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DALAM PRESPEKTIF ISLAM MERAWAT KEBHINEKAAN 

Oleh :Ibu Nyai Hj.Lujeng Lutfiyah,M.ThI 

 
 ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْ َقاُكْم  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفواََي أَي َُّها النَّاُس ِإَّنَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى 

ٌٌ ِإنَّ اَّللََّ   (31. )احلجرات  َعِلٌٌم َخِي

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan 

menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. (Al-hujurat 13) 

 

  ِلَك َخَلَقُهمْ َوِلذَ َوََل يَ زَاُلوَن ُُمَْتِلِفنَي )( ِإَلَّ َمْن َرِحَم َربَُّك  َوَلْو َشاَء رَبَُّك ََلََعَل النَّاَس ُأمَّةا َواِحَدةا 
 (331 -331ىود َوََتَّْت َكِلَمُة َربَِّك ََلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْْلِنَِّة َوالنَّاِس َأْْجَِعنَي )

Jikalau Tuhanmu menghedaki, tentu Dia menjadikan manusia sebagai umat yang satu. Tetapi mereka 

senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Untuk itulah Allah 

menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah ditetapkan “Sesungguhnya Aku akan memenuhi 

neraka jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya”. (Hud 118-119) 

 

ينِ ََل ِإْكَراَه  َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِِبلطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن ِِبَّللَِّ  ِف الدِّ  َقْد تَ يَ نيَّ
ٌٌع َعِلٌمٌ  ْمَسَك ِِبْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقىفَ َقِد اْستَ  ُ َسَِ  (    652. ) اليقرة  ََل اْنِفَصاَم ََلَا َواَّللَّ

Tidak ada paksaan (untuk memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari 

jalan yang sesat. Oleh karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka 

sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah 256) 
 

ًٌعا  َوَلْو َشاءَ   (11)يونس  النَّاَس َحَّتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ  َأفَأَْنَت ُتْكرِهُ َربَُّك ََلَمَن َمْن ِف اَْلَْرِض ُكلُُّهْم ْجَِ

Andai saja Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini. Maka, 

apakah kamu hendak memaksa manusia supaya menjadi orang-orang beriman semuanya? (Yunus 99) 

 

ٍة َعَمَلُهْم  َوََل َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ  ٌِْ ِعْلٍم َكَذِلَك َزي َّنَّا ِلُكلِّ أُمَّ َ َعْدًوا ِبَغ  فَ ٌَُسيُّوا اَّللَّ
 (301 اَلنعامِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ) ُهمْ ُُثَّ ِإََل َرّبِِّْم َمْرِجُعُهْم فَ ٌُ نَ يِّئ ُ 

Dan janganlah kalian memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena 

mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap 

umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembalinya mereka, lalu Dia 

memberitakan kepada mereka apapun yang dahulu mereka kerjakan. (Al-An’am 108) 

 

 

 

~~~ 
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 KEMANUSIAAN & KASIH SAYANG 

 

 (2 التوبةَحَّتَّ َيْسَمَع َكََلَم اَّللَِّ ُُثَّ أَبِْلْغُو َمْأَمَنُو َذِلَك ِِبَن َُّهْم قَ ْوٌم ََل يَ ْعَلُموَن ) َأِجْرهُ َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فَ 
Dan jika seseorang di antara kaum musyrikin itu meminta perlindungan kepada kamu, maka 

lindungilah supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aan 

baginya. Demikian itu kerena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. (Al-Tawbah 6) 

 

 

 . رواه الرتمذي وأمحد والدارمي وخالق الناس خبلق حسناتق هللا حٌثما كنت وأتيع السٌئة احلسنة َتحها 
Bertakwalah kepada Allah di manapun kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, dan pergaulilah 

manusia dengan akhlak yang baik. (HR Al-Tirmidzi, Ahmad dan Al-Darimi) 

 

 

 بو داود. رواه أ فأان حجيجو يوم القيامةأو انتقصو أو كلفو فوق طاقتو أو أخذ منو شٌئا بغٌ طٌب نفس  من ظلم معاىداأَل 
Ingatlah, barangsiapa menzalimi orang non muslim yang menjalin perjanjian damai dengan umat Islam,  

mengurangi haknya,  membebaninya di atas kemampuannya, atau mengambil darinya sesuatu yang bukan 

karena kerelaannya, maka aku adalah orang yang menjadi lawan bertikainya pada hari kiamat.  (HR Abu 

Dawud) 

 

 

~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEBIJAKSANAAN & MUSYAWARAH 

 

لَّ َعْن َسيِ ادُْع ِإََل َسِيٌِل َربَِّك ِِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدَْلُْم ِِبلَِِّت ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُىوَ  ََ  ٌِلِو  َأْعَلُم ِبَْن 
 (365. )النحل  َوُىَو أَْعَلُم ِِبْلُمْهَتِدينَ 

Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasehat yang baik, dan berdiskusilah 

dengan mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmulah yang paling 

mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalan-Nya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk. (Al-Nahl 125) 

 

ُهمْ  وا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ  اِوْرُىْم ِف اَْلَْمِر  َواْستَ ْغِفْر ََلُْم َوشَ فَِيَما َرمْحٍَة ِمَن اَّللَِّ لِْنَت ََلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِلٌَظ اْلَقْلِب ََلنْ َفضُّ
بُّ اْلُمتَ وَكِِّلنيَ  ْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ ُيُِ  (351.)أل عمران  فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ

 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya 

kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka manjauh dari sekelilingmu. Oleh karena 

itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 

urusan itu. Kemudian ketika kamu sudah membulatkan tekat, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal. (Ali Imran 159) 

 
~~~ 
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KEADILAN 

 

 

َهاُكمُ  ُ َعِن الَِّذيَن َلَْ يُ َقاتُِلوُكْم ِف الدِّيِن َوَلَْ ُُيْرُِجوُكْم ِمْن ِدََيرُِكْم  ََل يَ ن ْ  َأْن تَ بَ رُّوُىْم َوتُ ْقِسطُوا ِإلَْيِهمْ اَّللَّ
بُّ اْلُمْقِسِطنيَ   َ ُيُِ  ( 1ممتحنة ) ِإنَّ اّللَّ

َهاُكمُ  َا يَ ن ْ ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَ ُلوُكْم ِف الدِّيِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدََيرُِكْم َوظَاَىُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأْن تَ َولَّ  ِإَّنَّ  ْوُىْم اَّللَّ
ُْم   ( 1 ممتحنة)  فَُأولَِئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ َوَمْن يَ تَ َوَلَّ

Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak 

memerangi kalian karena agama, dan tidak mengusir kalian dari dari negeri kalian. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Mumtahanah 8) 

Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan kawan terhadap orang-orang yang memerangi 

kalian karena agama, mengusir kalian dari negeri kalian, dan membantu orang lain untuk mengusir 

kalian. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka merekalah orang-orang yang zalim. 

(Mumtahanah 9) 

 

بُّ اْلُمْعَتِدينَ َوقَاتُِلوا ِف َسِيٌِل اَّللَِّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم   (310. )اليقرة  َوََل تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اّللََّ ََل ُيُِ
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui 

batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 

 

ُتْم فَ َعاِقُيوا  ُتْم ِبوِ َوِإْن َعاقَ ي ْ ٌر لِلصَّاِبرِينَ  ِبِْثِل َما ُعوِقب ْ  (362. )النحل  َولَِئْن َصيَ ْرُُتْ ََلَُو َخٌ ْ

Dan jika kalian mau membalas, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan siksaan yang 

ditimpakan kepada kalian. Akan tetapi jika kalian bersabar, maka sesungguhnya hal itu lebih baik bagi orang-

orang yang bersabar. 

~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Disampaikan dalam “SEMINAR LINTAS IMAN UNUTK BANGSA: Konstribusi Lintas Iman dalam memperkokoh 
ideologi bangsa”. Di Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) Lamongan, 12 Juni 2021 di 

ElMusthofa Meeting Hall. 
1 

 

HUBUNGAN PANCASILA DAN IMAN KRISTEN 

Oleh: Pdt. Natael Hermawan* 

 

Pendahuluan 

Bangsa Indonesia, sejak semula telah dikenal sebagai bangsa yang religius, bangsa yang memiliki 

kepercayaan dan hubungan dengan Sang Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan 

dalam sikap hidup yang didasarkan kepada ajaran-ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa yang penuh toleransi di antara pemeluk-pemeluknya. Sejarah dari masa ke masa 

menunjukkan, bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga telah menjadi 

dasar dan memberikan warna terhadap semua segi kehidupan bangsa. 

Moralitas bagi kehidupan setiap individu ditentukan oleh agama, nilai-nilai budaya setempat juga 

ditentukan oleh keadaan suatu bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia, dimana Pancasila dengan 

falsafah dan pandangan hidupnya merupakan bagian yang penting dalam membentuk moralitas dan 

perilaku masyarakatnya. 

Menurut pandangan agama Kristen, tidak ada masalah untuk menerima Pancasila. Pancasila sudah 

menjadi  dasar negara maupun filsafat hidup atau pegangan hidup bangsa Indonesia. Dalam Alkitab, 

Surat Roma 13:1-2, “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak 

ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh 

Allah. Sebab itu barangsiapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang 

melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya.” Titus 3:1: Ingatkanlah mereka supaya 

mereka tunduk pada pemerintah dan orang orang yang  berkuasa, taat dan siap untuk melakukan 

setiap pekerjaan yang baik. 

Umat Kristen harus meyakini dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab, hal ini bukan berarti 

bahwa umat Kristen menyerahkan diri kepada negara tetapi ia menyerahkan diri kepada Imannya, yang 

mengajarkan untuk menjadi warga negara yang baik.  

Sebagai warga negara, umat Kristen sadar bahwa agama Kristen bukanlah negara tetapi merupakan 

bagian dari negara, dimana agama Kristen turut untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. 

Iman Kristen tidak mewajibkan orang-orang Kristen untuk membangun negara Kristen melainkan 

mengajarkan umatnya untuk bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lainnya untuk membangun 

bangsa ini. Iman Kristen dengan Pancasila tidak dapat di campuradukan karena masing-masing 

mempunyai falsafah tersendiri, namun di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai Iman Kristen. Dalam 

terang pengakuan dan kepercayaan itulah, setiap orang sebagai umat Kristen berpartisipasi sepenuhnya 

dalam usaha bangsa dan negara untuk melanjutkan pembangunan nasional sebagai pengamalan dari 

sila-sila Pancasila. Dengan demikian baik itu nilai-nilai Pancasila yang sangat diyakini kebenarannya, 

maupun nilai-nilai Kristiani yang menjadi dasar untuk berperilaku dan bertindak dalam penerapannya 

tergantung pada masing-masing individu, apakah mau melakukannya atau tidak.  

 

Pancasila dan Alkitab 

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata yaitu: pañca yang 

berarti lima, dan śīla yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman 

kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sama dengan Alkitab yang 

merupakan pedoman bagi seluruh umat Kristiani dalam menjalankan kehidupan rohaninya. Lalu, 

apakah lima sendi utama penyusun Pancasila ini selaras dengan ajaran di dalam Alkitab? Pancasila 

tidak bertentangan dengan Alkitab. 
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Sila ke-1: KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Sila ini dapat memberikan suatu kebebasan ruang gerak bagi kemerdekaan beragama, setiap orang 

harus meyakini adanya Tuhan Yang maha Esa dan memberikan kebebasan untuk memeluk agamanya 

masing-masing. 

 

Penjelasan Alkitab: 

Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai mana jelas dalam tindakannya 

Penciptaan langit dan bumi. (Kejadian 1:1-27). Selaras dengan perkataan Musa dalam Ulangan 6:4 

yang mengatakan bahwa TUHAN itu esa. Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Maha Kasih (1 

Yohanes 4:8) 

 

Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Maha Penolong, Tuhan Khalik Langit dan Bumi beserta 

segala isinya (Mazmur. 121:1-2). Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga menegaskan bahwa “Tuhan itu 

esa” (Markus 12:29). 

 

 

Sila ke-2: KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB 

Sila ini menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia harus meningkatkan martabat manusia, dan dapat 

menikmati hak-haknya dan melaksanakan tanggung jawabnya. Sebagai sesama manusia, kita harus 

bersikap adil dan senantiasa memperlakukan manusia lain dengan beradab. 

 

Penjelasan Alkitab: 

Manusia itu agung dan mulia karena manusia adalah satu-satunya mahluk hidup yang dibentuk atau 

diciptakan Allah (Kejadian: 1:22). Perintah untuk menegakkan dan mengejar keadilan ini juga 

ditegaskan TUHAN dalam Yesaya 56:1 dan Ulangan 16:20. Mengapa kita diperintahkan menjadi 

manusia yang adil? Karena Dia sendiri mencintai keadilan (Ibrani 1:9). 

 

Sila ke-3: PERSATUAN INDONESIA  

Sila ini menjelaskan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan demi keselamatan bangsa dan 

negara, mendahulukan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi walaupun berbeda-beda kita 

tetap satu. Menekankan untuk menjaga persatuan dan perdamaian dengan seluruh rakyat Indonesia 

 

Penjelasan Alkitab: 

“Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri…” (Roma 14:7a). Alkitab 

dalam Roma 14:19 meminta kita untuk, “..mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang 

berguna untuk saling membangun.” Paulus juga menasihati supaya, “..seia sekata dan jangan ada 

perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.” (1 Korintus 

1:10). 

 

Sila ke-4: KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM 

PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN 

Sila ini menjelaskan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah 

dalam mengambil keputusan, musyawarah untuk mancapai mufakat diliputi oleh semangat 
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kekeluargaan. mengingatkan agar dalam melakukan segala sesuatu, hendaknya kita dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan bermusyawarah 

terlebih dahulu. 

Penjelasan Alkitab: 

“Kasih itu sabar, Kasih itu murah hati……” (I. Korintus. 13:14), “Tidak mengambil keuntungan diri 

sendiri” (I. Korintus. 13:5). Tentang hikmat dan kebijaksanaan, Alkitab menceritakan kisah tentang 

Raja Salomo yang memimpin orang Israel dengan hikmat dan kebijaksanaan (1 Raja 3:16-27). Alkitab 

juga menjelaskan bahwa untuk mendapat hikmat, kita harus memintanya kepada Allah (Yakobus 1:5). 

 

Sila ke-5: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA 

Sila ini menjelaskan, untuk bersikap adil, suka memberikan pertolongan kepada orang lain. 

 

Penjelasan Alkitab: 

“Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim belalah hak orang-orang yang 

sengsara dan orang yang kekurangan”. (Mazmur 82:3). Sila kelima lebih ditujukan untuk para 

pemimpin agar terus menciptakan keadilan sosial untuk rakyat Indonesia, terutama bagi rakyat miskin 

dan rakyat kecil yang terpinggirkan. Pesan bagi para pemimpin ini juga tertulis dalam Mazmur 82:3, 

“Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan 

orang yang kekurangan!” 

Dengan demikian menurut orang Kristen sila-sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan Alkitab 

bahkan dalam pelaksanaannya secara konsekuen/mendukung apa yang terdapat dalam Alkitab. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia, tidaklah 

bertentangan dengan ajaran Alkitab dan sebaliknya, banyak ayat dalam Alkitab yang selaras dengan 

kelima sila di Pancasila. Maka dari itu sebagai warga negara Indonesia yang baik, hendaknya kita 

menghormati Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa serta mendukung segala keputusan pemerintah 

yang baik. 

Hubungan Pancasila dengan Iman Kristen 

Hubungan Pancasila dengan Iman Kristen tidak terlepas dari beberapa aspek, yaitu: 

a. Aspek Sejarah 

Ditinjau dari sejarah bahwa hubungan Pancasila dengan Iman Kristen tidak terlepas dari masa 

penjajahan Belanda yang membawa agama Kristen di Indonesia. Namun di pihak lain tercetusnya 

kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari perjuangan rakyat Indonesia, tidak terkecuali rakyat 

Indonesia yang sudah beragama Kristen ikut memperjuangkan nagara ini dari tangan penjajah, tidak 

heran jika bangsa Indonesia sudah merdeka umat Kristen ikut juga dalam merumuskan dasar negara 

Indonesia yaitu Pancasila.  

b. Aspek Politik. 

Ada pemahaman di dalam Iman Kristen, gereja ditempatkan oleh Tuhan sendiri untuk melaksanakan 

tugas panggilannya dalam kontek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Demikian halnya dengan gereja 

–gereja di Indonesia dipanggil dan ditempatkan oleh Tuhan untuk melaksanakan panggilannya pada 

bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila. 

Di negara Pancasila ruang bagi orang Kristen dalam bidang politik tidak di batasi. Bagi orang Kristen 

berpartisipasi dalam bidang politik yang mempunyai jiwa kritis dan kreatif yang dapat disumbangkan 

sepenuhnya kepada perkembangan negara dan masyarakat. 

c. Aspek Agama. 
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Dalam negara Pancasila setiap agama mempunyai tugas dan panggilan bersama dalam masyarakat, 

bangsa dan negara,seperti agama Kristen misalnya: dari segi teologi orang Kristen baik sendiri-sendiri 

maupun dalam persekutuan ( gereja) mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat bangsa 

dan negara. Yeremia 29:7 ”Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu Aku buang, dan berdoalah 

untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu”. Mazmur 

133:1:…Sungguh  alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan 

rukun.  

Penutup 

Pancasila adalah dasar Negara, jiwa, pandangan hidup serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Sikap 

mental, tingkah laku bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa 

lain. Ciri inilah yang dimaksudkan dengan kepribadian. Kepribadian bangsa Indonesia adalah 

Pancasila. Umat Kristen dalam iman yang diyakininya mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pembentukan moral bangsa karena apa yang dijabarkan oleh Pancasila mengenai nilai-nilai hidup, 

tercermin dalam Iman Kristen. Dengan demikian Iman Kristen harus menjadi pedoman bagi warga 

gereja dalam mengamalkan Pancasila. Amin. 

 

*Penulis adalah Ketua Umum PGI Wilayah Jawa Timur 
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Pancasila dan Agama Buddha 

Disampaikan dalam Seminar Lintas Iman untuk Bangsa 

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, 12 Juni 2021 

Oleh : Prof. Dr. Philip K. Widjaja – Ketua PP Permabudhi (Persatuan Umat Buddha Indonesia) 

Kutipan dari Kitab Suci Buddha dan sumber lain sebagai pandangan dari sisi Agama 

 

 

Ideologi Agama dalam Negara Pancasila 

Belakangan ini, topik tentang Pancasila menjadi hangat diangkat dibanyak media massa, 

juga seminar dan dialog, sejalan dengan baru saja di peringati Hari Kelahiran Pancasila ke 76 

tahun. Revitalisasi Pancasila menjadi penting karena Pancasila adalah ideologi Negara, yang 

sering juga orang lalu membanding-bandingkan dengan ideology agama. Topik ini menjadi 

menarik karena Seluruh masyarakat Indonesia adalah Masyarakat yang agamis dan memeluk 

agama, tentu saja Ideologi agama akan menjadi faktor pertimbangan yang mempunyai pengaruh 

sangat besar. 

Indonesia telah punya ideologi Pancasila yang menaungi semua agama yang ada, 

menyatukan untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka, maka tentu saja mencari alternative 

ideologi lain di luar Pancasila tidak dapat dibenarkan.  

Oleh karena itu, kita wajib mengupayakan apa saja, dan bagaimana mengisi idiologi 

Pancasila yang telah dimilik, agar dapat semakin dimatapkan, dijabarkan, dan diterapkan dengan 

baik kedalam seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Disisi lain, kita harus memahami bahwa seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara 

tidak dapat dilepaskan dari pengaruh agama, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang 

religius, bangsa yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.  

Menjadi sangat penting untuk melihat hubungan antara Pancasila dengan Agama, 

khususnya yang berkenaan dengan Buddha Dharma dan kerukunan beragama di negara 

Pancasila. 
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Pancasila Sumber Inspirasi dan Solusi 

Sampai hari ini, Pancasila masih tetap relevan dan juga masih tetap menjadi kerangka dan 

sumber inspirasi dan solusi menghadapi permasalahan kebangsaan yang ada dewasa ini, maka 

penempatan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak perlu diragukan. Pancasila 

yang dimaksud adalah Pancasila sebagai falsafah dan ideologi terbuka, bukan dogma statis yang 

menakutkan.  

Namun, pada awal reformasi, MPR sempat mengeluarkan Tap MPR no.XVIII/MPR/1998 

yang mencabut Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.  

Maka semenjak itu, di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi yang 

berlangsung, terkadang banyak dari kita menjadi kurang minat bincang mengenai Pancasila, 

Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, Stabilitas, 

Pembangunan, Kemajemukan dan lain-lain. Karena merasa kurang jiwa reformasi dan 

demokratisasi, bisa-bisa dianggap tidak reformis. Nilai dan tatanan lama sempat ditinggalkan, 

sementara nilai dan tatanan baru belum terwujud. Konsensus baru belum dibangun dengan tanpa 

meninggalkan fundamental consensus yang telah diletakkan oleh para Pendiri Republik. 

Padahal, yang kita ketahui bersama, bahwa Pancasila bukanlah wahyu. Pancasila lahir 

dari jerih payah dalam sejarah, tumbuh dari benturan kepentingan, sumbang- menyumbang 

gagasan, saling mendengar dalam bersaing dan berembuk.  

Pancasila sangatlah perlu direvitalisasi atas dasar kerisauan akan tanggalnya visi bangsa 

ke depan dan menipisnya rasa kebersamaan sebagai Indonesia yang majemuk, berbeda tetapi 

tetap satu. Gejala ancaman terhadap nilai dan konsensus dasar Pancasila menjadi makin 

merisaukan, sejalan dengan munculnya kembali debat ideologi nasionalisme dan globalisasi, 

negara dan agama, Pancasila dan liberalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. 

Seharusnya, ikatan suku, agama, dan kedaerahan tidak bertentangan pada ikatan kebangsaan 

yang harus dipertahankan.  

Reformasi yang telah kita jalankan harusnya memiliki karakteristik, perubahan dan 

kesinambungan. Hal-hal yang masih baik, tepat dan relevan, dan menjadi nilai, jati diri dan 
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konsensus-konsensus dasar, harus terus dilanjutkan. Sementara itu, yang tidak sesuai, yang tidak 

tepat lagi pada jamannya, barulah kita rubah dan baharui. Reformasi bukan hanya semata 

menjungkirbalikkan yang ada dan berjalan pada sisi yang berlawanan tanpa memandang itu hal 

baik atau tidak. 

Transisi yang kita lakukan ini, berada dalam lingkungan global yang juga terus berubah, 

dimana perubahan yang terjadi sangatlah cepat. Dunia yang menghadirkan gerak globalisasi dan 

universalisasi yang luar biasa dampaknya bagi semua bangsa di dunia, termasuk negara kita. 

Sebagai Negara yang memiliki kekuatan ekonomi, keluasan wilayah, kekayaan sumber 

daya alam, jumlah penduduk yang sangat besar dan kemajuan yang pesat, Indonesia menjadi 

perhatian sekaligus banyak kepentingan luar ingin berperan serta ikut mengatur demi 

kepentingan mereka. Disinilah kita memerlukan pegangan ideologi yang kokoh dan konsisten, 

Pancasila. 

Pancasila adalah falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka, bukan sekedar hafalan tanpa 

paham lebih mendalam. Pancasila adalah sumber pencerahan, menjadi sumber inspirasi, 

sekaligus sumber solusi atas masalah-masalah yang hendak kita pecahkan. 

 

Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila  

Kita telah sama sama merasakan bahwa Pancasila adalah ideologi nasional bangsa 

Indonesia, Dasar Negara Republik Indonesia, Falsafah bangsa, Pandangan hidup bangsa, Jati diri 

bangsa, Perekat dan pemersatu bangsa.  

Para Pendiri Republik melalui dialog dan perdebatan Panjang, akhirnya berkonsensus, 

bagaimana negara ini di bangun menuju masa depannya. Konsensus ini ternyata tetap relevan 

dengan perubahan yang saat ini sedang berlangsung. Sila yang pertama Pancaslia, secara 

gambling menjelaskan hubungan antara negara dan agama, makna tentang Ke-Tuhanan, dan 

bagaimana agama harus dijalankan oleh pemeluk-pemeluknya.  

Indonesia adalah satu keutuhan, bukan dibagi bagi atas suku, ras, golongandan agama. 

Bukan dalam Nasionalism yang sempit, namun Nasionalism yang positif, dimana semua ras, 

suku, golongan dan agama bisa berkembang,dalam ikatan kebangsaan Indonesia.  
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Dengan demikian, Ideologi Agama tetap bisa  berdampingan dengan Ideologi Pancasila 

yang tidak sempit dan positif.  

Hak Individual Dari Pandangan Agama Buddha 

Agama berasal dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dijadikan pedoman 

hidup manusia. Bagi Umat Buddha, Buddha Dharma yang dicapai oleh Makhluk sempurna 

Buddha Gautama adalah hukum kesunyataan yang juga merupakan cermin hukum Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Dalam negara Pancasila, agama mempunyai peran yang sangat penting dalam 

membangun bangsa dan negara, serta untuk melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur 

Pancasila itu sendiri. Agama dapat benar-benar menjiwai kehidupan bangsa, dihayati dan 

diamalkan oleh masyarakat sebagai manifestasi dan pencerminan ketaqwaannya terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, bukan sekedar sebagai ritual saja.  

Bangsa Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika” mempunyai lima titik temu yaitu: satu 

Bangsa, satu Bahasa, satu Negara, satu Ideologi dan satu Pemerintahan. Yang berbeda hanya 

Agamanya. Disinilah pentingnya kerukunan hidup umat beragama. Dalam Moderasi agama saat 

ini, maka kita akan mencari keseimbangan dan berjalan ditengah. 

Hak Individual atau Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, 

karena setiap manusia tidak bersumber dari suatu kedudukan dan kewajiban tertentu.  

Hak yang paling asasi adalah hak untuk hidup, kebebasan, persamaan dan hak milik. Hak 

ini dikembangkan menyangkut dua hal : 

1. Hak individu terhadap Negara, seperti hak warga Negara, hak-hak politik, dan hak 

mendapatkan perlindungan hukum.  

2. Hak individu dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat terhadap sesamanya 

seperti hak ekonomi, sosial dan budaya.  

Menyangkut agama, deklarasi Hak Asasi Manusia (pasal 18) menyatakan: setiap orang 

berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama: dalam hal ini termasuk kebebasan 

berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan 
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dengan mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan menepatinya, baik sendiri maupun 

bersama-sama orang lain, baik ditempat umum maupun secara sendiri. 

Dalam perspektif Buddhis, Hak Individual / Hak Asasi Manusia tidak hanya menyangkut 

interaksi antar umat manusia, tetapi juga berhubungan dengan alam sekitarnya. Apabila alam 

sekitarnya rusak maka umat manusia akan menghadapi malapetaka. Tidakkah alam juga 

memasuki hak asasi sendiri ? Agama Buddha sangat menaruh peduli terhadap hak asasi setiap 

bentuk kehidupan hingga makhluk sekecil apapun, dalam arti, ada hak dirinya ada hak yang lain, 

ada hak yang boleh diperjuangkan tapi juga ada tanggung jawab yg merekat. 

Sekalipun berjuang untuk menegakkan Hak Individual / Hak Asasi Manusia, tidak boleh 

dipengaruhi oleh perasaan benci dan permusuhan. 

Bagi umat Buddha, memiliki batin yang luhur (Brahma-Vihara) dan melaksanakan 

Pancasila berarti menghargai dan melindungi Hak Individual / Hak Asasi Manusia. Manusia juga 

memilik kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban seorang anggota masyarakat 

dikemukakan oleh Sang Buddha dalam Sigalovada-Sutta sebagai memuja dan melindungi 

keenam arah.  

Walau hak asasi seseorang diakui tanpa keharusan menghubungkannya dengan 

kewajiban orang yang bersangkutan, pengalaman mengajarkan bahwa orang yang melaksanakan 

kewajibannya terhadap pihak lain dengan baik, dirinya juga akan terlindung oleh masyarakat.  

 

Damai dan Sejahtera, Mengurangi Sumber Konflik 

Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, agama-agama merupakan sumber dan 

landasan etika, moral dan spiritual, yang membuatnya memilik peran sebagai berikut: 

1. Sebagai komplemen (bukan hanya tambahan), bersama-sama komponen lain, saling 

menunjang, menetapkan arah tujuan, dan cara-cara penyelenggaraan pembangunan.  

2. Sumber motivatif, yang memberikan dorongan dan tenaga penggerak untuk 

melaksanakan pembangunan.  
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3. Sumber kreatif, orang bekerja bukan hanya produktif, tetapi juga penuh dengan daya 

cipta yang bermanfaat, inovatif, mengupayakan pembaharuan atau penyempurnaan. 

4. Sumber integrative, menyatu-padukan setiap kegiatan manusia pembangunan sebagai 

orang sesungguhnya, sebagai anggota masyarakat, sebagai warganegara yang baik dan 

sebagai umat beragama yang memiliki kepribadian yang utuh, seimbang lahir dan batin. 

5. Sumber sublimative, menyucikan segala kehidupan manusia, termasuk yang bersifat 

keduniawian.  

Didalam masyarakat, kekerasan sering lahir dari pengabaian terhadap rasa keadilan, dari 

kekecewaan, ketidak puasan atau situasi kehidupan sosial, ekonomi atau politik yang ada, 

merangkum dari ajaran Buddha, strategi yang baik untuk menghindari kekerasan dalam 

kehidupan bernegara, yaitu:  

1. Mengurang kemiskinan, setiap orang agar dapat hidup dengan puas, dapat terpenuhi 

kebutuhan dasarnya / sejahtera.  

2. Jalankan sistim kemasyarakatan yang adil, semua punya hak akses sumber daya sosial. 

3. Sistim politik yang dapat menyalurkan semua perbedaan dan pendapatan untuk 

dimanfaatkan bagi kepentingan pengambilan keputusan.  

4. Pemantapan hukum (Dharma) dan komitmen dari para penguasa, untuk tidak melanggar 

hukum dalam kondisi apapun, dan menghormati Hak Asasi Manusia yang lain.  

Ketika kerajaan Magadha yang lebih besar ingin menaklukan Vajji, Buddha 

mengingatkan pihak Magadha bahwa Vajji taat memenuhi tujuh syarat kesejahteraan suatu 

Negara. Dengan kata lain, ia menghendaki terpeliharanya kedaulatan Vajji yang lebih kecil dan 

kedua negara dapat hidup berdampingan secara damai.  

Buddha mengemukakan syarat-syarat kesejahteraan suatu negara tersebut (Digha nikaya 

II, 74-75) adalah: 

1. Sering mengadakan pertemuan dan permusyawaratan yang mengikut sertakan 

(Menjalankan apa yang sekarang ini kita sebut demokrasi)  
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2. Berhimpun dengan rukun, berkembang dengan rukun, mencapai mufakat dan 

menyelesaikan segala sesuatunya dengan rukun.  

3. Menjunjung konstitusi yang berlaku, tidak memberlakukan apa yang belum diundangkan, 

tidak juga meniadakan apa yang telah diundangkan.  

4. Menghormati dan menyokong para sesepuh atau pemimpin, juga memperhatikan amanat 

mereka.  

5. Melindungi dan menghormati kedudukan wanita.  

6. Memelihara dan tidak mengabaikan kewajiban agama.  

7. Melindungi orang-orang suci dan bijaksana.  

 

Hormati perbedaan 

Dalam ajaran agama Buddha, Kelahiran di salah satu alam kehidupan dan dilingkungan 

atau ras tertentu merupakan buah dari karma masa lalu. Tetapi kehidupan seseorang juga 

ditentukan oleh karma atau perbuatan sekarang.  

Perbuatannya merupakan rahim dari mana dia dilahirkan  (Anguttara nikaya . V, 291) Ia 

adalah pelindung bagi dirinya sendiri (Dhammapada 160).  

Bukan seorang ibu, ayah maupun sanak keluarga lain yang melakukan: melainkan pikiran 

sendiri yang diarahkan dengan baik, yang akan mengangkat derajat seseorang (Dhammapada. 43)  

Orang menjadi warganegara dengan memiliki kewajiban dan hak sebagai anggota suatu 

bangsa yang bernegara. 

Seperti juga menjadi bhikku harus melaksanakan kewajiban untuk melatih diri dalam sila, 

semedi dan kebijaksanaan.  

Atau ia dapat diibaratkan sebagai seekor keledai yang tidak memiliki rupa dan suara yang 

menyerupai sapi, namun mengikuti sekawanan sapi seraya berkata :”Tengoklah akupun sapi juga” 

(Anguttara nikaya. I, 229). Sudah tentu identitas bangsa yang modern tidaklah dilihat menurut 
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penampilan phisik seperti raut wajah dan warna kulit. Identitas merujuk pada pikiran, ucapan dan 

perbuatan.  

“Hai Orang yang tidak mengerti, apa gunanya rambut kondemu, apa gunanya pakaian 

kulit rusamu? Engkau hanya memoles bagian luarmu, sedangkan batinmu penuh dengan kotoran” 

(Dhammapada. 394).  

Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip “setuju 

dalam perbedaan”. berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh 

aspirasi, keyakinan, kebiasaan dan pola hidupnya, menerima dan menghormati orang lain dengan 

kebiasaannya untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. 

Memelihara kerukunan antar umat beragama tidaklah berarti masing-masing dan masing-

masing agama tidak lagi maju, kerukunan itu harus dilihat dalam konteks perkembangan 

masyarakat yang dinamis, yang menghadapi beraneka tantangan dan persoalan.  

Untuk memelihara kerukunan, Sang Buddha telah memberi petunjuk berupa”Enam faktor 

yang Membawa Keharmonisan” (Saraniya-Dhamma). Keenam faktor itu adalah: 

1. Cinta kasih diwujudkan dalam perbuatan.  

2. Cinta kasih diwujudkan tutur kata.  

3. Cinta kasih diwujudkan dalam pikiran dan pemikiran, dengan etikad baik terhadap orang 

lain. 

4. Memberi kesempatan yang wajar kepada sesamanya untuk ikut menikmati apa yang 

diperoleh secara halal.  

5. Didepan umum ataupun pribadi, ia menjalankan kehidupan bermoral, tidak berbuat 

sesuatu yang melukai perasaan orang lain.  

6. Didepan umum ataupun pribadi, memiliki pandangan yang sama, yang bersifat 

membebaskan dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan 

tersebut, hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pendapat (Anguttara-Nikaya. 

III, 288-289).  
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Dengan demikian, ajaran Agama Buddha berprinsip menghormati setiap perbedan, dan 

berupaya menjaga keharmonisan, kedamaian dan mengurangi kemungkinan timbulnya konflik. 

Oleh karena memiliki arah yang sama, maka dalam diseminasi informasi dengan topik tersebut 

diatas tentu saja diharapkan tidak akan menemui halangan yang berarti.  

Agama juga mempunyai fungsi sosial dalam kehidupan sehari hari, salah satunya 

menyelaraskan pemikiran-pemikiran yang positif dan membantah apa yang hanya sebagai isiu 

dari penafsiran yang salah. 

Masa reform menuju demokrasi saat ini tentu memberikan kebebasan untuk berpikir, 

bersuara dan ber-agrumen. Informasi kebijakan dari pemerintah melalui agama yang dapat 

disampaikan secara tepat pula akan mengurangi secara signifikan timbulnya penafsiran yang 

tidak tepat. 

Satu hal yang sangat penting yang disampaikan oleh Presiden Indonesia priode 2004-

2014, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan Bali Democracy Forum pertama, 

yang dihadiri oleh beberapa pimpinan negara sahabat dan puluhan delegasi negara-negara lain, 

adalah penegasan Demokrasi yang model Indonesia, model Pancasila. Demokrasi ditegakkan 

bukan untuk meniadakan demokrasi yang lain, dan demokrasi yang ditegakkan setiap Negara 

mempunyai coraknya sendiri, sesuai dengan lingkungan, budaya dan kebutuhan Negara tersebut. 

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berideologi Pancasila. Yang memberi setiap 

agama dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai, bersama sama membangun 

kemakmuran negeri dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia. 

 

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta  

Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia  
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Tema : 

“Harmonisasi Nilai Nilai Pancasila dan 
Moderasi Beragama Dalam Agama Hindu” 

 

(I Gusti Ketut Budiartha, S.Ag, M.Pd.H) 
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Sila I : Ketuhanan Yang Maha Esa 

1. Dalam kitab Maha Nirwana Tantra disebutkan sbb 
: Om Saccid Ekam Brahma (Tuhan itu bersifat Esa 
dengan gelar Brahma) 

2. Kitab Brahma Sutra I.1.2 : Janmadyasa Yatah 
(Tuhan/Brahma  adalah sesuatu dari mana asal mula 
semua yang ada ) 

3. Dalam Kitab Rg.Veda I.164.46 : Ekam Sad Wiprah 
Bahudha Wadanti (Tuhan itu Esa, orang arif bijaksana 
menyebutkan dengan banyak nama) 
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Sila II : Kemanusiaan Yang Adil 
Dan Beradab 

1. Tat Twam Asi : Aku adalah kamu, kamu 
adalah aku, menyakiti orang lain sama 
artinya dengan menyakiti diri sendiri 

2. Ahimsa Karma : perbuatan tidak 
menyakiti sesama mahluk hidup 

3. Wasudaiwa Kutumbakam : kita 
semua adalah saudara 
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Sila III : Persatuan Indonesia 

Dalam Rg.Weda X.191.2: Sam gacchadhwam sam 
wadadhwam Sam wo manamsi  janatam Dewa 
bhagam yatha purwe Samjanana upasate. 

Artinya : 

Wahai manusia, berkumpul dan berbicaralah satu 
sama lain, bersatulah dalam pikiran dan 
perbuatan, seperti halnya para Dewa yang selalu 
bersatu sejak jaman dahulu 
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Sila IV : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh 
Hikmat Kebijaksanaan Dalam 
Permusyawaratan Perwakilan 

Dalam Rg.Weda X.191.4 : Samano  mantrah 
samitih samani,Samanam nmmanah saha 
cittamesan 

Artinya : 

Berkumpulah, bermusyawarahlah dan 
berbicara satu dengan yang lain, satukanlah 
pikiranmu 
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Sila V : Keadilan Sosial Bagi 
Seluruh Rakyat Indonesia 

Kitab Bhagawad Gita IX.29 : Samo „ham 
sarvabhutesa, na medewsyo „sti na priyah, ye 
bhajanti tu mam bhaktya, mayite besu ca‟pyaham 

Artinya : Aku tidak pernah pilih kasih dan selalu 
bersikap adil terhadap semua mahluk, bagi-Ku 
tidak ada yang paling Aku benci dan yang paling 
Aku kasihi. Mereka yang berbakti kepada Ku, yang 
selalu memuja Ku, Aku akan selalu bersamanya.  
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Moderasi Beragama dalam 
perspektif Agama Hindu 
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MEMAHAMI MODERASI BERAGAMA 
 

• Moderasi beragama adalah cara memahami dan 
melaksanakan agama secara moderat yaitu tidak ekstrim 
atau berlebihan.  

• Yang dimaksud dengan ekstrim adalah menganggap bahwa 
hanya ada satu tafsir agama yang dianggapnya benar dan 
yang lain dianggapnya salah.  

• Di dalam memahami agama terdapat monotafsir, dan tafsir 
agama yang benar hanyalah tafsir agamanya saja.  

• Dianggapnya bahwa tafsir agama itu adalah agama itu 
sendiri. Orang yang ekstrim menganggap bahwa hanya tafsir 
yang diproduksinya yang benar.  

• Memahami agama hanya dari teks dan tidak mau melihat 
konteksnya.  

 
Oleh Prof. Dr. Nur Syam, Msi 

Guru Besar Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya 

Bahan Presentasi pada Semiloka FKUB di Malang,  24/04/2021 
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Tri Kaya Parisudha 
(3 Prilaku Baik dan Suci) 

Manacika : berpikir yang baik dan benar 

Wacika : berbicara yang baik dan benar 

Kayika : berbuat yang baik dan benar 

 

Terhadap semua umat manusia.  
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Tri Hita Karana  

(3 penyebab kebahagiaan) 

 1. Parahyangan : membina hubungan 
yang harmonis antara manusia dengan 
Hyang Widhi Wasa/ Tuhan YME  

2. Pawongan : Membina hubungan 
harmonis antara manusia dengan 
manusia tanpa membedakan asal usul, 
ras, suku, agama, kebangsaan dll.  

3. Palemahan : Membina hubungan 
harmonis antara manusia dengan alam 
lingkungan 

 

Disampaikan dalam “SEMINAR LINTAS IMAN 
UNUTK BANGSA: Konstribusi Lintas Iman dalam 

memperkokoh ideologi bangsa”. Di Institut 
Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) 
Lamongan, 12 Juni 2021 di ElMusthofa Meeting 

Hall 



Catur Paramitha 
(4 prilaku mulia dalam pelayanan) 

1. Maitri : mengembangkan sifat 
kasih sayang antara sesama 

2. Muditha : berprilaku agar 
membuat orang senang dan 
bersimpati 

3. Karuna : kembangkan sifat 
suka menolong antar sesama 

4. Upeksi : menjaga keselarasan, 
kerukunan dan keseimbangan 
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PANCA SATYA 
(5 macam kesetiaan) 

1. Satya Samaya : setia terhadap janji yang telah 
diucapkan 

2. Satya Hredaya : setia terhadap kata hati, bahwa 
itu sebuah kebenaran 

3. Satya Mitra : setia dalam menjalin persahabatan 

4. Satya Wacana : setia terhadap apa yang kita 
ucapkan 

5. Satya Laksana : setia dan bertanggung jawab 
terhadap apa yang kita kerjakan  
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BHINNEKA TUNGGAL IKA 
(Sinergitas Kehidupan) 

Perbedaan antara Siwaisme dan Budisme di 
Indonesia, dirukunkan oleh Mpu Tantular di 
jaman Majapahit (Th.1380 M) yang tertuang 
dalam Kitab Sutasoma  “Bhineka Tunggal Ika, 
tan hana dharma mangrwa “, artinya : 
Meskipun berbeda-beda  tetap Satu, tidak 
ada kebenaran mendua. 
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Jadi dalam mengembangkan sikap moderasi beragama, 
hendaknya kita selalu berupaya untuk membangun sejumlah 
kesadaran, antara lain:  

 

1. Membangun kesadaran untuk menerima adanya perbedaan 
karena keberagaman ini berimplikasi pada lahirnya 
perbedaan. Semakin heterogen masyarakat, semakin banyak 
perbedaan. Maka perlu pembentukan pemahaman bahwa 
perbedaan merupakan keniscayaan atau waranugraha Ida 
Sang Hyang Widhi Wasa. 

 

2. Membangun rasa saling percaya dengan pemeluk agama 
lain, dengan saling mengunjungi / silaturahmi, saling 
mengenal sebagai salah satu kunci membangun hubungan 
yang sehat antar pemeluk Agama.  
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3. Lebih mengedepankan persamaan dari pada perbedaan dengan 
membangun komunikasi dan kerukunan antar umat beragama, 
serta mengedepankan aspek-aspek persamaannya daripada 
menggali perbedaan. Karena Perbedaan akan selalu ada pada 
setiap aktivitas kehidupan kita sebagai manusia 

 

4. Mensosialisaskan moderasi beragama  yaitu cara beragama yang 
moderat, yang damai, toleransi, santun dengan menghargai adanya 
suatu perbedaan, dengan tetap taat pada Ajaran Agama yang 
diyakini dengan tidak berpikir negatif kepada keyakinan agama lain 

 

5. Dalam dunia digital, saat ini perlu membangun kesadaran umat 
untuk tidak mudah terhasut dengan adanya informasi melalui media 
sosial, dan senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial tanpa 
menjelekkan Ajaran Agama lain sebagai alat provokasi  
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Ws. Liem Liliany Lontoh, SE., M.Ag. 

4 Pilar Kebangsaan dalam 

 Perspektif Konfusianisme 
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APA YANG DIMAKSUD DENGAN 4 PILAR KEBANGSAAN 

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur 
yang harus dipahami seluruh masyarakat.  Menjadi panduan dalam kehidupan 
ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, 
sejahtera dan bermartabat. 
 
Konsep Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terdiri dari Pancasila, 
UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 
 
Empat pilar tersebut tidak dimaksudkan memiliki kedudukan yang sederajat. 
Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya, 
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, kedudukannya berada di atas tiga 
pilar yang lain. 
Setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa empat pilar 
tersebut adalah prinsip moral keIndonesiaan yang memandu tecapainya 
kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Disampaikan dalam “SEMINAR LINTAS 
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1. PANCASILA 

Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu 'panca' 
yang berarti lima dan 'sil'a yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada lima 
pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
 

Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam Burung Garuda. Kelima simbol 
yang terdapat dalam Burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala 
banteng, padi dan kapas. 
 
Adapun Burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut 
terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada 
leher Garuda. 
 
Selain itu terdapat juga semboyan bertuliskan 'Bhinneka Tunggal Ika' pada bagian pita 
yang dicengkeram oleh Garuda. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti 
berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 
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Menurut Ir. Soekarno 
 
Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya 
terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah 
negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. 
 
Menurut Muhammad Yamin 
 
Pancasila berasal dari kata 'panca' yang berarti lima dan 'sila' yang berarti sendi, atas, dasar atau 
peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar 
yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. 
 
Menurut Notonegoro 
 
Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup 
bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai 
pertahanan bangsa dan negara Indonesia. 
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Tujuan Pancasila 
 
 
1. Menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
 
2. Menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. 
 
3. Menjadi bangsa yang menghargai HAM (Hak Asasi Manusia). 
 
4. Menghendaki bangsa yang demokratis. 
 
5. Menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai Tanah Air Indonesia. 
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Makna 5 Simbol Pancasila 
 
1. Arti Lambang Bintang 
 
Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam pancasila berbunyi "Ketuhanan Yang Maha 
Esa". Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan 
oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. 
Latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah 
dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. 
 
2. Arti Rantai Emas 
 
Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan 
beradab". Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling 
mengaitkan. 
Mata rantai berbentuk persegi empat merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai 
lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan 
melambangkan hubungan timbal balik antarumat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. 
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3. Arti Pohon Beringin 
 
Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi "Persatuan Indonesia". Pohon beringin 
dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. 
Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung 
dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan 
bangsa Indonesia. 
Sementara, sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang 
berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di 
bawah lambang Pancasila. 
 
4. Arti Kepala Banteng 
 
Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". 
Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng 
berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. 
Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang 
berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam 
mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. 
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5. Padi dan kapas melambangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia, tanpa 
memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan, 
tak adanya kesenjangan antara warga negara. 
 
Pancasila merupakan cita-cita yang menjadi dasar, pandangan, dan pemahaman pada 
negara. 
 
Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang 
diimplementasikan dalam pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur yang merata material dan spiritual. 
 
Pancasila adalah wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, 
bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, 
tenteram, tertib dan dinamis serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, 
tertib, dan damai. 
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2. UNDANG UNDANG DASAR 1945 
 

  

S 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UUD 1945 merupakan hukum dasar 
yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di 
Indonesia. 
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3. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) 
 

  

S 

”Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.” Pasal yang dirumuskan oleh 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang 
menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda yaitu satu tanah 
air, satu bangsa, satu bahasa yaitu Indonesia. 
 
Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Perubahan tersebut dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat yang salah 
satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik ,ndRnesia sebagai bentuk fnal negara bagi 
bangsa Indonesia. 
 
Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan 
bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. 
 

Indonesia terdari 17.491 pulau  
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4. BHINNEKA TUNGGAL IKA 
 

  
Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara 
Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah 
“Berbeda-beda tetapi tetap satu”. 
 
Diterjemahkan per kata, kata bhinnêka berarti "beraneka ragam" dan terdiri dari kata bhinna dan 
ika, yang digabung. Kata tunggal berarti "satu". Kata ika berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka 
Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun beranekaragam tetapi 
pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk 
menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. 
 
Indonesia terdari 17.491 pulau, 714 Suku dan lebih dari 1.100 bahasa, 6 Agama besar Islam, 
Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu juga ada 7 Kepercayaan  
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4 PILAR KEBANGSAAN MENURUT PERSPEKTIF AGAMA KHONGHUCU   

Hidup manusia adalah Firman Tian dan Firman itu menjadi Watak Sejati manusia dan oleh karenanya manusia 
adalah pengemban Firman Tian yang wajib diamalkan dan dipertanggungjawabkan. 

 
Kehidupan di alam semesta ini tidak terlepas dari SANCAI atau TIAN, DI, REN. 

Hidup manusia tidak terlepas dari pada alam dan lingkungan yang menjadi pendukung kehidupannya, 
karenanya manusia wajib menjaga, merawat dan melestarikan. 

 
Dalam Kitab Tengah Sempurna XIX dijelaskan bahwa Dao / Jalan Suci yang wajib dibina dan digenapi manusia 

dalam hubungan dengan sesama manusia yang disebut Wu Da Dao atau 5 Jalan Suci yang harus ditempuh 
dalam hubungan bermasyarakat. 
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Agar semuanya benar-benar Zhong He / Tengah Tepat dan Harmonis 
maka wajib selalu diingat Jalan Suci yang satu yang menembusi semuanya 
(Zhong Shu) atau Satya dan Kasih Tepa Salira (Shu). “Apa yang diri sendiri 

tidak inginkan janganlah dilakukan kepada orang lain. Sebaliknya diri 
sendiri ingn tegak dan sukses hendaknya juga menyadari agar orang 
lainpun dapat tegak dan sukses dalam kehidupannya dan menghayati 
bahwa Di Empat penjuru Samudera semua manusia adalah saudara” 

 
Bagi umat dan Kelembagaan Khonghucu, NKRI yang berdasarkan 

Pancasila adalah Final dan diyakini sebagai bentuk terbaik bagi bangsa dan 
rakyat Indonesia.  

Umat Khonghucu meyakini Tian, Tuhan YME itu dilihat tiada terlihat, 
didengar tiada terdengar, tetapi tidak ada satu wujudpun yang tanpa Dia. 
Jalan Suci adalah untuk manusia, bila menjauhi manusia, itu bukan Jalan 

Suci. 
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Jika ada keadilan tidak ada persoalan kemiskinan. 
 

Semua nilai-nilai Pancasila merupakan bagian dari praktik-praktik 
berperilaku agar dapat disebut manusia yang luhur budi (Junzi) 
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THANK 

 

YOU 
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