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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan PAI di perguruan tinggi yang termuat dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan dan turunannya telah memposisikan PAI 

dalam kedudukannya sebagai salah satu bagian dari Pendidikan Umum dan 

Karakter. Hal ini sebagaimana tampak pada paradigma religius yang dianut dalam 

tata kelola negara dan sistem pendidikan nasional dan dengan dijadikannya agama 

sebagai salah satu sumber nilai dalam pengembangan karakter mahasiswa.   

Untuk mengimplementasikan kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan 

Karakter, ITB dan UPI memiliki tafsiran dan strategi tersendiri yang unik, bernilai, 

dan bermakna. Hal itu sebagaimana tampak pada program penyelenggaraan 

pendidikan agama yang dikembangkan dan dibangun melalui pola komunikasi yang 

terstruktur dengan memanfaatkan beragam media komunikasi. Selain itu juga 

tampak pada sumber daya yang lengkap, modern dan kompeten sesuai standar 

nasional, disposisi personal dan kelembagaan yang didesain secara sistemik melalui 

sistem kinerja yang terukur, dan struktur birokrasi yang berjenjang melalui 

pendelegasian kewenangan dan tata kerja yang prosedural. Namun masih terdapat 

kelemahan dalam aspek otoritas kelembagaan PAI yang masih lemah dan terbatas, 

teknologi informasi yang masih kurang dimanfaatkan secara optimal oleh dosen 

dalam pembelajaran, dan belum adanya sistem pengawasan yang sistemik terhadap 

aktifitas keagamaan mahasiswa di luar perkuliahan. 

Kemudian secara khusus dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut. 

Pertama, konten kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter di 

perguruan tinggi sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal pada beberapa peraturan 

perundang-undangan secara hierarki mengandung nilai-nilai ketuhanan, 

kebangsaan, kemajemukan, keilmiahan, kebermanfaatan, dan keprofesionalan. 

Dalam konteks PAI di perguruan tinggi, nilai-nilai tersebut bermakna bahwa 

keberadaan PAI di perguruan tinggi didesain untuk menjadikan mahasiswa menjadi 
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pribadi yang beriman kepada Tuhan YME yang ditunjukkan melalui ketaatan dalam 

menjalankan ajaran agamanya sebagai wujud ketakwaan. Ketaatan tersebut tidak 

hanya sebatas doktrin buta namun disertai pemikiran kritis sesuai perkembangan 

ilmu pengetahuan dan peradaban. Kemudian juga diselaraskan dengan aturan 

kehidupan berbangsa dan bernegara serta menghargai keragaman budaya dan 

pemikiran masyarakat, dikelola secara professional oleh lembaga dan dosen, 

sehingga melahirkan manfaat bagi kehidupan diri dan masyarakat serta lingkungan 

sekitar dalam kerangka Islam Rahmatan Lilalamin.  

Untuk mengimplementasikan nilai dan makna yang terkandung dalam konten 

kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter, ITB melahirkan mata 

kuliah Agama dan Etika Islam dan UPI melahirkan mata kuliah Pendidikan Agama 

Islam dan Seminar Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Agama dan Etika Islam 

yang dikembangkan ITB sebagaimana tampak pada deskripsi dan silabus mata 

kuliah menggambarkan upaya yang sungguh-sungguh ITB dalam membina 

karakter keberagamaan mahasiswa untuk menjadikan mahasiswa ITB tidak hanya 

taat menjalankan ibadah secara ritual namun juga mampu menerapkan dampak 

ketaatannya. Dampak tersebut berwujud perilaku baik dengan sesama manusia, 

menjaga dan mencintai alam, serta menerapkan nilai-nilai agama dan etika terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Upaya tersebut diperkuat 

dengan kegiatan kokurikuler melalui program mentoring AEI berbasis Masjid 

Salman ITB sebagai sarana wahana pengamalan beragama mahasiswa. 

Demikian pula dengan UPI yang mengembangkan dua mata kuliah, yaitu 

Pendidikan Agama Islam dan mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. 

Kedua mata kuliah ini menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh UPI dalam 

membina karakter keberagamaan mahasiswa dalam menguasai wawasan dan 

prinsip-prinsip dasar keagamaan melalui mata kuliah PAI. Kemudian juga 

membiasakan mahasiswa untuk mengamalkan ajaran Islam dalam bentuk praktik 

amal shaleh melalui praktikum PAI dalam kegiatan Tutorial PAI serta 

mensinergikan dengan disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan keilmuan dan 

profesi yang akan digelutinya melalui mata kuliah SPAI. Upaya tersebut diperkuat 

dengan kegiatan kokurikuler melalui program Tutorial PAI dan SPAI berbasis 

Masjid Alfurqan sebagai wahana penguatan wawasan keagamaan, praktik amaliah 
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keshalehan, berpikir kritis dan kepedulian terhadap problematika kehidupan 

keberagamaan masyarakat.  

Upaya yang dilakukan ITB dan UPI ini relevan dengan kebijakan pemerintah 

tentang PAI dan tetap mendudukkan PAI dalam karakteristiknya sebagai bagian 

dari pendidikan umum dan karakter. Selain itu, beragam program yang dibuat ITB 

dan UPI juga menggambarkan kuatnya program (strong program) dalam 

mengimplementaskan kebijakan PAI dan menunjukkan kuatnya dukungan lembaga 

dan pimpinan lembaga (strong faculty and administrative leadership) terhadap 

eksistensi Pendidikan Agama Islam di ITB dan UPI.  

Kedua, agar kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter dengan nilai 

dan makna yang terkandung di dalamnya terimplementasikan, ITB dan UPI 

melakukan komunikasi kolaboratif secara formal, informal, dan non formal. 

Komunikasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan beragam media komunikasi, 

baik komunikasi secara langsung (tatap muka), maupun komunikasi jarak jauh 

dengan memanfaatkan teknologi informasi, lisan maupun tulisan sebagimana 

ditunjukkan pada sistem informasi yang dikembangkan kedua kampus tersebut. 

Komunikasi tersebut dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas 

sampai unit pelaksana terbawah, dalam fase perencanaan, selama proses, dan 

hingga evaluasi akhir.  

Dalam praktiknya, komunikasi yang dibangun tersebut mengandung makna 

simbolik, empirik, estetik, sinoetik, etik, dan sinoptik. Makna simbolik ditunjukkan 

melalui formalisasi dan dokumentasi dalam mensosialisasikan beragam kebijakan,  

makna empirik ditunjukkan melalui penggunaan data dan fakta dalam beragam 

pertemuan kedinasan, makna estetik ditunjukkan dalam penataan (display) 

informasi melalui beragam media, makna sinoetik ditunjukkan melalui 

profesionalisme dan tanggung jawab ilmiah dalam penyampaian informasi, makna 

etik ditunjukkan dalam etika komunikasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

kesopanan, persahabatan, dan penghormatan, dan makna sinoptik ditunjukkan 

melalui praktik-praktik ritual keagamaan yang selalu hadir dalam beragam interaksi 

komunikasi.  

Ketiga, untuk mendukung implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan 

Umum dan Karakter, ITB dan UPI menyediakan sumber daya yang mumpuni. 
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Sumber daya tersebut meliputi ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan 

pendukung dengan kualifikasi sangat memadai sesuai standar nasional, 

ketersediaan sistem informasi akademik terpadu dan layanan jaringan internet yang 

kuat,  dukungan keuangan yang mencukupi dan dikelola secara mandiri dan 

penugasan, sarana dan prasarana pembelajaran yang modern baik untuk kegiatan 

tatap muka di kelas maupun online, dan sumber daya pendukung lainnya dalam 

bentuk otoritas dosen dalam pembelajaran di kelas. Untuk UPI sendiri memiliki 

kelebihan dari sisi jumlah dosen PAI yang lebih banyak dan seimbang dengan 

jumlah mahasiswa dibanding ITB yang jumleh dosen agamanya relatif lebih sedikit 

dan kurang mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswanya yang 

besar. Sayangnya, tidak semua dosen mampu mengoptimalkan potensi sistem 

informasi akademik tersebut dalam pembelajaran. Keseluruhan sumber daya 

tersebut menunjukkan kuatnya dukungan lembaga dan pimpinan lembaga (strong 

faculty and administrative leadership) terhadap implementasi kebijakan PAI di ITB 

dan UPI. 

Keempat, untuk memastikan implementor yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter melaksanakan tugas dan 

fungsi sebagaimana mestinya, ITB dan UPI mengembangkan instrumen kinerja 

secara sistemik. Instrumen kinerja tersebut dibuat dalam bentuk sistem kinerja 

dosen untuk menjadikan implementor taat terhadap kebijakan yang telah dibuat dan 

menghindari timbulnya penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Sistem 

kinerja dosen tersebut dibuat sejak fase perencanaan, proses, hingga evaluasi 

implementasi kebijakan dalam bentuk indikator kinerja, monitoring kinerja, dan 

laporan kinerja, baik secara internal oleh implementor  maupun secara eksternal 

oleh lembaga penjaminan mutu, serta adanya sistem reward and punishment dari 

lembaga terhadap prestasi kerja implementor. Sejauh ini, melalui sistem kinerja 

yang dibuat telah mampu membangun ketaatan kinerja dosen dalam implementasi 

kebijakan. 

Kelima, agar kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter dapat 

dikelola secara professional, ITB dan UPI mengembangkan struktur organisasi  

secara hierarki.  Struktur organisasi tersebut mulai dari tingkat universitas (policy 

making level), unit penyelenggara (organizational level) sampai dosen pengampu 
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mata kuliah (operational level). Hal ini sebagaimana tampak pada Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja pada kedua perguruan tinggi tersebut. Pada setiap level 

struktur organisasi dibuat Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi 

(pembagian tanggung jawab) dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

Pada level unit penyelenggara, organisasi pengelola mata kuliah pendidikan 

agama di ITB dan UPI dapat dikatakan belum ideal sebab hanya berada pada level 

program studi dan cenderung bersifat formal administratif (birokratis). Padahal jika 

melihat kewajiban dan tanggung jawab yang diemban idealnya berada pada level 

universitas dan bersifat formal akademik (professional) dalam pengembangan 

keilmuan PAI. Meski demikian, struktur birokrasi tersebut secara umum 

menggambarkan kuatnya program (strong program) dalam mengimplementaskan 

kebijakan PAI dan menunjukkan kuatnya dukungan lembaga dan pimpinan 

lembaga (strong faculty and administrative leadership) terhadap implementasi 

kebijakan PAI di ITB dan UPI meski dalam hal penetapan level kelembagaannya 

keberadaan organisasi pengelola mata kuliah PAI ini perlu ditingkatkan pada level 

universitas agar sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

4.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Mengacu kepada hasil penelitian dan pembahasannya, penelitian ini 

berimplikasi kepada pentingnya dukungan kelembagaan dan penyusunan program 

yang kuat dalam implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan umum dan 

Karakter. Dukungan tersebut kemudian harus diimplementasikan melalui pola 

komunikasi yang terstruktur dengan memanfaatkan beragam media komunikasi, 

sumber daya yang lengkap, modern dan kompeten sesuai standar nasional, disposisi 

personal dan kelembagaan yang didesain secara sistemik melalui sistem kinerja 

yang terukur, dan struktur birokrasi yang berjenjang melalui pendelegasian 

kewenangan dan tata kerja yang prosedural.  

Selain itu, penelitian ini juga berimplikasi pada pentingnya melakukan 

penguatan pada aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem  pengawasan 

gerakan keagamaan di luar mata kuliah PAI dalam implementasi kebijakan PAI 

sebagai Pendidikan Umum dan Karakter. Bagaimanapun, kelembagaan dan 

sumberdaya manusia ini merupakan lokomotif yang akan menggerakkan dan 
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menentukan efektifitas implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi. Kemudian 

gerakan-gerakan keagamaan yang diikuti mahasiswa di luar perkuliahan PAI sejauh 

ini juga menjadi faktor yang membentuk karakter keagamaan mahasiswa. Sejauh 

ini, pelembagaan organisasi penyelenggara mata kuliah PAI belum ditempatkan 

pada level yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Selain itu, 

pembinaan karier dosen PAI juga menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian 

lebih terutama yang berkaitan dengan homebase untuk pengembangan 

keilmuannya. Begitu pula dengan pengawasan gerakan-gerakan keagamaan yang 

belum didesain secara sistemik. 

Selanjutnya peneliti merekomendasikan gagasan konstruktif yang dapat 

ditindaklanjuti dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan PAI di 

perguruan tinggi kepada pemerintah, pimpinan perguruan tinggi, penyelenggara 

mata kuliah PAI, dosen pengampu mata kuliah PAI, dan peneliti selanjutnya. 

Pertama, perlu adanya kaji ulang secara akademis oleh pemerintah dan 

perguruan tinggi dalam mamaknai Mata Kuliah Wajib Umum sebagai pendidikan 

umum (general education) yang menjadi wadah mata kuliah PAI. Dalam sistem 

pendidikan nasional saat ini MKWU sebagai pendidikan umum hanya mewadahi 

dan mengelola mata kuliah yang diamanatkan dalam undang-undang, padahal 

MKWU sebagai pendidikan umum seharusnya dapat mewadahi dan mengelola 

semua mata kuliah yang masuk dalam kriteria program pembelajaran di perguruan  

tinggi   yang  membekali  mahasiswa  dengan  keahlian-keahlian  dasar yang 

dibutuhkan mahasiswa ketika memasuki dunia kerja. Mata kuliah Bahasa Inggris, 

Filsafat, Statistik, Kewirausahaan, Metodologi Penelitian, Penulisan Karya Ilmiah, 

dan sebagainya dapat masuk ke dalam rumpun pendidikan umum ini. 

Kedua, pimpinan perguruan tinggi perlu mengkaji ulang kembali terkait 

pelembagaan PAI di perguruan tinggi. Secara organisatoris, PAI bersama mata 

kuliah wajib umum lainnya idealnya dikelola pada struktur organisasi yang lebih 

luas setingkat organisasi level universitas agar dapat memiliki kewenangan lebih 

luas yang dapat menjangkau seluruh program studi sesuai dengan kedudukannya 

sebagai mata kuliah wajib pada semua program studi. Organisasi pengelola PAI dan 

mata kuliah wajib umum lainnya ini juga tidak sebatas organisasi yang bersifat 

pelayanan teknis administratif namun harus pula memiliki kewenangan untuk 
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mengkaji dan mengembangkan keilmuan dan kultur akademik, khususnya ilmu ke-

PAI-an, serta pengembangan karier dosennya. Oleh karena itu akan sangat tepat 

jika organisasi pengelola mata kuliah PAI dan mata kuliah wajib umum lainnya 

ditempatkan setingkat direktorat atau lembaga pendidikan umum seperti halnya 

lembaga penelitian dan pengabdian. 

Ketiga, penyelenggara mata kuliah PAI perlu menyusun profil kelembagaan 

secara lengkap dan dapat diakses publik secara luas yang menggambarkan 

eksistensi dan kiprah mata kuliah PAI dalam perannya sebagai mata kuliah 

pengembangan kepribadian. Hal ini penting agar keberadaan mata kuliah PAI dan 

mata kuliah wajib umum lainnya dengan segala urgensi, prestasi, dan problematika 

yang dihadapinya diketahui banyak orang dan tidak sebatas hanya menjadi 

pelengkap mata kuliah.  

Keempat, dosen pengampu mata kuliah PAI perlu memperkuat kapasitas dan 

kapabilitas diri terutama dalam kiprahnya untuk mewujudkan tri dharma perguruan 

tinggi. Pemahaman tentang kedudukan PAI sebagai mata kuliah wajib umum 

dengan penekanan pada kedudukan PAI sebagai pendidikan umum/pendidikan 

nilai/pendidikan karakter, penguatan dan pengayaan metodologi pembelajaran, 

serta pemanfaatan dan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi merupakan aspek-aspek yang harus diperhatikan dosen-dosen PAI dalam 

upayanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di perguruan tinggi. 

Kelima, perguruan tinggi beserta lembaga penyelenggara PAI dan dosen PAI 

perlu menyusun desain pengawasan gerakan-gerakan keagamaan di kampus di luar 

perkuliahan PAI, baik yang dilakukan oleh organisasi keagamaan intra kampus 

maupun ekstra kampus dengan tetap menjunjung tinggi hak kebebasan beragama 

dan berorganisasi bagi mahasiswa. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif 

agar gerakan dakwah dan organisasi keagamaan mahasiswa tidak disusupi faham 

dan gerakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia. 

Keenam, peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan kajian 

terhadap dua hal penting, yaitu pertama kajian tentang pelembagaan mata kuliah 

PAI di perguruan tinggi sebagai bagian dari mata kuliah wajib umum, dan kedua 

kajian tentang pengelolaan dosen PAI terutama dalam hal kompetensi, kapasitas, 
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kapabilitas, dan pengembangan karier. Keduanya sangat penting untuk dikaji 

karena keduanya menjadi kunci dalam peningkatan peran dan kualitas PAI sebagai 

mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi.  


