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Pancasila dan pluralis 

Thema 

Merawat Pancasila Merawat Indonesia 

Abstrak 

Secara universal Indonesia adalah sebuah bangsa yang beragam dan majemuk yang 

di mana terdiri dari berbagai suku, dan berbagai macam agama yang hadir mewarnai 

kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan Bergama yang begitu panas 

yang memunculkan banyak persaingan dari suku dan agama itu sendiri, maka hadirlah 

Pancasila sebagai salah satu paham yang  di pakai untuk mengatur bentuk kepercayaan  

terhadap  Pluralis Agama. Oleh karna itu, pancasila sebagai dasar idologi negara karna 

pancasila di anggap penting memiliki asas untuk menyatukan agama di Indonesia yang 

majemuk. Pancasila Juga sebagai pemersatu dalam sebuah perbedaan, untuk menjadi satu  

kesatuan tanpa memandang identitas suku, ras, bahkan agama. Untuk harapan pancasila 

kedepannya mewujudkan Indonesia yang lebih baik, adil dan makmur. Karna itu di 

landaskan dengan Binekah Tunggal Ika “biar berbeda-beda tetapi satu”. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Paulus Glorie, pamumkas Pancasila dan pluralisme http://www.acdemia.edu  

http://www.acdemia.edu/


3 
 

PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Negara Indonesia  

Negara Indonesia biasa dikenal sebagai negara Maritim karna wilaya perairannya 

lebih luas dari pada wilayah daratannya. terdiri dari 17.491 pulau-pulau besar dan pulau-

pulau kecil,2 718  bahasa daerah3 dan enam agama yang diakui di Indonesia.4 Maka dengan 

demikian penduduk Indonesia mempunyai sifat kemajemukan yang mencakup banyak 

bidang. jadi, berhubungan dengan kondisi itu maka persatuan dan kesatuan berbangsa dan 

bernegara  merupakan kebutuhan yang mutlak. Maka sikap pluralis merupakan sesuatu yang 

harus diterima dalam masyarakat. Dari makna pluralisme sendiri yang berarti paham 

menghargai perbedaan. Baik itu dalam segi agama, suku, bangsa, dan etnis yang mencakup 

perbedaan. Maka sikap terbuka untuk menghargai keragaman yang ada di Indonesia itu harus 

diterapkan. 5 

dapat dijelaskan bahwa agama mempunyai koadrat yang eksekutif, karna agama itu 

sendiri lahir dari komunitas kepercayaan masyaraka. Dari pluralisme sendiri dapat berarti 

memberikan pengakuan resmi kepada pluralitas dan perbedaan untuk mempertimbangkan 

budaya, bahasa dan pengalaman yang berbeda. Selain itu juga pluralisme sendiri juga 

memberikan penegasan bahwa pemahaman tentang adanya kemajemukan memberikan 

pemahaman yang terbaik dan keterlibatan aktif dalam keberagaman juga merupakan sistem 

nilai yang mengandung positif dan optimis terhadap kemajemukan agama dengan 

menerimanya sebagai kenyataan yang rill dan berbuat baik  berdasarkan konteks kenyataan 

tersebut. 

Karna manusia merupakan mahkluk sosial, untuk bisa menjadi dirinya sendiri  ia juga 

membutuhkan orang lain, karna sesungguhnya manusia adalah mahkluk yang lemah. 

Sehingga dari perbedaan-perbedaan itu perlu dipandang sebagai sumber kekayaan yang ada 

di bumi Nusantara, melalui pancasila sebagai “jiwa yang meraga” dan “raga yang menjiwai” 

artinya, jiwa menyatu dengan raganya, jiwa sebuah bangsa yang dibentuk melalui suatu 

 
2 Siti Nurhikmah daftar lengkap jumlah pulau di Indonesia. Dilengkapi,penjelasan sejarah, luas, dan letaknya 
https://artikel.rumah123.com  
3 Puspasari Setyaningrum, daftar bahasa daerah 34 provinsi di Indonesia https://regional.kampus.com  
4 Putri Yasmin, enam agama di Indonesia: Kitab Suci dan Hari Besarnya https://indonesia.go.id  
5 Arqom Kuswanjono Pluralisme Pancasila https://media.naliti.com  

https://artikel.rumah123.com/
https://regional.kampus.com/
https://indonesia.go.id/
https://media.naliti.com/
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peristiwa sejarah yang panjang dan pada akhirnya mencapai suatu kebebasan yaitu 

kemerdekaan yang abadi.6  

b. Kondisi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 

 masyarakat yang ada dalam bangsa Indonesia seharusnya bangga karna memiliki 

pancasila sebagai idiologi yang dapat mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar dan 

majemuk. Dengan demikian pancasila adalah konsensus nasional yang dapat di terima dari 

semua segi baik itu paham, golongan dan kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. 

Pancasia adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun yang 

dinamis, yang yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam kondisi seperti 

itu posisi pancasila sebagai sumber jati diri kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan 

bagi bangsa.  

 Ketika kehidupan bangsa Indonesia akan semakin kokoh, dan apabila dari kehidupan 

setiap komponen bangsa, di samping memahami dan melaksanakan pancasila serta menjaga 

sendi-sendi utama lainnya yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta 

Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar bangsa Indonesia. Ketika perjuangan ke depan adalah 

ketapan untuk mempertahankan pancasila sebagai  idiologi dan dasar negara yaitu UUD 1945 

merupakan konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari segi agama turut 

memperkokoh integrasi nasional melalui ajaran-ajaran yang menekankan pada rasa adil, 

kasih sayang, persatuan, persaudaraan, hormat-menghormati dan kebersamaan.7   

Maka dari tulisan ini penulis mencoba untuk menghentar pembaca agar lebih 

mengenal secara kritis akan kondisi pluralis bangsa Indonesia dengan permasalahannya 

dengan pancasila sebagai landan negara yang disepakati bersama untuk mewadai dari 

berbagai paham kemajemukan tersebut. 

PEMBAHASAN 

A. Pluralisme  

Secara etimologi kata pluralisme terdiri dari dua suku kata yaitu plural dan isme 

plural artinya “beragam” sedangkan isme artinya “paham” jadi pluralisme itu sendiri adalah 

 
6 Suparlan Suhartono, Dasar-dasar filsafat Aku Brpikir Maka Aku Ada, Rene Dascrtes ( Jogjakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2020),  hlm 12,13 dan 14 
7 Pemimpin MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI, Empat Pilar MPR RI (Sekertariat Jendral MPR RI 2020) hlm 12 
dan 13 
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paham atas keberagaman, baik paham menghargai antar agama dan antar budaya.8 Bentuk 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai 

komitmen bersama. Dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat 

untuk mewadai kemajemukan bangsa. Jadi, oleh karna itu komitmen kebangsaan akan 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi satu “niscayaan” yang harus di 

pahami oleh seluruh komponen bangsa. Dalam undang-undang pasal 37 ayat 5 di situ secara 

tegas menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak 

dilakukan perubahan karna merupakan landasan hukum yang kuat bahwa Negara Kesatuan 

Republik Indonesia tidak dapat di ganggu gugat.9  

 Menurut Anis Malik Thohan menjelaskan tentang pluralisme dan  membaginya dalam 

empat karakter yaitu: humanisme sekuler, teologi global, sinkretisme dan hikmat abadi. 

 Yang pertama humanisme sekuler yaitu berbicara tentang antroposentrisme, yang 

menganggap bahwa manusia merupakan pusat dari kosmos dan manusia adalah satu-satunya 

satandar bagi segala sesuatu. Karna manusia dalam hidupnya menggunakan nalar, etika, dan 

naturalisme sebagai landasan moralitas. Baik dalam bangsa dan negara itu sendiri, maka perlu     

mengambil kebenaran yang objektif dan kebenaran yang tidak dapat dipaksakan yaitu 

kebenaran subjektif. Oleh karna itu, Jhon Dewey juga memperkenalkan gagasan yang 

kontraversial, yaitu tentang keimanan bersama, di situ Jhon Dewey menawarkan tentang 

agama tanpa tahan yang menjadikian nilai humanisme, rasionalisme dan demokrasi sebagai 

sebuah ajaran yang baru. Maka melalui buah pemikiran ini Jhon Dewey ingin menempatkan 

sekularisme sebagai asas utama eksistensi damai antar agama.                

 Yang kedua teologi global salah satu penyusun utama teologi ini adalah Wilfred 

Centwell Smith ia menulis tentang “Menuju sebuah Teologi Dunia” karna konsep yang ia 

gunakan adalah “Persahabatan Universal” bahkan ia dengan tegasnya menyatakan bahwa di 

bumi atau pun di langit, tidak ada sesuatu pun yang bernama agama. Karna pandangan agama 

menurutnya sesuatu yang dianggap oleh orang melalui kacamata pemikiran tertentu 

sebagaimana sekelompok keyakinan yang terorganisasi dari masa ke masa sehingga 

kemudian disebut sebut sebagai agama. Oleh karna itu, ia mengusulkan untuk adanya 

keharusan “transformasi orientasi dari pemusatan “agama” yang menuju pemusatan iman dan 

himpunan tradisi”. Karna menurutnya jalur alternatif ini memenuhi dan mencukupkan 

 
8 Wikipedia Pluralis https://id.m.wikipedia.  
9 Pemimpin MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI, Empat Pilar MPR RI (Sekertariat Jendral MPR RI 2020) hlm 7 
dan 8      

https://id.m.wikipedia/
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kepercayaan orang yang beriman baik itu Islam, Kristen, Hindu dan Budha dalam sebuah 

wadah. Selain itu juga Jhon Hick mengaku bahwa mendapat pengaruh dari Smith 

mengusulkan bahwa adanya keharusan “transformasi orientasi dari pemusatan “agama” 

menuju pemusatan kepada Tuhan. Karna ia melihat adanya batasan-batasan dari agama dan 

doktrin sehingga komunikasinya yang belum maju.  

Keperluan untuk dibangun teologi global ini didasarkan atas konsep ketidak sengajan 

kelahiran. Contoh konkrit yang bisa diambil yaitu, seseorang tidak dapat memilih dari Rahim 

siapa dan di wilaya manah ia ingin dilahirkan. Seseorang yang lahir di negara India besar 

kemungkinan akan beragama Hindu, lahir di negara Arab besar kemungkinan akan beragama 

Islam dan kalau seseorang dilahirkan di negara Roma besar kemungkinan akan beragama 

Kristen.                                      

Yang ketiga sinkretisme merupakan paham yang mencampur dan merekonsili dari 

berbagai unsur yang berbeda-beda hinggah “bahkan mungkin bertolak belakang” dari yang 

diseleksi baik itu berbagai agama dan tradisi dalam satu wadah tertentu atau suatu aliran baru. 

Dari pelopor paham ini adalah Ram Mohan Roi yang selalu cenderung “unitarian” yang 

selalu mengarah kepada persatuan pada agama yang muncul pada abad ke-19 yaitu di 

Parlemen Agama Dunia yang ada di Chicago pada tahun 1983. Dari aliran ini selalu 

mengandaikan bahwa adanya lingkungan yang kultural dan pemikiran yang toleran terhadap 

perbedaan dan keragaman tadisi, yang ada di dunia.                  

Yang keempat hikmat abadi yaitu, dari ketiga karakter sifat pluralisme yang ada di 

atas menurut Seyyed Hossein Nasr sebagai tokoh perennial, menganggap bahwa telah 

memberikan dampak negatif bagi agama dan problem dari pada solusi. Oleh karna itu, berapa 

dampak negatif yang muncul yaitu desakralisasi yang selalu bersifat sakral dan relativisme, 

dan penghilangan segala bentuk dan perbedaan yang khas dari realitas yang beragam.  

Oleh karna itu, hikmat abadi adalah “hakikat esoteric” hakikat yang transenden dan 

tunggal, yang kemudian terekspresikan dalam bentuk exoteric yang begitu beragam dan 

tercampur dalam berbagai agama.10                               

 

 

 
10 Arqom Kuswanjono, Pluralisme Pancasila https://media.naliti.com 

https://media.naliti.com/
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B. Upaya Merawat Pancasila  

Ketika kita melihat dari sudut sejarah lahirnya pancasila, berdasarkan penelusuran 

sejarah, dimana pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, namun melainkan 

melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan 

melihat pengalaman dari bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Oleh karna itu, pancasila di 

ilhami oleh gagasan-gagasan besar yang ada di dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian 

dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri.  

Proses sejarah pancasila melintasi berbagai rangkaian perjalanan, maka dalam proses 

perumusan dasar negara disitu Seokarno memainkan peran yang sangat penting. Karna disitu 

Soekarno berhasil mengkonseptualisasikan dasar negara kedalam pengertian “dasar falsafah” 

atau dari pandangan konperhensif dunia secara sistematik dan koheren. Ada lima rumusan 

yang terkandung dalam lima prinsip tersebut yaitu  

Yang pertama : kebangsaan Indonesia  

Artinya bahwa baik saudara-saudara yang berkaum bangsawan yang disini maupun 

saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat yaitu kita hendak 

mendirikan negara “semua buat semua”. Jadi, Tidak mencakup satu orang, bukan buat satu 

golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya akan tetapi dari semua dan 

untuk semua. Oleh sebab itu dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, 

ialah dasar kebangsaan.  

Yang kedua: Internasionalisme, atau peri-kemanusian  

Dalam kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, karna 

menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Bukan saja mendirikan negara Indonesia 

merdeka, tetapi kita harus menuju kepada keluarga masing-masing.  

Yang ketiga: mufakat atau demokrasi  

Dari dasar itu ialah ada dasar mufakat, dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan. 

Dalam mendirikan negara yang selalu harus kita tanamkan yaitu “semua untuk semua” 

artinya bahwa satu buat semua semua buat satu. Dari sisi itulah maka ada keyakinan bahwa 

syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan 

Karna dari apa yang belum memuaskan bagi kita bisa dapa kita bicarakan dalam 

permusyawaratan.  
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Yang keempat: kesejahtraan sosial 

Ketika kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi tetapi 

permusyawaratan yang memberi hidup melalui politik yang mampu mendatangkan 

kesejahtraan sosial untuk masyarakat. Maka oleh karna itu jikalu kita memang betul-betul 

mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita menerima prinsip hal sosial 

yaitu bukan saja persamaan politik saudara, tetapi diatas lapangan ekonomi selalu 

mengadakan persamaan, artinya kesejahtraan bersama yang sebaik-baiknya.  

Yang kelima: ketuhanan yang berkebudayaan  

Dengan adanya prinsip Indonesia merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa. Ada prinsip bahwa kelima daripada negara kita ialah ke-Tuhanan yang 

berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur dank ketuhanan yang horma-

menghormati satu sama lain.  

Dari lima dasar inilah ada pertanyaan singkat yang muncul bahwa, mengapa dasar 

negara yang menyatukan dan menjadi panduan keindonesiaan itu dibatasi hanya lima dasar 

tersebut ? jawabannya yaitu kelima unsur itulah yang memang berakar kuat dalam jiwa 

bangsa Indonesia.11 Masa lalu itu menunjuk pada rentetan waktu ke belakang, tetapi bertolak 

dari keadaan atau realita hari ini. Berhubungan dengan manusia dalam isi percakapan tentang 

masa lalu akan mencakup hari kelahiran serta peristiwa-peristiwa penting dalam 

pembentukan identitas, yang selalu mewarnai kehidupan yang bersangkutan untuk 

seterusnya. Hal-hal yang serupa juga yang dialami keberadaan gereja atau masa lalu gereja. 

Perbedaannya hanya ialah percakapan tentang masa lalu gereja tidak hanya berhenti pada saat 

kelahiran, tetapi melampauinya, yakni sampai pada apa dan bagaimana gereja didalam 

kekekalan, sebagaimana yang direncanakan Allah.  

Tentu saja ruang lingkup ini menimbulkan pertanyaan tentang “bagaimana kita tahu 

tentang gereja di dalam kekekalan?” jawaban untuk pertanyaan itu berhubungan dengan 

kenyataan itu bahwa gereja bukan sekedar realitas sosial. Tetapi gereja juga adalah realitas 

iman. Didalam arti ini, apa dan bagaimana gereja dalam kekekalan bisa dilihat dalam diri dan 

karya Kristus yang adalah kepalanya. Untuk kesaksian Alkitab dan credo akan dijadikan 

 
11 Pemimpin MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI, Empat Pilar MPR RI (Sekertariat Jendral MPR RI 2020) hlm 27, 
30 & 31 
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bahan-bahan untuk mendalami keberadaan gereja di masa lalu yang mencakup juga gereja 

dalam kekekalan.12                                                                                         

Penutup  

Ketika dalam suatu negara selalu ada paham yang baik dan mengarah pada suatu 

tujuan yang sama maka negara itu akan merasakan ketentraman dalam kehidupan 

bermasyarakat, ketika dalam negara tersebut adanya tercipta toleransi akan antar agama dan 

antar budaya. Begitu pula dengan gereja kalau di dalam gereja ada paham yang selalu sama 

kepada suatu tujuan atau pada suatu titik fokus, maka gereja di situ pasti akan ada 

pertumbuhan iman dalam kehidupan berjemaat.    

Dalam sejarah perjalanan bangsa, tidak dapat di pungkiri bahwa yang menjadi perekat 

dan pengikat dalam kerukunan bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan 

berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Karna dari nilai-nilai tersebut menjadi 

kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan. Dan dari nilai-nilai tersebut 

juga, tidak lain adalah sila-sila yang terkandung dalam pancasila. Karna pancasilalah yang 

telah membimbing kehidupan lahir dan batin masyarakat Indonesia. Dalam dari pancasila 

tercantuk kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, keampuhan 

dan kesaktiannya, sehingga tidak ada suatu kekuatan manapun yang mampu memisahkan 

pancasila dari dari kehidupan bangsa Indonesia.13          

Dalam Inonesia dengan segala sesuatu yang keterbatasan atau kekurangannya, dari 

setiap kejadian serta harapan adalah gereja. Karna Allah memanggil manusia Indonesia 

keluar dari kesatuan suku-suku yang terbelenggu dalam dalam ketidak-setaraan, terpisah dan 

tertutup bahkan bermusuhan untuk menjadi suatu bangsa yang sederajar dalam keberagaman, 

hidup berdamai, membangu kemanusiaan yang secara utuh. Dalam kesepakatan para pendiri 

bangsa pada tanggal 17 dan 18 Agustus 1945 pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 itu membuat suatu fenomena baru dalam sejarah yang tidak 

pernah ada sebelumnya;p negara yang menjunjung tinggi kesetaraan dan menggalang kerja 

sama antar agama membangun keadilan, kesejahtraan dan kemanusiaan yang penuh.  

 
12 Ebenhaizer I. Nuban Timo, meng-hari-ini-kan injil di bumi Pancasila: bergereja dengan cita rasa Indonesia 
(Jakarta, BPK Gunung Mulia 2017) hlm 3.    
13 Pemimpin MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI, Empat Pilar MPR RI (Sekertariat Jendral MPR RI 2020) hlm 203 
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Karna Indonesia itu ada gereja dan pancasila maka tidak ada bertentangan dengan injil 

mengkristenkan Indonesia, maka perlu gereja di Indonesia lakukan menghidupkan nilai-nilai 

pancasila dalam relitas keseharian.14               

Saran  

Dalam suatu negara, ada begitu banyak kehidupan yang majemuk di situ menuntut 

stiap orang untuk memiliki paham pluralisme yang tinggi, karna dengan adanya paham 

pluralitas maka dapat memetik hikmah akan indahnya hidup dalam kemajemukan. Sekiranya 

dapat di hindari konflik sosial. Semua komponen masyarakat bersemangat membangun dan 

mempertahankan bangsa kita yang pluralis agar menjadi pedoman kehidupan yang plural di 

seluruh dunia. Tanpa konflik sosial maka setiap individu maupun berkelompok demi 

keamanan, setiap agama bisa beribadah dengan nyaman. 15  

Dari para pendiri NKRI telah menyepakati pancasila sebagai dasar dan idiologi 

bangsa dan negara. Di lihat dari perspektif kebangsaan, dan dapat di katakan bahwa pancasila 

merupakan titik temu dari semua kelompok masyarakat, semua aliran politik, dan semua 

komunitas agama yang ada di tanah air Indonesia. Oleh karna itu,pancasila merupakan titik 

temu kebersamaan, titik temu persatuan, titik temu kerukunan , titik temu toleransi, titik temu 

kenegaraan dan titik temu kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Maka dari itu, pancasila 

telah mempersatukan semua elemen-elemen masyrakat, suku dan komunitas agama.16  

Jadikan pancasila sebagai senjatah yang mampu menembakan lima peluruh, 

untuk meremukan tulang-tulang yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan pribadi 

yang mau merusak identitas agama dalam wajah keindonesiaan yang pluralis.                            

 

 

 

 

 

 
14 Ebenhaizer I. Nuban Timo, meng-hari-ini-kan injil di bumi Pancasila: bergereja dengan cita rasa Indonesia 

(Jakarta, BPK Gunung Mulia 2017) hlm 463 & 464 
15 konsep pluralisme dalam Islam dan Pancasila https://123dok.com  
16 Elba Damhuri, Pancasila dan Pluralisme Agama https://www.republika.co.id  

https://123dok.com/
https://www.republika.co.id/
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