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Implementasi Pancasila sebagai visi berbangsa adalah kebutuhan yang mendasar, 
sebagai sebuah bentuk komitmen masyarakat Indonesia untuk menjadi bangsa, yaitu 
bangsa dengan kerumunan masyarakat yang beradab, saling menghargai satu dengan 
yang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menahan ego 
kepentingan individu dan kelompok demi kepentingan bersama dalam spirit 
kebersamaan sebagai wujud atas lemahnya manusia di bawah kemegahan Tuhan 
yang tak terbatas, esa. 
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QUANTUM LEAP PANCASILA: 

Membangun Peradaban Bangsa dengan Karakter Tuhan Yang Maha Esa  

Pengantar ini bertujuan untuk memberikan interpretasi serta internalisasi nilai-nilai 
luhur Nusantara yang termaktub dalam Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa 
memberikan landasan konseptual filosofis dan historis untuk menjalankan sistem 
hidup dan kehidupan kebangsaan di bumi tanah air Indonesia. Prinsip atau asas 
Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila utama dalam struktural hirarki piramida 
Pancasila. Pemahaman yang benar akan nilai-nilai, sifat dan karakter Ketuhanan Yang 
Maha Esa akan memberikan moralitas spiritual ilmiah sehingga mampu memberikan 
konsepsi dalam membangun peradaban bangsa yang akan selalu terjadi sepanjang 
masa. Metode penulisan karya ilmiah makalah ini menggunakan pendekatan studi 
literatur kajian pustaka. Interaksi simbolik dalam struktur bahasa ilmiah akan 
menguraikan dan mengkorelasikan beberapa sumber utama rekaman sejarah dalam 
kitab-kitab suci seperti injil, taurat, al quran maupun kitab-kitab dari pujangga 
Nusantara. Metode cross inferensial atau interaksi silang perpaduan informasi bahasa 
dalam kodefikasi setiap pernyataan satu dijelaskan oleh kode lain dalam referensi 
lainnya. Rumusan pemikiran dalam kodefikasi etik dan emik catatan buku-buku 
tersebut ditriangulasikan untuk menemukan suatu hubungan kausalitas yang 
menunjukkan nilai-nilai universal prinsip Pancasila sebagai filsafat ilmu kebenaran 
dari Tuhan Yang Maha Esa. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Pancasila sebagai 
filsafat ilmu yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha 

Esa mempunyai makna terdalam bahwa kata Tuhan bermakna „Tuan‟ yang harus 
diabdi dan dilaksanakan segala perintah dan larangan-Nya. Tuhan Yang Maha Esa 
bermakna bahwa pengabdian kepada Tuhan tidak boleh dipersekutukan dengan 
apapun. Tiada Tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa 
memiliki esensi sama walaupun disebut dengan berbagai macam sebutan seperti 
Allah, God, Yahweh, Elohim, Elia, Sang Hyang Widi Wase, Gusti Allah, Karaeng, Tuang 
Ala, Dewata Agung dan seterusnya. Sifat dan karakter utama Tuhan adalah cinta 
kasih dan memiliki prinsip hukum penciptaan yang meliputi prinsip manajemen, 
prinsip kesepasangan, prinsip structural sistematis, dan prinsip keseimbangan. Bangsa 
Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai karakter kepribadian insan manusia 
Nusantara sehingga akan menjadikan manusia yang adil dan beradab, menusia yang 
bersatu, manusia yang siap untuk memimpin dan dipimpin dengan konsep hikmat 
dan kebijaksanaan dalam upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Metodologi pembangunan bangsa dengan menciptakan karakter 
kebangsaan melalui reinterpretasi, reinternalisasi, dan reaktualisasi nilai luhur 
Pancasila. Implementasi membangun peradaban dengan melakukan karya-karya 
konkrit dalam bidang budaya, sosial dan ilmiah. Perpaduan quantum leap spiritual 
Pancasila dan quantum leap teknologi akan menghasilkan quantum leap peradaban 
bangsa bahkan dunia. Indonesia akan menjadi bangsa besar dan pelita dunia 
manakala seluruh manusia Nusantara yang terikat oleh perjanjian luhur satu nusa, 
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satu bangsa, dan satu bahasa kembali menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai 
karakter bangsa. Semua hidup ini terikat oleh hukum waktu, semua dipergilirkan 
sesuai jamannya. Nusantara sedang diperjalankan dalam suatu cakra manggilingan, 
jaman iku owah gingsir. Pancasila menuju fajar matahari dunia.  

Pendahuluan  

Bangsa Indonesia sedang mengalami keresahan atau nation anxiety dalam 
kehidupan era reformasi sekarang ini. Permasalahan bangsa sangat mudah 
muncul dan tidak terselesaikan dalam waktu yang cepat dan tepat. Indonesia 
menjadi sebuah bangsa dengan peradaban yang masih ketinggalan jauh dari 
bangsa-bangsa lain di dunia. UNDP menempatkan HDI Indonesia di peringkat 
124 dari 187 negara (Dikti, 2011). Indikator lain rendahnya kualitas bangsa 
ditunjukkan oleh meningkatnya kasus kriminalitas di Indonesia seperti tingginya 
korupsi, pembunuhan, tawuran pelajar, pengangguran, perkosaan dan tindakan 
amoral lainnya. Data pada tahun 2011, kasus kekerasan terhadap perempuan di 
Indonesia didominasi oleh angka perkosaan, yakni 400.939 dan angka terbanyak 
(70.115 kasus) perkosaan (Kompasiana, 2012). Telah terjadi kemerosotan dalam 
sistem kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan secara 
nasional. Kondisi tersebut tidak terlepas dari dampak globalisasi yang 
menciptakan krisis multidimensi terhadap bangsa-bangsa termasuk Indonesia, 
termasuk krisis karakter pada diri anak-anak bangsa ini dari level atas hingga 
bawah.  

Fritjof Capra, The Turning Point: Science, Society, and The Rising Culture dalam 
Sutrisno (2006:111) menyatakan bahwa pada awal dua dasawarsa terakhir abad ke 
dua puluh, kita menemukan diri kita berada dalam suatu krisis global yang serius, 
yaitu suatu krisis kompleks multidimensional yang segi-seginya menyentuh setiap 
aspek kehidupan, kesehatan dan mata pencaharian, kualitas lingkungan dan 
hubungan sosial, ekonomi teknologi, dan politik. Krisis ini merupakan krisis 
dalam dimensi intelektual, moral spiritual, suatu krisis yang belum pernah terjadi 
sebelumnya dalam catatan sejarah umat manusia. Dalam tatanan kearifan lokal, 
bangsa Indonesia meyakini bahwa semua kejadian yang melanda bangsa ini 
sebagai penggenapan dari Jangka Jayabaya yang ditulis oleh Pangeran Wijil I pada 
tahun 1749 M berupa Kitab Musarar dalam tembang Sinom Bait 21-29 memuat 
lkhtisar ringkasan riwayat negara Jawa, yaitu gambaran silih bergantinya negara 
sejak zaman purbakala hingga jatuhnya Majapahit meramalkan sebuah kondisi 
yang terjadi di negara sekarang sebagai jaman Kala Bendu yang penuh dengan 
malapetaka kebangsaan (Wikipedia, 2012).  

Analisa terhadap permasalahan bangsa tersebut, setidaknya disebabkan oleh 
beberapa faktor internal manusia Indonesia seperti gejala psikologis, rasa cemas 
dan putus asa, psikososiologi berupa kemalasan bangsa, dan psikoantropologi 
berupa hilangnya jiwa kepahlawanan dalam diri setiap anak bangsa. Salah satu 
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dampak bagi Indonesia pasca reformasi adalah surplus politisi minus negarawan 
(Aminudin, 2009: 45). Faktor eksternal yang menyebabkan kondisi tersebut adalah 
kondisi ekonomi politik berupa jeratan hutan (dept trap) dan dominasi kekuatan 
asing. 

Berbagai permasalahan tersebut harus segera diurai untuk mengetahui akar 
masalah sesungguhnya dan mendapatkan solusi terbaik untuk memperbaiki 
bangsa kini. Pembenahan dan penciptaan karakter bangsa (character building) 
menjadi prioritas percepatan pembangunan berlandaskan nilai-nilai luhur 
Nusantara yang telah terkristal dalam Pancasila. Untuk itulah, Pancasila harus 
dihidupkan kembali sebagai spirit ruh manusia Nusantara untuk dijadikan 
landasan melaksanakan segala aktifitas kebangsaanya.  

Metode penulisan makalah ini menggunakan pendekatan studi literatur, kajian 
pustaka. Interaksi simbolik dalam struktur bahasa ilmiah akan menguraikan dan 
mengkorelaiskan beberapa sumber utama rekaman sejarah dalam kitab-kitab suci 
seperti Injil, Taurat, Al-quran maupun kitab-kitab dari pujangga Nusantara. 
Metode cross inferensial atau interaksi silang perpaduan informasi bahasa dalam 
kodefikasi setiap pernyataan satu dijelaskan oleh kode lain dalam referensi 
lainnya. Rumusan pemikiran dalam kodefikasi etik dan emik catatan buku-buku 
tersebut ditriangulasikan untuk menemukan suatu hubungan kausalitas yang 
menunjukkan nilai-nilai universal prinsip Pancasila sebagai filsafat ilmu 
kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Nilai universal karakter Ketuhanan Yang 
Maha Esa yang terkristal dalam Pancasila akan terlihat dari berbagai sumber 
utama sehingga dapat dijadikan karakter bangsa berdimensi spiritual untuk 
mempersatukan seluruh komponen bangsa. Hal ini mesti dilakukan dalam rangka 
mempercepat (quantum leap) proses perubahan peradaban di bumi Nusantara. 

Pancasila Bersumber dari Ilmu Tuhan  

Tuhan Semesta Alam Maha Berilmu menciptakan seluruh makhluk-Nya dengan 
sistem hukum penciptaan sebagai prinsip ilmu-Nya. Sang Raja Alam Semesta 
sebagai Pengatur segala suatu kejadian di alam raya, makrokosmos atau 
mikrokosmos dan menjabarkan ilmu-Nya dalam dua dimensi, yaitu firman suci 
yang terkodifikasikan dalam kitab suci (kauliyah) dan ayat-ayat (ilmu) Allah pada 
alam semesta (kauniyah). Eksistensi Tuhan Semesta Alam juga diwujudkan dalam 
segala perwujudan benda yang ada di universal system ini merupakan 
pengejawantahan dari esensi ilmu-Nya. Kitab suci mengajarkan bahwa janganlah 
kamu melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, sesungguhnya mata, telinga, dan 

pikiran akan dimintai pertanggungjawabannya (Qs: Al Israa‟ [17]: 36). Manusia 

harus menggunakan ilmu sebagai landasan jalan kebenaran yang ilmiah dan 
alamiah untuk menjalankan fungsi utama manusia sebagai rahmat alam semesta 
dan pemakmur bumi atau dalam bahasa lokal Nusantara Hamemangun Karyenak 
Tyasing Sesami. (Mazmur 119:90, Yohanes 4:42, Qs: Al Anbiyaa [21]:107). Manusia 
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mempunyai kewajiban untuk menggali ilmu dengan tiga instrument yang telah 
diberikan-Nya yaitu penglihatan, pendengaran, dan pemikiran. Tuhan Yang Maha 
Esa dalam menjelaskan ilmu “jalan kebenaran” melalui para utusan-Nya dengan 
menggunakan bahasa kaumnya masing-masing (Qs: Ibrahim [14]: 4). Alam 
semesta dan bahasa kitab suci dijadikan alat komunikasi Tuhan sebagai wujud 
Maha Kasih dan Maha Sayang kepada manusia yang telah diciptakannya menjadi 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal-mengenal (Qs: Al 
Hujuraat [49]: 13). Indonesia sebagai suatu bangsa juga telah diberikan ilmu 
petunjuk jalan kebenaran dari nilai-nilai luhur Nusantara yang termaktub dalam 
Pancasila. Pancasila adalah suatu ilmu yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha 
Esa sebagai guidance of the right way bagi seluruh bangsa yang tinggal dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Filosofi Ilmu Pancasila  

Pancasila dari segi etimologi dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 
dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular yang mempunyai arti berbatu 
sendi lima atau pelaksanaan kesusilaan yang lima. Kata Pancasila (Panca Shila) 
telah dikenal sejak zaman Budhisme masuk ke tanah air yang diartikan sebagai 
tuntunan tingkah laku atau akhlak (code of morality) dalam ajaran Budha yang 
terdapat dalam Vinaya yaitu suatu perjanjian untuk menghindari pembunuhan, 
menghindari pencurian, menghindari perzinahan, menghindari kebohongan, dan 
menghindari makanan dan minuman yang memabukkan dan menjadi ketagihan. 
Dalam dunia masyarakat Jawa sangat dikenal dengan istilah Ma-Lima yaitu 
mateni atau membunuh, maling atau mencuri, madon atau berzina, main atau 
berjudi, madat atau mabuk. (Daman, 1992: 1-2).  

Secara filosofis, Pancasila mengandung dua obyek yaitu obyek material Pancasila 
dan obyek formal adalah filsafat yang memandang atau membahas pancasila dari 
sudut hakekatnya. Hakekat Pancasila menurut Notonagoro meliputi unsur-unsur 
yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan (Daroeso dan 
Suyahmo, 1989: 39). Pancasila sebagai filsafat ilmu harus menggenapi prasyarat 
ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dasar ontologi Pancasila menunjukkan 
esensi dari sebuah eksistensi Pancasila. Ontologi Pancasila adalah ada umum dan 
ada tetapi abstrak. Pancasila mengandung inti, essensi, hakekat yang sifatnya 
mutlak, tetap, tak berubah. Subtansi Pancasila sifatnya sama dengan hakekat 
pancasila yaitu mutlak, tetap, tak berubah, abstrak umum universal (Daroeso dan 
Suyahmo, 1989: 44). Pancasila bersumber dari filsafat hidup dan sikap hidup 
monotheisme yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Pancasila berjiwa religiusitas 
yang tertinggi tingkatannya sehingga bukan berwatak la-diniyah atau atheistis; anti-
agama, sekaligus Pancasila bukan suatu sistem kenegaraan dan pemerintahan 
sekuler yang lepas dari kehidupan keagamaan rakyatnya (Abdulgani,1995:7).  
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Dari segi epistemologi, Pancasila sebagai sistem filsafat hakikatnya merupakan 
sistem pengetahuan. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan pedoman 
atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, 
manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup, serta dasar dalam 
menyelesaikan pelbagai masalah. Sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai 
yang ada pada bangsa Nusantara ini sendiri, digali dan dirumuskan oleh wakil-
wakil bangsa dalam mendirikan Negara Kesatuan Indonesia. Pancasila sebagai 
suatu sistem satu kesatuan, bersifat konsisten dan koheren tidak mengandung 
pertentangan, adanya hubungan satu dengan lainnya dan keseimbangan dalam 
kerjasama untuk mengabdi pada tujuan yang satu bersama. Pancasila mempunyai 
susunan hierarkhis bertingkat dan bentuk piramidial untuk menggambarkan 
hubungan yang bertingkat dari sila-sila Pancasila dalam urut-urutan luas cakupan 
kuantitas dan juga dalam isi sifatnya bersifat kualitas.  

Aksiologi ilmu Pancasila meliputi spiritualitas, keadilan dan kekeluargaan. 
Realitas spiritual tidak harus mewujud dalam dimensi dan nilai religious 
melainkan dapat terungkap melalui forum ilmu pengetahuan, moralitas, estetika, 
maupun tindakan karikatif. Realisasi pesan keadilan ini akan mengantarkan 
manusia dan masyarakat Pancasila membangun keadaban dan peradaban 
spiritual. Kolaborasi dimensi keadilan untuk membangun ilmu ekonomi, politik, 
sosiologi serta ilmu kehidupan tersebut akan teratasi secara lebih kualitatif. 
Postulat kekeluargaan dalam sila tiga dan empat dimaksudkan mencakup prinsip-
prinsip integralistik-holistik dan prinsip tata diri dinamik dalam sistem 
kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Kekeluargaan sebagai fundamen 
Pancasila berprinsip monopluralis yang secara adagium tercatat dengan Bhineka 
Tunggal Ika (Sutrisno, 2006: 121-123).  

Pancasila sebagai suatu filsafat ilmu telah menggenapi prasyarat keilmuan. 
Pancasila adalah suatu ilmu yang bersifat logis, empiris, dan sistematis. Pancasila 
merupakan suatu satu kesatuan utuh sebagaimana perumpamaan terbaik dari 
Tuhan Yang Maha Esa dalam sebuah pohon. Pohon yang baik adalah akarnya 
kuat, batangnya menjulang tinggi, dan berbuah setiap musimnya (Qs. Ibrahim 
[14]: 24-25, Matius 7:16-19). Akar ibarat ontologi, batang adalah epistemologi, dan 
buah adalah aksiologi. Pancasila sebagai sesuatu ilmu yang abstrak harus 
diperjuangkan dalam bentuk pengamalan untuk menghasilkan buah pengamalan 
atau dalam bahasa Islam harus konsisten dan konsekuen dalam kesatuan antara 
aqidah, ibadah dan muamalah. Bangsa Indonesia akan mengalami kejayaan ketika 
mempunyai keyakinan kuat core belief terhadap Pancasila dan mengamalkannya 
sesuai core value sehingga menghasilkan core competence. Pancasila adalah ilmu 
yang benar diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Nusantara sehingga 
harus diaplikasikan dalam membangun peradaban di tanah air sendiri untuk 
menjadi matahari dunia. Teori ilmu sebagai input harus diaplikasikan dalam proses 
konkret menjadikan output sebagai pemimpin dunia, wakil Tuhan dalam 
memakmurkan bumi-Nya. 
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Karakter Tuhan Yang Maha Esa  

Pancasila berasal dari ilmu Tuhan Yang Maha Kuasa. Susunan hirarki dan 
piramidal Pancasila menempatkan sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Hakekatnya adalah „Tuhan‟ dengan awalan dan akhiran ke-an. Ketuhanan 
yang Maha Esa ialah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan di negara dalam 
kehidupan kenegaraan dan kehidupan perseorangan dengan hakekat Tuhan. 

Muhammad Yamin dalam Suwarno (1993:51) menjelaskan azas dan dasar Negara 
kebangsaan Republik Indonesia adalah salah satunya Peri Ketuhanan, yaitu 
sebuah bangsa Indonesia yang berperadaban luhur kepunyaan Tuhan Yang Maha 
Esa. Dan hendaknja Negara Indonesia satu Negara jang ber-Tuhan, Ketuhanan 
jang berkebudayaan, Ketuhanan jang berbudi pekerti jang luhur, Ketuhanan jang 
hormat-menghormati satu sama lain (Soekarno, 1960:38-39). Pernyataan ini tidak 
berarti bahwa Negara kita adalah Negara agama dan bukan pula Negara tanpa 
agama (Widjaja, 2000:18).  

Eksistensi Tuhan di Bumi Nusantara  

Masyarakat Indonesia mengakui eksistensi Tuhan dalam kehidupan berbangsa. 
Kedaulatan adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Esa, sedang kekuasaan atau 
autoriteit yang seharusnya kita lakukan adalah suatu sacred trust, suatu amanat 
yang sewajarnya berada dalam batas-batas kehendak Allah. “Atas berkat rakhmat 
Allah yang Maha Kuasa….., maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini 
kemerdekaanya”, demikianlah Pembukaan UUD 1945 menyatakan “the supremacy 
of God”, kekuasaan tertinggi Tuhan Yang Maha Esa itu, salah satu sila dari 
Pancasila. Ajaran kedaulatan rakyat dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 1 
ayat 2 “Kedaulatan adalah di tangan rakyat” pada hakikatnya adalah 
penyelenggaraan kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat, hamba-Nya, dimana 
perintah-perintah dari Tuhan Yang Maha Esa, pelaksanaanya dalam kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat dimusyawarahkan oleh rakyat dengan perantara 
wakil-wakilnya sehingga menghasilkan kesadaran hukum dalam bentuk undang-
undang. Sistem UUD 1945 mempertemukan ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan 
rakyat, kedaulatan hukum bersama-sama, tidak sebagai halnya di beberapa 
Negara lain, dimana masing-masing ajaran itu saling bertentangan satu sama 
lainnya (Suny, 1978: 7-8).  

Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang pasti untuk mengabdi hanya 
kepada-Nya (Qs: Adz Dzaariyaat [51]:56, Yeremia 30: 9, Matius 7:21). Istilah 
mengabdi sangat berbeda dengan menyembah. Menyembah sifatnya sebatas ritual 
tetapi jika mengabdi adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala 
larangan dari Tuhan. Tuhan menghendaki seluruh manusia mengabdi hanya 
kepada-Nya dan tidak boleh mempersekutukan-Nya. Mengabdi harus sesuai 
dengan jalan kebenaran yang telah diberikan Tuhan kepada setiap bangsa 
berdasarkan sistem kebenaran universal. Sebagaimana bangsa Indonesia yang 
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telah diberikan petunjuk jalan kebenaran dalam Pancasila harus mengabdi kepada 
Tuhan Yang Maha Esa secara konsisten. Bangsa Indonesia sebelum mengabdi 
harus mengenal dan memahami Sang Tuan yang menjadi pemimpinnya 
sebagaimana landasan dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan 
Yang Maha Esa sebagai fundamen moral Pancasila menempatkan realitas 
spiritual-religius sebagai nilai tertinggi, termasuk dalam konteks kegiatan ilmiah 
karena manusia sebagai subyek dan obyek penelaahan ilmu-ilmu sosial tidak 
dapat mengabaikan realitas spiritual ini bahkan dalam sains modern pesan 
spiritual begitu impresif sebagaiman tampil dalam alam sub-atom dan biologi 
molekuler dan ilmu bedah otak (Sutrisno, 2006:122).  

Makna Kata Tuhan Yang Maha Esa  

Bahasa adalah alat komunikasi aktif untuk menyampaikan kesadaran pemahaman 
kepada orang lain. Struktur bahasa dalam setiap kata mempunyai akar kata yang 
bermakna esensi di dalamnya. Bahasa menjadi kunci untuk mengungkap 
perjalanan sejarah dunia termasuk Nusantara yang memiliki azas Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Sejarah mengungkap bahwa asal kata Tuhan itu adalah dari kata Tuan. 
Pada mulanya kata tuhan hanyalah 'pelesetan' dari kata tuan karena kesalahan 
seorang Belanda bernama Leijdecker pada tahun 1678 sebagai salah satu gejala 
paramasuai, yaitu penambahan bunyi h yang nirguna pada kata-kata tertentu, 
misalnya hembus, hempas, hasut, dan tuhan. Namun demikian kata tersebut 
sekarang dibakukan sebagai kosakata baru yang disejajarkan dengan kata ilah 
dalam bahasa Arab (Anonim, 2010).  

Sesuai data, istilah Tuhan yang berasal dari kata Tuan, pertama hadir dalam peta 
kepustakaan Melayu beraksara Latin lewat terjemahan kitab suci Nasrani tersebut. 
Perkataan ini dimaksudkan untuk mewakili sifat-sifat omnipresensi atas kata 
bahasa Yunani, Kyrios, dengan kaitannya pada tradisi Ibrani untuk kata Adon, 
Adonai, dengan aktualitas sebagai raja dalam kata Yahweh. Ketika penghayatan ini 
diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia, mula-mula oleh bangsa Portugis 
bernama Browerius pada tahun 1663, sebutan Yesus Kristus masih Tuan, tetapi 
ketika orang Belanda bernama Leijdecker pada tahun 1678 menerjemahkan surat-
surat Paulus itu, sebutan Tuan telah berubah menjadi Tuhan. Dengan kata lain, 
Leijdecker yang pertama kali menulis Tuhan (Anonim, 2011).  

Pendeta Leijdecker mempunyai tujuan untuk membedakan kata Tuhan dan tuan 
agar tidak rancu dalam penggunaanya. Dalam bahasa manusia orang yang 
dihormati itu disebut tuan, sedangkan kitab suci kata „god’ disebut Tuan. Untuk 
menghindari kerancuan itu dibedakanlah antara Tuan yang di langit dengan tuan 
yang di bumi dengan menambah huruf H itu di tengah. Tuhan adalah Tuan yang 
ada di langit, sedangkan tuan untuk yang di bumi. Manusia dalam kehidupan 
beragama menyebut Tuhan sementara dalam kehidupan masyarakat menyebut 
tuan kepada pimpinannya. Dengan dirubahnya kata tuan menjadi Tuhan, dia 
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ingin menghindari bentrokan dengan aqidahnya sendiri. Sebab bagi ajaran Paulus 
yang menjadi katolik romawi, manusia harus taat kepada dua tuan, dia sebagai 
orang yang beragama, dia taat kepada tuhan, tetapi dia dalam bernegara dia harus 
taat kepada raja atau penguasa negeri itu. Pemahaman inilah yang menjadikan 
prinsip hidup sekuler yang menghasilkan dua kutub peradaban yaitu saintis 
ilmiah dan doktrinal agamis yang tidak bisa diketemukan. Sementara Pancasila 
mengajarkan azas tunggal, tidak memihak model kehidupan Barat (maghrib) 
maupun model kehidupan Timur (masyriq).  

Selanjutnya memaknai bahwa Tuhan itu Esa. Sejak jaman dahulu bangsa 
Indonesia sudah mengakui adanya kekuatan yang lebih besar daripada manusia 
dibuktikan adanya kepercayaan animisme dan dinamisme dan akhirnya percaya 
kepada Tuhan sebagai asal segala sesuatu (Daroeso dan Suyahmo, 1989: 59). Istilah 

„Yang Maha Esa‟ berarti yang satu. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil 
dari satu. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan esensi kata dasar Tuhan sehingga 
dipandang sebagai Theosentris, yaitu Tuhan menjadi pusat segalanya. Prinsip Esa, 
dalam bahasa Arab dikatakan tauhid. Kata Esa ini bukan bicara angka, kalau satu 
tidak ada yang diatas satu, cuma satu itu. Artinya Tuhan yang Esa adalah tidak 
ada yang lebih besar dari Dia atau lebih kecil dari Dia.  

Dalam tradisi kitab suci Taurat, Injil dan Al-quran, masalah Esa sudah dibicarakan 
dalam The ten commandements atau 10 hukum Tuhan. Isi hukum yang pertama 
adalah jangan ada allah-allah lain di samping Allah (dengan a besar). Hal ini 
semakna dalam bahasa Arab adalah La ilaha illa Allah yang artinya “Tidak ada Ilah 
kecuali Allah” atau “Tidak ada Tuhan selain Allah”. Kata Allah berasal dari 
bahasa Arab, yang tersusun dari kata Al-Ilah yang berarti “Sang Ilah” dan secara 
implisit bermakna “Tuhan Yang Maha Esa”, jadi kata Allah adalah Ilah yang 
ma’rifah (Hawary, 2009: 183-184). Kata Ilah masih berlaku umum dan bisa apa saja 
menjadi ilah atau sesuatu yang dicintai dan ditaati seperti halnya kata tuan. 
Sumber penyelewengan atau kecintaan yang melebihi batas itu ada adalah hawahu 
atau hawa nafsu manusia. Ketika manusia egosentris semua hanya untuk dirinya, 
menjadikan dirinya sebagai ukuran kebenaran maka hawa nafsunya telah berubah 
menggantikan posisi Tuan semesta alam (Qs: Al Jaatsiyah [45]: 23 & Yusuf [12]: 
52).  

Khazanah Kejawen memaknai fase Megatruh diilustrasikan dalam filosofi perang 
Bratayuda Jayabinangun antara Pandhawa dan Kurawa yaitu perang besar dan 
perang saudara mengisyaratkan pergolakan perang batin dalam diri manusia 
menghadapi hawa nafsu, yakni nafsu ammarah yang mengajak keburukan, nafsu 
lawwamah yang sifatnya mencela, serta nafsu muthmainnah yang mengajak 
kebaikan. Perang di sini bukan dimaksudkan untuk membunuh nafsu tetapi 
nuntuk mengendalikannya agar bisa makarti berbuat positif sesuai dengan 
tugasnya masing-masing tanpa melebihi batas (Susetya, 2007: 369). 
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Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia Indonesia 
harus mengabdi kepada satu tuan yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan mengalahkan 
ilah-ilah atau tuan-tuan lain yang bisa mempersekutukannya. Dalam bahasa formal 
yang telah disepakati bersama sebagai perjanjian bangsa sama maknanya dengan 
kalimat “Tiada Tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa”. Dimana pengertian arti 
kata Tuhan adalah sesuatu yang kita taati perintahnya dan kehendaknya. Prinsip 
dasar pengabdian adalah tidak boleh punya dua tuan, hanya satu tuannya yaitu 
Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itulah yang menjadi misi utama tugas para 
pengemban risalah untuk mengajak manusia mengabdi kepada satu Tuan, yaitu 
Tuhan Yang Maha Esa (Kitab Ulangan 6:4-5, Matius 6:24, Lukas 16: 13, Qs: Al 

Mu‟minuun [23]: 23 dan 32). Negara ini menjamin kebebasan beragama, termasuk 
dalam penyebutan istilah Tuhan. Tuhan Semesta Alam dapat disebut dengan kata 
Allah, God, Yahweh, Elohim, Elia, Sang Hyang Widi Wase, Gusti Allah, Karaeng di 
Sulawesi, Tuang Ala di Ambon, Dewata Agung di Bali dan istilah lainnya. Hal itu 
tidak perlu dipermasalahkan karena menjadi kearifan lokal untuk masing-masing 
suku bangsa dan ajaran agama masing-masing. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai 
sila pertama Pancasila merupakan common denominator atau rujukan bersama 
semua golongan agama, ras, suku, dan kelompok kepentingan. Semua agama 
perlu melihat Pancasila sebagai suatu obyektivitas ajaran agama, sebagai rujukan 
bersama Negara yang plural dari segala aspeknya memerlukan common 
denominator yang tidak berasal dari satu aspek. Karenanya penerimaan Pancasila 
dalam kondisi itu adalah konsekuensi logis yang tidak bisa ditolak. Bagi 
Abdurahman Wahid penerimaan itu bukanlah menggantikan posisi agama dalam 
kehidupan bermasyarakat, melainkan untuk mengatur pola relasi antar berbagai 
elemen yang ada bersifat dialogis bukan polaritatif berjalan terus menerus secara 
dinamis (Santoso, 2004:254-255).  

Konsekuensi bangsa Indonsia sudah mengatakan “Tidak ada Tuhan selain Tuhan 
Yang Maha Esa”, maka tidak boleh menyebut manusia lainnya sebagai Tuan, 
karena hal itu berarti dia menjadikan manusia itu sebagai Tuannya. Jangankan 
manusia, diri kita sendiri jangan mau dipanggil Tuan atau bertuan pada diri kita. 
Tidak boleh manusia memanggil manusia sebagai raja, karena hanya satu Raja 
yaitu Tuan Semesta Alam, Tuhan Yang Maha Esa. Esensi dari keyakinan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa bahwa filsafatnya adalah manusia ini hidup di dalam 
kerajaan Tuan Semesta Alam. Kita wajib taat kepada Tuhan Semesta Alam sebagai 
raja kita. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini mereka secara terpaksa 
atau sukarela harus tunduk patuh kepada undang-undang atau hukum yang 
ditetapkan untuk dirinya pada lintasannya masing-masing karena sudah ada titik 
keseimbangan antara gaya sentripetal dan sentrifugal dalam mengendalikan 
sistem hidup dan kehidupannya. Tuhan menurunkan undang-undangNya yang 
ilmiah dan alamiah bersifat universal sehingga manusia dalam menjalankan 
aturannya harus berlandaskan ilmu kebenaran yang manunggal atau Esa.  
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Sifat dan Prinsip Penciptaan Tuhan Yang Maha Esa  

Tuhan mempunyai sifat dan karakter hukum dalam menciptakan segala 
ciptaanya. Tuhan mempunyai sifat untuk menunjukkan eksistensinya dalam 
mengelola alam semesta ini. Sifat Ketuhanan ini ada di dalam rekaman-rekaman 
kitab suci yang memperlihatkan gambar-Nya. Sifat-sifat Tuhan itu diantaranya 

adalah tidak dapat dijangkau oleh penglihatan manusia (Qs. Al An‟aam [6]:103), 
Tuhan itu berbeda dengan makhluk-Nya (Qs. Asy Syuura [42]:11), Tuhan tidak 
pernah mengantuk dan lali dalam mengurusi ciptaan-Nya (Qs: Al Baqarah 
[2]:255), Tuhan ada dimanapun kita berada (Qs. Al Mujaadilah [58]:7), Tuhan itu 
lebih dekat dari urat leher (Qs. Qaaf [50]:16). Sifat utama dari Tuhan Yang Maha 
Esa adalah cinta kasih kepada seluruh ciptaan-Nya (Matius 22:37-39 dan Markus 
12:30-31).  

Selain Tuhan mempunyai sifat-sifat, Tuhan Yang Maha Esa dalam mencipta selalu 
menggunakan hukum atau prinsip penciptaan. Prinsip ini yang menjadi bagian 
tak terpisahkan dari segala ilmu yang diundangkan-Nya di dalam kitab suci 
maupun alam semesta. Pertama, Prinsip manajemen perencanaan, pelaksanaan, 
dan hasil. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap kejadian apapun melalui suatu 
proses perencanaan dari tuhan yang sudah ada dalam kitab lauh mahfudz, 
kemudian diperjuangkan dalam sebuah proses dan akan menghasilkan kejadian 
sesuai dengan perencanaan. Itulah hukum kun fa yakun, dalam arti bukan suatu 
paham doktrinasi sesuatu itu akan terjadi begitu saja dan tiba-tiba tetapi harus 
melalui suatu proses hukum dari yang ditetapkannya (Qs: Yaasiin [36]:82). Kedua, 
Prinsip kesepasangan, dalam bahasa kitab disebut azwaj. Tuhan selalu 
menciptakan sesuatu di alam semesta ini berpasangan. Ada pria-wanita, malam-
siang, pandai-bodoh, tinggi-rendah dan lainnya sebagai bentuk pasangan (Qs: 
Yaasiin [36]:36). Manusia dalam melakukan sesuatu pasti akan mendapatkan hasil 
kemungkinan dari dua kejadian yang menjadi pilihannya. Ketiga, Prinsip stuktural 
sistematis, dalam bahasa kitab disebut sebagai suatu sistematika bertingkat dan 
berurutan dalam menciptakan suatu kejadian (thibaaqon). Tuhan itu sangat rasional 
dan sistematis dalam menciptakan sesuatu peristiwa. Segala ciptaan-Nya selalu 
sistematis seperti penciptaan manusia yang harus melalui beberapa fase tahapan 
dari air mani, embrio, zigot, daging, tulang, sampai bayi dan manusia dewasa 
akhirnya meninggal. Prinsip ini dijelaskan dalam firmannya (Qs: Al Mulk [67]:3). 
Keempat, Prinsip keseimbangan, dalam bahasa kitab disebut mizan. Tuhan selalu 
menciptakan prinsip keseimbangan dalam setiap kejadian yang terjadi di alam 
semesta. Semua digerakkan oleh hukum kesetimbangan untuk menjaga 
harmonisasi kehidupan umat manusia. Prinsip ini dijelaskan dalam (Qs: Ar 
Rahmaan [55]: 7-9).  

Itulah sifat dan prinsip-prinsip Tuhan dalam mencipta alam semesta ini. Manusia 
sebagai makhluk ciptaan paling sempurna mempunyai kewajiban untuk 
mempelajari dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum tersebut dalam 
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kehidupannya. Sifat dan prinsip Tuhan harus menjadi karakter atau akhlak yang 
terintegrasi inhern dalam diri manusia Nusantara. Tuhan menghendaki bahwa 
manusia menjadi wakil-Nya di bumi dengan mencerminkan akhlak karakter dari 
Tuhan Yang Maha Esa. Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia 
menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut 
dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas 
segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia 
itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan 

perempuan diciptakan-Nya mereka. (Kejadian 1 : 26-27). Itulah karakter atau 
kepribadian yang diharapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karakter atau akhlak 
para nabi adalah kitab sucinya. Karakter Muhammad itu adalah Al Quran. Yesus 
adalah firman yang telah menjadi manusia (Yohanes 1: 14). Dalam tradisi Jawa 
seseorang yang telah berada dalam fase Gambuh menapaki perjalanan puncak 
spiritual berarti sudah mengenal dirinya dan mengenal tuhannya, ngelmu 
mengenai sangkan paraning dumadi manunggaling kawula gusti yaitu bermakna 
adanya percampuran, pergaulan antara abdi atau hamba dengan Tuhan, dalam 
arti bukan manunggalnya badan fisik manusia menjadi Tuhan tetapi 
manunggalnya cipta, rasa, dan karsa dengan kehendak Tuhan (Susetya, 2007: 321). 
Itulah konsep Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia harus menunggal dengan sifat 
dan karakter Tuhan. Manusia menyatu dengan ilmu dan perilaku sifat-sifat 
universal dari Sang Raja Alam Semesta. Sila pertama Pancasila ini ibarat mata 
dalam panca indera. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah 
seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang 
yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu (Matius 6:22-23). 
Pemahaman dan pengamalan yang benar mengenai sila Ketuhanan Yang Maha 
Esa akan menjiwai dan melandasi serta menjadikan kemanusiaan yang adil dan 
beradab, mempersatukan Indonesia, terjadinya hukum kepemimpinan kerakyatan 
sehingga terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Quantum Leap Pancasila Membangun Peradaban Bangsa  

Quantum leap adalah suatu pergerakan percepatan yang sangat cepat. Percepatan 
ini berkaitan dengan proses pembangunan karakter moral spiritual yang 
berlandaskan Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa 
Indonesia harus mempercepat pemahaman dan pengamalan karakter-karakter di 
dalam sila-sila Pancasila untuk membangun peradaban bangsa. Pembangunan 
peradaban harus berlandaskan sifat dan prinsip-prinsip hukum penciptaan Tuhan 
seperti hukum manajemen, kesepasangan, structural sistematis dan keseimbangan 
dengan penuh cinta kasih. Penciptaan karakter sebagai langkah utama 
membangun peradaban dilakukan melalui tridimensi sejarah yaitu menggali nilai-
nilai masa lalu, diaktualisasikan masa kini dan diproyeksikan dalam masa depan, 
tanpa itu sejarah tidak ada artinya (Abdulgani, 1995: 40).  



 

BAB IX PANCASILA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA | 185  
 

Metodologi sistematikanya adalah (a) Reinterpretasi, yaitu mentafsirkan dan 
menguraikan kembali makna sila-sila Pancasila dengan berlandaskan kajian 
keilmuan yang ilmiah dan alamiah bersifat universal. De Boer dalam bukunya De 
Wijsbegeerte in de Islam tahun 1921 mengatakan bahwa tiap jiwa yang berbudi 
senantiasa berusaha untuk mencapai hikmat dan kesempurnaan. Pelaksanaanya 
ialah mempergunakan akal pikiran dan berlaku secara jujur dan murni. Dengan 
demikian, masalah yang mengeruhkan dapat dibebaskan dari segala sesuatu 
mengenai dirinya (Susetya, 2007: 340). (b) Reinternalisasi, yaitu proses 
pengendapan dan penyatuan nilai-nilai dalam sila Pancasila untuk menjadi 
kepribadian akhlak (karakter sejati) anak-anak Nunsatara. Dalam tradisi Jawa 
sering disebut semedi untuk meningkatkan frekuensi eling. Semedi berasal dari 
bahasa sansekerta Samadhi yang artinya pemusatan perhatian secara khidmat atau 
bahasa hindu disebut yoga concentration (Susetya, 2007:337). (c) Reaktualisasi yaitu 
mengamalkan segala nilai-nilai yang telah diperoleh dari proses interpretasi dan 
internalisasi diri dalam bentuk aksi-aksi nyata bidang kegiatan budaya, sosial, dan 
ilmiah. Sejarah mencatat tinta emas peradaban Nusantara dengan berdirinya 
Borobudur dan Prambanan menunjukkan nilai luhur karakter Ketuhanan Yang 
Maha Esa dalam diri nenek moyang yang diimplementasikannya dalam nilai 
budaya, sosial, dan ilmiah pada maha karya tersebut.  

Peradaban adalah sifat atau buah dari keluhuran budi. Menurut Koentjaraningrat 
dalam Suwaji (1992:21) kebudayaan (culture) berarti mengolah, mengerjakan, 
berkembang menjadi segala daya dan upaya manusia untuk mengolah alam. 
Usaha akal budi manusia menghasilkan peradaban (civilization) dalam suatu 
masyarakat dengan struktur yang kompleks. Orang yang berbudi pekerti dan 
berkarakter akan selalu melakukan kegiatan pelestarian budaya dan melakukan 
aksi-aksi sosial kemanusiaan dan kegiatan ilmiah untuk menggali ilmu 
pengetahuan teknologi untuk membangun peradaban bangsa. Perpaduan antara 
quantum leap spiritual Pancasila dan quantum leap teknologi menghasilkan quantum 
leap peradaban.  

Kondisi bangsa Indonesia sedang diperjalankan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk 
menggenapi master plan kehendak-Nya. Kodrat yang Maha Kuasa terus berjalan 
dan berganti bagaikan cakra manggilingan. Setelah mencapai jaman keemasan 
akhirnya mengalami masa keruntuhan (Purwadi, 2009: 269) dan terus berulang. 
Kondisi yang chaos (terkutuk, jaman kaliyoga) luar biasa ini adalah sebagai bentuk 
awal terjadinya cosmos (berkat, jaman kertayoga). Menurut tradisi Tuhan, bahwa 
tiap-tiap umat ada batas waktunya, sebagaimana terjadi pada umat nabi Musa, Isa, 
dan Muhammad yang masing-masing memiliki batas eksistensinya. Ada kelahiran 
dan kematian atau ada kebangkitan dan kehancuran. Jika dipetakan menurut 
kalender masehi yaitu semenjak kelahiran umat pimpinan Muhammad pada 
tahun 624 masehi, ditambah 700 tahun masa kejayaan sampai tradisi 
kehancurannya pada tahun 1324 masehi, dan ditambah lagi waktu tradisinya 700 
tahun, maka menurut tradisi Tuhan umat pilihan akan dibangkitkan kembali pada 
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awal abad ke 21 masehi atau tahun 2024 masehi (Mesiyyakh, 2008: 179-180). Hal 
senada diungkapkan oleh Manteb Sudarsono (2010) menyitir ramalan pujangga 
besar Ronggowarsito yang mengategorikan masa-masa sekarang ini adalah apa 
yang disebut sebagai kala bendu. Kala bendu itu akan berakhir ketika pandawa mulat 
sirnaning temanten yaitu sebuah sengkalan atau sandi tahun yang kalau 
diterjemahkan menjadi tahun 2025. Itulah perjalanan sistem hidup dan kehidupan 
sebagai suatu daur kosmologi peradaban alam semesta. Tuhan menciptakan 
keseimbangan dengan mempergilirkan peradaban bangsa sepanjang masa sebagai 
bentuk cinta kasih kepada seluruh ciptaan-Nya. Nusantara dengan filosofi ilmu 
Pancasila akan segera menjadi matahari dunia. 

Kesimpulan  

Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang sedang mengalami krisis 
multidimensional dalam segala bidang. Permasalahan inti dari bangsa ini adalah 
tercabutnya akar karakter kebangsaan dalam setiap diri anak bangsa. Bangsa 
Indonesia membutuhkan solusi penanaman karakter Pancasila bagi seluruh warga 
negaranya. Pancasila sebagai suatu filsafat ilmu dari Tuhan merupakan satu-
satunya jalan kebenaran yang harus ditempuh seluruh bangsanya. Manusia 
Indonesia harus memahami dan memaknai sifat, karakter serta prinsip hukum 
dari Tuhan sebagai landasan utama pengabdian kepada-Nya. Manusia Nusantara 
tidak boleh mempersekutukan Tuhan, Tiada Tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa. 
Karakter cinta kasih menjadi dasar pembangunan peradaban yang harus 
menggunakan prinsip-prinsip manajemen, prinsip kesepasangan, prinsip 
struktural sistematis, dan prinsip keseimbangan. Manusia Nusantara harus 
melakukan percepatan quantum leap dalam pemahaman Pancasila dengan 
metodologi reinterpretasi, reinternalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai luhur 
Nusantara dalam Pancasila. Aktualisasi pembangunan peradaban bangsa dengan 
membuat karya-karya konkrit pengamalan dalam bidang budaya, sosial, dan 
ilmiah. Perpaduan quantum leap spiritual Pancasila dan quantum leap teknologi 
akan menghasilkan quantum leap peradaban bangsa. Pancasila sebagai jalan 
kebenaran universal akan mengantarkan Nusantara menjadi bangsa percontohan 
sebagaimana Tradisi Tuhan yang telah berjalan sepanjang masa. Nusantara sedang 
dipergilirkan dalam suatu cakra manggilingan menuju fajar matahari dunia.  
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Meneguhkan Pancasila dalam Kehidupan Beragama 

Negara adalah semacam kerumunan kepentingan, perjanjian, dan berbagai 
kesepakatan untuk hidup bersama. Untuk itu, satu visi untuk menjadi pegangan 
sangat dibutuhkan. Jika tidak demikian, kehidupan bersama tak bisa berjalan. Sebab, 
dalam setiap kepala terdapat gagasan dan kepentingan yang berbeda-beda. 

Demikian pula dengan Pancasila, sebagai landasan dan visi bersama untuk 
kerumunan masyarakat yang kita sebut “Indonesia“. Pancasila adalah satu komitmen 
untuk meyakinkan diri kita bahwa kita adalah satu bangsa, atau berproses untuk 
meyakinkan yang lain bahwa kebersamaan menjadi bangsa mesti dilanjutkan. 
Pancasila adalah satu panduan untuk berproses bagi peneguhan komitmen kita, 
menjadi “orang Indonesia“. Dengan demikian, bagi mereka yang keluar dari prinsip-
prinsip Pancasila, itu sama saja “melanggar“ komitmen hidup bersama sebagai bangsa. 
Lahirnya komitmen ini tidaklah mudah karena berlangsung melalui proses panjang, 
mengesampingkan ego, dan kepentingan individu maupun golongan demi sebuah 
kepentingan yang lebih besar: bangsa Indonesia! Wahid Hasyim, Agus Salim, Hatta, 
dan kelompok muslim lainnya sangat menyadari bahwa bangsa Indonesia bukanlah 
kelompok muslim saja. Yang lantas, karena kearifan dan kerelaanhati demi 
kepentingan orang banyak, mereka tak lagi memilih Islam sebagai panduan 
bernegara. Demikian pula, kelompok nasionalis seperti Sukarno, mastermind 
Pancasila itu sendiri, pun menyadari bahwa masyarakat Indonesia bukanlah 
masyarakat yang “sepi“ dari nilai-nilai spiritualitas dan ketuhanan. Maka, unsur 
ketuhanan pun mesti dihadirkan dalam visi keindonesiaan. 

Spiritualitas, kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap hak-
hak setiap individu menjadi kunci penting dalam Pancasila. Prinsip-prinsip dalam 
Pancasila merupakan produk sejarah, hasil dari refleksi masyarakat Indonesia yang 
beragam, sebagai kerumunan yang terdiri atas lebih dari 18 ribu pulau dan tentu 
beragam etnis, kepercayaan, budaya, dan bahasa. 

Antara Esa dan Eka 

Wujud kompromi Pancasila demi kehidupan bersama terlihat dari sila-sila yang ada. 
Semangat spiritualitas dan ketuhanan yang dimiliki masyarakat Indonesia, misalnya, 
terekam pada sila pertama,“Ketuhanan yang Maha Esa“. Kata “esa“ pada sila pertama 
dalam bahasa Sanskerta merujuk pada sesuatu “yang tak terhingga“,“yang luar biasa“, 
bukan dalam satu. Para founding fathers tidak memilih kata “eka“, yang berarti satu 
atau tunggal. Dalam bahasa keagamaan, maka akan menjadi Tuhan yang satu 
(monoteis). Kata esa dimaksudkan bahwa Tuhan mahabesar, tak terbatas, dan 
mempunyai kekuatan jauh di luar kemampuan manusia. Ini merupakan kesadaran 
penuh para pendiri bangsa bahwa, di balik ribuan pulau di Indonesia ini, negeri ini 
dihuni oleh manusia yang beragam kepercayaannya, baik mereka yang monoteis 
maupun kepercayaan-kepercayaan yang lahir dari hasil refleksi kelokalan. 
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Dalam sejarahnya pun, prinsip-prinsip ketuhanan ini tak bertentangan dengan 
ideologi-ideologi yang lain. Sebagai orang penting Pancasila, Sukarno pernah 
mencetuskan Nasakom (Nasionalisme, Islamisme, dan Komunisme). Demikian pula 
dengan Wahid Hasyim, ia legowo untuk menolak 16 kata dalam Piagam Jakarta. 
Sekali lagi, karena dia sadar bahwa kehidupan berbangsa sangat beragam dan bukan 
untuk memaksakan yang lain untuk mengikuti yang mayoritas, Islam. Dalam 
kehidupan sehari-hari pun, tokoh-tokoh bangsa tersebut saling menghormati satu 
dengan yang lain. Tan Malaka yang tak beragama, Wahid Hasyim yang Islamis, 
Sukarno yang nasionalis, Sjahrir yang sosialis-humanis, akrab dan saling menghormati 
perbedaan satu dengan yang lain, tak pernah di antara mereka melakukan usaha 
pemaksaan untuk mengikuti kepercayaan tertentu, ataupun menjalankan agama 
tertentu. 

Ketuhanan yang terekam dalam Pancasila adalah bagaimana, dalam kehidupan 
bernegara, nilai-nilai ketuhanan menjadi sumber inspirasi batin, bukan memaksakan 
kepercayaan nilai ketuhanan satu kelompok untuk diikuti orang lain. Nilainilai 
ketuhanan itu bukan pula untuk diimplementasikan menjadi undang-undang atau 
aturan yang mengatur orang banyak, hingga mempunyai kekuatan untuk memaksa 
seseorang untuk berkeyakinan atau mengikuti ajaran agama tertentu. Sebab, agama 
dan keyakinan bersifat refleksi individual yang sangat beragam. Agama adalah proses 
eksistensialis setiap individu dalam menemukan hubungan dirinya dengan apa yang 
diyakini sebagai yang luar biasa atau “esa“, dan oleh karenanya tidak bisa dipaksakan. 

Ujian bagi Pancasila 

Penyelewengan Pancasila dalam kehidupan bernegara pun pernah terjadi.Yang paling 
gamblang adalah saat masa Orde baru. Politik Orde Baru melakukan penyeragaman 
pikiran dengan membombardir struktur kognitif, indoktrinasi ideologi, penertiban 
cara pandang, dan sistem imajinasi dengan memberi tafsir secara sepihak pada 
Pancasila. Kehadiran Orde Baru dilandasi oleh “tekad suci“ untuk melakukan 
penyeragaman terhadap segala bentuk penyimpangan yang dilakukan rezim 
sebelumnya. Semua pernik-pernik yang bertentangan dipinggirkan sedemikian 
mungkin. Semua kelompok yang membahayakan dan mengancam kekuasaan 
dihardik dan dipinggirkan demi kepentingan kekuasaan. 

Setelah reformasi bergulir, Pancasila pun mempunyai harapan untuk hidup kembali. 
Prinsip-prinsip kehidupan bersama yang menghargai antara satu kepercayaan/agama 
dan kepercayaan lain pun mempunyai harapan baru. Kehidupan bersama yang 
didasari nilai-nilai humanisme, kebersamaan, dan keadilan secara perlahan diraih oleh 
masyarakat Indonesia. Meski begitu, untuk kesekian kalinya Pancasila pun diuji 
kembali. Reformasi juga melahirkan kelompok yang merasa eksepsionalis, memegang 
kebenaran absolut untuk diimplementasikan pada undang-undang yang mengatur 
orang banyak. 

Mereka ini adalah kelompok yang dewasa ini berusaha keras untuk 
mengimplementasikan hukum-hukum agama menjadi undang-undang formal. 
Mereka adalah kelompok yang bersikap eksklusif dan fundamentalis yang paling 
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merasa benar. Banyak di antara kelompok ini tengah memaksa orang lain dengan 
melakukan aksi kekerasan hingga meresahkan kehidupan bersama. Lebih jauh lagi, 
tak sedikit di antara mereka diam-diam tengah memperjuangkan untuk mengganti 
Pancasila sebagai dasar prinsip kehidupan bersama dengan ajaran agama tertentu. Ini 
tentu saja mengganggu kehidupan berdemokrasi di Indonesia dan nilai-nilai 
Pancasila: ketuhanan, humanisme, keadilan, dan hak-hak sebagai manusia yang 
tengah menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia. 

Dus, implementasi Pancasila sebagai visi berbangsa adalah kebutuhan yang 
mendasar, sebagai sebuah bentuk komitmen masyarakat Indonesia untuk menjadi 
bangsa, yaitu bangsa dengan kerumunan masyarakat yang beradab, saling 
menghargai satu dengan yang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling 
menahan ego kepentingan individu dan kelompok demi kepentingan bersama dalam 
spirit kebersamaan sebagai wujud atas lemahnya manusia di bawah kemegahan 
Tuhan yang tak terbatas, esa. Semoga! 

Nusron Wahid, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor 
SUMBER :  KORAN TEMPO, 1 Juni 2012 
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Sekularisasi Pancasila 

Para pendiri bangsa ini telah meletakkan dasar-dasar tegaknya sebuah negara-bangsa 
yang bernama Indonesia. Betapa seriusnya mereka dalam merumuskan konsep 
ideologi bangsa ini. Hal itu dapat dilihat dari dinamika perdebatan mereka dalam 
merumuskan landasan ideologi berdasarkan latar belakang keilmuan, agama, dan 
budaya masing-masing. Serta, komitmen untuk bersama-sama saling menghargai dan 
menghormati masing-masing pendapat yang dilontarkan. 

Meskipun melalui perdebatan sengit, keragaman pendapat dan gagasan itu bisa 
bertemu pada komitmen bersama untuk membangun negara yang berdaulat. Titik 
temu ini mengandaikan bahwa seluruh nilai-nilai dan falsafah hidup seluruh elemen 
bangsa ini, baik yang bersumber dari keagamaan maupun budaya yang dirangkum 
dalam rumusan Pancasila. 

Nilai-nilai luhur agama (terutama Islam) dan budaya yang terintegrasi dalam ideologi 
negara, telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang kokoh. Hal ini dibuktikan 
dengan daya tahannya yang tinggi terhadap segala gangguan dan ancaman dari 
waktu ke waktu. Namun akhir-akhir ini, gangguan dan ancaman terhadap ideologi 
Pancasila ini semakin kuat, terlebih pada era globalisasi di mana percaturan dan 
pergumulan bahkan benturan antarberbagai pemikiran dan ideologi dunia. Hal ini 
ditandai semakin melemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila pada 
generasi bangsa ini akibat hegemoni nilai-nilai dan budaya asing. Kondisi ini juga 
telah melanda pemimpin bangsa ini. 

Saat ini, ancaman terbesar Pancasila adalah kecenderungan dan gerakan sekularisasi 
Pancasila. Sekelompok orang ingin memisahkan bahkan mensterilkan Pancasila dari 
nilai-nilai agama, termasuk di dalamnya upaya membenturkan Pancasila dan agama 
(terutama Islam). Di sini, muncul dua kutub ekstrem, anti-Pancasila dan anti-Islam. 
Pancasila dianggap aturan toghut, dan Islam dianggap mengancam Pancasila. 

Sebagai falsafah hidup bangsa, hakikat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan 
bangsa ini sejak awal. Artinya, rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam alinea 
4 UUD 1945 sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa, 
termasuk di dalamnya bersumber dari nilai-nilai agama yang dianut bangsa 
Indonesia. 

Sekularisasi dan Sterilisasi 

Gerakan sekularisasi atau sterilisasi Pancasila dari nilai-nilai agama saat ini dapat 
berbentuk pemikiran, wacana, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ia 
dilakukan mulai dari rakyat jelata hingga mereka yang memegang amanah sebagai 
pemimpin dan pejabat negara. 

Pada tataran konsep dan pemikiran, munculnya wacana liberalisasi budaya dan 
agama dengan mengatasnamakan HAM, misalnya, RUU Keadilan dan Kesetaraan 
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Gender (KKG), akan menggugat bagian-bagian penting dari undang-undang 
perkawinan. 

Sekularisasi Pancasila juga diwarnai dengan munculnya wacana bahwa nilai-nilai 
agama tidak boleh dibawa dalam tatanan hidup bernegara. Dan sebaliknya, negara 
tidak boleh mengatur kehidupan masyarakat dalam masalah keagamaan. Sehingga, 
negara tidak perlu terlibat untuk mengatur, menertibkan hingga melarang munculnya 
aliran sesat dalam suatu agama. 

Seluruh konsep yang terkandung dalam rumusan Pancasila adalah nilai-nilai ajaran 
agama karena prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, keadaban, persatuan, 
kepemimpinan, kebijaksanaan, permusyawaratan, keadilan sosial adalah nilai-nilai 
otentik dari ajaran agama. Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama akan 
memperkokoh tegaknya nilainilai Pancasila sekaligus memperkokoh ketahanan 
nasional. 

Dalam bentuk lain, sekularisasi Pancasila telah merasuki bangsa ini dalam bentuk 
praktik hidup yang tidak bermoral, baik dilakukan oleh rakyat biasa maupun para 
pemimpin dan pejabat negara. Artinya, praktik hidup bangsa ini mengalami 
pengeringan dari nilai-nilai agama. 

Bagaimana mungkin, seorang pemimpin, wakil rakyat, akademisi, intelektual, dan 
budayawan ikut-ikut mendukung diterimanya konser Lady Gaga. Ini jelas contoh 
konkret pengeringan nilai-nilai agama yang mengancam nilai-nilai otentik Pancasila. 
Adanya krisis keteladanan, krisis kepemimpinan, dan dekadensi moral saat ini bisa 
disebut dengan accumulated global damage, yakni menjadi bukti nyata dari 
sekularisasi Pancasila. 

Sudah semestinya negara—sebagaimana amanah Pancasila—memiliki kepedulian 
yang tinggi terhadap kehi dupan keagamaan seluruh elemen anak bangsa. Artinya, 
negara dalam hal ini aparat dan penegak hukum, harus memelopori dan mendorong 
dengan sungguh-sungguh agar setiap rakyat Indonesia menjalankan syariat 
agamanya masing-masing dengan benar. 

Negara juga proaktif melindungi kehidupan keagamaan bangsa ini dari ancaman 
aliran-aliran yang menyimpang dan sesat yang akan merusak kehidupan keagamaan. 
Dalam menentukan apakah aliran suatu agama dipandang sesat atau tidak, masing-
masing umat beragama telah memiliki para ahli ilmu agama (ulama, pendeta, dan 
majelis pemimpin agama). Karena itu, negara dapat meminta fatwa kepada ulama, 
pendeta, atau majelis pemimpin agama-agama yang ada. 

Dengan demikian, terjadi kesepahaman antara pemimpin negara dan pemimpin 
agama dalam melindungi dan menjamin kehidupan beragama. Sehingga, nilai-nilai 
Pancasila akan berdiri tegak dengan kokoh sebagai ideologi negara yang kuat. Kokoh 
karena moralitas dan ketaatan seluruh anak bangsa. Dengan begitu, negeri ini akan 
menjadi baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. 

Syamsul Hidayat, Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
SUMBER :  REPUBLIKA, 1 Juni 2012 
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Pancasila, Agama, dan Ranah Publik 

Oleh: Benyamin F Intan 

“Mengapa Pancasila tidak mengadopsi konsep Barat tentang naked public square yang 
memprivatisasikan agama?” tanya Prof Yvonne Haddad ketika penulis memberi kuliah 
Religious Freedom in Indonesia di Georgetown University, 30 Maret 2011 lalu.  

Pertanyaan Prof Haddad sangat beralasan mengingat akhirakhir ini konflik bernuansa 
agama semakin meningkat di Tanah Air. Sebagai produk “sekular”, naked public square 
meniadakan kiprah agama di publik. Alasannya karena agama tidak bakal menerima 
apa yang John Rawls katakan sebagai “fakta keberagaman” (fact of pluralism). Lahirnya 
Pancasila 1 Juni 1945 menjembatani perbedaan ideologis antara golongan kebangsaan 
dengan konsep negara sekulernya dan golongan Islamyangpro-negaraagama. Konsep 
naked public square dari negara sekuler sangat pesimistis terhadap peran agama di 
domain publik.  

Clash of Civilizations dari Samuel Huntington memberi peringatan, jika tidak waswas 
terhadap kiprah agama di publik, kita akan mengalami perang agama yang pernah 
terjadi di Eropa abad ke-16 dan ke-17, dalam skala global. Negara agama dengan 
konsep sacred public square, sebaliknya, sangat optimistis terhadap agama di ruang 
publik. Namun dibatasi hanya satu agama, yaitu agama negara (official religion), agama 
lainnya tidak punya hak berkiprah di publik. Kedua opsi ini menekan kebebasan.Itu 
sebabnya Pancasila menolak.  

Mitos dan Bahaya  

Merespons Prof Haddad, Pancasila pertama-tama mempertanyakan keberadaan naked 
public square. Dengan meminggirkan agama ke ranah privat, apakah ruang publik 
lantas “telanjang”— bebas dari pengaruh keagamaan? Setiap individu, menurut sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa,tidak mungkin lepas dari “keagamaan” dalam arti luas. 
Contoh: untuk lepas dari pengaruh agama, sekolah negeri di AS meniadakan 
pelajaran agama, tapi anehnya, tetap mengajarkan evolusionisme, atheisme yang 
notabene merupakan “agama sekuler”. Itu mitos,kata Roy Clouser, jika domain publik 
netral dari pengaruh keagamaan (the myth of religious neutrality).  

Masalah lain dari naked public square adalah menyuburkan fundamentalisme. Agama 
tidak akan tinggal diam melihat proses privatisasi agama yang dilakukan naked public 
square. Perlawanan agama terhadap upaya marginalisasi, menurut Mark Juergens 
Meyer, dilakukan dalam bentuk “serangan balik” (backlash). Dan sering kali 
mengandung apa yang Gilles Kepel katakan sebagai unsur “balas dendam”sehingga 
berpotensi melahirkan radikalisme agama yang dapat mengganggu kepentingan 
umum. Dengan meminggirkan agama ke ranah privat, naked public square mengekang 
kebebasan beragama yang notabene bertentangan dengan sari Pancasila.  

Kehadiran sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa bukan semata-mata menjamin 
toleransi dan kebebasan beragama. Kalau sekadar toleransi dan kebebasan beragama, 
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sila kedua hingga kelima sudah menjamin.Keunikan sila pertama: menjalankan fungsi 
publik agama atau dalam istilah Soekarno mengedepankan “kepentingan 
(kemasyarakatan) agama” (Lahirnya Pantja Sila). Singkatnya, konsep kebebasan 
beragama Pancasila,meminjam istilah David Hollenbach, bukan hanya negative 
immunity—bebas dari cengkeraman kekuasaan politik—, tapi juga positive immunity— 
bebas menjalankan peran publik agama. Konsep naked public square hanya sebatas 
menjamin negative immunity, positive immunity diabaikannya. Itu sebabnya Pancasila 
menolak.  

Sektarian dan Mandul  

Menolak naked public square tidak berarti Pancasila lantas menerima sacred public 
square. Konsep sacred public square dari negara agama menyalahi spirit kebinekaan 
Pancasila karena memperlakukan warga negara berdasarkan agama. Tolok ukur 
kebijakan negara bukan lagi asas keadilan, tapi agama. Dengan demikian, sirnalah 
sudah fungsi luhur negara sebagai pengayom kemaslahatan warga. Negara agama 
antidemokrasi karena eksklusif dan diskriminatif. Eksklusif karena bertumpu pada 
asas superioritas, prioritas, dan mayoritas dalam memperlakukan warga negara. 
Diskriminatif karena membeda-bedakan warga.  

Lengket dengan kekuasaan politik membuat agama mandul, hilang daya 
transendental, tak lagi kritis dan profetik, tidak lagi mampu menjaga koridor 
moralitas bangsa.Akibatnya, agama menjadi komoditas politik belaka, sekadar alat 
legitimasi kekuasaan negara. Singkatnya,dalam negara agama terjadi langkah bunuh 
diri baik terhadap agama maupun negara.  

Peran Publik Agama  

Dengan menolak naked public square dan sacred public square,Pancasila 
mengedepankan konsep civil public square. Melalui konsep ini, Pancasila mengizinkan 
semua kepercayaan berkiprah di kehidupan publik. Tapi dengan syarat, harus 
bertolak dari realitas kemajemukan agama. Artinya, kiprah agama di domain publik 
harus dilakukan pada aras civil society. Agama di ranah publik pada level civil society 
mempunyai misi memberdayakan kekuatan potensial agama-agama dalam menjawab 
tantangan konkret kemanusiaan di dalam masyarakat. Fokusnya bukan pada isu 
dominasi antarkelompok agama, tetapi bagaimana agama-agama tampil sebagai 
kekuatan demokratis dalam mentransformasi kehidupan sosial-politik masyarakat.  

Target agama di publik dalam wacana civil society adalah bagaimana menjadikan 
kehidupan politik bangsa bermoral dan beretika. Masuk melalui sisi moral politik atau 
yang acap disebut “politik moral”, kontribusi agama-agama diharapkan menerangi dan 
menggarami kehidupan politik bangsa agar keputusankeputusan politik yang diambil 
tertanggung jawab. Sejauh berada di rel politik moral pada dataran civil society, peran 
publik agama akan positif, mampu menjadi kekuatan transformatif dan liberatif guna 
menyusun kehidupan social-politik yang demokratis. 

BENYAMIN F INTAN, Direktur Eksekutif Reformed Center for Religion and Society,  
Sumber: Koran Sindo, 1 Juni 2011 
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Pancasila dan 'Nalar' Keagamaan Kita 

Berdirinya NKRI bukanlah sesuatu yang tercerabut dari sejarah. Jauh sebelumnya, 
sejak kehadiran kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, kemudian diteruskan kerajaan-
kerajaan Islam sekitar abad ke-13-16 M, sejarah bangsa dan negara kita sudah terukir 
selama berabad-abad. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan penjasadan 
nilai-nilai yang digali dari pengalaman sejarah tersebut. Demikian pula, semboyan 
Bhineka Tunggal Ika. 

Kenyataan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas banyak unsur etnik 
beserta adatnya, bermacam agama dan aliran kepercayaan dan lingkungan yang 
berbeda, maka kesatuan merupakan nilai dan pagar yang sangat penting. Proses 
integrasi untuk mewujudkan kesatuan ini memegang peranan yang sangat 
fundamental. Proses integrasi pada hakikatnya perlu dibidikkan agar memberi makna 
kepada hidup manusia Indonesia.  

Sementara itu, kebudayaan nasional mengandung makna totalitas, karena di 
dalamnya terdapat banyak unsur sehingga mengandung banyak persoalan. Setiap 
kebudayaan mencakup tiga lingkup persoalan hidup, yaitu menghadapi diri sendiri, 
sesama dan bangsanya, alam sekitar, dan Tuhan. 

Titik kompromi 

Masalah hubungan antara Islam dan Pancasila rupanya masih menarik perhatian 
banyak kalangan. Terlebih maraknya kembali radikalisme keagamaan, seperti 
terorisme dan NII, sontak hendak memancing perdebatan lama mengenai hubungan 
antara Islam dan Pancasila atau wacana hubungan antara negara dan agama. Diakui 
atau tidak, hingga kini sebagian kalangan Islam masih memosisikan secara dikotomis 
dan antagonistik antara Islam dan kebangsaan, serta menolak sintesis yang 
memungkinkan antara agama dan negara dalam kehidupan politik. 

Bagi sebagian kalangan, perdebatan ini mungkin membosankan. Dalam konteks 
sejarah Indonesia, polemik ini sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. 
Perdebatan tersebut dilakoni para tokoh pergerakan nasional sebagai bagian dari 
proses pencarian identitas bersama. Asumsi mendasari perdebatan mereka, 
bagaimana caranya menjalankan negara-bangsa jika kelak kemerdekaan nasional 
diperoleh.  

Pada pertengahan 1940-an, perdebatan berlangsung dalam sidang-sidang BPUPKI dan 
PPKI. Asumsi perdebatan itu kembali berkisar pada persoalan prinsipil, yakni di atas 
dasar apa negara Indonesia didirikan dan dioperasikan kelak? Dari sekian banyak 
unsur bangsa yang tergabung dalam panitia persiapan kemerdekaan itu, pada 
akhirnya mengerucut hanya menjadi dua kelompok utama, yakni pendukung dasar 
negara Islam dan nasionalisme sekuler.  

Dari naskah sidang-sidang BPUPKI, kelihatan perdebatan mengenai dasar negara 
sangat keras, sekalipun prosesnya masih dalam batas-batas wajar dan civilized. Dan, 
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akhirnya sejarah mencatat, perdebatan itu berakhir pada satu titik "kompromi". 
Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia dinilai sebagai hasil 
kompromi maksimal pada tokoh nasional saat itu.  

Begitulah, Pancasila merupakan konsensus pada saat terjadi perdebatan yang sangat 
alot mengenai dasar negara; antara yang menginginkan Indonesia menjadi negara 
sekuler dan agama. Para tokoh umat Islam dengan berbesar hati menerima kenyataan 
bahwa bangsa Indonesia tidak hanya menganut satu agama atau kepercayaan. Secara 
fikih, Pancasila tidak dilarang karena berdasarkan kaidah fikih al-ashlu fil assya\' al-
ibahah hatta yadulla ad-dalil at-tahrim, yakni sesuatu itu tidak dilarang selama tidak 
ada petunjuk agama yang melarangnya. Para ulama berhasil memberikan 
pemahaman yang arif bahwa Indonesia adalah negara yang berkarakter religius, 
namun bukan negara agama. Dan, ajaran Islam telah merasuk ke dalam Pancasila. 

Dalam Muktamar Situbondo 1984, NU telah menegaskan Negara RI yang 
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk final dari perjuangan umat 
Islam, dan tidak bisa diganti dengan Negara Islam. Karena itu, NU menetapkan 
Pancasila sebagai asas organisasinya. Begitu pula, ketika negara otoriter Orde Baru 
berusaha memecah-belah kekuatan rakyat, serta membatasi berbagai kelompok 
agama, etnis, dan ras tertentu, NU tampil sebagai pembela rakyat tertindas dan 
kelompok-kelompok minoritas.  

Ini berdasarkan rujukan kitab I'anah al-Thalibin tentang jihad sebagai "daf'u dlarar 
ma'shumin musliman kana aw ghaira muslim" (melindungi kehormatan orang-orang 
yang perlu dibela, baik Muslim maupun non-Muslim). Daniel Dhakidae pada 
pertengahan 1990-an bahkan penah menyebut NU sebagai "tha last bastion of civil 
society", benteng terakhir masyarakat sipil menghadapi negara.  

Kita paham bahwa pada masa Orde Baru, Pancasila hanya menjadi milik pemerintah. 
Rakyat tidak diperkenankan memberikan interpretasi terhadap Pancasila. Dan, 
celakanya lagi, Pancasila menjadi alat untuk membungkam orang-orang yang kritis, 
dengan vonis yang berbeda dengan pemerintah dianggap tidak Pancasilais. Kini, 
Pancasila telah dikembalikan kepada rakyat Indonesia. Inilah momen bagi rakyat 
untuk mengambil kembali miliknya, dan kemudian menempatkan Pancasila sebagai 
"tenaga dalam" demi membangunkan kembali bangsa Indonesia dari masa krisis.  

Pancasila adalah landasan yang kokoh bagi suatu bangsa besar yang multietnik, 
multiagama, ribuan pulau, dan kaya sumber daya alam. Ia merupakan titik pertemuan 
(nuqthotul liqo') yang lahir dari suatu kesadaran bersama pada saat krisis. Dan, 
kesadaran ini muncul dari kesediaan berkorban demi kepentingan yang besar 
membentuk negara besar. 

Dinamika perubahan zaman telah memberi pengaruh yang luar biasa bagi perubahan 
pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat. Globalisasi, kapitalisme, dan liberalisme 
telah menciptakan "budaya" baru yang kerap justru mengurangi dan merengsek nilai-
nilai adiluhung bangsa. Bangsa kita yang tampak mudah terpengaruh, mudah 
menyerap gaya hidup budaya lain khususnya yang datang dari Barat, membuat 
gonjang-ganjing resistensi budaya bangsa. 
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Stabilisasi dan produktivitas memang dua hal yang perlu diwujudkan di negeri kita. 
Pada masa Orba, stabilisasi menjadi fokus utama sehingga cenderung mengorbankan 
demokrasi. Pada masa reformasi, stabilisasi tergoyang oleh luapan demokratisasi di 
segala bidang. Yang terpenting sesungguhnya, di samping stabilitas negara, juga 
pemekaran produktivitas anak bangsa.  

Dengan demokrasi, sebetulnya justru membuat masyarakat terpacu untuk 
meningkatkan kreativitas. Di sini, negara perlu mendorong dan memberikan fasilitasi 
yang lebih intensif dan ekstensif, sehingga rakyat menjadi bebas berekspresi secara 
positif-konstruktif. Bangsa tanpa kreativitas hanya akan membawa kemunduran.  

Inilah tugas dan cita ke depan bagi bangsa kita. Pancasila akan tetap merupakan 
serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Ia bisa membuat ide yang baik 
tentang hidup bernegara yang mutlak diperjuangkan. Dari sinilah, Pancasila sebagai 
pedoman bangsa akan menemukan efektivitasnya bagi penguatan jati diri, karakter 
bangsa, dan peningkatan produktivitas bangsa. Dengan begitu, pendaman khazanah 
budaya dan keragaman agama dapat menjadi "sumber mata air" bagi pembangunan 
peradaban bangsa. 

KH Said Aqiel Siradj, Ketua Umum PBNU 
Sumber: Republika, 30 Mei 2011  
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Pancasila dan Kekerasan Agama 

Peringatan lahirnya Pancasila tahun 2008 dinodai dengan pengingkaran terhadap 
makna hakiki ideologi berbangsa yang inklusif ini. Penyerangan kelompok yang 
mengatasnamakan agama terhadap pihak lain yang berbeda adalah sebuah ironi di 
negara yang memuliakan kebersatuan dalam keragaman, Bhinneka Tunggal Ika. 

Kekerasan telah menjadi satu-satunya alat untuk menghapus dan meniadakan orang 
lain yang berbeda. Agama yang menjadi semangat pemersatu dalam sila awal 
Pancasila justru dipakai untuk memorakporandakan kebersamaan yang harusnya 
menjadi berkat bagi seluruh bangsa ini. 

Gejala antieksistensi di antara berbagai kelompok yang hidup bersama dalam sebuah 
negara bangsa telah menunjukkan wajahnya yang akut. Kenyataan ko- eksistensi 
plural telah sampai kepada titik yang mengkhawatirkan. Agama telanjur digiring ke 
dalam sebuah wacana antieksistensial. Manifestasinya adalah sifat curiga dan 
sektarian yang telah mulai melembaga dalam kehidupan keberagaman kita. 

Tribalisme primitif 

Dalam memberi makna Pancasila, tantangan yang sangat dirasakan adalah bagaimana 
kita mampu memberi makna untuk apa yang disebut sebagai religious otherness. 
Dengan belajar dari sejarah berdarah agama-agama yang penuh dengan eliminasi dan 
percaturan menang kalah, seharusnya ideologi Pancasila mampu memberi warna baru 
untuk sebuah relasi antaragama yang berbasis kekuatan sipil masyarakat. Tantangan 
hidup beragama pada abad ini sangat nyata. Rabbi Jonathan Sacks mengatakan bahwa 
”ketika pada abad ke-20 didominasi oleh politik ideologi, maka abad ke-21 akan didominasi oleh 
politik identitas”. 

Sikap kekerasan agama sebetulnya mengembalikan manusia kepada sebuah renaisans 
tribal- isme yang primitif. Sikap agama yang bisa dipotret dari kebenaran tribalisme 
ini adalah ”suku saya melawan suku kamu, dan tuhan- ku melawan tuhan kamu”. Th 
Sumartana pernah menyoroti keberlainan agama yang diakibatkan oleh sikap 
tribalisme ini sebagai sebuah tatanan dunia yang “cukup untuk diri sendiri”. 

Dunia tribal adalah dunia yang tertutup, dunia seluas pandang lahan kehidupan, air, 
tanah, gunung, sawah, lading hutan, dan agama serta tuhan yang terbatas membuat 
masyarakat juga tak mampu menghargai pengalaman spiritual yang lain. Tantangan 
ini menyebabkan kemunduran agama dalam memandang realitas kebersamaan yang 
plural. Sebuah percaturan menang kalah akan dengan mudah disusupi oleh semangat 
sektarian akut. Agama yang sering dinobatkan sebagai kekuatan antimasyarakat sipil 
mendapat bukti pembenaran. Penggunaan agama yang dipertentangkan satu dengan 
yang lain untuk kepentingan politis negara dan pasar menjadi begitu sangat nyata 
dalam relasi perebutan posisi ruang publik. Dalam kondisi problematik pendefinisian 
peran agama dalam masyarakat sipil ini, kepentingan negara dan pasar menjadi 
begitu mudah mengambil celah untuk berjaya. 
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Ketika negara masuk mengooptasi agama, seperti yang dipertunjukkan secara 
kasatmata selama masa rezim Orde Baru, kekuatan agama-agama pun dimatikan 
secara perlahan dan kemampuan menghadirkan kekuatan masyarakat sipil menjadi 
lemah. Agama-agama sekadar menjadi stempel kebijakan negara untuk berbagai 
kepentingan, mulai dari program KB sampai kepada penggunaan restu politik bagi 
kebertahanan sebuah rezim. 

Dominasi pasar juga mampu menuai keuntungan dari keterbelahan yang ada. 
Berbagai media berbasis agama menjadi marak dan tak jarang mengorbankan 
konsepsi kebersamaan dan semangat keindonesiaan yang bhinneka tetapi tetap eka. 
Oleh karena itu, kaum kapitalis menjadi bersanding dengan agama ketika 
diuntungkan dengan program SMS rohani melalui telepon seluler ataupun 
pengumpulan massa yang bertajuk siraman dan pembinaan rohani. Komunitas agama 
dibanjiri dengan berbagai pemetaan identitas yang berujung kepada komodifikasi 
agama-agama untuk kepentingan pasar. 

Realitas koeksistensi masyarakat yang menjadi cita-cita awal lahirnya negara bangsa 
Indonesia idealnya bisa dengan manis menghadirkan relasi kebersamaan. Namun, 
realitas keterlibatan negara dalam politik identitas menjadikan sebuah relasi baru 
dalam masyarakat yang berbasis antaragama harus bisa kembali diretas. Koeksistensi 
sebagai keniscayaan bisa dengan mudah menjadikan sekelompok manusia hanya 
sebagai peran pembantu dalam sebuah hegemoni kelompok mayoritas. 

Proeksistensial 

Relasi baru yang secara cerdas dilahirkan oleh ideologi Pancasila dalam negara bangsa 
yang majemuk ini adalah keinginan mengenal orang lain lebih dalam lagi dan apa 
adanya. Konsekuensinya, sebuah spiritualitas hakiki yang bersifat proeksistensial 
harus terus diremajakan dalam kehidupan berbagai kelompok agama. 

Kendati berbagai luka telah memecah belah dan mengakibatkan kerusakan cukup 
parah dalam hubungan kelompok antariman, masih banyak problem kemanusiaan, 
seperti kemiskinan dan pengangguran, yang bisa mempersatukan warga sebangsa. 

Dengan spiritualitas yang pro- eksistensial, sesama warga sebangsa akan mau 
membagi dan berbagi. Proesksistensi antaragama adalah modal untuk menghadirkan 
sebuah masyarakat sipil yang bermartabat. Bila demikian adanya, cita-cita Pancasila 
bukanlah pepesan kosong, melainkan semangat yang masih diperlukan dalam upaya 
nation building yang mengutuk segala macam kekerasan. 

Victor Rembeth Pendeta, Alumnus Program IRB Universitas Sanata Dharma 
Sumber: Kompas, 3 Juni 2008 
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Islam, Pancasila, dan Demokrasi Kita 

Pada Minggu pertama Desember 2007, pembahasan Rancangan Undang-Undang 
tentang Partai Politik berakhir. Artinya, rancangan itu telah disahkan menjadi 
undang-undang menggantikan UU Nomor 31 Tahun 2002, melalui sidang paripurna 
DPR, walaupun lima fraksi dari parpol Islam memberikan nota protes 
(minderheidsnota) terkait dengan pasal tentang asas dan ciri parpol yang harus 
mengacu pada Pancasila.  

Lima fraksi tersebut masing-masing Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (58 kursi), 
Fraksi Partai Amanat Nasional (53), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (45), Fraksi 
Bintang Pelopor Demokrasi (17), dan Fraksi Partai Bintang Reformasi (14). Adapun 
fraksi yang menyetujui adalah Fraksi Partai Golkar (129), Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (109), Fraksi Partai Demokrat (60), Fraksi Kebangkitan Bangsa, 
dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (13).  

Pasal yang dimaksud ialah Pasal 3 Bab IV tentang asas dan ciri, "Asas dan ciri partai 
politik sebagaimana termaktub dalam ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan 
penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945." Mereka mengartikan substansi rumusan pasal itu terkesan menempatkan Islam 
di bawah Pancasila. Sementara itu, ayat 1 dan 2 pasal tersebut menyebutkan, "Asas 
partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945"; dan "Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang 
mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan 
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945."  

Dalam pandangannya, FPPP mengutip salah satu pidato presiden pertama RI 
Soekarno pada 17 Juni 1954 di Istana Negara. Dalam pidato berjudul "Anjuran kepada 
Segenap Bangsa" tersebut, Soekarno mengatakan, "Jangan Pancasila diakui oleh sesuatu 
partai. Jangan ada sesuatu partai berkata Pancasila adalah asasku. PNI tetaplah kepada asas 
Marhaenisme dan PNI boleh berkata justru karena PNI berasas Marhaenisme, oleh karena 
itulah PNI mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, jangan berkata PNI 
berdasarkan Pancasila. Sebab, jikalau dikatakan Pancasila adalah satu ideologi partai, lalu 
partai-partai lain tidak mau. Oleh karena itu, aku ulangi lagi, Pancasila adalah dasar negara 
dan harus kita pertahankan sebagai dasar negara, jika tidak mau mengalami bahaya besar 
terpecahnya negara ini."  

Ketua FPPP Lukman Hakim Saifuddin sempat mengusulkan di rapat paripurna, frase 
"merupakan penjabaran dari" dalam Pasal 9 Ayat 3 diubah menjadi "selaras dan sejalan 
dengan". Namun, usul itu ditolak oleh lima fraksi pendukung, dengan alasan 
rumusan itu sudah merupakan hasil perdebatan yang sangat panjang dan telah 
disepakati dalam forum lobi.  

Sejak isu ideologis tersebut digulirkan hingga pengesahan RUU, perdebatan yang 
dibutuhkan cukup menguras pikiran dan tenaga dari baik yang pro maupun yang 
kontra. Pengesahan RUU tersebut bahkan molor karena belum tuntasnya isu tersebut. 



 

BAB IX PANCASILA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA | 201  
 

Dan bahkan setelah disahkan, adanya nota protes lima fraksi menandakan masih 
adanya ganjalan. Namun, proses politik di DPR itulah realitas yang ada sebagai suatu 
keputusan politik yang pada akhirnya harus ditaati. Persoalannya terletak pada 
rumusan yang masih dirasa mengganjal, yang oleh lima fraksi yang meninggalkan 
nota protes bisa berpengaruh pada makna substansinya.  

Tapi suasana kebatinan yang berkembang di DPR tidak mengarah pada 
mempertentangkan antara Islam dan Pancasila sebagai "ideologi" secara diametral. 
Yang menjadi kegelisahan bersama, sesungguhnya, adalah kondisi bangsa yang antara 
lain tak kunjung membaik dalam aspek kesejahteraan masyarakatnya, rentannya 
"perpecahan", dan kecemasan atas masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) atas dinamika internal dan eksternal. Asas dan ciri partai perlu dan penting, 
tapi masih banyak hal yang lebih perlu dan penting. Inilah tantangan baik bagi partai-
partai Islam maupun yang lain.  

Meskipun demikian, peristiwa ini merupakan catatan kecil bagi konteks hubungan 
Islam dan negara dalam sejarah politik Indonesia. Dengan kekuatan politik yang 
secara kuantitatif lebih kecil ketimbang yang lain, kekuatan politik Islam di parlemen 
mau tidak mau harus lebih berhati-hati lagi dalam mengkalkulasi tujuan-tujuan 
politiknya. Hanya ada dua pilihan buat mereka: menambah jumlah kursi di parlemen, 
artinya harus naik signifikan dukungan suara mereka dalam pemilu; atau mampu 
menggalang dukungan dari partai-partai lain yang jumlah kursinya signifikan.  

Secara makro, perdebatan yang menyisakan nota protes tersebut menandakan bahwa 
isu ideologis dalam perspektif hubungan antara agama dan negara belumlah tuntas. 
Bisa saja suatu saat isu ini berkembang lagi, sesuai dengan konteks dan dinamika 
politik yang terjadi. Yang menjadi kekhawatiran bersama adalah apabila isu ideologis 
tersebut berkembang bertele-tele, fragmentatif, dan menemui jalan buntu. Pancasila 
sendiri sesungguhnya sudah merupakan suatu jalan tengah kebangsaan kita, yang 
sayangnya masih menjadi bahan persoalan secara politik.  

Perlu ada terobosan (breakthrough) yang berarti dalam menjembatani persoalan isu 
yang terkait pula dengan ideal hubungan antara agama dan negara tersebut. 
Sesungguhnya proses di pengesahan UU di atas sudah mengarah ke jalan tengah yang 
baik. Semua pihak menghindari jalan buntu, mungkin sama-sama menyadari 
pengalaman-pengalaman di masa lalu harus jadi pelajaran berharga. Proses 
kebangsaan kita memang masih belum usai dan dinamis sekali, tapi jangan sampai 
terbelenggu pada konflik ideologi. Jangka pendek dan panjang manajemen konflik 
harus terawat dengan baik.  

Harus diakui potensi konflik ideologis memang masih ada. Dalam komunitas Islam 
sendiri, misalnya ada banyak varian politik yang memaknai Islam secara ideologis 
berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang moderat, ada pula yang lunak. Ada yang 
menginginkan model negara kekhalifahan seperti yang didengung-dengungkan 
kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ada yang menginginkan formalisasi syariat 
Islam, ada pula yang cenderung menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islami 
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dalam segenap aspek kehidupan, termasuk politik. Gradasi ideologis juga ditemukan 
dalam agama-agama lain.  

Maka, sesungguhnya Pancasila berposisi strategis dalam hal ini. Ia bisa jadi titik temu 
(common denominator) atas banyak perbedaan. Nilai-nilai normatif Pancasila tidak usah 
dan tidak ada gunanya dipertentangkan dengan nilai-nilai agama. Toh, Pancasila 
bukan benda keramat, selain merupakan suatu konsensus nasional yang terkait 
dengan pengaturan kehidupan kebangsaan. Pancasila juga bukan lagi, dan tidak boleh 
diselewengkan sekadar menjadi, alat pukul politik (political hammer), seperti kejadian 
masa lampau. Beragam pandangan politik Islam tumbuh di Indonesia. Dan selama 
mereka tidak memperjuangkan pandangannya melalui jalur kekerasan, negara tidak 
berhak memberangusnya. Di dalam demokrasi, perbedaan adalah taman sari. Dan 
alangkah eloknya apabila yang berkembang adalah dialog dan toleransi, bukan 
konflik dan permusuhan.  

Seharusnya semua elemen bangsa bersyukur punya Pancasila, sehingga tidak ada 
diametral ideologi agama versus sekularisme seperti di Turki. Walaupun harus diakui 
masih banyak ganjalan terkait dengan hubungan antara agama dan negara yang perlu 
dituntaskan, demokrasi telah memberikan kesempatan kepada semua kalangan dalam 
prinsip antara lain kesetaraan dan imparsialitas. Demokrasi politik menjadikan 
kekuatan-kekuatan politik terkuantifikasi dalam pemilu. Tapi pemilu saja tidak 
cukup. Proses demokrasi yang deliberatif harus diupayakan, dengan memfokuskan 
pada kualitas proses dan hasil.  

Akhirnya UU tentang Partai Politik telah disahkan. Meskipun ada nota protes, tidak 
ada konsekuensi bahwa partai-partai berasaskan Islam harus dibubarkan atau 
membubarkan diri. Partai-partai Islam masih eksis untuk berkiprah di pentas politik 
Indonesia. Rakyat yang akan menentukan nasib politik mereka. Meskipun mayoritas 
penduduk Indonesia beragama Islam, belum tentu partai-partai Islam memperoleh 
dukungan suara mayoritas. Terlepas dari hal itu, kiranya penting bagi partai-partai 
untuk bisa saling bersinergi satu sama lain guna meraih kemajuan dan kesejahteraan. *  

M. Alfan Alfian, Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah 

Sumber: Koran Tempo, 15 Desember 2007 
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Pancasila dan Agama 

Dalam artikel yang berjudul "Pancasila dan Demokrasi Kita" (Republika, 1/6/2013), 
ditulis: "Lahirnya Pancasila merupakan indikasi bahwa bangsa Indonesia sudah 
mengakhiri negara agama. Bangsa Indonesia lebih memilih negara bangsa karena 
Indonesia bukanlah terdiri satu agama saja. Indonesia memiliki banyak agama 
sehingga ideologi yang tepat adalah Pancasila."  

Kekeliruan yang banyak terjadi dalam memahami Pancasila adalah meletakkan 
Pancasila dalam worldview sekuler (netral agama). Mendikotomikan antara "negara 
bangsa" dan "negara agama" adalah tidak tepat dalam konteks keindonesiaan. Begitu 
juga mendikotomikan antara "negara Pancasila" dengan "negara agama".  

Memahami Pancasila adalah soal tafsir. Ada tafsir yang tepat dan tafsir yang keliru. 
Usulan agar Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara sekuler pernah 
disampaikan oleh Dr Soedjati Djiwandhono. Perlu dicatat, bahwa Pancasila saat ini 
secara substansial sangat berbeda dengan rumusan Bung Karno yang diajukan pada 1 
Juni 1945: (1) kebangsaan Indonesia, (2) internasionalisme atau perikemanusiaan, (3) 
mufakat atau demokrasi, (4) kesejahteraan sosial, dan (5) ketuhanan.  

Rumusan Pancasila saat ini merupakan rumusan yang bersumber dari Piagam Jakarta 
yang juga diketuai Bung Karno. Bedanya, hanya pada tujuh kata yang dihapus, yaitu 
"Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." 
Rumusan Pancasila selengkapnya saat ini: (1) ketuhanan Yang Maha Esa, (2) 
kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) persatuan Indonesia, (4) kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Jika ditelaah, NKRI, menurut Pancasila dan UUD 1945, bukanlah negara yang netral 
agama. Pancasila dan UUD 1945 sangat sarat dengan muatan pandangan alam Islam. 
Hilangnya tujuh kata dari pembukaan UUD 1945, meski pun sangat disesalkan oleh 
umat Islam, tidaklah membuang kerangka pandangan alam Islam tersebut. Itu bisa 
dilihat dari banyaknya kata-kata kunci dalam Islam pada Pembukaan UUD 1945, 
seperti kata "Allah", "adil", "adab", "musyawarah", "hikmah", "wakil", dan lain-lain.  

Kata "perikemanusiaan" sangat berbeda maknanya dengan "kemanusiaan yang adil 
dan beradab". Dalam pandangan alam Islam, adil bukan tidak berpihak, tetapi 
berpihak kepada yang benar. Koruptor tidak disamakan dengan orang yang jujur dan 
bersih. Memberikan ruang yang sama di masyarakat kepada aliran sesat pemuja seks 
bebas dengan agama Islam bukan adil namanya, tapi zalim.  

Konsep adab begitu banyak diuraikan dalam Islam. (Lihat, misalnya, Kitab Adabul 
Alim wal-Muta'allim-karya KH Hasyim Asy'ari; buku Risalah untuk Kaum Muslimin, 
karya Prof Syed Muhammad Naquib al-Attas). Tidak beradab menyamakan kedudukan 
Rasulullah SAW dengan manusia biasa. Tidak beradab namanya, melegalkan 
perkawinan sejenis atau perkawinan manusia dengan binatang, meskipun 
diatasnamakan perikemanusiaan dan saling cinta satu sama lain. Syuro tidak sama 
dengan demokrasi. Sebab, dalam syuro tidak dibahas zina perlu dilegalkan atau tidak. 

Guru besar Ilmu hukum Universitas Indonesia Prof Hazairin dalam bukunya, 
Demokrasi Pancasila (Jakarta: Rineka CIpta, 1990, cet ke-6), menulis bahwa yang 
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dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah, dengan konsekuensi (akibat 
mutlak) bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa berarti pengakuan kekuasaan Allah atau 
kedaulatan Allah (hlm 31). Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang 
Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan Syariat Hindu Bali bagi orang Bali, 
sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantara kekuasaan Negara (hlm 
34).  

Pemahaman sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai konsep negara tauhid bisa 
ditelusuri dari sejarah rumusan sila tersebut. Sebagai saksi sejarah, Prof Kasman 
Singodimedjo menegaskan: "Dan segala tafsiran dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu, 
baik tafsiran menurut historisnya maupun menurut artinya dan pengertiannya 
sesuai betul dengan tafsiran yang diberikan oleh Islam." (Lihat, Hidup Itu Berjuang, 
Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hlm 123-125). 

Lebih jelas lagi adalah keterangan Ki Bagus Hadikusuma, Ketua Muhammadiyah, yang 
akhirnya bersedia menerima penghapusan tujuh kata setelah diyakinkan bahwa makna 
Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tauhid. Dan itu juga dibenarkan oleh Teuku 
Mohammad Hasan, anggota PPKI yang diminta jasanya oleh Hatta untuk melunakkan 
hati Ki Bagus. (Siswanto Masruri, Ki Bagus Hadikusuma, Yogyakarta: Pilar Media, 
2005). 

Tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa identik dengan Tauhid, pun ditegaskan 
oleh tokoh NU KH Achmad Siddiq. Dalam satu makalahnya yang berjudul "Hubungan 
Agama dan Pancasila" yang dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan 
Ideologi Pancasila, terbitan Badan Litbang Agama, Jakarta 1984/1985, Rais Aam NU 
KH Achmad Siddiq, menyatakan: 

"Kata `Yang Maha Esa' pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) 
merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut 
rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa 
kata `Yang Maha Esa' merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga 
rumusan `Ketuhanan Yang Maha Esa' itu mencerminkan pengertian tauhid 
(monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (Surah al-Ikhlas). Kalau para 
pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa." 
(Dikutip dari buku Kajian Agama dan Masyarakat, 15 Tahun Badan Penelitian 
dan Pengembangan Agama 1975-1990, disunting oleh Sudjangi, Jakarta: 
Balitbang Departemen Agama, 1991-1992). 

Pancasila sebagai konsep negara tauhid sejatinya merupakan rumusan para tokoh 
pendiri bangsa. Maka sudah sepatutnya, di negara tauhid, kemusyrikan dan 
kemunkaran tidak dilegalkan dan dipromosikan. Bagi kaum Muslim Indonesia, Tuhan 
Yang Maha Esa adalah Allah SWT. Mengimani Tuhan Yang Maha Esa itu juga 
bermakna kesediaan untuk dan patuh kepada-Nya. Jika mengaku percaya kepada-Nya 
tapi tidak mau diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, apa bedanya dengan Iblis? 

Adian Husaini, Dosen Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor  
REPUBLIKA, 03 Juni 2013 
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Perlindungan Konstitusi bagi 

Kebebasan Beragama 

Kebebasan beragama, dan seiring dengan itu semangat toleransi serta kerjasama antar 
pengikut berbagai umat beragama, bukan barang baru untuk masyarakat Nusantara. 
Sepanjang sejarah,  kebebasan beragama dan toleransi serta kerjasama umat lintas 
agama bisa dilacak. Tidak hanya di kalangan rakyat kebanyakan, di lingkungan 
penguasa pun, kalangan raja dan bangsawan, hal itu sering ditemukan. Raja dan 
permaisuri yang berbeda agama bisa kita temukan rekamannya pada peninggalan 
sejarah. 

Sebaliknya, pengekangan kehidupan beragama dan kekerasan atas nama agama, baik 
di lingkungan sendiri (internal) maupun antar agama, juga kerap tercatat dalam 
sejarah kita. Tidak jarang kita mendengar seseorang yang dikucilkan dari keluarga 
atau lingkungannya karena orang itu berbeda agama atau berpindah keyakinan. 
Sejarah Nusantara pun mencatat berbagai kekerasan atas nama agama yang sampai 
menumpahkan darah. 

Pada awal abad XIX misalnya, di daerah Sumatera dekat perbatasan Sumatera Barat 
dan Sumatera Utara sekarang, pernah muncul gerakan pemurnian ajaran agama Islam 
yang dipimpin oleh beberapa ulama yang baru kembali dari menunaikan ibadah haji. 
Perang Padri yang dipimpin Imam Bonjol pada hakekatnya adalah gerakan pemurnian 
agama Islam yang sejalan dengan paham Wahabi yang amat keras dan kaku. Pada 
masa itu, paham yang sangat berpengaruh di tanah Arab ini berusaha diterapkan ke 
tengah masyarakat Islam dan non-Islam di daerah itu. Penerapannya penuh kekerasan 
dan memakan banyak korban, baik yang beragama Islam maupun yang bukan Islam. 
Konstitusi kita, UUD’45, baik sebelum amandemen dan terutama setelah amandemen 
sangat kuat memberi landasan bagi kebebasan beragama. Kesadaran bahwa 
masyarakat Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk yang harus bersatu dan 
bekerja sama membangun bangsa dan negaranya mengharuskan dihormatinya 
kesetaraan dalam perbedaan. Sejalan dengan itu toleransi dan kebebasan beragama 
dalam masyarakat perlu ditumbuh-kembangkan. 

Menghidupkan Konstitusi 

Konstitusi memberi landasan dan perlindungan yang amat kuat bagi kebebasan 
beragama dan berkepercayaan di negara kita. Pasal 29 UUD’45 menegaskan bahwa 
negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan 
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agama dan kepercayaannya itu. 

Amandemen UUD’45 memperkuat prinsip itu. Pasal 28E menyatakan bahwa setiap 
orang bebas memeluk  agama dan beribadat menurut agamanya dan setiap orang 
berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Pasal 28 I juga menegaskan bahwa 
hak beragama termasuk hak asasi manusia, tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun! Itulah sebabnya konstitusi harus dihidupi, tidak sekedar menjadi lambang 
atau pajangan, tetapi sebagai sumber hukum tertinggi yang harus ditaati dan 
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dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi, dari UU sampai 
peraturan desa,  harus mengikuti prinsip-prinsip dan taat azas pada UUD’45. 
Sebenarnya dan seharusnya sistim hukum dan pemerintahan kita dapat menegakkan 
prinsip taat azas itu. 

Bersamaan dengan itu, sesuai dengan prinsip demokrasi, masyarakat juga harus turut 
berperan dalam menegakkan konstitusi. Wisdom para pemimpin, formal maupun 
informal, diperlukan agar prinsip kebebasan beragama dapat ditegakkan. Para pejabat, 
anggota DPR/DPD/DPRD terikat untuk menegakkannya. Demikian juga partai politik, 
ormas, LSM dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat dapat dan perlu mengambil 
bagian dalam upaya itu, antara lain lewat upaya advokasi.  Advokasi adalah langkah 
untuk menyampaikan dan mendesakkan aspirasi ke dalam proses pembentukan suatu 
peraturan. 

Kekerasan dan Pengekangan atas Nama Agama 

Walaupun UUD’45 memberi perlindungan terhadap kebebasan beragama, namun 
pada kenyataannya kekerasan atas nama agama, sebuah perbuatan yang bertentangan 
dengan hakekat kebebasan beragama, sering terjadi. Seringkali dengan alasan telah 
menodai dan menghujat. Misalnya lewat perusakan dan penutupan rumah ibadah 
dengan alasan yang tidak sah, atau tekanan kepada penganut agama tertentu seperti 
yang terjadi dalam peristiwa Ambon dan Poso. Juga penyerangan kepada kaum 
Ahmadiyah atau terhadap komunitas Lia Aminuddin, dsb. 

Berbagai peraturan yang tidak senafas dengan prinsip kebebasan beragama masih 
terbentuk dan berlaku di banyak daerah. Termasuk aturan yang membatasi jumlah 
agama yang resmi diakui pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan 
Konghucu. Seyogianya Pemerintah tidak perlu membatasi agama. Masyarakat harus 
bebas memeluk agama dan kepercayaannya sesuai konstitusi. Demikian pula UU 
Perkawinan, seharusnya memberi pintu bagi perkawinan dari pasangan yang berbeda 
agama. 

Atas nama kebebasan, ada juga unsur dalam masyarakat yang menyebarluaskan 
paham yang anti kebebasan. Kehidupan bertoleransi diajarkan sebagai contoh 
kelemahan yang harus dihindari, dan mengakui perbedaan serta bekerjasama dengan 
agama lain dianggap sebagai kemurtadan dan karena itu dosa. Apa yang dianggap 
penodaan dan penghujatan terhadap agama didefinisikan sendiri dan dijadikan acuan 
untuk melakukan aksi sepihak terhadap yang lain atas nama pembelaan agama.  Eforia 
kebebasan menyatakan pendapat turut mengesankan maraknya ajaran-ajaran anti 
kebebasan, walaupun mungkin saja pengajur paham itu relatif kecil jumlahnya, namun 
suara mereka cukup bising. 

Di lain pihak, kebebasan beragama juga memberi peluang bagi terjadinya ekses 
kekerasan apabila kebebasan beragama tidak dibarengi dengan sikap toleran dan 
menghargai keberagaman. Dalam kebebasan beragama orang akan menghadapi 
pemurnian ajaran agama dan perluasan penganut agama. Pada dasarnya keperluan itu 
baik dan beralasan, tetapi bila tidak terkendali akan menjadi api yang membakar 
kebebasan beragama itu sendiri. Kembali disini, wisdom dari para pemimpin, baik 
formal maupun informal, memainkan peran yang sangat penting guna mencegah ekses 
yang dapat terjadi. 
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Optimisme dalam Kebebasan Beragama 

Dari sudut pandang yang optimis, kita menyaksikan bahwa paham kebebasan 
beragama sedang dan terus meluas di tengah masyarakat kita. Bukan hanya di 
kalangan elite, tapi masyarakat awam juga semakin terlibat dalam penyebarluasan 
paham ini. 

Pusat-pusat pengkajian Islam, Kristen, Katolik dan lainnya melakukan berbagai kajian 
yang mendalam, sungguh-sungguh, dan tulus tentang perlunya menghormati 
kebebasan beragama. Berbagai LSM dan pusat studi pun berkembang seperti misalnya 
Wahid Institute, Maarif Institute, Institut Leimena, atau Reformed Center for Religion 
and Society. Perkembangan ini menggembirakan dan perlu ditanggapi dengan 
antusias dan aktif. Dan yang sangat bermakna adalah kelompok-kelompok agama 
besar seperti NU, Muhamadiyah, gereja-gereja, Parisadha Hindu, dan Budha yang 
aktif menyebarkan kesadaran kebebasan beragama ke tengah masyarakat. Kerjasama 
lintas agama untuk tujuan itu pun telah semakin nampak. 

Dari sudut pandang ini, berbagai tindak kekerasan dan pengekangan yang terjadi 
masih dalam skala atau posisi sebagai ekses yang harus dihilangkan. Belum 
merupakan kobaran api yang menghanguskan. Tapi tentu saja kita harus 
menyikapinya dengan tepat dan antisipatif, serta tidak mengabaikannya. 

Bagi orang Indonesia, paham kebebasan beragama sebetulnya bukan hal baru dan  
bukan paham impor yang berasalah dari Barat atau dari paham human rights. 
Masuknya agama-agama di Nusantara pada umumnya berlangsung secara damai 
melalui jalur budaya dan dagang, yang mensyaratkan adanya kebijakan dan toleransi. 
Penghayatan kebebasan ini kemudian memperoleh artikulasi yang akademis 
bersamaan dengan terbentuknya generasi baru intelektual Indonesia hasil didikan 
Belanda pada awal abad XX. 

Para founding fathers yang terlibat dalam penyusunan konstitusi pada pertengahan 
tahun 1945 sangat menyadari bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat 
majemuk, yang perlu bekerja sama  dan harus dihargai setara. Karena itu mereka 
menyadari kebebasan beragama menjadi salah satu unsur dalam pembangunan 
kebersamaan setara dalam masyarakat majemuk kita. Memang pada awalnya ada figur 
yang menekankan perhatian pada satu agama tertentu. Tetapi pada akhirnya pikiran 
itu memperoleh titik temu dengan paham tentang perlunya kesetaraan dan kebebasan 
sebagaimana terkristalisasi dalam Pasal 29 UUD’45. Disadari ada banyak titik temu 
bagi seluruh penganut agama untuk dapat bekerjasama bahu membahu dalam 
membangun bangsa. 

Harapan Kita 

Kita bersyukur bahwa konstitusi Indonesia memberi jaminan yang kuat bagi 
kebebasan beragama. Walaupun berbagai praktek kehidupan sehari-hari masih banyak 
yang bertolak belakang dari ketentuan konstitusi, tetapi kita harus menjadi bagian dari 
upaya bersama untuk mewujudkan prinsip kebebasan beragama. Siapapun tidak boleh 
hanya menjadi penuntut agar prinsip itu dapat diwujudkan. Semua pihak harus 
bekerja keras, sendiri, dan bersama-sama agar prinsip itu menjadi kenyataan yang 
hidup. 
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Pentingnya Kebebasan Beragama 

Dasar kebebasan beragama di Amerika Serikat umumnya mengacu pada Bill of Rights 
yang merupakan penambahan pada konstitusi untuk melindung hak-hak dasar warga 
di AS. Namun ide dan konsep kebebasan beragama di Amerika Serikat sebetulnya 
dimulai dari sebuah dokumen kuno dan tidak dikenal, yang ditanda-tangani oleh 30 
orang warga biasa tanggal 27 Desember 1657 (Kenneth T. Jackson, A Colony with a 
Conscience, New York Times). Para warga ini adalah penduduk kota flushing (yang 
sekarang menjadi Quenns, New York), yang pada waktu itu merupakan bagian dari 
koloni Belanda di Amerika. Karena itu, dokumen ini sekarang dikenal sebagai “the 
Flushing Remonstrance” yang isinya menyatakan hak untuk mendapatkan hati nurani 
dan kepercayaan di koloni tersebut. 

Dokumen ini memiliki peranan penting karena beberapa alasan. Pada masa itu, dalam 
masa koloni yang berada di bawah otoritas Gubernur Belanda, Peter Stuyvesant, 
golongan Quakers dilarang berada di daerah itu oleh kalangan gereja Reformed 
Belanda. Gubernur Stuyvesant bahkan mengeluarkan UU yang memberi denda dan 
ancaman penjara pada siapapun yang berani mendukung golongan Quaker ini. 
Meskipun demikian, penduduk Flushing tetap berpegang teguh pada apa yang mereka 
yakini sebagai hak-hak sipil penduduk. Akibatnya, banyak dari mereka harus 
menghadapi ancaman penjara dan tekanan. Walaupun begitu, mereka tetap secara 
aktif dan artikulatif membela hak-hak fundamental dari para tetangga yang memiliki 
kepercayaan berbeda dengan kepercayaan mereka. 

Tiga ratus lima puluh tahun kemudian, di sebuah negara demokrasi yang masih muda, 
yaitu Indonesia, kita menghadapi kejadian serupa. Tanggal 1 Juni 2008, Aliansi 
Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama & Berkeyakinan (AKKBB) berusaha membela 
hak-hak golongan Ahmadiyah agar bisa hidup sebagai sebuah komunitas yang bebas di 
tengah masyarakat Indonesia yang mejemuk. Akibatnya, para aktivis AKKBB harus 
menghadapi kekerasan dan agresi. Kali ini ancamannya tidak datang dari pemerintah 
yang berkuasa, tapi dari kelompok masyarakat yang bergerak dengan kekerasan, yaitu 
front Pembela Islam (FPI). Meskipun FPI dianggap sebagai sebuah golongan radikal 
yang tidak mewakili pandangan dari mayoritas masyarakat Indonesia, tapi golongan 
ini telah melakukan apa yang dianggap benar oleh sebagian besar masyarakat, yaitu 
melenyapkan golongan yang dianggap “sesat”. 

Pandangan ini telah mendapat persetujuan informal pula dari otoritas pemerintah dan 
para pemimpin agama. Peraturan pemerintah dalam bentuk SKB Menteri Agama, 
Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung, ditambah rekomendasi untuk 
menghapuskan Ahmadiyah dari Bakor Pakem (Badan Kordinasi Pengawas Aliran 
Kepercayaan Masyarakat), dan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan 
suatu fenomena yang jelas dari dibatasinya kebebasan beragama oleh otoritas politik 
dan sipil Indonesia. Selain itu, protes-protes yang disuarakan oleh sejumlah kalangan 
seperti Forum Umat Islam (FUI), lalu ditambah berbagai komentar di media dan 
internet, serta tulisan-tulisan di blog dan percakapan pada umumnya, 
mengindikasikan bahwa masyarakat secara umum setuju dengan dihapuskannya 
kelompok-kelompok yang dianggap “salah” atau “sesat”. 
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Masalah Kebebasan Beragama di Indonesia 

Situasi ini jelas merupakan langkah mundur dari proses demokrasi di Indonesia, 
khususnya dalam area kebebasan politik dan sipil masyarakat. Ketika salah satu bagian 
dari masyarakat menekan yang lainnya, khususnya dalam sebuah kultur yang 
heterogen, hal ini menunjukan primordialisme dan sempitnya cara pikir yang dapat 
menghambat pertumbuhan suatu bangsa yang majemuk. Situasi ini bukan semata 
masalah golongan Ahmadiyah. Disangkalinya eksistensi dari sebuah golongan di 
dalam sebuah agama, akan dengan mudah berkembang menjadi penolakan 
dilakukannya berbagai aktivitas oleh agama-agama lain. 

Sejak terjadinya transisi menuju demokrasi dari pemerintahan yang otoriter di jaman 
Orde baru, ujian bagi keberadaan Indonesia yang multikultural mulai muncul ke 
permukaan. Karena pemerintah tidak lagi menjaga “kedamaian” dengan tangan besi 
sepoerti dulu, maka masyarakat terpaksa mengatasi sendiri dampak-dampak dari 
perbedaan yang muncul di antara mereka. Dan tampaknya, Indonesia belum dapat 
melalui ujian ini dnegan baik. 

Tahun 2008 Himpunan Warga Gereja Indonesia (HAGAI) mengadukan kasus 
kekerasan yang menimpa gereja-gereja ke Komnas HAM. Data Forum Komunikasi 
Kristiani Jakarta menampilkan bahwa antara tahun 1969 hingga 2006 dan 2007 saja, 
ada 67 jemaat yang telah menerima berbagai jenis ancaman (ANTARA News: Warga 
Gereja Mengadu ke Komnas HAM, 14 Januari 2008). Di Jawa Barat, tindakan 
gerombolan massa yang memaksa untuk menutup gereja dan kelompok-kelompok 
ibadah dapat terus berlangsung tanpa mendapat halangan berarti dari pemerintah. 

Bahkan sampai kini, ketika SBY sudah akan memasuki masa tugasnya yang kedua 
sebagai presiden di tahun 2009, represi masyarakat terhadap rumah-rumah ibadah 
dan khususnya gereja, masih terus berlangsung. Di kota-kota yang terletak dekat 
dengan ibukota Jakarta seperti Tangerang, Bogor dan Bandung, berbagai kekerasan 
terjadi dengan nyata. Bahkan Tangerang termasuk daerah dengan tingkat represi yang 
cukup tinggi. Jakarta pun tidak lepas dari serangan kekerasan primordial ini, termasuk 
dengan terjadinya kasus penyerangan terhadap fasilitas pendidikan (Sekolah Sang 
Timur dan Sekolah Tinggi Teologia SETIA di Jakarta Timur). Masalah-masalah ini 
bukan hanya serangan pada sebuah agama, tapi pada kebebasan beragama secara 
umum. 

Mengapa Kebebasan Beragama Penting? 

Pada level yang lebih umum dalam sejarah dunia, agama telah menjadi daya dorong 
dominan yang membentuk kondisi-kondisi manusia maupun geopolitis. Para pencipta 
teori sosiologi klasik seperti Marx, Emile Durkheim, dan bahkan Webster, berpikir 
bahwa agama akan menjadi tidak signifikan lagi di jaman modern ini. Teori 
modernisasi dimana agama dianggap akan menghilang dengan adanya kemajuan 
modern telah terbukti salah. Sosiolog kontemporerterkenal Peter Berger kemudian 
memperbaiki pemikiran-pemikiran awalnya mengenai modernisasi. Ia menemukan 
bahwa modernitas tidak membuat masyarakat menjadi sekuler, tapi justru membuat 
masyarakat menjadi majemuk. Sosiolog Anthony Giddens setuju dan melihat bahwa 
“agama telah menjadi bagian utama dalam pengalaman manusia, yang mempengaruhi 

bagaimana kita menerima dan bereaksi pada lingkungan di mana kita tinggal.” 
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Arti penting agama dalam sejarah sangat besar di Indonesia. Pada kenyataannya, 
agama merupakan penanda paling penting dari identitas Indonesia. Perjalanan 
Indonesia menuju kebangsaan dan kemerdekaan berhubungan erat dengan berbagai 
kegerakan dan organisasi keagamaan. Sosiolog Jose Casanova menyatakan, sebagai 
kekuatan sosial agama berfungsi bak muka Janus (dewa mitologi Yunani yang 
memiliki dua muka-red). Dimana agama dapat menjadi sumber pemersatu atau 
sumber konflik, atau dasar bagi kemajuan atau kehancuran. Indonesia sebagai bangsa 
tidak bisa dianggap ada dengan begitu saja (taken for granted) karena Indonesia 
merupakan ide dan cita-cita bagi orang-orang yang terdiri dari berbagai agama, ras 
dan etnis yang berbeda. Kemajemukannya merupakan dasar bagi kesatuan dan ide 
dari konsep “Indonesia”. 

Kedua, kebebasan beragama merupakan ukuran penting dari kebebasan-kebebasan 
lain yang terdapat dalam konstitusi dan hak-hak natural kita. Kebebasan beragama ini 
mencakup berbagai hak lain: hak untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat, hak 
untuk berkumpul, dan bahkan hak untuk memiliki properti maupun kekayaan. Semua 
hak ini terkandung dalam ide dari kebebasan beragama, dan merupakan sesuatu yang 
vital bagi muncul dan berkembangnya sebuah masyarakat sipil dalam negara yang 
demokratis. 

Pada sisi yang lebih pragmatis, berbagai studi kuantitatif dan kualitatif telah 
menunjukan adanya korelasi yang besar antara kebebasan beragama, kemajuan sosial 
ekonomi, dan stabilitas politik. Studi kuantitatif oleh Brian J. Grim menunjukan 
negara-negara dimana kebebasan beragamanya tidak dibatasi, adalah engara-negara 
yang tingkat sosial ekonominya jauh lebih baik. Studi Mac Weber dalam Protestant 
Ethic and the Spirit of Capitalism juga menampilkan dampak dari agama pada sikap 
berekonomi,dan menujukan bahwa perkembangan ekonomi di dunia Barat erat 
hubungannya dengan kepercayaan religius dari kalangan Calvinis. Dasar ide ini 
diangkat Theodore Malloch yang menulsi bahwa “kebebasan beragama dan 
beraktivitas menciptakan kondisi-kondisi yang sehat bagi munculnya kompetisi dan 
aktivitas ekonomi.” Kebebasan beragama dan kebebasan pada umumnya menciptakan 
lingkungan yang mendukung para individiu untuk berpikir secara kreatif dan maju. 

Kanari adalah burung yang sangat sensitif pada CO2. Karena itu, para penambang 
batubara sering membawa burung kenari ke dalam lokasi tambang. Selama burung 
kenari tersebut masih terus berkicau, maka para penambang tahu bahwa persediaan 
Oksiden masih mencukupi. Tapi jika seorang burung kanari sampai mati, maka 
evakuasi harus segera dilakukan sebab keadaan darurat sudah terjadi. Bagaimana 
kelompok-kelompok yang kecil dan yang berbeda diperlakukan di sebuah negara, 
merupakan indokasi dari seberapa besar kebebasan dari aspek-aspek lain di dalam 
negara tersebut (ilustrasi dari seminar Internasional Religious Freedom oleh Beckett 
Fund). Dengan kata lain, kebebasan beragama merupakan sebuah prasyarat yang 
penting bagi kemajuan dan kesehatan sosial politik di sebuah negara.** 
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