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Abstract 

The number of religions is a variety of human ways to understand that one God, namely the 

creator God who is known in each religion with different names and nicknames. Thus, the 

emergence of religious plurality is not based on human will but is the will of God as well as 

until now where we are increasingly facing various religions in Indonesia and in the world. 

As in development, it turns out that religion is one of the main sources of enmity and hatred, 

even though it must be admitted that no religion wants that which is not good. Every religion 

wants what is good for its adherents in relation to the Almighty. There is a religion that is 

sufficient to obtain that goodness for itself without being distributed to others. But on the 

other hand, there are also religions that see goodness as a value that cannot be owned alone 

but must be passed on to others a systematization of values in attachment to transcendental 

powers that reveal themselves to humans, whether through natural phenomena, human 

thought or revelation. One of the pluralities that exist in society is religion. Religion is related 

to human awareness that outside of him there is a related power. 
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Abstrak 

Banyaknya agama merupakan berbagai cara manusia untuk memahami satu Tuhan yaitu 

Tuhan pencipta yang dikenal dalam setiap agama dengan nama dan julukan yang berbeda-

beda. Dengan demikian, munculnya pluralitas agama bukan atas kehendak manusia tetapi 

merupakan kehendak Tuhan serta hingga saat ini semakin meningkat menghadapi berbagai 

agama di Indonesia dan di dunia. Sebagaimana dalam perkembangannya, ternyata agama 

merupakan salah satu sumber utama permusuhan dan kebencian, meskipun harus diakui tidak 

ada agama yang menginginkan hal yang tidak baik. Setiap agama menginginkan apa yang 

baik bagi pemeluknya dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Ada agama yang 

cukup untuk memperoleh kebaikan itu untuk dirinya sendiri tanpa dibagikan kepada orang 

lain. Namun di sisi lain, ada juga agama yang melihat kebaikan sebagai nilai yang tidak bisa 

dimiliki sendiri melainkan harus diwariskan kepada orang lain sebagai sistematisasi nilai 

dalam keterikatan pada kekuatan transendental yang menampakkan diri kepada manusia, baik 

melalui fenomena alam, pemikiran atau wahyu manusia. Salah satu pluralitas yang ada dalam 

masyarakat adalah agama. Agama berkaitan dengan kesadaran manusia bahwa di luar dirinya 

ada kekuatan yang terkait. 

Kata Kunci: Pluralisme,Warga,Gereja,Keberagaman,Kemajemukan,Agama,Pancasila 

 

PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beragam suku, bahasa maupun 

agama. Keberagaman tersebut telah diterima oleh setiap pihak sebagai keindahan negara 

indonesia ini, namun dalam menghadapi keberagaman tersebut semua pihak harus mampu 

memahami pihak lain, demikian juga sebaliknya. Keberagaman agama di indonesia sudah 

merupahan bentuk dari usaha manusia untuk mewujudkan kepercayaannya, jadi seseorang 

tidak dilihat dari asal agamanya, tetapi kepada siapa ia percaya. Protestan merupakan salah 

satu bagian dari agama yang ada di indonesia ini, oleh karena itu Gereja atau jemaat memiliki 

peranan yang penting dalam melakukan pelayanannya di tengah kemajemukan agama. 

Namun yang menjadi permasalahan adalah banyak pihak yang kurang memahami 

kemajemukn agama tersebut sehingga terjadilah sifat yang tertutup yang menganggap 

dirinyalah yang selalu benar dan di luar dirinya tidak ada kebenaran. Melalui sajian ini 

penulis akan membahas bagaimana sebenarnya kemajemukan itu dan apa yang harus 

dilakukan gereja dalam menanggapi kemajemukan tersebut.   Pembicaraan tentang pluralisme 

agama adalah pokok bahasan yang menarik. Sebab agama dan segala sesuatu yang 



berhubungan dengannya bukan saja merupakan persoalan akademik, melainkan berhubungan 

pula dengan persoalan eksistensi manusia. Settiap umat manusia tentu saja akan menganggap 

agama yang dianutnya sebagai agama yang benar. Ini tidak bisa disalahkan. Karena begitulah 

seharusnya , seorang yang ragu-ragu terhadap agama yang dianutnya, pada saat itu juga tidak 

yakin akan tujuan hidupnya sendiri. Agama adalah soal kepercayaan sehingga orang itu tidak 

layak ragu-ragu terhadap agama yang dianutnya.
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METODE PENELITIAN 

Dalam sajian ini penulis memfokuskan pembahasan keanekaragman tersebut dalam bidang 

agama. (Gereja) Warga gereja yang perlu dibina agar mampu hidup dan berkembang dalam 

lingkungan agama yang beraneka ragam. Kemudian setting Gereja. Gereja merupakan 

Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Persekutuan berarti bahwa didalamnya 

terjalin satu komunikasi antar anggota yang ada, dan para anggota itu mempunyai tujuan, 

bahkan harapan, cita-cita ke depan yang sama. Selain itu persekutuan mempunyai dimensi 

kebersamaan Untuk mempermudah pemahaman mengenai pendekatan yang mengubah 

pengaruh kehidupan berdasarkan dalil (Unity in Diversity) dengan acuan sumber literatur 

yang menggunakan buku bagian dari Pancasila dan Pluralisme. 

PEMBAHASAN TOPIK 

Apapun permasalahan yang dihadapi Gereja, gereja harus mampu memegang satu 

sikap yang menjadi titik berangkat dalam menghadapi masalah kemajemukan tersebut. 

Dalam tradisi kristen, dikenal ada tiga cara pendekatan atau cara pandang teologis terhadap 

agama lain. Pertama, Eksklusivisme yang memandang hanya orang-orang yang mendengar 

dan menerima Bibel Kristen yang akan diselamatkan. Di luar itu tidak akan diselamatkan. 

Kedua, Inklusivisme yang berpandangan meskipun Kristen merupakan agama yang benar, 

tetapi keselamatan juga mungkin terdapat pada agama lain. Ketiga, Pluralisme yang 

memandang semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju inti realitas agama. 

Dalam pandangan pluralisme agama, tidak ada agama yang dipandang lebih superior dari 

agama lain. Semuanya dianggap sebagai jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan (all the 

religious traditions of humanity are equally valid paths to the same core of religious reality. 

In pluralism, no one religious is superior to any other; the many religious are considered 

equally valid ways to know).
2
 Dalam istilah Yunani ekklesia berarti pertemuan atau sidang 

                                                             
1 A. A. Yewangoe, Iman, Agama dan masyarakat dalam negara Pancasila, BPK-Gunung Mulia, jakarta: 2002,  22 
2 Alister E. Mcgrath, Christian Theology: an Introduction, (Oxford: Blackwell Publisher, 1994),  458-459 



(jemaat), kata ini umumnya dipakai bagi sidang umum dari penduduk kota yang dikumpulkan 

secara resmi.
3
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gereja adalah gedung (rumah) tempat 

berdoa dan melakukan upacara agama Kristen, badan  (organisasi) umat Kristen yang sama 

kepercayaan, ajaran dan tata caranya. Sedangkan, negara adalah organisasi dalam suatu 

wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, kelompok 

sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga 

politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik berdaulat sehingga berhak 

menentukan tujuan nasionalnya. 

Tujuan memberikan kuasa kepada kerajaan dunia tidak bertentangan dengan sifat dan 

kuasa surgawi. Bahkan dapat dikatakan kuasa kerajaan dunia adalah untuk 

mengimplementasikan misi kuasa surgawi secara real dan konkret, yaitu untuk menciptakan  

perdamaian, keadilan dan kesejahteraan di dunia.  

Sikap inklusif dalam cara pandang yang pluralis berarti cara memandang agama orang 

lain sama dengan cara memandang agama sendiri. Artinya diharuskan memahami agama lain 

melalui agama itu sendiri, bukan dari pemahaman agama diri sendiri. Jika memahami agam 

lain dari pemahaman agama atau diri sendiri, akan cenderung memandang negative agama 

lain. Hal ini bukan berarti menjadi sinkritis, tetapi agama itu sendiri menyadari adanya ciri 

khas yang harus dipelihara sebagai bagian dari dirinya. Pemahaman mengenai ciri khas itu 

adalah bahwa ciri khas yang dimaksud bukanlah merupakan kelebihan dibandingkan dengan 

agama lain. Ciri khas setiap agama harus dihormati. Dalam perjumpaan dengan agama lain, 

jemaat harus membuka diri dan tidak tertutup (eksklusif). Sebab sifat eksklusif adalah 

menyelesaikan perbedaan dengan cara pemaksaan kehendak sehingga terjadi kekacauan. 

Oleh karena itu , sifat inklusif ini berusaha menata dunia agar menjadi tempat yang nyaman 

dan damai bagi umat manusia. 

Setiap pemeluk agama selalu berusaha mempertahankan keberadaan agama dan 

ajarannya masing-masing. Dalam situasi demikian mungkin akan terjadi gesekan-gesekan 

antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Dialog menjadi suatu kebutuhan dan keharusan 

dalam menjalin hubungan kebersamaan segenap manusia. Dialog ini berguna menciptakan 

keharmonisan kehidupan semua agama walaupun terdapat perkembangan dan perubahan-

perubahan di dalam agama-agama masing-masing.  

                                                             
3 D. W. B. Robinson (ed.), Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, Jilid I (A-L), (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina 
Kasih/OMF, 2007), hal. 332 



Kesadaran umat manusia diupayakan untuk mengatasi rintangan dan konflik-konflik 

antara kelompok agama. Dengan demikian dialog menjadi alat dalam gerakan penyadaran 

umat beragama untuk berhubungan dengan agama lain. Berdialog berarti mengikut-sertakan 

orang lain dalam berkat Allah. Dialog haruslah mendatangkan suatu hasil yang kreatif, sebab 

dialog haruslah merangsang manusia, membuat manusia dalam gerak dan mencegah para 

pelakunya bergantung pada keyakinan dan kebekuannya sendiri. Buah dari dialog yang 

diharapkan adalah pertobatan untuk memperoleh keselamatan yang menyeluruh, yang 

meliputi seluruh aspek kehidupan.
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Gereja sudah memberikan amanat kepada Warga Gereja bertugas menyampaikan Injil 

yaitu berita tentang pertobatan, penagampunan dosa dan keselamatan, kebebasan, keadilan, 

kebenaran dan damai sejahtera kepada segala bangsa dan segala mahluk dalam hal 

keterbukaan gereja yang tahan serta dapat diuji keabsahannya berdasarkan komitmen yang 

sudah memperbaiki keadaan masyarakat yang diwarnai oleh aneka bentuk kejahatan, 

kekerasan, ketidak-pedulian dan sebagainya. Gereja memberi cita rasa yang baik dan 

mencegah pembusukan dalam masyarakat. Denagan demikian masyarakat merasakan 

kehadiran gereja yang sungguh-sungguh merawat kehidupan. Dalam keterbukaan pada 

kehidupan ini, maka gereja hendaknya mengemban misi yang bertujuan demi kebaikan dan 

kesejahteraan masyarakat melintasi pluralitas agama.  

Secara Telogis, Gereja menghadapi pancasila dan pluralitas agama sebagai wujud 

Masyarakat yang Majemuk  : 

a. Keesaan Allah dan Kesatuan Umat Manusia 

Alkitab menegaskan bahwa Allah itu esa (bnd. Yes 45 : 5 ; 46 : 9 ; Mark 12 : 29). 

Memang kalau dilihat dari pemahaman agama lain, mungkin mereka tidak menerima Allah 

dari setiap agama satu (esa). Tetapi yang jelas Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah 

esa. Dengan demikian perlu pengkajian lebih lanjut tentang keesaan Allah itu. Untuk itu 

penjelasan tentang Allah harus Theosenris. Kemudian pemahaman dalam Theosentris 

dilanjutkan dengan Theoantroposentris. Pembicaraan tentang Allah dan pembicaraan tentang 

manusia harus seimbang, sehingga terlihat hubungan manusia dengan Allah dan hubungan 

manusia dengan sesamanya. 

                                                             
4 Ioanes Rahmat, Pluralis Agama, Dialog dan Presfektif Kristiani dalam Fundamentalisme Agama-agama dan 
Teknologi, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1992), hlm. 67-92  



  Hal ini tidak berarti hanya orang Kristen yang memiliki Allah yang esa, melainkan 

lebih menegaskan bahwa Allah itulah pemilik semua manusia. Dengan demikian suatu 

keharusan memelihara relasi yang baik diantara sesama manusia termasuk melewati batas 

agama. Hubungan orang Kristen dengan penganut agama lain tidak terjalin atas dasar 

pemahaman dan penerimaan yang sama terhadap ajaran atau doktrin agama, melainkan atas 

dasar kesatuan umat manusia berhadapan dengan keesaan Allah. Orang Kristen harus tetap 

menerima dan memperlakukan penganut agama lain sebagai milik Allah yang esa itu (Mark 

10 : 45). 

b. Hubungan Manusia Sebagai Sesama Imago Dei 

Kejadian 1 : 26-28 menyatakan manusia adalah sesama Imago Dei (Gambar Allah). 

Dalam kaitan itu berarti sesama manusia adalah milik Allah yang mewarisi sifat-sifat Allah, 

sehingga perjumpaan dengan penganut agama lain adalah perjumpaan sesama Imago Dei. 

Dengan demikian akan tercipta hubungan yang saling menghargai dan saling menghormati. 

Oleh karena itu orang Kristen harus menolak tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan 

tanpa memandang latar belakang agama.  

c. Kristen Sebagai Garam dan Terang Dunia 

Yesus mengatakan : “kamu adalah garam dunia” dan “kamu adalah terang dunia” 

(Mat 5 : 13-14). Hal ini berarti pengikut Kristus tidak hanya sibuk dengan dirinya sendiri, 

tetapi juga memberi cita rasa, mencegah pembusukan dan mengupayakan segala sesuatu 

menopang kehidupan karena kasih Kristus sendiri. Dengan demikian orang Kristen tidak 

hanya mengetahui tentang Kristus akan tetapi harus berbuat dalam kehidupan sehari-hari 

(bnd. Yak 2 : 17). Memberitakan Kristus juga menyangkut bagaimana seseorang 

memperlakukan sesama manusia dengan melintasi latar belakang agama.  

d. Menegakkan Keadilan dan Perdamaian 

Dalam perjuangan keadilan dan kebenaran banyak tantangan yang harus dihadapi 

yaitu kesengsaraan dan penganiayaan ataupun perlawanan dari kelompok lain. Memberitakan 

Kristus juga berintikan perjuangan mengatasi kekerasan dengan cara non-kekerasan. 

Melawan kekerasan harus melalui pengorbanan atas dasar kasih serta menampakkan wajah 

yang bersahabat dan bahasa kelembutan. Dengan wajah yang bersahabat  dan bahasa 

kelembutan yang dimiliki orang Kristen, paling tidak memberikan pemahaman yang baru 

tentang kekristenan kepada penganut agama lain. 



Di sisi lain kita memang harus mengakui bahwa gereja adalah persekutuan rohani, 

namun kita juga harus mengakui bahwa gereja masih berada di dunia. Artinya, di satu sisi 

gereja dapat dikatakan sebagai persekutuan rohani dan di sisi lain gereja merupakan suatu 

bagian dari perhimpunan (lembaga, organisasi) dalam masyarakat. Dalam kedua hal ini 

gereja memerlukan suatu pengaturan, terlebih dalam hal gereja sebagai lembaga atau  

organisasi. Pengaturan kehidupan gereja menurut kehendak Kristus adalah dengan menyusun 

suatu sistem penataan (pemerintahan) gereja berdasarkan Alkitab, dan sistem-sistem khusus 

berdasarkan pemahaman tradisi gereja yang menyejarah dan konteks setempat Berbicara 

tentang agama memerlukan suatu sikap yang ekstra hati-hati. Sebab agama merupakan 

persoalan sosial, tetapi penghayatannya sangat bersifat individual. Apa yang dipahami dan 

apa yang dihayati sebagai agama oleh seseorang sangat tergantung pada keseluruhan latar 

belakang dan kepribadiannya. Hal itu seantiasa membuat adanya perbedaan tekanan 

penghayatan dari satu orang ke orang lain dan membuat agama menjadi bagian yang sangat 

mendalam dari kepribadian atau privasi seseorang. Maka dari itu agama senantiasa 

bersangkutan dengan kepekaan sosial. Selain itu agama merupakan pedoman hidup dan 

menjadi tolok ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam 

penghayatan terhadap agama yang diyakini. Agama berperan sangat penting dalam mengatur 

kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. 

Peran agama dalam kehidupan manusia dapat dipahami dalam poin-poin berikut: 

Pertama, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Kedua, agama memberi kekuatan 

dalam menanggung penderitaan hidup. Ketiga, agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. 

Keempat, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Kelima, agama sebagai integrator 

(menyatu padukan), baik individual maupun sosial, dalam arti bahwa agama 

mengintregasikan dan menyerasikan segenap aktivitas manusia, baik sebagai perseorangan 

maupun anggota masyarakat, yaitu integrasi dan keserasian sebagai insan yang taqwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, serta integrasi dan keserasian antara manusia sebagai makhluk social 

dalam hubungannya dengan sesama dan lingkungannya. Keenam, agama sebagai sublimator 

(memperindah)  agama menyandukan dan mengkuduskan segala perbuatan manusia, 

sehingga perbuatan manusia, bukan hanya yang bersifat keagamaan saja, tetapi setiap 

perbuatan dijalan kan dengan tulus ikhlas dan penuh pengabdian karena keyakinan agama, 

bahwa segala pekerjaan yang baik merupakan bagian pelaksanaan ibadah insan terhadap 

Sang pencipta. Ketujuh, agama sebagai sumber inspirasi (ilham) budaya bangsa Indonesia, 



melahirkan hasil budaya fisik berupa cara pakaian yang sopan dan indah, gaya arsitektur, dan 

lain-lain, serta hasil budaya nonfisik seperti seni budaya yang menafaskan agama kehidupan 

beragama yang jauh dari syirik dan musyrik. Dalam proses kehidupan yang dijalani manusia, 

agama sangat mendukung untuk tindakan kebaikan. Agama tidak hanya memberikan nilai-

nilai yang bersifat moralitas, namun juga menjadikannya sebagai fondasi keyakinan. Agama 

mensyarakatkan moralitas sebagai bagian iman secara keseluruhan. Tak hanya moralitas yang 

ditekankan agama bersifat mengikat kepada setiap penganutnya.Dari sudut pandang teori 

fungsional, agama menjadi atau penting sehubungan dengan unsur-unsur pengalaman 

manusia yan diperoleh dari ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan yang memang 

merupakan karakteristik fundamental kondisi manusia. Dalam hal ini fungsinya ialah 

menyediakan dua hal. Pertama, suatu cakrawala pandang tentang dunia luar yang tak 

terjangkau oleh manusia, dalam artian dimana deprivasi (pencabutan) dan frustasi dapat 

dialami sebagai sesuatu yang mempunyai makna. Kedua, sarana ritual yang memungkinkan 

hubungan  manusia dengan hal diluar jangkauannya, yang memberikan jaminan dan 

keselamatan bagi manusia mempertahankan moralnya. 

Agama memiliki peranan sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan 

memelihara eksistensi suatu masyarakat, pada saat yang sama agama juga dapat memainkan 

peranan sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah-belah bahkan menghancurkan 

eksistensi suatu masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama 

dalam mengikat kelompok pemeluknya sendiri sehingga seringkali mengabaikan bahkan 

menyalahkan eksistensi pemeluk agama lain. Sebagaimana yang biasa terjadi bahwa suatu 

kelompok agama yang mayoritas seringkali mengembangkan suatu bentuk ideologi yang 

bercampur dengan mitos yang penuh emosi sehingga sulit untuk dibedakan mana 

kepentingan politik dan mana kepentingan agama, telah menimbulkan suatu keyakinan 

bahwa kelompok mayoritas inilah yang memiliki wewenang untuk menjalankan segala aspek 

kehidupan di masyarakat. Kondisi seperti inilah yang pada akhirnya seringkali memunculkan 

prasangka dan tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok minoritas yang akan bermuara 

pada timbulnya konflik sosial. Ajaran tentang kasih dalam setiap agama adalah sebuah 

landasan yang kokoh untuk mencapai kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang 

majemuk. Yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana menerapkan ajaran kasih 

tersebut menjadi sebuah landasan yang dapat dipakai oleh seluruh manusia untuk setiap 

interaksi yang tidak berbau diskriminatif terhadap yang berbeda dari dirinya. Diperlukannya 

sebuah komitmen dan kreavitas dari setiap umat beragama untuk mewujudkan hal tersebut. 



Jika kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama manusia menjadi dasar untuk semua 

dialog yang dilakukan, maka konflik bisa diselesaikan dengan hati yang penuh kasih sayang 

dan dengan tetap memegang hukum Allah. 

Ajaran kasih yang mencakup kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia 

juga harus nyata dalam kehidupan umat beragama yang berbeda dalam hidup sehari-hari, 

dalam hubungan mahasiswa dengan dosen, antar tetangga, antar sesama mahasiswa, dan 

terhadap semua aspek yang berada di sekitar manapun Kasih kepada Allah dan kasih 

terhadap sesama manusia seharusnya menjadikan masyarakat yang majemuk tidak membeda-

bedakan orang dan melakukan kebaikan tanpa memandang suku, agama, jenis kelaminatau 

status sosial seseorang. Ajaran kasih harus menjadi sebuah landasan yang kuat untuk seluruh 

manusia secara khusus kepada mahasiswa, dosen dan seluruh aspek yang berada untuk 

menjadikan sebuah keharmonisan antara umat beragama. Berbicara mengenai ajaran kasih 

tidak dapat terlepas dari hukum kasih. Istilah “hukum kasih” yang dimaksud dalam kajian ini 

adalah hukum yang paling utama dan terutama di dalam kehidupan etis orang Kristen, yaitu 

“kasihilah Tuhan, Allahmu dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, 

dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” (Luk 10:27). Ada hubungan erat 

yang terkait dari hukum kasih ini, orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama nya 

manusia. Seperti yang dikatakan rasul Tohanes, “jikalau seorang berkata “aku mengasihi 

Allah,” dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barangsiapa tidak 

mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya” 

(1Yoh 4:20). Hal yang sama juga diutarakan oleh Drs. Henk Ten Napel bahwa orang yang 

telah mengasihi manusia dianggap telah mengasihi Allah Dengan melihat hakikat kasih itu 

sendiri, kasih bergembira melihat kebaikan yang ada di dalam diri seseorang dan kasih juga 

mengharapkan sesuatu yang terbaik terjadi untuk diri orang tersebut (1Kor 13:5-7). Dengan 

definisi ini, maka kasih sebenarnya mengatasi segala perbedaan suku, budaya, dan agama. Ini 

juga yang menjadi keyakinan ditingkatkan untuk mengenal kekuatan hukum kasih dalam 

semua segi kehidupan. Orang-orang yang memiliki belaskasihan adalh orang-orang yang 

memiliki bela rasa yang luar biasa dan dapat ditularkan. Hidupnya menjadi saluran kasih 

Allah dan membawa damai. Mempraktekkan ajaran kasih adalah bentuk perjuangan yang 

paling berat terutama karena seseorang dituntut untuk bersedia mengalami kesulitan bahkan 

ancaman kematian, tanpa membalaskannya dengan kekerasan, dan karena orang itu menolak 

semua bentuk kepentingan pribadi. Dalam pengertian yang sebenarnya , orang-orang yang 

mempraktekan ajaran kasih tidak berjuang demi kepentingan sendiri atau kepentingan 



kelompok tertentu, tetapi mereka melakukannya karena suatu kebenaran objektif yang 

dipercayai dan melakukan nya untuk semua orang. Supaya mempraktekkan ajaran kasih tidak 

diperuntukkan demi terjadinya pertobatan dari kejahatan pada kebaikan, tetapi demi 

perbaikan hubungan dan rekonsiliasiBerbicaara kasih adalah hal penting, tetapi menerapkan 

kehidupan kasih terlebih penting lagi. Ketika semua umat beragama mengaharapkan sebuah 

perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, dibutuhkan kerendahan hati untuk 

mempraktekkan ajaran kasih serta menyakini bahwa manusia yang adalah ciptaan Tuhan, 

pada dasarnya tidak jahat, bahkan dalam diri manusia ada kemampuan untuk mewujudkan 

perdamaian, asalkan tercipta satu kondisi yang memungkinkan hal itu terjadi, yaitu dengan 

memiliki kasih dan bukannya kebencian kebencian dan kecurigaan 

 Dalam hal ini menjadi pokok yang utama pula untuk dibahas,karena Diskriminasi 

adalah suatu kejahatan sosial yang terjadi secara luas dan membawa dampak pada banyak 

orang. Diskriminasi itu sudah sangat mengakar dalam kehidupan peradaban manusia. 

Sehingga tidak mudah untuk mencabut pola piker diskriminatif dalam kehidupan 

bermasyarakat. Mencari kepentingan sendiri atau kepentingan golongan adalah pemicu utama 

terjadinya praktek diskriminasi. Karena, serikali kepentingan-kepentingan pribadi dan 

golongan ini dibungkus dengan isu-isu dan tindakan-tindakan diskriminatif terhadap peribadi 

atau golongan yang menjadi “saingan” golongan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting 

untuk menanamkan rasa solidaritas dan kerelaan untuk berkorban bagi kesejahteraan 

masyarakat. Kasih adalah karakter Allah. Sudah seharusnya manusia yang adalah ciptaan-

Nya mempraktekkan karakter Allah untuk saling mengasihi sesama manusia. Setiap orang 

dari suku, agama dan ras manapun yang membutuhkan pertolongan banntulah mereka dengan 

kasih. Bantuan seseorang terhadap yang lain seharusnya seluas kasih Allah. Memberikan 

bantuan tanpa mengharapkan imbalan atau apapun, itu merupakan penerapan ajaran kasih. 

 Kemudian mengenai negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang 

mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, kelompok sosial yang 

menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan 

pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan 

tujuan nasionalnya Tujuan memberikan kuasa kepada kerajaan dunia tidak bertentangan 

dengan sifat dan kuasa surgawi. Bahkan dapat dikatakan kuasa kerajaan dunia adalah untuk 

mengimplementasikan misi kuasa surgawi secara real dan konkret, yaitu untuk menciptakan  

perdamaian, keadilan dan kesejahteraan di dunia.  



Sejak agama Kristen menjadi agama yang seluruh masyarakat menjadi Kristen. 

Dengan begitu, gereja dan negara menyangkut orang-orang yang sama. Karena itu gereja dan 

negara atau pemerintah berurusan banyak. Timbul gagasan bahwa negara harus melindungi 

gereja dan menunjukkan perkembangannya. Di pihak lain tugas gereja tidak hanya untuk 

mengantar orang-orang pribadi pada keselamatan, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan 

rohani seluruh masyarakat. Hal itu juga berlaku untuk abad pertengahan setelah Eropa barat 

menjadi Kristen. Gereja dan negara dibedakan, tetapi juga dihubungkan secara erat. Gereja 

dan negara dilihat sebagai “jiwa” dan “tubuh” masyarakat Kristen. Seluruh masyarakat 

merupakan tubuh atau badan Kristen, Corpus Christianum, yang dijiwai oleh agama Kristen, 

yang ditangani gereja dan yang diurus dari segi lahiriah oleh negara yang menangani hal-hal 

jasmani seperti politik.Pemahaman ini bukan teori saja. Juga dalam kenyataan hubungan 

antara gereja atas semua bidang hidup, dari kelahiran (baptisan) sampai kematian, bahkan 

sesudahnya (undang-undang warisan, misa untuk orang mati), sangat besar. Dapat 

dibayangkan bahwa pemerintah juga dalam bidang-bidang yang ditanganinya selalu 

berurusan dengan gereja dan sulit bertindak tanpa memperhatikan pendapatnya.Dalam yang 

berikut kita mau melihat pertama-tama bagaimana hubungan yang begitu erat antara gereja 

dan negara bertengkar tentang kuasa tertinggi dalam masyarakat Kristen, Orang Kristen juga 

memiliki fungsi dalam setiap negara, sebab sebagai warga negara mereka juga bertanggung 

jawab kepada negara. Luther tidak menghendaki kekristenan yang melarikan diri dari dunia 

ini, tetapi harus menatanya sedemikian rupa. Akan tetapi, walau orang Kristen bertanggung 

jawab kepada pemerintah dan meskipun Kristus tidak memiliki maksud membuang atau 

melenyapkan pemerintah itu, bukan berarti seluruh perilaku pemerintah itu harus dituruti dan 

diaminkan. apabila semua orang sungguh-sungguh menjadi Kristen, maka segala kekerasan, 

kejahatan dan jenis-jenis perbuatan yang menista manusia akan hilang. Ketaatan terhadap 

hukum  dari semua orang terutama dari penguasa-penguasa akan menandai terlaksananya 

kehendak Tuhan. Disitulah Gereja bertugas menjalankan fungsi dan prosesnya, dan negara 

menjaga dengan pedangnya, hingga batas waktu yang ditentukan Tuhan. 

Kehadiran orang Kristen atau gereja di tengah-tengah kerajaan dunia adalah karena 

tugas panggilan untuk setia kepada Kristus, yakni ia berada di dalam kerajaan Sorga. Dalam 

hal ini orang Kristen juga sekaligus diutus ke tengah-tengah dunia, itu berarti  ia bermakna 

dan hidup di dunia untuk bersaksi dan melayani di dalam kerajaan duniawi. apabila semua 

orang sungguh-sungguh menjadi Kristen, maka segala kekuasaan, kejahatan dan segala jenis 

perbuatan yang menista manusia akan hilang. Ketaatan terhadap hukum dari semua orang 



terutama dari penguasa-penguasa akan menandai terlaksananya kehendak Tuhan. Di situlah 

gereja bertugas menjalankan fungsi dan prosesnya, dan negara menjaga dengan pedangnya 

hingga batas waktu ditentukan Tuhan.gereja dan negara adalah dua anugerah terbesar dengan 

segala bentuk penghormatan.Gereja dan negara adalah dua lembaga yang tidak pernah lepas 

satu sama lain, selama masih berada di dunia ini. Gereja hadir untuk mendukung negara 

dalam mewujudkan keadilan sosial, begitu juga dengan negara hadir untuk menjaga 

ketentraman sosial, khususnya kebebasan setiap agama dalam menjalankan ibadahnya. 

Dengan demikian gereja dan negara harus menjalankan tugasnya masing-masing dan ikut 

campur di dalam merumuskan peraturan yang berlaku di setiap kedua lembaga ini. 

Penekanan dari Doktrin Dua Kerajaan menurut Martin Luther adalah hubungan gereja 

dan negara. Dijelaskan bahwa harus ada pemisahan dalam pengertian fungsinya antara gereja 

dan negara. Maksudnya adalah hendaknya rakyat patuh dan taat terhadap kebijakan dan 

peraturan negara sejauh itu baik dan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada 

negara dan kepada gereja, karena pada dasarnya antara kekuasaan dunia dan kekuasaan surga 

adalah sama-sama berasal dari Allah.Hubungan kedua bidang kehidupan, di dalam kerajaan 

dunia dan kerajaan surga, harus dipahami bahwa sebenarnya setiap orang percaya kepada 

Yesus Kristus terpanggil bukan hanya setia kepada Kristus, melainkan kesetiaan itu harus 

diwujudnyatakan dengan suatu kesaksian dan pelayanan terhadap orang lain. Dengan 

demikian, setiap orang percaya selalu memiliki tugas panggilan rangkap, secara vertikal dari 

Allah dan secara horizontal dari dunia. Kedua tugas panggilan itu adalah sama-sama dari 

Allah. Dengan memahami tugas panggilan yang berasal dari Allah, maka kesetiaan seorang 

Kristen kepada kerajaan dunia dan kerajaan Allah tidak perlu dipisah-pisahkan atau 

dipertentangkan.Solidaritas merupakan sikap ikut merasakan terhadap apa yang dirasakan 

orang lain. Dalam hal ini difokuskan rasa solider terhadap orang-orang miskin. Dan Allah  

juga memiliki  rasa  solidaritas terhadap orang-orang miskin yang hidupnya penuh dengan 

penderitaan dan ketidakadilan. Orang miskin tidaklah atas kehendak mereka sendiri agar 

mereka hidup dalam kemiskinan dan tidak atas kehendak Allah sendiri mereka  menjadi  

miskin, tetapi salah satu faktor penyebab  mereka miskin adalah kasalahan dari pihak  yang 

tidak bertanggungjawab atas kehidupan mereka dan keadaan status. Penyebab lain yang 

mengakibatkan semakin banyaknya perbedaan cenderung karena adanya pembodohan 

terhadap masyarakat itu sendiri (plural activity) oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.  

Sistem yang diinginkan hanya adil terhadap yang kuat dan terbuka untuk digeluti oleh setiap 

orang yang percaya dengan (unity in diversity) Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kata lain 



bahwa sistem tersebut sangat solider terhadap setiap orang yang mampu memahami arti 

plural dalam beragama sehingga tidak tumpang tindih dengan apa yang ada dalam 

perkembangan NKRI dalam pemanfaatan tidak mampu sistem ekonomi liberalis melalui 

warga gereja, supaya berkembang secara global yang akan terjadi adalah keterpurukan sosial 

yang terkadang membawa setiap orang terjerumus dalam kekalutan, jurang antara yang 

memiliki dan tidak memiliki akan semakin lebar sebab yang kuat yang akan mendapat 

sementara yang lemah akan semakin lemah dan kehilangan apa yang telah dimiliki.  membuat 

banyaknya perbedaan menjadi sebuah jurang yang dalam bagi sebuah Idiologi dan harapan 

bangsa untuk berkembang lebih baik. Jati diri mulai memudar pada saat rasa egois, 

keiinginan menjadi pemenang dan menjadi terbaik  sebuah pemicu masalah perilaku bangsa 

kita sekarang ini. Indonesia terbentuk karena Kemajemukan mulai dari Bahasa, Adat, Agama 

dan suku bangsa yang menjadi sebuah Identitas dan dikenal dimata dunia keberagaman 

sebagai Jati diri Bangsa Indonesia. Inilah langkah yang tepat dalam perubahan yang sudah 

ditetapkan dalam perkembangan yang mulus melingkupi pancasila dan pluralis dalam 

kaitannya yang berkembang di hadapan masyarakat majemuk. Agama akan selalu 

memberikan perubahan yang baik dalam menindaklanjuti segala hal yang harus diupayakan 

dalam merealisasikannya dan memberikan efektivitas luar biasa dalam kehidupan bernegara 

dan berevolusi dalam maksud dan tujuannya akan menjadi sangat baik apabila hal ini 

diberikan penguatan dalam pemahaman yang luar biasa. 

Hasil dan Pembahasan Topik 

 Pluralitas berasal dari kata dasar pluralis yang artinya jamak atau lebih dari satu. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak terdapat istilah pluralitas, yang ada 

hanyalah pluralisme yang dijelaskan sebagai hal yang mengatakan jamak atau tidak satu. 

Penjelasan selanjutnya bahwa masyarakat merupakan masyarakat yang pluralis yang terdiri 

dari berbagai suku bangsa. menjelaskan istilah pluralis dalam konteks Indonesia dimana 

terdapat kejamakan-kejamakan misalnya : kejamakan bahasa, kebudayaan, adat, agama dan 

lain-lain.
5
  

 Salah satu kejamakan yang terdapat dalam masyarakat adalah agama. Agama itu 

berkaitan dengan kesadaran manusia bahwa di luar dirinya ada suatu kuasa yang berelasi atau 

berhubungan dengan hidupnya. Dengan demikian dapat didefenisikan bahwa agama adalah 

suatu sistematisasi nilai-nilai dalam keterikatan pada kuasa transcendental yang menyatakan 
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dirinya kepada manusia entah itu melalui gejala-gejala alam, daya pikir manusia atau 

wahyu.
6
 Berdasarkan defenisi tersebut bahwa komponen dasar setiap agama adalah 

penyembah dan yang disembah. Oleh karena itu dalam konteks Indonesia tidak bisa 

dikatakan tedapat lima agama. Seharusnya adalah bahwa agama di Indonesia lebih dari lima 

agama.  

 Dalam sejarah umat manusia, ternyata agama menjadi salah satu sumber utama 

permusuhan dan kebencian, padahal harus diakui bahwa tidak ada agama yang menghendaki 

yang tidak baik. Setiap agama menghendaki yang baik bagi para penganutnya dalam 

keterkaitannya dengan yang Maha Kuasa. Ada agama yang cukup memperoleh kebaikan itu 

kepada dirinya sendiri tanpa disalurkan kepada orang lain. Tetapi sebaliknya ada juga agama 

yang melihat kebaikan itu sebagai nilai yang tidak boleh dimiliki sendiri melainkan harus 

diteruskan kepada orang lain. Demikianlah agama Kristen melihat kebaikan tersebut harus 

diteruskan kepada orang lain dan jika tidak diteruskan maka kebaikan itu tidak sah. Itulah 

makna keberadaan umat Allah atau gereja yaitu untuk menjadi berkat kepada semua kaum 

dan bangsa.  

Sub-bagian dari Hasil dan Pembahasan  

 Hal yang harus diubah oleh gereja yang selalu meghukum warganya apabila 

melakukan hubungan yang berlebihan dengan agama di luar  Berdasarkan dokumen yang ada 

masih sangat bersikap eksklusif dan harus dirumuskan dengan memperhatikan hubungan 

warga gereja dengan sesamanya dan dengan dunia. Dengan kata lain, perubahan sikap 

eksklusif menjadi inklusif perlu secar ekslisit dirumuskan dalam menghadapi realitas 

pluralitas agama saat ini.  

 Kemudian dapat untuk dijelaskan bagaimana ciri-ciri kehidupan sosial jemaat dalam 

konteks pluralitas agama. akan lebih bersosialisasi dengan agama lain. Dalam sosialisanya, 

serta harus mampu menjadi garam dan terang kepada agama lain bukan menimbulkan 

kebencian. Dalam situasi demikian warga senantiasa menjadi pembawa damai dan sukacita 

bagi semua orang. 

KESIMPULAN 
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 Warga Gereja terpanggil untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi 

dewasa ini. Telah dikemukakan bahwa pluralitas agama bisa membawa masalah dalam 

kehidupan umat manusia. Sikap yang menganggap agama sendiri yang terbaik akan membuat 

kekacauan dalam hubungan beragama dan sudah menyalahi aturan dan peraturan yang 

diamanatkan dalam butir-butir Pancasila. 

Dalam menyikapi pluralitas agama itu harus bersinergi membuat pemahamannya 

dalam menjawab pluralitas tersebut dalam visi yaitu menjadi gereja yang inklusif, dialogis 

dan terbuka.  Untuk merealisasikan visinya tersebut melakukan Pembinaan Warga Gereja 

yang dilakukan mulai sejak awal (pembaptisan atau Sekolah Minggu) dan berlangsung secara 

berkelanjutan.  

Melaui Pembinaa,maka jemaat mampu melihat, memperlakukan dan menempatkan 

sesama manusia sama seperti diri sendiri. Warga gereja bisa menjadi garam dan terang di 

tengah-tengah penaganut agama lain dengan menjunjung keadilan, perdamaian dan 

persahabatan. Dengan demikian warga gereja akan menjadi jemaat yang inklusif, dilogis dan 

terbuka kepada penganut agama lain bersama menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam 

lingkup NKRI.    
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