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ABSTRAK 

Keberagaman Agama di Bumi Indonesia sering kali dipakai untuk menimbulkan persoalan 

yang memecahkan kesatuan ideologi Pancasila.Dengan hadirnya keberagaman di Indonesia 

merupkan suatau kekuatan tetapi sering kali menjadi pemicu permasalahan. Keenam agama 

ditambah dengan beberapa agama suku yang ada didalam konteks Indonesia di Perjumpakan di 

dalam dasar Ideologi Pancasila sehingga menjadi suatu persatuan yang begitu kuat. Namun 

realitasnya Mayoritas beragama di Indonesia hampir tidak memiliki posisi  yag begitu seimbang 

dengan kaum minoritas. Semisalnya kasus yang dialami Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang  

mengutip surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidato di pulai seribu dan  mengalami kasus penistaan. 

Agama dipakai sebagai senjata politik untuk melengserkan dari kedudukan kekuasaan  dalam hal 

ini kepentingan politik. Terlepas dari pada itu Identitas Pancasila juga di ganggu keberadaannya 

tetapi melalui metode kualitatif  mencari sumber-sumber  dari berbagai buku dan media lainnya 

dalam menjawab pertanyaan tentang peran pancasila dalam menghadapi pluralisme. Dan Pancasila 

sebagai titk temunya keberagaman Agama di Indonesia 

KATA KUNCI 
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ABSTRACT 

Religious diversity in Indonesia is often used to create problems that solve the ideological 

unity of Pancasila. With the presence of diversity in Indonesia, it is a strength but is often a trigger 
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for problems. The six religions plus several tribal religions that exist in the Indonesian context are 

met on the basis of the ideology of Pancasila so that it becomes a very strong union. However, the 

reality is that the majority of religions in Indonesia hardly have such a balanced position with the 

minorities. For example, the case experienced by Basuki Tjahaja Purnama (BTP) who quoted Al-

Maidah verse 51 in a speech on a thousand islands and experienced a case of blasphemy. Religion 

is used as a political weapon to remove from positions of power in this case political interests. 

Apart from that, the existence of the Pancasila identity is also disturbed, but through qualitative 

methods seek sources from various books and other media in answering questions about the role 

of Pancasila in dealing with pluralism. And Pancasila as the meeting point of religious diversity 

in Indonesia 
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PENDAHULUAN 

Kemajemukan yang hadir dalam konteks Indonesia merupakan karunia Allah. Masing-

masing dari agama ditampilkam dengan begitu detail yang berbeda satu dngan yang lain. Di dalam 

kehidupan manusia sering terjadi banyak hal yang mengakibatkan suatu persitiwa yang 

memberikan suatu momen yang seringkali momen itu muncul dan  berkembang dari suatu 

keberagaman yang begitu sangat indah jika di hayati. Dalam pengamatan bagaimana ketika  berapa 

kalangan remaja  mengalamai kasmaran dengan orang yang berbeda sistem kepercayaan yang 

dianut(agama) oleh seseorang tersebut. Toh. Momen itu selalu diciptakan antara kedua pihak 

dengan menggunakan lambang plural agama  bertemu sapa dan saling menciptakan momen. Yang 

satu berdiri dari nalar atau perspektif satu kepercayaannya sendiri dan yang satu sebaliknya. 

Berbicara tentang Agama maka sejatihnya mencakup sebuah pemahaman tentang dunia dan 

hidup,yaitu sudut pandang atau gambaran umum secara spesifik tentang suatu realitas secara 



umum2.Ketika mengalami perbedaan seperti ini maka menurut hemat penulis  terjadi kekurangan 

dalam mempelajari dan mempertimbangkannya atau hal itu terlalu besar cakupannya sehingga 

terkadang menurut sederetan orang susah untuk di bahasakan dalam realitas kehidupan sehari-hari. 

  Sembari momen itu berjalan penulis coba mengangkat ini sebagai suatau problem yang 

sering di angkat ke ruang publik tentang cinta beda kepercayaan. Lahirnya tulisan ini untuk 

menyampaikan kepada pembaca bahwasannya dari pengalaman yang di ceritakan sekilas di atas 

akan menghantar pembaca untuk bagaimana rasio berpikir dibawa kedalam suatu problem yang 

menggaunkan isu perbedaan agama dan implikasi perbedaan ini terhadap suatu pemahaman 

tentang suatu keindahan di tengah perbedaan. Menurut  beberapa tokoh pada abad pertangahan 

berusaha mencari suatu hakikat yang bisa menyatuhkan semua agama. Di dunia Barat  agama 

dianggap sebagai suatu dogma atau kepercayaan, sehingga yang membedakan  kekristenan  dari 

yudaisme atau hinduisme adalah sistem kepercayaan yang berbeda. Sehingga pada masa-masa 

Reformasi yang membedakan berbagai lahirnya aliran di dalam kekristenan dengan katolik Roma 

ialah dogma-dogma (doktrin-doktrin). Kalau kembali pada sedikit sejarah yang di mana pada abad 

pertengahan filsafat merupakan suatu bidang studi yang mempunyai kedudukan yang kuat dan 

kokoh ,maka dengan sendirinya sifat agama sebagai suatau pemahaman tentang dunia yang hidup 

dan menjadi suatau hal sentral.3 

Berbicara tentang pluralitas maka kita akan berbicara tentang bukan suatu keyakinan 

melainkan suatu prinsip. Menurut Paul F. Knitter mengatakan bahwa seseorang yang memahami 

kebenaran agama secara tunggal berarti hidup dalam zaman yang sesat.  Nah.. ini sedikit 

bertentangan dengan orang-orang yang sedikit kurang setuju dengan pandangan Schillebeeckx 

yang di kutip di dalam bukunya Knitter. Bahwa pluralitas belum bisa di terima oleh umat Kristiani 

sampai umat kristiani berhasil menghimpun semua domba-dombanya.Toh, ini yang menjadi 

pergumulan dari agama lain terhadap anggapan yang ada muslim, hindu dan Buddha takalah 

berpikir tentang argumentatif yang di rampung dalam pemikirnan kekristenan4. Ini yang harus di 

patahkan bahwa ketika berbicara tentang kemajemukan bukan dogma atau suatu tatanan yang bisa 

menyatuhkan tapi sikap peduli dan saling menciptakan perdamaian untuk saling melengkapi. 
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Pada perjalanan agama di dunia agama kristiani di ciptakan untuk mengganti semua  agama 

lain. Ini merupakan suatu asumsi personal kristiani yang dimana harus digaungi oleh semua 

misionaris kristen selama beberapa dekade, Dan yang digaungi dengan penuh keyakinan 

bahwasannya Allah ingin menjadikan semua orang memeluk agama yang sama. Dalam artian 

Allah yang di imani oleh umat kristen ialah Allah yang dalam satu sisi memiliki sifat yang 

Universal yang menghadirkan pluralitas namun disisi lain ialah Allah yang Partikularitas yang 

memiliki rasio berpikir menggantikan semua agama dan umat kristen akan mengambil Allih 

semuanya.5 Ini yang bisa menimbulkan benih radikal pada setiap orang kristen. 

Kemudian untuk mematahkan hal itu maka ada suatu titik temu yang melahirkan suatau 

perdamaian. perdamaian itu lahir dari tengah-tengah perbedaan. Pluralisme yang terjadi 

menciptakan suatu perdamaian. Dengan menggunakan pendekatan 12 nilai dasar perdamaian 6 

bisa membantu beberapa pegiat dogma atau prinsip tertentu menemukan titik temu untuk terbuka 

terhadap pihak lain. Pihak yang awalnya tertutup bisa di dekati dengan menyebarkan 12 nilai dasar 

perdamaian. Prdamaian harus digaungkan setiap umat beragama. Sekarang kita tahu bahwa agama 

menjadi alat yang membonceng persoalan, bukan agamanya tetapi orang-orangnya yang 

memperdebatkan itu dan akhirnya pluralisme itu mulai di pandang dari kacamata yang sedikit 

berbeda. Dari pendekatan 12 NDP ini maka perlu suatau titik teuh untuk memperjumpakan semua 

perbedaan yang ada, Naj yang dimaksud ialah Pancasila sebagai rumah bersama. 

Keberadaan pancasila menjadi tolak ukur dalam melihat plurisme yang terjadi di Indonesia, 

terkhususnya kelima sila. Kemudian dari pada itu Indonesia merupakan Salah satu negara yang 

memiliki keberagaman baik itu Suku budaya agama dan lain sebagainya. Dilihat dari perspektif 

kebangsaan, dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan titik temu semua kelompok etnis, semua 

kelompok masyarakat, semua aliran politik, dan semua komunitas agama yang ada di Tanah Air 

yang dinamakan Indonesia.Sejauh ini menyangkut komunitas-komunitas agama di Indonesia 

mulai renggang, maka dari itu Pancasila merupakan titik temu mempererat kebersamaan, 

persatuan, kerukunan, toleransi, kenegaraan, dan  kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Pancasila 
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telah mempersatukan semua elemen-elemen masyarakat, suku, dan komunitas agama. Di sinilah 

makna posisi strategis dan signifikansi Pancasila  sebagai wadah, perekat, pengikat, dan penguat 

persatuan bangsa, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama.Namun realitas yang dijumpai 

begitu banyak persoalan didalam Pancasila yang membonceng persoalan Agama untuk 

kepentingan suatu oknum. Realitas yang dijumpai bahwa mayoritas mau menekan minoritas dan 

politik jadi popularitas di atas kertas untuk menindas kaum yang di anggap tidak memiliki jabatan. 

  Dalam hal ini penulis ingin memberikan satu contoh studi kasus yaitu tentang Ahok. 

Dimana pasca kasus Ahok isu-isu tentang pluralisme di Indonesia mulai lagi diangkat keruang 

publik. Dalam kasus Ahok dimana pada saat penyampaian pidato yang dilakukan di pulau seribu, 

Ahok menyinggung tentang surat Al-Maidah ayat 1. Hal ini menyebabkan kemarahan sebagian 

umat Islam dan topeng agama diangkat untuk meruntuhkan karir kepemimpinan Ahok pada saat 

itu. Degan landasan mayoritas yang kuat, para demonstrasi mengklaim ini sebagai kasus penistaan 

agama. Dari  sinilah Pancasila dengan keberadaannya sebagai ideologi negara digoyahkan dengan 

munculnya isu-isu keagamaan. Karena dengan isu keagamaan bisa membonceng kepentinggan 

suatu kelompok untuk menggangu ideologi tersebut.  

Oleh karena itu dengan hemat penulis menggunakan metode kualititaf untuk mendapatkan 

berbagai informasi dari sumber-sumber, sehingga memperkaya penulisan ini. Dengan besar 

harapan bahwa tulisan ini menjawab kegelisaan penulis yaitu bagaimana Pancasila sebagai titik 

temu keberagaman agama di Indonesia untuk menciptakan menciptakan relasi  yang dibalut oleh 

perdamaian. 

METODE PENELITIAN 

       Metode yang digunakan pada studi ini adalah penelitian kepustakaan. Pembahasan ini 

termasuk penelitian kualitatif mencari sumber-sumber makna dari berbagai buku dan media 

lainnya dalam menjawab pertanyaan tentang peran pancasila dalam menghadapi pluralisme. 

Makna yang diperoleh tentang keberagaman agama di Indonesia dan situasi dalam menyikapi 

keberagaman. Metode ini menolong bagaimana penulis menelusuri makna Pancasila sebegai 

idialisme dan titik temu keberagaman agama. 

PEMBAHASAN 

Paham Radikal (Pemicu) Pertikaian 



Radikalisme berkembang secara luas di masyarakat seiring dengan konteks dan prespektif 

yang ada. Radikalisme dalam prespektif sosial di terjemakan sebagai paham yang diyakini oleh 

individu atau kelompok yang ingin melakukan perubahan secara mendasar terhadap tatanan sosial 

yang berlaku dalam mengedepankan sikap konfrontasi berupa intimidasi, penekanan, dan 

kekerasan. Sama halnya menurut KBBI, radikalisme merupakam paham atau aliran yang radikal 

dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan 

politik dengan cara kekerasan dengan bersikap ekstrem dalam politik7. Tujuan dari radikalisme 

adalah kekuasaan dan penguasaan politik dengan mengedepankan atau memanfaatkan golongan, 

kelompok primordial, seperti suku, bangsa, ras, keyakinan, keagamaan, dan kepercayaan. 

Dalam agama pemicu dari munculnya radikalisme adalah pandangan yang sempit tentang 

keagamaan yang pada akhirnya memunculkan pengajaran yang intoleransi dan kekerasan berbasis 

pada fanatisme agama. Dengan pemahaman yang salah inilah juga menyebabkan banyaknya 

radikalisme terhadap agama-agama dari kelompok-kelompok mayoritas yang menggangap agama 

mereka yang paling benar dan tidak agama lain, dengan kepentingan-kepentingan yang ingin 

dicapai, seperti kedudukan di dunia politik . Radikalisme sendiri sangat bertolak belakang dengan 

pancasila.8 

Belajar dari  Kasus Ahok 

Hal inilah yang menyebabkan penulis ingin memberikan contoh study kasus tentang Ahok. 

Dimana dalam kasusnya Ahok yang pada saat itu sedang melakukan kunjungan kerja di Kepulauan 

Seribu, jakarta pada 27 september 2016. Dalam pidatonya Ahok meminta agar warga tidak 

khawatir jika dia tidak terpilih kembali, dan dengan mengutip surat Al-Maidah ayat 51 dan 

menyebabkan polemik. Unggahan Buni Yani dalam halaman facebooknya menyatakan bahwa 

Ahok menjadi tersangka dalam memicuh permusuhan bernuansa hukum, agama, dan ras. Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) menyatakan video Ahok melakukan penistaan agama dan menyebut 

ucapan Ahok memiliki konsesuensi hukum.  

Ahok kemudian dilaporkan dengan kasus penistaan agama oleh sejumlah umat Muslim 

salah satunya Fornt Pembela Islam. Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel 
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Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, sebagaimana Laporan Polisi Nomor 

LP/1010/X/2016 Bareskrim. Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan 

agama. Setelah menjadi sorotan, pada Senin, 10 Oktober 2016, Ahok meminta maaf atas 

pernyataannya tersebut. Disamping itu Jumat, 4 November 2016, massa dari berbagai daerah 

memadati sejumlah titik di jantung ibukota termasuk di kawasan ring 1 Istana Negara. Atas nama 

kebebasan demokrasi, massa turun ke jalan menuntut proses hukum Ahok atas dugaan penistaan 

agama segera dituntaskan. Pad kasus ini ada 22 saksi diperiksa untuk menuntaskan kasus ini 

hematnya tepat pada Rabu, 16 November 2016, Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus 

penistaan Agama. 

Ahok atau sering disapa Basuki Tjahaja Purnama (BTP) divonis dengan hukuman dua 

tahun penjara, Ia dinilai terbukti bersalah atas pelanggaran pasal 156a KUHP tentang penistaan 

Agama. Namun dari keputusan Majelis Hakim dinilai orah beberapa ahli hukum bawa suatau 

kputusan yang janggal karena di sampaikan oleh Jaksa Penuntut Hukum (JPU),JPU hnya menitik 

beratkan pada pasal 156 KUHP  karena betul BTP terbukti mengjina dan menodai agama, dalam 

artian bahwa BTP dituntut karena menimbulkan permusuhan terhadap suatau golongan Agama. 

Kemudian dalam beberapa tahun terakhir Pasal 156a KUHP (UU PNPS No.1/1965) pernah 

digugat oleh Makamah Konstitusi (MK) karena di anggap sebagaia pasal karet di dalam 

penggugatan ini  Persekutuan Gereja-gereja di Indonesi (PGI) jugs ikut dalam barisan penggugat.   

Tidak sampai disitu bahwa BTP juga kalah dalam pilkada DKI putaran kedua pasangan 

(Ahok –Djarot) yang hanya memperoleh 42% suara dibandingkan dengan (Anis-Sandi) 58% suara 

banyak pihak yang mersa bahwa pilkada DKI tidak berjalan dengan Fair dikarenaklan dilihat dari 

omosi primodialisme agama yang dimana sepanjang masa kampanye pengajian-pengajian dini hari 

,dipakai sebagai sesuatu yang sensitif dengan semaksimal mungkin memuat suatu penekanan yang 

“menyadarkan” umat untuk tidak memilih orang kafir. Dan lebih parah lagi siapa yang memilih 

pasangan Ahok-Djarot maka jenasah mereka tidak akan di shalatkan. 9 Kasus ini menggambarkan 

suatu kondisi minoritas ganda yang dipikul oleh Ahok yang pertama ialah minoritas Kriten dan 

minoritas Tianghoa di Indonesia sendiri realitas memberi suatu alarm bahwa pluralitas tidak bisa 
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dinaifkan pertanyaannya bagaimana merawat dan menyikapi hal ini  ini sehingga mayoritas dan 

minoritas memiliki keseimbangan yang sama dalam batang tubuh Pancasila. 

Merawat dan menyikapi Pluralisme 

Dalam acara debat Presiden peroide terakhir ini dalam hal ini Jokowi mengangkat suatu 

kasus untuk menjawab satu pertanyaan tentang bagaimana merawat kemajemukan yang terjadi 

yaitu kasus Lurah Susan. Seorang yang beragama Kristen yang menjadi lurah di Lanteng Agung 

yang kemudian dipaksa untuk meninggalkan jabatannya segera tanpa menunggu nmasa jabatan 

berakhir karena latarbelakng masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Ditengah pidato itu 

Jokowi menekankan bahwa untuk merawat kemajemukan maka kita perlu menilai seorang 

pemimpin dari Kualitas  bukan sebaliknya tentang atas dasar Agama. Dan Jokowi kembali 

menekankan kalau “Inilah Amanat Konstitusi Republik Indonesia”. Toh, kemudian dapat 

menimbulkan suatau analisis bahwa apa yang di katakan oleh Jokowi ialah suatu pemahaman yang 

fundamental yang berangkat dari konstitusi yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa dan 

negara ini. Jelas bahwa hari ini Indonesia adalah negara yang berlandaskan Ideologi negara bukan 

negara agama atau kerajaan. 

Sebelum melihat terlalu jauh tentang merawat dan menyikapi Pluralisme maka pada 

paragraf di atas memberikan suatu tawaran baru untuk melihat lebih banyak studi kasus atau 

pandangan  tokoh yang memberikan pandangan baru yang nantinya menghasilkan suatu analisis 

baru untuk kembali melihat kepada eksistensi Pluralisme. Salah satunya pandangan menurut 

Yewangoe Pluralisme adalah suatau pilihan seperti apapun  konteks yang terjadi, suka atau tidak 

itulah pilihan untuk menerima tetapi dengan cara ialah tetap merawat dan menjaga Pluralisme. 

Kendati demikian Pluralisme yang dimaksudkan oleh Yewangoe bahwa Pluralime sudah 

dibungkus oleh Ideologi Pancasila  namun Pancasila bukan hanya sekedar Ideologi . Dimana 

falsafah Pancasila bukan hanya sekedar Ideologi yang digali oleh Yewangoe berakar dari ucapan 

Bung karno “Weltanschauung”, pandangan tentang dunia, yang berakar,berurat dalam 

“keindonesiaannya” dan telah melekat baik pada batang tubuh indonesia .  dalam artian bahwa 

Pancasila ialah dasar suatu rumah dan rumah yang berdiri diatasnya ialah Indonesia, yang seketika 



dasa itu hancur maka Indonesia juga akan ikut hancur.10 Itulah salah satu  pandangan menjaga 

serta merawat pluralisme. 

Terlepas dari pada itu cara untuk menjaga dan merawat pluralisme ialah memberikan 

kedudukan sama dalam pancasila. Didalam pancasila terdapat banyak kepercayaan, dalam realitas 

terjadi persoalan dalam pelayanan negara terhadap agama-agama adalah dalam bidang 

Administasi kependudukan. Inilah yang terkadang idak terlealisasikan  di bagian birokrasi dalam 

pemerintahan sehingga progres merawat dan menyikapi pluralisme semakin memudar. Dengan 

sendirinya ketika birokrasi Pemerintahan dalam batang tubuh pancasila itu mulai mempersulit 

suatau oknum dalam hal ini agama maka dengan sendirinya menimbulkan deskriminasi dalam 

pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mencegah ini maka di buatlah suatu kesetaraan yang 

menggambarkan  cara untuk merawat dan menyikapi pluralisme Hal ini tercermin dalam 

Amandemen UUD 1945, dan ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, antara lain: 

Undang 11Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UU No. 12 

Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan 

UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi rasial dan etnis.  

 Demikian karena menurut penelitian agama Sikh yang Ritus  peribadahannya  mempunyai 

potensi ancaman pidana bagi pemeluk agama Sikh yang menggunakan Kirpan 12seharihari 

sebagai bentuk peribadatannya. Kirpan berdasarkan karakteristik fisiknya yang menyerupai pisau 

belati masuk dalam kategori senjata tajam13. Sehingga kesetaraan dalam pengakuan secara Djure 

Agama Sikh tidak di berkan ruang dalam jalur birokrasi.Dimana mereka belum mencamtukan 
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Akses 03 Maret 2022, 
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simbol dalam agama Sikh. Dalam Sikh, Kirpan merupakan ritual wajib yang harus dilakukan setiap pemeluknya. 

13 Hilmi Ardani Nasution ,”Kirpan Sikh: Antara Hak Kebebasan Beragama Dan Hukum Nasional Di 
Indonesia (Sikh’s Kirpan: Between The Rights Of Religion And The National Law Of Indonesia)”, Volume 12,Nomor 
3, Desember 2021, Diakses 03 Maret 2022, https://i.handy-tab.com/serp?q=Hak 
Hak%20Sipil%20Agama%20Baha%E2%80%99i%2CSikh%2C%20dan%20Tao%20di%20Indonesia%20tahun%202014
&segment=handytab1. 

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2039%20Tahun%201999%20tentang%20HAM.pdf
https://i.handy-tab.com/serp?q=Hak%20Hak%20Sipil%20Agama%20Baha%E2%80%99i%2CSikh%2C%20dan%20Tao%20di%20Indonesia%20tahun%202014&segment=handytab1.
https://i.handy-tab.com/serp?q=Hak%20Hak%20Sipil%20Agama%20Baha%E2%80%99i%2CSikh%2C%20dan%20Tao%20di%20Indonesia%20tahun%202014&segment=handytab1.
https://i.handy-tab.com/serp?q=Hak%20Hak%20Sipil%20Agama%20Baha%E2%80%99i%2CSikh%2C%20dan%20Tao%20di%20Indonesia%20tahun%202014&segment=handytab1.


nama Agama di KTP dan secara umumnya mengalami kesulitan dalam pencacatan sipil, status 

menikah,perkawinan, akte kelahiran dan pendidikan keagamaan. Salah satu Contoh kasus yang 

lain juga ialah Baha’i menjadi polemik yang dimana berawal dari Kemnetrian Dalam Negeri yang 

mengajukan pertanyaan tentang pelayanan kependudukan. Kemudian Menteri Agama memberi 

jawaban bahwa Agama Baha’i adalah termasuk agama yang dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28 

E dan Pasal 29 UUD 1945, yang mendapat jaminan dari negara dan dibiarkan adanya sepanjang 

tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan umat Baha'i sebagai warganegara 

Indonesia berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dan lain-lain dari pemerintah14. 

Pada bagian ini akan sampai pada hemat penulis bahwasannya cara paling efektif merawat 

dan menyikapi persoalan pluralisme ialah membuka ruang birokrasi pada semua pemeluk Agama 

didalam konteks Pancasila. Didalam Pancasila sendiri jika masyarakat tidak berhati-hati,maka 

sangat rawan terjadi konflik berlatar belakang Agama. Banyak ahli yang berpendapat bahwa di 

Negri Pancasila lantaran bersifat pluralistis, rentan terhadap konflik. Salah satunya konflik antar 

Ras dan suku tetapi mampu diredam berkat hubungan-hubungan antar-suku yang makin terbuka. 

Terlepas dari itu salah satu rohaniawan dari Sri Lanka bernama DR.Aloysius Pieris, perah 

mengatkan bahwa mengapa persoalan agama tidak pernah selesai? Karena  agama itu memiliki 

sifat ambivalen . Artinya bahwa Agama mempunyai sifat yang membebaskan sekaligus 

memperbudakan.  

Kedua sifat ini tampil dalam wajah Agama yang psikologis dan sosiologis. Agama 

Psikologis yang memperbudak artinya agama menjadi suatau kepercayaan yang takhayul, 

ritualistis, dogmatis dan trasendental; sementara dalam wajah agama sosiologi yang memperbudak 

ialah agama yang mengabsahkan status-quo  yang menindas. Sedangkan Agama psikologis yang 

membebaskan ialah tampak pada pembebasan batin dari dosa dan wajah sosiologis agama yang 

membebaskan ialah tampak dari potensi agama untuk melakukan perubahan sosial yang begitu 

radikal15. Toh, kemudian pada pemetaan kedua bagian yang di kutip diatas memberi hemat bahwa 

tentu saja wajah agama tidak terlepas dari peranan manusia. Jadi upaya kita ialah memberikan 

makna sebesar-besarnya pada wajah yang membebaskan. 

                                                           
14 Joko Tri Haryanto, ”Negara Melayani Agama dan Kepercayaan: Kontruksi Agama dan Pelayanan Negara 

Terhadap Umat Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia” (Jakarta: litbangdiklat press,2018),1-2. 
15 A.A.Yewangoe, “Iman,Agama dan Masyarakat dalam Negara Pancasila”, (Jakarta: BPK Gunung Mulia) 

2002, 9-10. 



 

Identitasnya pancasila   

 Hal yang paling mendasar ketika berbicara tentan Identitas Pancasila ialah penghargan. 

Penghargan kepada Bung Karno ketika menyampaikan pidato pertama sebagai tanda lahirnya 

pancasila, semua itu berawal dari penyampaian pidato bersejarah di depan Dokuritsu Junbi 

Cosakai atau biasa dikenal Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUKI), 

76 tahun silam. Dan pada akhirnya dirumuskan oleh MPR RI sebagai hari lahirnya pamcasila tepat 

pada tanggal 1 Juni.  

Terlepas dari pada itu Yewango menyampaikan beberapa identitas Pancasila dlam 

karyanya yang pertama, “Djiwa kita djiwa Indonesia- Djiwa kita bernapas pantja-sila”, pada 

bagian ini diberikan penekanan bahwa Indonesia tidak terlepas dari pancasila, bahkan bisa 

dikatakan bahwa Indonesia adalah Pancasila dan Pancasila adalah Indonesia. Kalau djiwa kita 

adalah napa Pancasila maka kemungkinan Indonesia masi tetap ada tetapi tidak lagi bernapas 

apabila sumber napas (Masyarakat dengan napas pancasila) bisa dikatakan tanpanapas,tanpa jiwa 

tepatnya mati. Kedua, “Kebangsaaan sebagai Proyek” pada bagian ini juga diberikan penekanan 

bahwa Pancasila adalah barang yang sudah jadi, berlatar belakang dari banyak perbedaan suku 

Daya,Timor ,Ambon, Papua danseterusnya yang pernah merasa dalam suatau penjajahan dan 

penindasan kolonialisme, imperialisme asing. Karena peristiwa senasib itu maka perlu untuk 

berjuang bersama-sama dan menunjukan kita untuk mengerjakan proyek bersama.  

Ketiga, “Pancasila adalah sebuah kesatuan”, bingkai Pancasila adalah bingkai persatuan 

Indonesia, dimana iman kepada Tuhan tidak boleh dilupakan bahwa segenap masyarakat Pluralis 

disatukan dalam satu bangsa dalam artian bahwa Pancasila adlah sebuah kesatuan yang ber-Tuhan 

tanpa membawa egoisme beragama oleh karena itu pilar “Bineka Tunggal Ika” sebagai tolak ukur 

bahwa tidak boleh adanya keterpaksaan keberagaman atau sikap menang sendiri, melainkan 

merefleksikan bahwasannya keberagaman itu bisa di lebur didalam kesatuan Bineka Tunggal Ika. 

Keempat, “Pancasila dan Masa Depan Indonesia” Kesatuan dan persatuan Indonesia harus dikaji 

untuk diamalka nilai-nilainya demi kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Pancasila 

itu adlah ideologi yang terbuka yang mampu menerima nilai-nilai baru dan mampu mengfilter hal-

hal yang merusak peradapan masyarakat, untik itu pendidikan Pancasila haru lebih digiatkan lagi 



sehingga dapat memberikan keteladanan dan integritas yang tinggi untuk membawah dan 

menjadikan Pancasila sebagai masa depan indonesia.16 

Identitas Dan modernitas nilai Indonesia Asli yang dianut oleh Pancasila adalah persatuan 

hidup. dengan seluruh alam semesta, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana ia menjadi 

makluknya pula. semangat kebatinan, struktur kerohaniannya bersifat Dan bercita-citq persatuan 

hidup, perseteruan antara Dunia luar Dan batin, segala-dalanya deitunjukan pada keseimbangan 

lahir Dan batin. kutipan diatas ini dengan nuansa yang berbeda-beda, tetapi dengan satu semangat 

yang sama, menunjukan bahwa saripati orientasi nilai masyarakat Indonesia, Dan oleh itu 

Pancasila adalah konsep kesatuan, keseimbangan, Dan keserasian/keselarasan. 

Kita tahu bahwa pemahaman masyarakat Indonesia tentang keserasian/keselarasan adalah 

didalam konteks pandangan dunianya yang totalitas,dualistis Dan hirarkis. Dari sudut pandangan 

Dunia yang totalitas Dan kesatuan di dalam mana terlihat Dan tergantung satu dengan yang lain, 

Dan menjaga menjaga keseimbangan pluralisme berarti semuanya haruss berada di tempat yang 

telah ditentukan memainkan peran yang telah ditetapkan Dan menanti peraturan Serta norma-

norma yang telah digariskan Dari Masa ke Masa. kehidupan bermasyarakat yang ideal adalah 

rukun. rukun dalam arti tidak ada konflik yang terbuka. dapat Dan mungkin saja yang satu tidak 

menyukai yang lain, namun demikiaj ini juga harus disimpan untuk pribadi. Pendekatan-

pendekatan "bukan ini bukan itu" juga mendasari sistem pengambilan suara musyawarah untuk 

mufakat. pertanyaan kita yang berikut adalah : jika Pancasila yang didasarkan pada konsep 

Indonesia tentang kesatuan, keseimbangan, Dan   keselarasan tidak dipelihara melalui pendekatan 

yang bukan ini bukan itu apakah implikasi semua in bagi penafsiran tentang Pancasila? 

Pertama, ini berarti bahwa kita tidak dapat memahami Pancasila dengan menafsirkan sila-

silanya secara terpisah-pisah satu dari yang lain."Prinsip-prinsip dari Pancasila berhadapan secara 

timbal balik satu dengan yang lain dan dengan sendirinya bertujuan untuk satu susunan yang 

seimbang."312 Menafsirkan Pancasila sila demi sila secara terpisah terpisah akan menghasilkan 

konsep-konsep yang abstrak, prinsip-prinsip umum, dan impian yang muluk, yang tak memiliki 

sangkut paut dengan Pancasila yang sesungguhnya. 

                                                           
16 Yewangoe, “Allah Mengizinkan Manusia Mengalami Diri-Nya: pengalaman dengan Allah dalam konteks  

Indonesia yang berpancasila”,379-384. 



Misalnya, sila kedua sering sebagai dasar bagi pelaksana sebuah hak-hak asasi manusia di 

Indonesia. Ini belum sepenuhnya shalat. Tetapi, juga tidak sepenuhnya sepenuhnya benar, bila sila 

itu dipisahkan dari hubungannya dengan sila-sila lainnya. Karena sila-sila itu saling melengkapi 

dan saling membatasi satu sama lain. Bila dengan sila pertama, maka jelaslah bahwa ada jaminan 

hak asasi untuk beragama, tetapi tidak untuk beragama. Ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat 

berjuang bagi hak-hak asasi manusia. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ia harus 

diperjuangkan tidak semata-mata berdasarkan sila kedua, apalagi yang telah dipisahkan dari saling 

keterjalinannya dengan sila-sila yang lain. 

Kedua, menghubungkan sila yang satu dengan yang lain berarti bahwa sila-sila itu tidak 

saling bertentangan. Sebaliknya, dari saling bertentangan, mereka justru saling melengkapi. Ini 

dapat dijelaskan dengan amat baik melalui pendekatan "bukan-ini-bukan-itu". Jadi, misalnya kita 

mengatakan bahwa sila pertama adalah sila yang "religius" dan keempat sila lainnya"sekuler", ini 

berarti bahwa Pancasila bukan teokrasi, bukan pula sekuler. Menghubungkan sila kedua dengan 

sila ketiga berarti bahwa Pancasila bukanlah kosmopolitanisme, bukan pula chauvinisme. Meng 

hubungkan sila keempat dengan sila kelima berarti bahwa Pancasila bukanlah individualisme 

bukan pula sepenuhnya kolektivisme. Jadi, yang satu tidak menentang yang lain, tetapi membatasi, 

menetralkan, pelengkap yang lain. Ketiga, sila pertama merupakan jantung Pancasila. Jika ada satu 

prinsip yang sentral atas mana kita dapat memahami Pancasila sebagai keseluruhan, maka itu 

adalah sila yang pertama. 

Dalam sejarah perkembangannya, kita tahu bahwa halnya tidak selalu demikian. Soekarno, 

misalnya, mengatakan bahwa teras Pancasila adalah gotong royong. Memakai gotong royong 

sebagai prinsip sentral, maka kita menyimpan sebagai berikut: sila pertama, adalah gotong royong 

antara semua kelompok agama; sila kedua adalah gotong royong antara semua bangsa; sila ketiga 

adalah gotong royong antara semua golongan dalam masyarakat Indonesia; sila keempat adalah 

go tong royong antara semua ideologi dan partai politik; sila kelima adalah gotong royong antara 

semua kelas ekonomi dan sosial dalam masyarakat Indonesia. 

Tetapi, telah kita katakan di depan bahwa yang membuat Pancasila unik dan khas adalah 

sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sinilah terletak jiwa dari Pancasila itu.Memang benar bahwa 

sila ini adalah bersangkut paut dengan kemajemukan agama di Indonesia dan karena itu mengenai 

kebebasan serta toleransi beragama. Tetapi, itu lebih dari itu. Sebab bila kebebasan serta toleransi 



agama yang hendak kita tonjolkan, maka sila lain menjaminnya (sila 2, 3, 4, khususnya, bahkan 5 

sekalipun) Pada waktu negara, masalahnya adalah pilihan antara sekuler atau negara Islam. 

Perumusan sila yang pertama harus dilihat sebagai perumusan yang dapat diterima oleh semua 

pihak.la diterima oleh Islam dan Kristen yang monoteistis. Ia juga da pat diterima oleh kelompok 

"abangan", yang menyebut sembahan mereka Sang Hyang Tunggal. Golongan Hindu dan Buddha 

pun dapat menerimanya, oleh karena sila itu tidak menyebut "Allah" atau "Tuhan", tetapi 

"Ketuhanan". 

 sila pertama tidak terbatas pada kemampuannya menghadapi masalah kemajemukan 

agama. Tetapi, bahwa ia mencermin kan satu cara pemecahan yang khas Indonesia di dalam 

menghadapi kenyataan kemajemukan pada umumnya. Yaitu, ketika kemajemukan diterima dan 

dirangkul serta dimasukkan ke dalam sistem, tentu saja sepanjang ia dapat dijaga kesatuan, 

keseimbangan dan keselarasannya.Akhirnya, penjelasan Panitia Lima tentang merumuskannya 

menjadi sila yang pertama, seperti pemahaman awal kita, memahami pemahaman kita tentang 

sentral dan uniknya sila pertama ini untuk memahami Pancasila secara keseluruhan. Semua yang 

telah kita lakukan di atas adalah untuk menunjukkan bagaimana kita harus memahami Pancasila. 

Dan di atas dasar ini, kita memiliki kemampuan untuk memahami apa yang sedang berlangsung 

di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.   

Van der Kroef melakukan hal yang sebaliknya. Pemahamannya mengenai apa yang sedang 

terjadi di dalam masyarakat Indonesia, dipakainya sebagai dasar untuk memahami tentang 

Pancasila. Dan ia gagal Pada bagian yang berikut, kita akan memanfaatkan pemahaman kita 

tentang Pancasila, untuk menilai Pancasila itu sendiri. Di sini kita tidak lagi berurusan dengan 

pengamatan cendekiawan-cendekiawan dari luar negeri, tetapi dengan orang-orang Indonesia 

sendiri cenderung men"sakral"kan Pancasila sedemikian rupa, sehingga segan dan enggan untuk 

melakukan penilaian yang objektif. Padahal hanya melalui penilaian yang objektiflah, kita dapat 

berbicara tentang pengamalan Pancasila secara maksimal.17 

Pancasila Sebagai Rumah Bersama   

  Indonesia adalah rumah bersama bagi begitu banyak orang dari beragam suku bangsa, ras, 

agama, dan budaya. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan perbedaan, sebuah rumah 
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bagi beragam keberagaman yang ada. Kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Dari Sabang 

sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote terdapat banyak sekali keberagaman. Berbagai etnis, 

bahasa, agama, kepercayaan, adat istiadat, dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia di 

dalam kebhinekaan. 

Negara kita tercinta, Indonesia ditinggali oleh orang-orang dengan latar belakang, pola 

pikir, dan cara pandang yang berbeda-beda. saya bertanya-tanya di dalam hati, apa fondasi dari 

‘rumah’ bersama ini, negara Indonesia? Karena, tanpa fondasi yang kuat, sebuah rumah tidak akan 

bisa berdiri kokoh dalam jangka waktu yang panjang. Namun, negara Indonesia yang beragam ini 

telah membuktikan kekuatannya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai rumah kita bersama dapat 

dikatakan memiliki fondasi yang sangat kuat.18 

Fondasi dari rumah bersama ini adalah Pancasila. Sebagai rumah bersama, Indonesia 

seringkali mengalami berbagai macam persoalan. Telah terjadi banyak peristiwa yang tujuannya 

adalah menggoyahkan Negara Indonesia. Namun, sejarah menunjukkan bawah seluruh tantangan 

tersebut telah berhasil dilewati dengan berpegang teguh pada Pancasila. Pancasila adalah dasar 

negara dan pandangan hidup bangsa. Sehingga, setiap orang yang telah memiliki identitas 

golongan dan kelompok masing-masing sebelumnya, dapat dipersatukan oleh identitas yang sama, 

bahwa mereka adalah Bangsa Indonesia seutuhnya.19 

Jika tidak ada satu identitas yang dapat dijadikan identitas bersama, akan terjadi yang 

disebut homo homini lupus, atau manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Setiap orang akan 

menganggap orang lainnya sebagai musuh yang harus dimusnahkan, sehingga akan timbul konflik 

dan perpecahan. Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain harus didasari 

dengan dasar persamaan identitas, bukan mengingat-ingat perbedaan latar belakang dengan 

                                                           
18 Investor.Id, “Sidang Tahunan MPR 2019, Pidato Presiden: Indonesia Rumah Kita Bersama”, Diakses 07 

Maret 2022, https://investor.id/national/presiden-indonesia-rumah-kita-bersama, Dalam pidato ini Jokowi 
menekankan bahwa: 

“Saya yakin, seyakin-yakinnya, persatuan Indonesia akan selalu sentosa. Seperti kiambangkiambang yang 
bertaut kembali, setelah biduk pembelah berlalu. Saya yakin, seyakin-yakinnya, dengan berpegang teguh 
pada semangat persatuan Indonesia, maka rumah besar kita tidak akan runtuh, tidak akan ambruk, dan 
tidak akan punah, tetapi justru berdiri tegak. Bukan hanya untuk 100 tahun, 500 tahun, tapi untuk selama-
lamanya”. 

19 Ebenhaizer I. Nuban Timo, “Meng-hari-ini-kan  Injil di Bumi Pancasila : Bergereja dengan Cita Rasa 
Indonesia” (Jakarta: BPK Gunung Mulia,2018), 423-425. 
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manusia lain. Sehingga, hubungan antara 2 orang yang berbeda suku, contohnya antara orang Suku 

Batak dari Sumatera Utara dan orang Suku Betawi dari DKI Jakarta, tidak lagi didasarkan oleh 

perbedaan suku kedua orang tersebut, melainkan oleh persamaan identitas, yaitu bangsa Indonesia 

yang didasarkan pada Pancasila. Orang dari Suku Batak tersebut tidak lagi menanggap orang dari 

Suku Betawi sebagai musuh atau serigala, melainkan sebagai orang satu bangsa. 

Pancasila adalah kepribadian Bangsa Indonesia. Kepribadian adalah hal yang terbentuk 

oleh lingkungan sejak kita lahir, sampai kita bertumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang. 

Karena tidak ada satu pun manusia yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang 

netral, tentu saja kepribadian setiap manusia berbeda dengan kepribadian manusia yang lain. 

Kehadiran Pancasila sangatlah penting, untuk menentukan kepribadian Indonesia. Kepribadian 

Indonesia yang dimaksud disini adalah kepribadian dimana semua orang yang berbeda-beda 

memiliki kepribadian yang sama dan lahir identitas yang baru, yaitu Indonesia. Tanpa Pancasila, 

semua orang di Indonesia tidak bisa menjadi satu bangsa, karena orang yang berasal dari satu 

golongan hanya akan berkumpul dengan yang satu golongan dengannya. Tanpa Pancasila, tidak 

ada mindset, ide-ide dan spirit kolektif, yang melampaui mindset-mindset keagamaan, suku 

bangsa, ras, dan kepercayaan dapat membuat semua orang berada di Indonesia sebagai satu 

bangsa.20 

Pancasila adalah sebuah dasar yang memandu masyarakat Indonesia menghidupi nilai-nilai 

luhur ideologi bangsa. Yakni, nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga 

keadilan. Menghidupi nilai-nilai luhur ideologi bangsa dimulai dari menghidupi sila pertama, 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini adalah sila utama yang mendasari keempat sila lainnya. Sila 

ini mengandung arti kebebasan menganut agama kepercayaan masing-masing, saling 

menghormati antar pemeluk agama, dan juga tidak mempermasalahkan perbedaan antar agama. 

Sila ini juga bermakna orang Indonesia beriman, yakni meyakini adanya Tuhan, yang diwujudkan 

dalam ketaatan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Dengan adanya sila pertama ini, keberagaman agama yang ada di Indonesia seharusnya 

tidak lagi menjadi sumber provokasi kaum-kaum kurang bertanggung jawab, melainkan menjadi 

sumber kekayaan dan jati diri bangsa dalam kehidupan sehari-hari.Sila ini menjamin Dan sekaligus 
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membatasi kebebasan beragama. "didalam masyarakat kita yang berdasarkan Pancasila kata 

Sorharto, tidak ada tempat bagi pertentangan Teologi Dan agama, tidak ada tempat untuk kegiatan-

kegiatan anti agama. Dengan adanya Pancasila, keragaman di Indonesia dapat dipersatukan dalam 

wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang dijadikan 

landasan dan pedoman dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dalam 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, didasari oleh menghidupi kelima sila dalam Pancasila. 

Selanjutnya, perlu juga dihidupi Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini 

mengandung rumusan yang mengakui kedudukan semua manusia sama dan sederajat. Inilah yang 

menjadi sifat keseluruhan manusia Indonesia. Sehingga, setiap orang memiliki hak dan kewajiban 

yang sama sebagai warga negara. Pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak ini dijamin oleh 

negara. Dengan adanya sila kedua ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat hidup bersama 

dengan memperlakukan sesama dengan adil dan mengatur hubungan antar manusia.Menghidupi 

sila ketiga, Persatuan Indonesia, adalah menghidupi paham kebangsaan Indonesia yang melampaui 

paham perseorangan dan golongan, paham suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan. Sehingga, 

setiap orang tidak melihat orang lain sebagai lawan lewat kacamata perbedaan latar belakang, 

melainkan melihat orang lain sebagai sesama satu bangsa. Jika sila ini telah dihidupi, persatuan 

dan kesatuan bangsa akan selalu didahulukan, sehingga perbedaan latar belakang tidak akan 

menjadi penyebab perpercahan. 

Mengapa Sila Keempat & Sila Kelima tidak di Tulis karena, pemikiran saya bahwa ketika 

ketiga Sila ini di hayati dan nyata dalam tindakan, maka sesuai bunyi Sila ke 4 Dan Sila ke 5 

kerakyatan yang dipimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 

maka akan menjadi sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan berjalan juga. 

Sehingga dengan tuntunan Tuhan dan oleh hikmatnya orang-orang Indonesia akan dipersatukan 

Dari berbagai keberagaman di Indonesia. 

Sehingga dengan tuntunan Tuhan dan oleh hikmatnya orang-orang Indonesia akan 

dipersatukan Dari berbagai keberagaman di Indonesia. Ke 5 Sila Pancasila berfungsi sebagai 

payung besar, kukuh, dan kuat yang di bawahnya bernaung berbagai agama yang ada di Indonesia. 

Di bawah naungan sejuk Pancasila, berbagai agama, seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, 

Buddha, Konghucu, dan berbagai kepercayaan lokal eksis di seluruh Indonesia. Pancasila 

mengakui keberadaan, keberagaman, dan kemajemukan agama yang ada di Indonesia.Pancasila 



bersifat fair dan berlaku adil terhadap semua komunitas agama yang ada di Indonesia. Pancasila 

tidak membedakan keberadaan agama-agama dan eksistensi komunitas-komunitas agama. Di 

bawah naungan Pancasila, semua umat beragama yang ada di Indonesia adalah warga negara 

Indonesia yang memiliki status kewarganegaraan dan kebangsaan yang sama.21 

Hemat yang terakhir dari pandangan Hinddu yang memperkuat pandamgan tentang 

pancasila sebagai rumah bersama yaitu pada hakikatnya Tri Hita Karana mengandung pengertian 

tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara lain 

:Parhyangan, yang berarti hubungan Manusia dengan Tuhannya. dalam konsep Tri Hita Karana 

sangat merefleksikan pengamalan nilai  Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Pertama) dalam 

Pancasila, yang  dalam konstitusi dasar negara Indonesia diatur dalam pasal 29 UUD 1945 

yang menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan  beribadah menurut agama dan 

kepercayaannya itu.” Oleh karena  itu konsep Parhyangan dalam Tri Hita Karana merupakan 

sebuah cerminan penerapan nilai Ke-sTuhanan    

 Palemahan, yang berarti hubungan Manusia dengan alam lingkungannya, refleksi 

terhadap pancasila Dalam hubungan ini menunjukkan bagaimana manusia tersebut memiliki suatu 

kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka, dalam konsep palemahan hubungan 

ini terjalin karena diyakini suatu kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari alam atau lingkungan, 

setiap kebutuhan manusia Bali dari masa dahulu sampai saat ini sangat bergantung dari alam, 

sehingga sebagai timbal balik dari ketergantungan tersebut adalah perlunya suatu kepedulian 

terhadap kelestarian alam tersebut sehingga apa yang diambil dari alam sebagai bagian dari 

pemanfaatan kebutuhan manusia mampu dikembalikan lagi ke alam dalam wujud pelestarian. 

dan Pawongan, yang berarti hubungan Manusia dengan sesamanya, sedngkan hubungan 

dengan pancasila Hubungan ini menunjukkan bagaimana rasa persaudaraan, kepedulian manusia 

terhadap sesamanya, baik antara umat sedarma, antara umat beda keyakinan, maupun umat beda 

asal daerah. Oleh masyarakat Hindu pelaksanaan konsep pawongan ini dapat dilaksanakan dengan 

membina hubungan yang harmonis antara masyarakat hindu lainnya baik umat hindu seluruh Bali, 

                                                           
21 Eka Darmaputera,” Pancasila, Identitas dan Modernitas”, 1-14. 



umat hindu di desa yang dikenal dengan sebutan krama desa, atapun dengan sesama anggota 

keluarga atau yang sering diistilahkan dengan hubungan pesawitran kulewarga.22 

 

 

Perspektif Kristen tentang Pancasila dan Pluralisme 

  Berangkat dari  1 Korintus 3 :11 “ Karena tidak ada seorag pun yang dapat meletakan dasar 

lain dari pada dasar yang telah diletakan, yaitu Yesus Kristus”. Dalam bacaan ini kekristenan tidak 

menolah Pancasila sebagai Ideologi Negara dan menggantikan Yesus Kristus sebagai dasar negara 

sekiranya terlalu radikal. Tetapi kekristenan mengakui bahwa Pancasila sebagai asas bernegara 

dan berbangsa sedangka Yesus Kristus sebagai dasar Gereja. Ini rumusan yang diputuskan pada 

sidang MPL-PGI di Jayapura tahun 1986. Dari butir-butir pancasila menggambarkan suatu hal 

yang substansial  yakni “Hukum Kasih” Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang 

pertama.Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia 

seperti dirimu sendiri.(MATIUS 22: 37-39).  

Tergambar jelas nilai kekristenan bahwa di dalam sila pertama “Ketuhana Yang Maha Esa” 

adalah suatau arahan untuk setiap umat Kristen mengasisi Allahnya dan menghargai allah di luar 

kekristenan. Terlepas dari pada itu dalam pidatonya bung karno mengatakan bahwa “ Orang-orang 

Indonesia yang bertuhan, Tuhannya sendiri”  Kekristenan mengisi kehadiran Yesus kristu dalam 

Pancasila sebagai Allah yang berinkarnasi untuk mengasihi semua Umat manusia termaksud 

bangsa Indonesia  yang sepaket dengan keberagamannya`. Tegasnya di dalam Matius 6:6 “ Jikalau  

engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu 

yang melihat yang tersembunyi akan membalasmu”. Jelas sekali bahwa topng agama-agama atau 

pluralisme bukan suatu hal yang perlu untuk dipamer-pamerkan melainkan yang diamalkan 

dengan suatau kerendahan hati untuk menciptakan suatu perdamaian yang timbul dari butir-butir 

Pancasila itu sendiri.23 

                                                           
22 Materi Forum Dialog  Intim yang di adakan oleh BEM PM Stt Intim Makassar pada 26 februari 2022. 
23 Yewangoe, Allah Mengizinkan Manusia Mengalami Diri-Nya, 413-416. 



 

KESIMPULAN 

Bagian ini penuls coba menutarakan suatu kesimpulan bahwa keberagaman di Indonesia 

bisa di persatukan di dalam ideologi Pancasila . Didalam karya Yewangoe mengutip ucapa W.C 

Smith , seorang pakar Ilmu agama asal Kanda yang mengatakan bahwa satu agama saja tidak 

mungkin untuk berjalan sepanjang masa, seiring perjalanannya waktu peradaban manusia terus 

berkembang sehingga agama juga ikut berkembang. Dan analogi yang dipakai ialah pohon 

yangmemiliki sejuta daun  tetapi semua berpatokan pada suatau akar yang sama. Sepertinya 

banyak keberagaman Agama yang ada tetapi semua berakar pada satu Tuhan saja. Setiap umat 

beragama harus bertemu dan berdialog berdasarkan butir-butir pancasila. Sebab menurut 

Yewangoe orang-orang yang mempunyai keprihatinan,pengharapan dan beriman yang akan saling 

bertemu dan berdialog untuk menemukan suatu titik temu dan itu semua telah tersedia dan 

dirumuskan dalam Ideologi Pancasila24.  

Hematnya Keberagaman agama di Indonesia telah bersatu padu di dalam Pancasila 

sehingga bukan lagi menimbulkan suatu permasalahan melainkan suatu perdamaian yang 

diperjumpakan di dalam Pancasila. Pancasila adalah seperangkat nilai yang dikristalisasi dan 

bersumber dari nilai- nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk selanjutnya 

dijadikan sebagai pedoman untuk dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara, yang dalam pelaksaannya dapat memunculkan berbagai konsep atau ajaran yang 

selaras dengan keberadaan nilai-nilai Pancasila tersebut. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Yewangoe, “Iman,Agama dan Masyarakat dalam Negara Pancasila”, 23-25 
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