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Nilai-Nilai Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
dan Strategi Pemanfaatannya. 

 

Semarang, 26 Oktober 2016 
 

(Hertoto Basuki) 

 
 

Rahayu, 
 

Indonesia adalah negara yang plural, terdiri dari banyak suku, ras, bahasa 
daerah, agama, sistem kepercayaan, kultur, subkultur, dan sebagainya. Kesadaran 
akan hal tersebut telah disadari yang kemudian para pemuda pada tahun 1928 
merasa senasib dan sepenanggungan; mereka merasa sebangsa dan setanah air, 
maka mereka sepakat mendeklarasikan satu bahasa, Bahasa Indonesia (Bahasa 
Melayu yang sudah disempurnakan dan dipakai di seluruh Nusantara sebagai 
bahasa dagang) sebagai bahasa persatuan.  

Dari bahasa persatuan menjadi pendorong gerakan kebebasan yang 17 
tahun kemudian memproklamirkan NKRI 1945 dengan menggunakan kembali 
simbol-simbol Nusantara (Majapahit) yaitu Panji-panji Gula Kelapa yang menjadi 
bendera Merah Putih sebagai bendera negara serta persatuan bangsa dalam 
Bhineka Tunggal Ika yang sejak 500 tahun yang lalu tidak difungsikan oleh 
kerajaan-kerajaan sesudahnya dan dengan cerdas pula para bapak pendiri bangsa 
kita pun menyadari selain satu bahasa, perlu satu pondasi filosofi Nusantara maka 
melalui debat dan gagasan beliau-beliau lahirlah Pancasila, sebuah sistem filsafat 
yang sekiranya dapat menjembatani segala keanekaragaman agama, kepercayaan, 
kultur, subkultur tersebut, sistem filsafat yang sebenarnya sudah berurat-berakar 
dalam hati sanubari, adat-istiadat, dan kebudayaan masyarakat di Nusantara, 
sistem tersebut adalah landasan ideologie serta manifestasi kemanusiaan 
Indonesia. 

Dari landasan filosofi tersebut dapat disimpulkan pemahaman dan toleransi 
dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sbb :  

1. NKRI adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
2. Negara memberikan jaminan kebebasan kepada warga negara untuk 

memeluk salah satu agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan 
masing-masing. 

3. Kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama kita atau 
memaksa seseorang pindah dari satu agama ke agama yang lain. 

4. Dalam hal ibadah negara memberikan jaminan seluas-luasnya kepada 
semua umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan 
masing-masing. 

 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa jelas adalah sublimasi dari berbagai sistem 
kepercayaan Ketuhanan yang dianut di Nusantara ini baik dari agama-agama besar 
pendatang maupun sistem kepercayaan yang tersebar dalam satuan-satuan etnik 
warga Indonesia yang berada diseluruh Nusantara. 
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Dalam kearifan Nusantara mulai ditingkat lokal tentu terdapat pitutur luhur 
sebagai pembentuk karakter bahwa manusia harus ikut membangun Memayu – 
Hayuning – Bawana untuk kelanjutan hidup di bumi ini dari generasi ke generasi. 

Karakter dalam pengertian ini, adalah keseluruhan potensi dan keaktifan 
jiwa setiap individu yang tumbuh dari dasar budi pekerti dengan lebih menekankan 
pada perasaan, kemauan dan perilaku yang dikendalikan oleh kemampuan diri 
untuk selalu menilai diri dan menempatkan diri pada keseimbangan atau 
keselarasan sebagai personalitas pribadi berbudi pekerti luhur. 

Karakter masyarakat Nusantara, pada dasarnya dibentuk dalam konteks 
sejarah dan mempunyai daya tahan dalam jangkauan masa yang panjang untuk 
mencorakkan identitas masyarakat nasionalis (Keindonesiaan) yang sampai saat ini 
perwujudannya selalu diperjuangkan dan dipertahankan. Karakter bangsa menjadi 
wadah integrasi nasional melalui internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai budi luhur 
dan proses penilaian kepercayaan dalam berbangsa dan bernegara. 

Budi pekerti menjadi ajaran hidup dalam tatanan sosial Masyarakat 
Nusantara dan merupakan pancaran dari adanya integrasi proses nilai dan 
penilaian yang tertanam pada setiap individu. Hal ini menunjukkan manfaat dan 
fungsi budi pekerti di setiap bentuk tata sosial ditengah masyarakat Indonesia. 
Ajaran hidup berbudi-pekerti menjadi pengejawantahan untuk mengisi kekurangan 
di setiap lingkungan,  atau  bentuk kebersamaan sosial dalam gotong royong di 
kehidupan masyarakat yang jadi contoh nyata. Demikian pula budi pekerti telah 
menjadi bagian internalisasi penganut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. 

Menjadi kenyataan dalam tata kehidupan bahwa proses pendidikan budi 
pekerti yang berperan menjadi bekal jati diri yang tak ternilai harganya, dalam 
membangun kemajemukan ditengah kehidupan bermasyarakat yang benar dan 
rahayu. 

Masyarakat Nusantara yang majemuk telah menunjukkan identitasnya sejak 
gerakan Budi Oetomo 20 Mei Tahun 1908, yang kemudian dikenal dengan  
Kebangkitan Nasional,  lebih dari 100 tahun yang lalu. Meski lebih dari satu abad, 
eksistensi kebersamaan dalam kemajemukan  tersebut terasa hingga hari ini, serta 
menunjukkan peran aktif Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Peran tersebut dibutuhkan untuk tetap menjaga nilai-nilai moral, etika, 
berbangsa dan bernegara yang terkadang kurang diperhatikan, serta untuk 
menggali, menumbuh-kembangkan serta melestarikan warisan budaya dan budaya 
spiritual Nusantara yang merupakan esensi jati diri yang berakar dari budaya lokal 
dan teruntai menjadi budaya nasional yang berbudi luhur, demi terwujudnya 
keragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila menuju kejayaan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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 Konstitusi Negara : 
- UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 ; 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu 

- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 – 22 Maret 1973 yang dikukuhkan 
kembali oleh,  

- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan 
Negara; 
Pengakuan Aliran Kebatinan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa Tetapi Bukan Merupakan Agama. 

- Keputusan Presiden No. 27 tahun 1978 tentang Pembentukan Direktorat 
“Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” 

 
- Landasan Yuridis 

1. UUD No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
Sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan. 

2. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 
No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

3. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan 
Tatacara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil 

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan 
dan Pariwisata No. 43 Tahun 2009 dan No. 41 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 77 Tahun 2013 
tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dan Lembaga Adat 

 
 

Kongres Nasional 
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan 
Tradisi pada Tanggal 25 – 28 September 2012 di Surabaya. 
Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat 
Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
Catatan Singkat Pembentukan MLKI 

Pada tanggal 25-28 November 2012 telah dilaksanakan Kongres 
Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat 
dan Tradisi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat 
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Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Kongres dihadiri sebanyak 750 orang peserta yang terdiri dari 
Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas 
Adat dan Tradisi dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi di Indonesia. Salah 
satu rekomendasi peserta Kongres adalah pembentukan wadah tunggal 
bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 
Komunitas Kepercayaan Adat. 

Maka dalam rangka melaksanakan rekomendasi tersebut, 
kemudian pada tanggal 24-27 September 2013, Direktorat Pembinaan 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melaksanakan Tindak 
Lanjut Kongres untuk pembentukan wadah tunggal kepercayaan, 
sehingga dibentuk Tim Persiapan Pembentukan Wadah Nasional 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Dan Pada tanggal 13 Oktober 2014 dalam pembukaan Sarasehan 
Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Keraton 
Ngayogjakarta, sekaligus di deklarasikan Wadah Nasional Kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diberi nama Majelis Luhur 
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilanjutkan 
Pelantikan Dewan Musyawarah Pusat oleh Wakil Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, Ibu Prof. Wiendu Nuryanti, PhD. 

 
Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa  
- Keputusan : Hasil Kongres Pengahayat Kepercayaan terhadap   

Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi di 
Surabaya tanggal 25 November 2012. 

- Akta Notaris : No. 01 Tanggal 08 September 2014 
(Notaris Indah Setyaningsih) 

- Keputusan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Nomor AHU-00554.60.10.2014 tentang Pengesahan 
Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Luhur 
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

 
 

Kelembagaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa; 

 Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) tahun 1955 kemudian 
menjadi, 

 Sekretariat kerjasama Kepercayaan kebatinan, kerohanian, kejiwaan 
(SKK) tahun 1970. 

 Ketetapan MPR tahun 1973 Aliran Kepercayaan menjadi “Kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. 

 Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
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 Melalui Musyawarah Nasional III tahun 1979 SKK diubah menjadi 
Humpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
(HPK). 

 Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (BKOK). 
 Forum Komunitas Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (disyahkan 
tahun 2014) 

 
 
 

 Permasalahan; 
 

1. Pemasalahan Internal 
- Tidak adanya regenerasi dalam organisasi kepercayaan. 
- Minimnya pembinaan yang dilakukan oleh pengurus/sesepuh organisasi 

kepercayaan terhadap anggotanya. 
- Manajemen organisasi kepercayaan umumnya belum tertata dengan baik. 
- Kurangnya pengenalan nilai-nilai ajaran kepercayaan terhadap Tuhan 

YME kepada masyarakat luas. 
 

2. Permasalahan Eksternal 
- Pemenuhan hak-hak sipil Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa belum dilayani dengan optimal. 
- Sebagian besar petugas pada instansi yang melayani Penghayat 

Kepercayaan belum memahami peraturan yang ada. 
- Seringnya pergantian pejabat yang menangani kebudayaan. 
- Sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami dan bertoleransi 

dengan keberadaan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa. 

 
        (Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi) 

 
3. Permasalahan umum 

- Kurangnya kebersamaan dalam pemahaman berorganisasi diantara 
penghayat. 

- Masih adanya eksklusifisme diantara penghayat. 
- Masih ada perbedaan diatara penghayat dalam cara pandang hubungan 

antar agama, penghayat dan peraturan negara tentang perlunya 
kemajemukan. 

- Masih minimnya penggalian dan pengembangan serta pengkajian nilai-
nilai luhur spiritual. 

- Kurangnya Image Building/ pencitraan Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa sehingga ada stigmatisasi masyarakat. 
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 Nilai-Nilai Luhur 
       dalam Membangun Manusia Seutuhnya    

 

Pitutur luhur dalam memayu hayu yang turun temurun itu muncul dari 
kecerdasan spiritual manusia religius yang terbangun dalam kesadaran sebagai 
hamba Tuhan, hubungan manusia dengan Sang Pencipta adalah dorongan getaran 
gema spiritual pribadi yang menjadi keyakinan dan kepercayaan yang diwujudkan 
dalam sujud dan manembah yang hanya tertuju kepada Yang Satu yaitu Tuhan 
Yang Maha Esa, bahkan dengan tekad meniti sangkan paraning dumadi, seperti 
yang dilakukan dalam metode pada kebanyakan masyarakat penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Pemahaman sangkan paraning dumadi merupakan pengertian dan 
keyakinan yang menjadi tujuan bagi manusia religius masyarakat di Nusantara ini 
(walaupun dalam banyak bahasa yang berbeda). Menempuh jalan sangkan paran 
tersebut diperlukan sikap awal untuk sadar sebagai manusia utuh dan dengan 
keyakinan apabila martabat spiritual pribadinya mendukung akan mencapai Margi 
Rahayu dalam proses Kemanunggalan Pribadi dengan Tuhan sesuai kemampuan 
dan martabat yang dicapainya. Pembangunan manusia seutuhnya adalah 
pendidikan yang diberikan dari nilai-nilai luhur tersebut yang sejak usia dini 
diajarkan, dilatih dan diteladankan dalam keluarganya. 

Penghayat Ketuhanan Yang Maha Esa melaksanakan penghayatannya  
dengan kondisi kesadaran utuh dalam sikap spiritual yang berunsurkan tuntunan 
luhur dalam laku, hukum, dan ilmu suci, yang dihayati dengan hati nurani 
dalam kesadaran total dan keyakinan bulat terhadap Tuhan YME, dengan membina 
keteguhan tekad dan kewaspadaan batin dalam dayanya Budi,  serta 
menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihan jiwa dan 
kedewasaan rohani, demi mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di 
dunia, serta dialam yang kekal. 

Yang disebut dengan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa adalah penganut yang melaksanakan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa dengan kesadaran batin, jiwa serta rohani dan aplikasi kehidupan dalam 
budaya spiritual yang merupakan warisan adi luhung yang turun temurun 
membangun sikap budi luhur dari generasi kegenerasi. 

Bisa dikatakan bahwa Budi luhur sendiri merupakan kesadaran manusia 
dalam upaya menuju kebersihan dan kemuliaan hati. Budi dalam pemahaman dan 
kesaksian Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah 
kesadaran tertinggi manusia dan merupakan cahaya Ketuhanan yang bisa 
memberikan enlightenment pepadhang dalam laku kehidupan vertikal menuju 
“sangkan paran” dan pada kehidupan horizontal dengan sikap moral sehari-hari 
dalam etika dan estetika, yang akan berkembang sebagai dasar dari segala 
kehidupan kebudayaan manusia. 

Sedangkan pengertian luhur adalah sikap mental dan nilai yang 
mengandung kesadaran moral seperti taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta 
pada kebenaran, mempunyai kesadaran sosial, mengutamakan kepentingan 
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umum, terutama menepati kewajiban sebagai warga Negara dalam kesadaran 
berbangsa dan bernegara. 

 
 

Karakter  Penghayat 

Kesadaran sebagai manusia seutuhnya dalam menjalankan penghayatan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kesadaran kejiwaan/ kerohanian yang 
sangat bermanfaat dalam melakukan kehidupan sebagai masyarakat Indonesia 
untuk ikut berperan dalam pembangunan masyarakat yang berbudi pekerti adil, 
beradab, sejahtera, menyongsong keterbukaan tata masyarakat dunia. 

 
Dalam laku hidup keseharian pribadi Penghayat  Kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa mempunyai sikap sbb : 

1. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan atas KehendakNya 
kepada yang DiciptaNya. 
o Keyakinan tersebut akan makin meningkat sebagai hasil kesaksian dalam 

proses diri mendekat kepadaNya. Pengalaman spiritual dan kesaksian 
terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa inilah yang meningkatkan martabat 
kesucian yang nilainya berkembang dalam perilaku hidup ke arah Sangkan 
Paran.  

2. Kesanggupan untuk Manembah KepadaNya. 
o Pengakuan dan keyakinan merupakan  hasil kesaksian dan pengalaman 

dalam penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran dalam 
penghayatan itu akan menumbuhkan adanya  pengakuan terus menerus 
pada diri manusia dalam manembah terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  

3. Membina Diri Pribadi ke arah Kesucian, Moral dan Budi Luhur. 
o Membina dan menjaga kesehatan jasmani dan kesucian rohani serta 

ketentraman hati sehingga ucapan dan perbuatan serba jujur, tidak 
terdorong nafsu, bermoral, mengutamakan budi pekerti luhur.  

4. Mewujudkan Persaudaraan antar sesama atas dasar Cinta Kasih. 
o Mewujudkan ikatan persaudaraan dan kerukunan antara semua umat 

manusia dan semua golongan berdasarkan cinta-kasih untuk membangun 
masyarakat religius dengan tujuan mulia. 

5. Memenuhi Kewajiban-kewajiban Sosial, Nasional, dan Kemanusiaan. 
o Sanggup berbuat benar, dalam semangat kebangsaan tidak mementingkan 

diri sendiri dan tunduk kepada Undang-Undang Negara serta menghormati 
sesama manusia, tidak mencela faham dan pengetahuan orang lain, 
berdasarkan rasa cinta kasih berusaha merangkul semua golongan, para 
Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para pemeluk 
Agama bersama-sama menuju tujuan yang Satu 
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6. Menambah Pengetahuan dan Pengalaman Lahir Batin.  
o Mempunyai integritas, toleran, tidak fanatik, dengan sikap tersebut selalu 

membuka wawasan spiritual dan menambah pengalaman dalam usaha 
mencapai kebenaran yang bermanfaat bagi pribadi dan masyarakat umum. 

 
Sehingga mewujudkan karakter yang ditetapkan pemerintah yakni sifat 

religius, kejujuran, mempunyai toleransi, kemandirian, kreatif, kerja keras, disiplin, 
semangat kebangsaan, demokratis, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta 
damai, bersahabat, peduli sosial, peduli lingkungan, gemar membaca dan 
tanggung jawab. 

 

 
 
Martabat Spiritual dalam Nilai-Nilai Luhur  

 
Seperti penjelasan sebelumnya bahwa kecerdasan spiritual akan mengantar 

pribadi seorang Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam 
kedewasaan spiritual yang prosesnya bertahap, kondisi ini dapat dirasakan, 
disaksikan dalam pengalaman-pengalaman spiritualnya dengan sistem kesadaran 
yang berkembang sebagai evolusi kemanusiaan yang bertingkat sesuai capaian 
martabat spiritualnya. 

Perkembangan evolusi kemanusiaan menuju kedewasaan spiritual dengan 
mesu Budi ini mengalami proses bertahap dalam waktu yang relatif panjang dan 
akan menjumpai pengalaman-pengalaman spiritual yang harus diwaspadai dengan 
mawas diri yang cerdas dan teliti dengan kesadaran membangun diri sebagai 
manusia utuh yang mampu memfungsikan pencerahan batin atas cipta, rasa dan 
karsa menuju penghayatan nilai-nilai hidup yang bersifat kosmis dan universal, 
dengan ketekunan dalam ketulusan manembah kepada Tuhan Yang Maha Esa 
evolusi kemanusiaan ini akan selalu berkembang sesuai kemampuan peningkatan 
martabat spiritualnya dalam kadar Kemanunggalan dengan Gustinya atau 
Manunggal dalam hukum Tuntunan Tuhan Yang Maha Esa sesuai kemampuan 
dirinya. 
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Setelah bertemu dan berinteraksi dengan berbagai pakar masyarakat 
penghayat, saya mencoba menarik kesamaan dalam substansi apa yang terjadi 
pada pengembangan diri pribadi-pribadi yang menekuni Pencerahan Batin dalam 
Meniti Sangkan Paran mendekatkan diri manembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
proses tersebut dalam capaian martabat spiritualnya dengan kesadaran manusia 
utuh dalam menempuh laku-hukum-ilmu yang akan terproses pada setiap pribadi 
dari keyakinan apapun ternyata secara bertahap mempunyai urutan tahapan yang 
hampir sama walaupun masing-masing mempunyai perbedaan dalam istilah, 
terminologi, ritual dalam penghayatan dan sebagainya. 

Berangkat dari mulainya meniti laku kearah sangkan paran dalam mesu 
budi melakukan penghayatan dengan mengendalikan hawa nafsu secara bertahap 
dalam Nggayuh Kasantikan akan menangkap serta merasakan getaran Budi dan 
akan menjumpai pengalaman-pengalaman spiritual yang memicu menjadi pribadi 
manusia religius yang semakin sadar akan fungsi hidup dalam kehidupan di dunia, 
menjadi manusia Wasesa manusia yang telah mandiri dan yakin akan kuasa-Nya, 
dan seiring kedewasaan pribadi secara bertahap akan mengalami peningkatan 
pemahaman spiritual yang secara bertahap pula masuk dalam pepadang atau 
pencerahan hukum tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dimana dengan kesadaran 
utuh akan menangkap kondisi cipta, rasa dan karsa yang menyatu dan berinteraksi 
terbimbing dalam dayanya Budi/ pencerahan batin. 

Proses pencerahan dalam realisasi diri ini akan melibatkan kebangkitan 
energi yang lembut (budi)  dan dengan sadar menyaksikan energi ini hidup, 
sehingga meliputi energi individu yang halus yaitu energi spiritual, setelah 
peristiwa ini terjadi, orang tersebut tidak lagi terisolasi dari alam semesta disekitar 
mereka atau terjebak di dalam kepala mereka sendiri tetapi terjadi bagian yang 
terhubung dari micro cosmos ke cosmos yang lebih besar (macro cosmos), atau 
terjadi suasana harmoni antara jagad jilik dan jagad gedhe, dimana kondisi 
tersebut semakin mendorong rasa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dengan ketulusan yang semakin meningkat, seiring kedewasaan emosional dalam 
kebersihan hati, peningkatan pribadi dalam mawas pandum hidup yang menjalar 
dalam tugas kemanusiaan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dalam sikap yang 
semakin tulus selalu menjaga diri dengan mengasah mingising Budi lantiping 
panggraito, mempunyai intregritas Hamisesa manusia yang mempunyai jiwa 
kepemimpinan dan sudah masuk dalam kedewasaan spiritual yang memadai. 
Suasana demikian selalu berada dalam pertemuan angan-angan luhur dengan rasa 
jati dalam pancaran/dayanya Budi yang membangkitkan energi spiritual  yang 
lebih besar, pencerahan dalam tugas kebersamaan yang harus disadari bahwa 
hukum Tuhan harus dapat dipersaksikan dalam logika, etika, estetika dan hati 
nurani. 

Pencerahan ini tidak mengenal batas-batas Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa, agama, budaya, ras, usia atau gender. Ini adalah sesuatu energi 
spiritual bagi setiap jiwa individu yang mencapai rasa jati untuk diri mereka sendiri 
dan setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk hidup dalam mencapai 
keseimbangan, untuk bisa menikmati kebahagiaan dan kedamaian, untuk memiliki 
pemahaman spiritual untuk diri mereka sendiri dan menjadi kepribadian Hamisesa. 
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Kebangkitan energi spiritual menghubungkan kita dengan Budi yang merupakan 
sumber dari segala sesuatu yang terlihat dan tak terlihat serta penuh dengan 
pengetahuan murni.  

Setelah pengalaman spiritual dalam pencerahan terjadi kesempatan bagi 
mereka yang ingin menjelajahi dunia baru dalam spiritual yang lebih terbuka bagi 
mereka, dengan terus melakukan program meditasi untuk meningkatkan dan 
mendorong kekuatan pembersihan diri dengan memfungsikan energi ini pada 
sistem kesadaran yang lebih halus. 

Seiring waktu latihan meditasi menghasilkan kedewasaan emosional dan 
pemahaman spiritual yang mendalam yang masing-masing memberikan dan 
menghantar kita dalam kondisi Wicaksana dalam kecerdasan spiritual, 
kemampuan untuk mempertahankan tingkat kontrol yang luar biasa atas kemajuan 
kehidupan kita dalam segala hal, untuk selanjutnya hanya pasrah berserah diri 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nyadong lumunturing wahyu jatmiko untuk pribadi 
dan sesama umat dalam Memayu Hayuning Bawana.  

Beberapa pakar penghayat pada peningkatan proses tataran spiritualnya 
sering berbicara tentang perasaan kesatuan dengan Tuhan dan Alam, bahkan 
terkadang masuk dalam suwung kang hamengku hono, mamasuki ruang kosong 
dalam kesadaran manembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang meningkat pada 
penyerahan diri total dalam menyatu dengan kuasa Tuhan Yang Maha Esa yang 
tak terbatas, dengan kedewasaan emosional akan muncul super kesadaran dan 
pengetahuan intuitif, pribadi yang lebur dalam hilangnya ruang dan waktu, masuk 
pada kebahagiaan luar biasa, manunggal dalam hukum Tuhan YME sebagai 
manifestasi paling nyata dari penghayatan dalam meditasi rutin mereka.  

Capaian martabat spiritual sesesorang dalam Manajemen Manunggaling 
Kawulo Gusti akan membentuk karakter dan integritas pribadi, integritas tersebut 
akan berkembang sesuai kedewasaan martabat pribadi dalam kesadaran 
manusia yang utuh sesuai peran dan fungsinya, ada beberapa jenjang 
kedewasaan martabat sebagai berikut : 

1. Manusia telah mandiri mengenal dan mampu memfungsikan getaran 
spiritualnya dan percaya serta mempunyai keyakinan atas kuasa Tuhan YME 
yang dapat menerima keadaan dengan ikhlas dan tidak pernah ragu-ragu 
(wasesa=pribadi yang tegar), dapat mawas diri dan bersikap Memayu Hayu 
Diri Berbudi Pekerti. 

 
2. Manusia yang sudah berkepribadian mantap mempunyai jiwa kepemimpinan 

dalam keyakinan spiritual, apapun beban kehidupan, hambatan yang muncul 
maupun badai yang datang, yakin akan teratasi dan akan kembali seperti 
semula dalam keteguhan kejiwaan (hamisesa=menguasai diri), pribadi yang 
tepa selira dan selalu bisa menjadi pamong dilingkungannya dalam Memayu 
Hayu Sesama-Berbudi Pekerti Luhur. 

  
3. Manusia Panutan yang terbimbing oleh Budi sebagai pendamping (Nur Illahi) 

sempurna yang selalu bersikap arif bijaksana (wicaksana), pribadi yang 
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mempunyai kekuatan sebagai panutan yang baik di lingkungannya dalam 
Memayu Hayu Bawana/Budi Luhur. 

 
 
Manfaat Nilai-nilai Luhur Spiritual 
dalam : 

- Nilai-Nilai Luhur Menyongsong Globalisasi 
- Membangun Kualitas Manusia Indonesia 

 
 

 Nilai-Nilai Luhur Spiritual Menyongsong Globalisasi. 
 

 Segala wujud perilaku budaya spiritual yang hidup dan berkembang di 
masyarakat nusantara ini, berkembang secara turun temurun, diajarkan sejak 
dalam lingkungan keluarga dan menjadi karakter bangsa kokoh dan berguna bagi 
kelangsungan hidup bangsa dan negara.  

 

Karakter dalam pengertian ini, adalah keseluruhan potensi dan keaktifan 
jiwa setiap individu yang menentukan kelakukan dengan lebih menekankan pada 
kemauan, perasaan dan temperamen yang dikendalikan oleh kemampuan diri 
untuk selalu menilai diri dan menempatkan diri pada keseimbangan atau 
keselarasan sebagai personalisme atau kepribadian. 

 

 
Karakter Masyarakat Nusantara, pada dasarnya dibentuk dalam konteks 

sejarah dan mempunyai daya tahan dalam jangkauan masa yang panjang untuk 
mencorakkan identitas masyarakat nasionalis (Indonesia) yang keujudannya selalu 
diperjuangkan dan dipertahankan. Karakter bangsa menjadi wadah integrasi sosial 
melalui internalisasi dan sosialisasi dalam proses menumbuhkan dan 
mengorganisasi nilai-nilai dan proses penilaian kepercayaan dalam berbangsa dan 
bernegara. 
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 Nilai-nilai (moral) yang ditumbuhkembangkan dalam tataran kepercayaan 
Masyarakat Nusantara ini dapatlah dijadikan rujukan mengatasi masalah mal-
adjustment  atau kegagalan individu menyesuaikan diri dalam suasana kehidupan 
sosial, termasuk perubahan zaman dari waktu ke waktu terutama kenyataan 
globalisasi yang membutuhkan penyesuaian agar tidak larut dalam “Budaya 
Hibriditas” yang harus kita waspadai. 
 
  
 Membangun Kualitas Manusia Indonesia 

 
 Untuk itu sangat perlu memperhatikan Pendidikan Budi Luhur Kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan muatan kearifan lokal nusantara dengan 
tetap mengikuti dan memperhatikan perkembangan pendidikan global yang tidak 
mungkin kita hindari dengan memenuhi kualitas seperti contoh ; 

 
 

Pemenuhan empat unsur tersebut secara singkat dapat dijelaskan sbb : 
 

1. Kualitas Spiritual 
Kualitas Spiritual dibangun sesuai komitmen dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 
2 yang bermaksud mempersiapkan manusia-manusia religius Indonesia kedepan 
dengan pendidikan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME yang akan memenuhi 
pemahaman Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Kualitas Intelektual 
Kualitas Intelektual yang dibangun dalam pendidikan yang mengikuti peradaban 
perkembangan nasional – internasional yang mengantar manusia Indonesia dapat 
beradaptasi dengan keadaan lingkungan agar tetap survive, apabila tidak pasti akan 
tertinggal bahkan tersingkir dari rumahnya sendiri. 

3. Kualitas Sosial  
Kualitas Sosial terbangun dari budayanya sendiri, walaupun perkembangan budaya 
global dengan deras memasuki kehidupannya, sepanjang rasa cinta dalam pemahaman 
kearifan lokal dan kearifan nusantara tetap menjadi pandu sikap nasionalismenya. 
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4. Kualitas Berbangsa dan Bernegara   
Kualitas Berbangsa dan Bernegara dalam pemahaman wawasan kebangsaan sesuai 
design NKRI, filosofi bangsa Pancasila, komitmen (moral) pluralistik Bhineka Tunggal 
Ika dan payung kehidupan berbangsa dan bernegara UUD 1945 pasti membangun rasa 
“Handerbeni” negara dan bangsanya sendiri. 

Keempat kualitas tersebut mutlak menjadi pondasi penerapan aplikasi pendidikan & 
pembangunan “Moral Keindonesiaan” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara “Nation 
& Charakter Building”. 

Melihat penjelasan diatas jelas Nilai-nilai Luhur spiritual bangsa Nusantara 
ini sejak generasi ke generasi dengan pitutur luhur yang membangun karakter ini 
adalah kontribusi yang luar biasa dalam membentuk watak anak bangsa ini yang 
dengan jelas diberikan pada Pendidikan Informal dalam setiap keluarga 
penghayat maupun Pendidikan Non Formal pada organisasi, paguyuban, 
padepokan PKT yang bertujuan mengantar memayu hayu kemandirian seseorang 
yang akan dengan sadar menjadi manusia utuh yang akan selalu bersikap memayu 
hayu bawana terhadap masyarakat bangsa dan negara. 

Untuk Pendidikan Formal butuh peran para pakar (PKT) dan budaya serta 
seluruh stakeholder NKRI untuk menyiapkan diri sebagai pendidik serta penyuluh 
(PKT) dan budaya seperti yang tertuang dalam PERMENDIKBUD No. 27 tahun 
2016. 

 
  

PERMENDIKBUD NO. 27 TAHUN 2016 ; 

 
Pasal 1 ayat 6 : Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, dan sebutan lain 

yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Pasal 2 ayat 2 : Muatan Pendidikan Kepercayaan wajib memiliki Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, silabus, rencana 
pelaksanaan pembelajaran, buku teks pelajaran, dan Pendidik. 

 

Pasal 2 ayat 3 : Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Majelis Luhur 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan diajukan kepada Kementerian untuk ditetapkan. 

Dengan demikian perlu dipersiapkan tenaga Kependidikan yang 
berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar dan mempersiapkan muatan 
pendidikan (PKT) yang wajib mempunyai kompetensi inti dan kompetensi dasar, 
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silabus, rencana pembelajaran sesuai (Pasal 1 – 6, Pasal 2 – 2, Pasal 2 – 3) 
PERMENDIKBUD 27 tahun 2016 tentang Pendidikan Budi Pekerti Luhur yang 
nantinya akan menjadi pendidikan karakter anak bangsa yang akan mampu 
mengeliminir perubahan global yang akan memperkuat “Nation & Charakter 
Building”. 

 

Uraian diatas menggambarkan bangsa ini mempunyai modal dasar untuk 
mencapai karakter manusia seutuhnya.  Secara religio spiritual dan sosio kultural 
masyarakat berbudaya, budi luhur, Pancasilais merupakan Sumber Daya Manusia 
yang tangguh dan berkarakter nasionalis dalam berbangsa dan bernegara. 
Sayangnya modal dasar tersebut saat ini sering diabaikan, bahkan banyak elit 
bangsa yang tidak bersikap negarawan lagi. Elit bangsa  kurang mampu meraih 
sikap Wasesa, Hamisesa, apalagi Wicaksana. Sikap yang seharusnya 
dikembangkan adalah teladan untuk melakukan Sikap Ambangun Nagari dengan 
karakter bangsa yang berbudi luhur didalam membangun pribadi dalam 
Managemen Manunggaling Kawulo Gusti. 

 
 

 Strategi Percepatan Pengelolaan Pendidikan Budi Luhur 
(PKT) 

Sebagai kontributor pendidikan budi luhur bangsa dalam membangun 
Nation & Charakter Building sudah seharusnya menjadi kuwajiban bersama seluruh 
stakeholder untuk melakukan percepatan dalam menyiapkan segala sesuatunya, 
diantaranya : 

    Membangun Kompetensi SDM (PKT) ; 
Sudah menjadi tuntutan kenyamanan dan keamanan masyarakat bahwa 
masyarakat dan anak bangsa terutama harus mendapat informasi dan 
pelayanan yang profesional termasuk ajaran (PKT) harus disampaikan 
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oleh pemuka yang kompeten dan bertanggung jawab dalam 
pembangunan masyarakat Religius, Spiritual dan Pancasilais. 

    Pembinaan Calon Pendidik (PKT) ; 
Penyuluh-Pendidik (PKT) harus memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai 
PERMENDIKBUD No. 27 Tahun 2016 

    Sosialisasi Perkembangan Eksistensi ; 
Hendaknya setiap perkembangan hak-hak sipil (PKT) dapat disampaikan 
keseluruh stakeholder demi kelancaran hubungan masyarakat (PKT) 
dengan SKPD setempat 

    Image Building ; 
Menjadi keharusan warga (PKT) dalam kelembagaan merubah 
performance dan menunjukkan manfaat keberadaannya sebagai 
kontributor dalam membangun jati diri dan karakter bangsa Indonesia 
dengan pendidikan yang bertujuan memayu hayu bawana, yang dikemas 
dengan bagus sehingga masyarakat menerima dan tertarik terlibat dalam 
pembangunan karakter yang tergali dari kearifan lokalnya sendiri. 

    Capacity Building Organisasi (PKT) ; 
Dari pengamatan yang panjang perlu diakui SDM masyarakat Penghayat 
masih tergolong rendah, untuk itu dibutuhkan kesamaan pemahaman 
tanggung jawab kepada warga masing-masing masyarakat lingkungan 
dan pemerintah terutama dalam Perundangan yang berlaku dan 
pelaksanaan pendidikan anak bangsa Indonesia yang tolok ukurnya 
adalah berkontribusi meningkatkan kedamaian dan kesejahteraan warga 
masyarakat, bangsa dan negara. 

    Pembinaan melalui SKPD Kab/Kota ; 
Pembinaan masyarakat PKT sangat perlu Pedoman dari pusat dan daerah 
untuk kebijakan di daerah, karena informasi data dan pembinaan 
masyarakat di daerah masing-masing lebih mudah. 

    Mendorong Terbentuknya Seluruh Cabang MLKI ; 
Dengan terbitnya PERMENDIKBUD No. 27 Tahun 2016, dipandang perlu 
dan mendesak adanya cabang MLKI untuk membantu SKPD dalam 
pelaksanaan pendidikan Budi Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, terutama di daerah keluarga (PKT), Adat dan Tradisi. 

Marilah “Berkepribadian Bangsa dalam Kebudayaan” 

“Pendidikan budi pekerti lengkapnya budi pekerti kemanusiaan yang luhur, tidak akan berhasil baik tanpa mengenal budaya dan 
kearifan lokal dalam simbol-simbol keteladanan kehidupan yang terbimbing dalam dayanya Budi sebagai kesadaran tertinggi 
manusia” 

 
Rahayu 

 
Hertoto Basuki 


