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Pendidikan Agama Hindu
dan Budi Pekerti

Ada baiknya bila kalian merenungkan kembali bahwa çraddha (keyakinan atau kepercayaan) dan peraktik 
kehidupan manusia beragama di bumi Nusantara ini telah menapak perjalanan yang sangat panjang. Diawali 
dengan çraddha, pemahaman, dan peraktik beragama manusia purba yang belum mengenal sejarah (masa 
pra-sejarah). Çraddha, pemahaman, dan peraktik beragama manusia purba berproses dari fase yang sangat 
klasik hingga modern. Tidak sedikit fenomena yang dapat kita maknai ketika mempelajari kehidupan manusia 
yang ada di Kepulauan Indonesia. Diantaranya adalah akulturasi nilai keharifan lokal dengan era-global 
terutama dalam pemanfaatan alam. Kemajuan sistem kepercayaan dan peradaban manusia di Kepulauan 
Indonesia terus mengalami perkembangan. Berawal dari pemujaan roh nenek moyang sampai pada 
pemujaan Brahman yang diwujudkan pada batu-batu seperti patung hyang (di Sumatra), menhir, dan 
pemujaan lainnya. Masuknya kebudayaan Hindu telah membuat kehidupan manusia di Kepulauan Indonesia 
menjadi lebih dinamis dan terbuka. Keterbukaan itu mengantarkan pada kejayaan Hindu – Buddha di 
Indonesia yang ditandai dengan berdirinya Yupa, Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Borobudur, Candi 
Prambanan, Pura Besakih dan sebagainya. Masuknya pengaruh Hindu menjadi katalisator penting dalam 
proses integrasi bangsa Indonesia. Hal ini diperkuat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu yang secara 
tidak langsung menjadi jembatan dari proses akulturasi antara kebudayaan Hindu dan kebudayaan setempat 
yang kemudian menciptakan berbagai unsur budaya baru.

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang 
diharafkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013, peserta didik diajak menjadi 
berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Pendidikan Agama 
Hindu dan Budi Pekerti adalah mata pelajaran yang membekali peserta didik pengetahuan tentang dimensi 
ruang-waktu perjalanan Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, keterampilan dalam menyajikan 
pengetahuan yang dikuasainya secara konkret, abstrak dan religious serta bersikap menghargai jasa para 
leluhur dan orang-orang sucinya yang telah meletakkan pondasi membangun Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) beserta segala bentuk warisan ajarannya baik yang nyata maupun taknyata. Sehingga 
terbentuk pola pikir peserta didik yang sadar, cerdas dan religious tentang hakekat Yoga, Yajña, Catur Marga, 
Wibhuti Marga, Dharmasastra sebagai Kitab Hukum Hindu, Niwrtti dan Prawrtti Marga, Catur Purusārtha, dan 
Wiwaha (Grehasta).

Dengan komposisi yang lengkap inilah diharapkan buku ini dapat menjadi sumber bacaan, pedoman dan 
penuntun bagi peserta didik untuk meyakini, memahami, memperaktikan dan menerapkan ajaran agama 
Hindu dalam kehidupan sehari-hari.
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