam penelitian bahwa anak didik penganut ajaran Samin tidak 

mendapatkan pembelahjaran dan fasilitas pendidikan kepercayaan 

(Farihah&Izzati, 2016:72). Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus merupakan 

salah satu wilayah penyebaran ajaran Samin yang bersumber dari Ki Samin di 

Randublatung. Dalam perkembangannya, di wilayah Undaan Kudus, terdapat 56 

KK atau sekitar 200 jiwa penganut ajaran Samin yang masih eksis dan 

berkembang (Fitriyah, 2015:55). 

 Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat hal yang 

menjadi perhatian oleh penulis, yakni mengenai pemenuhan pelayanan pendidikan 

kepercayaan bagi masyarakat Sedulur Sikep di Kudus yang akan menjadi objek 

penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada refleksi prinsip-prinsip human 

governance dalam pemenuhan pelayanan pendidikan kepercayaan bagi peserta 

didik Sedulur Sikep di Undaan, Kudus. Nasahsh (2010) menjelaskan bahwa 

Paradigma Human Governance ini menekankan pada nilai-nilai, norma serta 

pengetahuan sesuai karakteristik Good Governance dengan menekankan aspek 

pemerintahan yang demokratis berlandaskan pada penghargaan hak asasi manusia 

serta pemenuhan kebutuhan warga negaranya (Yuliani, 2013:5). Penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terkait  Human Governance dalam Pemenuhan 

Pelayanan Pendidikan Kepercayaan bagi masyarakat Sedulur Sikep di Kudus, 

Jawa Tengah, peneliti akan menggunakan prinsip-prinsip human governance 

yakni Pendidikan bagi Warga Negara, Kesamaan dan Kebebasan, Partisipasi dan 

Akuntabilitas Sosial untuk melihat bagaimana pemenuhan pelayanan pendidikan 

kepercayaan bagi peserta didik Sedulur Sikep di sekolah formal.  

Melalui prinsip pendidikan bagi warga negara berusaha untuk melihat 

bagaimana kondisi pendidikan yang diterima peserta didik Sedulur Sikep, 

kemudian lewat prinsip kesamaan dan kebebasan dapat melihat bagaimana 

pemenuhan hak-hak peserta didik dalam lingkungan kemasyarakatan dan 

lingkungan sekolah, lalu pada prinsip partisipasi dapat melihat bagaimana 

keterlibatan tiap-tiap pihak dalam berkolaborasi untuk memenuhi pendidikan 

kepercayaan, yang terakhir pada prinsip Akuntabilitas Sosial  berusaha untuk 
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melihat bagaimana pertanggungjawaban sosial pejabat publik dalam hal ini Dinas 

Pendidikan yang bertanggung jawab atas urusan pendidikan di daerah dan pihak 

sekolah yang mengurusi langsung dan bertatap muka dengan para peserta didik 

dalam memberikan pendidikan. Setiap prinsip menggambarkan berbagai sudut 

pandang pada masing-masing aspek untuk melihat bagaimana pemenuhan 

pelayanan pendidikan kepercayaan bagi peserta didik Sedulur Sikep.  

Pentingnya dilakukan penelitian ini dalam ranah Administrasi Publik 

yakni karena menjadi salah satu disiplin ilmu yang berusaha untuk menanggapi 

permasalahan yang ada di masyarakat. Pendidikan sebagai salah satu pelayanan 

publik dasar yang menjadi wewenang bagi administrator publik untuk 

mengurusnya. Sedulur Sikep sebagai salah satu warga negara Indonesia juga 

berhak untuk mendapatkan pendidikan keagamaan yang juga didapatkan peserta 

didik penganut agama lain. Melalui penelitian ini, peneliti berharap hasil 

penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi pengambil kebijakan untuk 

pengambilan keputusan dalam permasalahan terkait pemenuhan pelayanan 

pendidikan kepercayaan. Dengan demikian administrasi dituntut harus mampu 

memenuhi kebutuhan bagi warga negaranya, sehingga administrasi publik lebih 

reliable untuk dapat diandalkan warga negaranya (Thoha, 2008:167). 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi permasalahan yang 

akan diteliti, yaitu penulis akan membahas mengenai Pemenuhan Pelayanan 

Pendidikan Kepercayaan Bagi Penghayat Kepercayaan Wong Sikep Samin Di 

Kudus Jawa Tengah: Kajian Dari Perspektif Human Governance. Adapun 

rumusan masalahnya yaitu:  

- Bagaimana pemenuhan pelayanan pendidikan kepercayaan bagi 

masyarakat Sedulur Sikep di Kudus Jawa Tengah menggunakan 

perspektif Human Governance? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengkaji penerapan Prinsip-prinsip Human Governance 

dalam pemenuhan pelayanan pendidikan kepercayaan bagi 

masyarakat Sedulur Sikep di Kudus Jawa Tengah. 

2. Untuk mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip Human 

Governance dengan kendala dalam pemenuhan pelayanan 

pendidikan kepercayaan bagi masyarakat Sedulur Sikep di Kudus 

Jawa Tengah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritiss 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

tambahan untuk memperkaya konsep dan teori terhadap ilmu 

pengetahuan karena adanya pembaharuan-pembaharuan yang 

dilakukan oleh penliti. 

2. Manfaat Akademik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi pembuatan 

kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan 

kepercayaan bagi penghayat kepercayaan di Indonesia. 

 

 

 

  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


