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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberadaan Pancasila tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan dan 

sumbangsih dari Muhammadiyah. Bahkan semejak perumusan Pancasila sampai 

sekarang Muhammadiyah selalu terlibat di dalamnya. Haedar Nashir selaku ketua 

Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Seperti yang di publikasikan 

(Panjismas.com, 2017:1) dalam pernyataan sikapnya terhadap penerapan PERPPU 

Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa: 

“Dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah sejak awal berjuang 

untuk pengintegrasian keislaman dan keindonesiaa. Muhammadiyah 

dan umat Islam merupakan bagian integral dan bangsa dan telah 

berkiprah dalam membangun lndonesia sejak pergerakan kebangkitan 

nasional hingga era kemerdekaan“. 

 

Para elit Muhammadiyah awal-awal kemerdekaan seperti Kahar Muzakkir, 

Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo merupakan beberapa tokoh dari 

Muhammadiyah yang tidak dapat dilupakan jasanya bagi bangsa dan negara 

Indonesia. Terkhusus Ki Bagus Hadikusomo yang merupakan salah satu tokoh 

kunci terlahirnya Pancasila lebih terkhusus terkait dengan sila pertama (Ketuhanan 

yang maha esa) yang menjadi usul dari Ki Bagus Hadikusumo sebagai pengganti 

frase kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya. Bukti historis ini 

tentunya membuktikan bahwa Muhammadiyah tidak tergiur untuk mengganti 

sistem Pancasila di NKRI. (Hidayat, 2016: 1) 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan dalam Muktamar 

Muhammadiyah 47 di Makasar bahwa: 

“Muhammadiyah sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia 

terkhusus organisasi keagamaan yang berlandaskan oleh Islam. 
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Muhammadiyah turut memandang bahwa NKRI adalah Negara 

Pancasila yang sesuai dengan falsafah luhur bangsa Indonesia dan 

sejalan dengan ajaran Islam. Kelima Sila didalam Pancasila secara 

harfiah selaras dengan pandangan dan nilai-nilai yang terkandung 

dalam ajaran islam yang baldatun toyibatun warobun ghofur yang 

berkehidupan maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat”. 

 

Kemudian pada Muktamar Muhammadiyah 1433H di Makasar 

Muhammadiyah mempertegas posisinya dan memposisikan Pancasila sebagai 

negara kesepakatan atau dalam bahasa arabnya Daruh Ahdi yang berarti kedamaian 

antara umat beragama, kedamaian antara umat Islam dan non muslim. Negara 

Pancasila selain dijadikan sebagai negara kesepakatan (Daruh Ahdi) juga harus 

dijadikan sebagai negara kesaksian (Darul Syahadah). Menurut Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah bahwa: 

“Pandangan kebangsaan tersebut sejalan dengan cita-cita Islam tentang 

negara idaman “Baldatun Thayyiabtun Wa Rabbun Ghafur”, yaitu suatu 

negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah. Negara ideal itu 

diberkahi Allah karena penduduknya beriman dan bertaqwa (QS Al-

A’raf: 96), beribadah dan memakmurkannya (QS Adz-Dzariyat: 56; 

Hud: 61), menjalankan fungsi kekhalifahan dan tidak membuat 

kerusakan di dalamnya (QS Al-Baqarah: 11, 30), memiliki relasi 

hubungan dengan Allah (habluminallah) dan dengan sesama 

(habluminannas) yang harmonis (QS Ali Imran: 112), mengembangkan 

pergaulan antarkomponen bangsa dan  kemanusiaan yang setara dan 

berkualitas taqwa (QS Al-Hujarat: 13), serta menjadi bangsa unggulan 

bermartabat khyaira ummah (QS Ali Imran: 110)”. 

 

Pandangan Muhammadiyah tentang Negara Pancsila sebagai Darul Ahdi 

Wasy-Syahadah ini didasarkan dari berbagai matan keputusan Muhammadiyah 

seperti  Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Panduan Hidup 

Islami Warga Muhammadiyah Kepribadian Muhammadiyah, Khitah 

Muhammadiyah, Membangun Visi dan Karakter Bangsa, Konvensi Indonesia 

Berkemajuan, serta Tanwir Muhammadiyah di Bandung pada tahun 2012 dan 

Tanwir Muhammadiyah di Samarinda pada tahun 2014. Pemikiran  tentang Negara 



3 
 

Pancasila itu diharapkan dapat menjadi orientasi dasar berfikir dan pandangan para 

kader Muhammadiyah dalam menjalani tugasnya sebagai masyarakat dalam 

berbangsa dan bernegara yang tentunya tidak keluar dari koridor Islam 

Berkemajuan yang selama ini menjadi sudut pandang keislaman Muhammadiyah. 

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan Islam dalam 

merawat Kebinekaan nampaknya tidak ingin terjerumus dalam salah satu poros 

ektrim, yaitu ekstrim kanan yang diklaim dan dikenal amat tekstual, dianggap anti 

perubahan dan cenderung curiga dengan berbagai produk pemikiran dan gerakan 

yang lahir dari barat. Sementara ekstrim kiri diklaim dan dikenal amat apresiatif 

dengan pemikiran dan gerakan barat. Tidak jarang kutub ini dianggap agen atau 

kaki tangan barat itu sendiri (Nashir. 2010: 46) 

Muhammadiyah juga bukan rumah bagi pemikiran dan gerakan liberal-

sekuler yang mengedepankan kebebasan dan membuang agama dari ruang 

aktivitas. Bagi Muhammadiyah kebebasan memang dijunjung tinggi sebagai hak 

dasar, namun bukan kebebasan tanpa batas. Kebebasan yang dianut 

Muhammadiyah adalah kebebasan terbatas yang mempertimbangkan eksistensi 

pihak lain. Selain itu, pemikiran dan gerakan sekuler amat bertentangan dengan 

Muhammadiyah, karena dapat bermuara pada gaya hidup permisif. Maka kemudian 

Muhammadiyah menempatkan dirinya sebagai pengusung 

Washatiyah/Moderat/Pertengahan yang tidak mencita-citaka model Islam yang 

berpijak kepada kutub ekstim. Sehingga dalam konteks dan model ini 

Muhammadiyah akan dapat lebih mudah merawat Kebinekaan Indonesia. (Nashir, 

2010: 46-47) 
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Mengutip apa yang ditulisan Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah 2015-2020 dalam bukunya yang berjudul Muhammadiyah 

Gerakan Pembaharuan (2010) menjelaskan secara terperinci posisi Muhammadiyah 

yang berbeda dengan kaum tekstualis di satu ujung spektrum dan liberal di ujung 

spektum yang lainnya. Pada konteks tertentu Muhammadiyah sangatlah tekskstual 

dan pada konteks yang lainnya Muhammadiyah sangat terbuka, Pendekatan-

pendekatan yang sering digunakan oleh Muhammadiyah sering tergantung 

konteksnya. 

Pilihan untuk menjadi gerakan wasathiyah bukan sebuah kebetulan, 

melainkan diputuskan secara matang dan terencana. Argumentasi yang digunakan 

Muhammadiyah sebagai gerakan wasithiyah dapat dilihat dalam Alquran, “Wa 

kadzaalika ja’alnaakum ummatan wasathaa…/ Dan demikianlah Kami jadikan 

kamu umat yang pertengahan…” (Q.S. Al-Baqarah/ 2: 143). Ayat tersebut 

mendapatkan penguatan dari sebuah hadis Nabi, “Khairul umuuri ausaathuhaa/ 

Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan.” Ayat dan Hadis ini saling 

menguatkan. Umat Islam ditakdirkan menjadi kaum moderat yang tidak ekstrim. 

Sementara Hadis Nabi tersebut menjelaskan bahwa pilihan pemikiran dan gerakan 

terbaik tentu yang tidak berlebihan. (Qorib, 2015: 1) 

Bentuk negara ideal yang disetujui Muhammadiyah adalah NKRI dengan 

memfungsikan Pancasila sebagai falsafah negara. Muhammadiyah melalui gerakan 

wasathiyah dengan sendirinya berfungsi mengawal keutuhan NKRI. Tidak terlepas 

dari konflik dan pertentangan terkait Pancasila sebagai ideologi serta Kebinekaan 

Indonesia yang sedikit ternodai dengan ektrimisme dari beberapa golongan fanatik 

tertentu. Maka dari itu Muhammadiyah tidaklah ingin terjerumus dalam segala 
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paham ataupun eksistensi organisasi anti Pancasila. Bukan hanya sekedar menolak 

paham yang anti dengan Pancasila saja, Muhammadiyah juga menolak dengan 

tegas paham Komunis. Selain itu Muhammadiyah juga turut serta menolak berbagai 

gerakan sparatise yang ingin mendirikan negara sendiri serta paham-paham yang 

membahayakan bagi NKRI. Pancasila dan Kebinekaan Indonesia baik sejak awal 

perumusannya hingga umur Indonesia yang ke 72 ini selalu berbenturan dengan 

kelompok-kelompok yang mengusung berbagai aliran yang dianggap 

membahayakan Toleransi di Indonesia. 

 Pada awal kemerdekaan ketika Indonesia berhadapan dengan maraknya 

politik aliran yang kemudian membagi Indonesia menjadi beberapa aliran ideology, 

yaitu aliran Islam, Nasionalis, Sosialis dan Komunis. Aliran-aliran ini maka 

kemudian berwujud sebagai Partai Politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) 

Partai yang mewakili Nasionalisme dan dipromotori oleh Soekarno, kemudian 

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) dan Nadhatul Ulama (NU) 

yang berbasiskan Islam, kemudian Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mewakili 

Komunisme serta Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang mewakili paham Sosialisme. 

Semenjak saat itulah awal perdebatan dan benturan antar ideologi mewarnai 

Indonesia. 

Kemudian pada kurun waktu 2017 ini Indonesia juga diwarnai dengan 

gerakan-gerakan keagamaan seperti Aksi Bela Islam, aksi ini meliputi tiga 

rangkaian penting dalam sejarah gerakan Islam di Indonesia. Rangkaian tersebut 

antara lain terjadi pada tahap I (14 Oktober), tahap II (4 November) dan tahap III 

(2 Desember) sebagai puncak wacana Aksi Bela Islam yang menguras perhatian 

masyarakat baik dari level nasional maupun internasional. Hal ini menandai 
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peristiwa sosial, politis, dan simbolis di negara Indonesia. Tidak bisa dinafikkan 

bahwa Aksi Bela Islam tidak terlepas dari respon atas ucapan Gubernur Jakarta pada 

27 September di Pulau Pramuka ketika melaksanakan kampanye Calon Gubernur 

Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok yang menukil salah satu 

ayat Al-Quran surat Al Maidah ayat 51 yang kemudian  dianggap menistakan 

Agama Islam dan berujung dengan dipenjaranya Ahok. 

Dalam satu sisi Aksi Bela Islam yang tadinya di gulirkan demi 

memeperkarakan Ahok nampaknya menimbulkan ambigusitas, dalam satu sisi 

gerakan ini menjadi kewajaran dan keharusan yang harus dilakukan oleh Umat 

Islam apabila agamanya dinistakan sedangkan disisilain beberapa kelompok 

tertentunya memunculkan isu Intoleransi, Radikalisme dan tak hayal ada yang 

menyebut Deislamisasi sehingga memperpanjang masalahnya dan di sisi lainya 

Aksi Bela Islam ini dinilai oleh beberapa aktivis Islam mulai bergeser kepada 

gerakan politis (Wildan, 2016: 23).  

Terlebih lagi menurut Pradana Boy Y.T,F seperti yang dipublikasikan 

dalam Majalah Suara Muhammadiyah edisi 21, November 2017 bahwa: 

“sifat masyarakat Indonesia yang kini dihadapkan dalam era globalisasi 

yang kemudian mengakibatkan kepekaran masyarakat yang mati dan 

serta semua orang merasa mimiliki kemampuan yang sama pada 

persoalan persoalan fundamental dan sensitif yang tengah berlangsung 

di dalam masyarakat, hal demikin terjadi karena mudahnya orang-orang 

turut serta berkomentar melalui berbagai Platform Social Media yang 

tidak melalui saringan, komentar-komentar yang tidak tersaring tersebut 

kemudian menyebar luas dan menjadi liar, yang menjadi berbahaya 

adalah ketika komentar-komentar yang tidak membangun tersebut 

bergerak massif maka akan dapat menggiring kepada tirani mayoritas 

dalam menentukan kebenaran. Persoalan kebenaran atas berbagai isu 

kontroversial dan fundamental tidak lagi ditentukan oleh hakikat dari 

persoalan itu melainkan oleh sejumlah mayoritas pemproduksi wacana. 

Hakikat ini biasa terjadi dalam koridor sosial dan agama tidak 

terkecuali dalam ideologi dan pemikiran keagamaan.”  
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Tentunya dengan adanya kepekaran berfikir masyarakat yang diakibatkan 

karena produksi wacana yang digerkan secara masif dan tidak terkontol dengan 

baik. Maka kemudian konsekuensinya adalah tersebarnya berita hoax secara masif 

dan masyarakatpun akan kebingungan dalam mentabayuni berita-berita yang 

tersebar terutama dalam berbagai platform sosial media. Menjadi berbahaya ketika 

ada satu pihak yang mencoba mendoktrin masyarakat dengan bisikan yang 

berbahaya terlebih lagi dengan doktrinasi yang berbau idologi yang akan 

mengantikan Pancasila sebagai ideology Bangsa Indonesia. 

Menanggapi kejadian-kejadian yang mengancam NKRI dari zaman awal 

kemerdekaan hingga umur Indonesia yang ke 72 tahun ini dan kemunculan 

beberapa organisasi masyarakat salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia yang 

di isukan hendak mengganti sistem negara Pancasila Indonesia dengan sistem 

Khilafah, nampaknya pemerintahan era Presiden Jokowi tidak ingin memberikan 

peluang kepada organisasi-organisasi yang dikatakan oleh pemerintah sebagai 

organisasi yang membahayakan maka kemudian pemerintah merevisi Undang-

undang  Ormas  No  17  Tahun  2013 untuk mengganjal gerakan dari organisasi-

organisasi kemasyarakatan yang dianggap mengancam NKRI. Namun nampaknya 

Undang-Undang ini sedikit menciderai Demokrasi Indonesia karena hanya 

diputuskan secara sepihak sehingga berakibat kepada dicabutnya badan hukum 

milik Hizbut Tahrir Indonesia. 

Muhammadiyah menganggap bahwa PERPPU tersebut telah masuk ke 

ranah politik di DPR RI maka kemudian merilis pernyataan sikap Muhammadiyah 

tentang PERPPU Ormas tersebut yang mendesak DRP RI untuk mengambil 

keputusan politik sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya yang didasarkan pada 
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kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas serta mendukung tegaknya sistem 

pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. Muhammadiyah memandang bahwa tindakan pembekuan Ormas 

semestinya dijalankan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum dan bukan 

karena asas kekuasaan sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 4 UUD 1945 

serta 28E Ayat 3 UUD 1945 yaitu spirit konstitusi. Tindakan Muhammadiyah 

tersebut sudah tepat karena dalam satu sisi Muhammadiyah sebagai kekuatan 

nasional yang harus mengkoreksi dan bertindak tegas ketika pemerintah mengambil 

keputusan terutama keputusan dengan unsur politis yang tentunya merugikan 

masyarakat sedangkan dalam satu sisi terus ikut serta menjaga kedaulatan NKRI 

dari ancaman yang dapat membahayakannya. 

Pilihan Muhammadiyah untuk menjadi gerakan wasathiyah dan 

Pandangannya terhadap Negara Pancasila amat dibutuhkan ditengah kekerasan dan 

tarik menarik kepentingan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Seperti 

ditegaskan Angel Rabasa dalam buku, “Building Moderate Muslim Networks (2007 

)”, bahwa berbagai elemen umat Islam, dalam konteks ini adalah Muhammadiyah, 

menjadi pengawal apa yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat dunia, yaitu: 

demokratisasi, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, menjunjung tinggi 

berbagai bentuk keragaman, penegakan hukum secara tak pandang bulu, melawan 

terorisme global dan pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan, 

memberantas radikalisme. Pengawalan itu memang menjadi misi Muhammadiyah 

demi terwujudnya tatanan kehidupan dunia yang diharapkan. Inilah sesungguhnya 

substansi dari Jihad Muhammadiyah. 
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Dengan adanya sikap moderat dari Muhammadiyah dan pandangan 

Muhammadiyah terhadap Negara Pancasila ini diharapakn akan mampu membawa 

aroma kedamaian dan ketenangan bagi bangsa Indonesia, terkhusus 

Muhammadiyah dengan banyaknya pengikut dan kader yang tersebar di Indonesia 

dapat menyemaikan nilai-nilai yang terkandung di dalam pandangan 

Muhammadiyah terhadap Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi-Wasy Syahadah, 

sehingga tidak perlu lagi ada isu makar di Republik Indonesia. Inilah Jihad 

Kebangsaan Muhammadiyah. 

Ada dua alasan mengapa tema dalam penelitian ini sanagat penting untuk 

dikaji. Pertama, merespon banyakanya isu-isu terancamnya Kebinekaan dan 

toleransi umat beragama yang di sebebkan oleh beberapak golongan ekstrimis yang 

kemudian mengancam tegaknya Pancasila sebagai satu satunya landasan Ideologi 

bangsa Indonesia, tidak bisa dinafikkan bahwa Pancasila selalu dihadapkan dengan 

ideologi-ideologi yang dianggap lebih baik untuk tonggak bernegara di Indonesia, 

Syariat Islam, Komunisme, Sekulerisme dan berbagai ideologi lainnya yang nyata-

nyata berada di tengah Bangsa Indonesia yang siap kapan saja menggantikan 

Pancasila apabila para masyarakat tidak lagi peduli dengan isu-isu makar, 

terorisme, radikalisme, liberalisme dan lain sabagainya yang faktanya memang ada 

di Indonesia. 

Kedua. Berbicara tentang pancasila dikalangan masyarakat umum atau 

partai politik sudah menjadi hal yang biasadan juga telah banyak dikaji oleh 

berbagai peneliti. Sedangkan penelitian tentang sikap terhadap pancasila, 

kebhinekaan dan toleransi dalam konteks civil society (Muhammadiyah) Sejauh ini 

belum terlalu banyak. Pada kenyataannya, sikap politik muhammadiyah tidaklah 
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tunggal, melainkan Plural. Gerakan muhammadiyah yang befcorak modern, 

dinamis, dan progresif tidak selamanya berlaku normatif bahwa aktivitasnya 

pastilah rasional. Sistem kepemimpinan kolektiv kolegial kerapkali menunjukkan 

tidak adanya satu komando sangat mempengaruhi variasi sikap politik para elit 

Muhammadiyah, misalkan saja kelahiran PAN dan PMB yang muncul perdebatan 

dikalangan publik mengenai hubungannya dengan Muhammadiyah. begitu juga 

sikap warga Muhammadiyah terhadap piagam jakarta dan terorisme yang terlihat 

variatif. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila? 

2. Bagaimana Muhammadiyah merespon dinamika Kebinekaan di Indonesia 

Paska Muktammar Muhammadiyah 2015? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

C.1. Tujuan 

Adapaun penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila 

2. Mengetahui pandangan Muhammadiyah dalam Merespon dinamika 

Kebinekaa di Indonesia pasca muktamar 2015. 

C.2. Manfaat 

Manfaat Penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, manfaat akademis dan manfaat 

praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan 

kajian Pancasila dalam wawasan keilmuan sehingga dapat memberikan 

dampak terhadap kajian seputar Pancasila yang lebih luas lagi.  

b. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretik bagi kajian 

ideologi, dan dapat digunakan sebagai referensi dalam upaya menjelaskan 

berbagai persoalan di seputar isu Pancasila. 

c. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian sejenis di masa 

mendatang yang akan dilakukan oleh peneliti-peneliti lain.  

 

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan melahirkan sebuah model atau 

pola pemahaman baru mengenai Pancasila yang dapat dijadikan pijakan dalam 

merumuskan kebijakan. 

b. Melalui Konsep dan pandangan Muhammadiyah ini diharapkan mampu 

Memberikan penglihatan bahwa Pancasila merupakan pilar penting bagi 

bangsa Indonesia sebagai pemersatu suku ras dan agama di Indonesia. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian mengenai Pancasila dari berbagai aspeknya telah dilakukan oleh 

beberapa ahli. Pancasila telah menjadi objek kajian penting yang tidak hanya dikaji 

dikalangan akademisi, tetapi juga praktisi dan kalangan masyarakat umum. Sejak 

awal posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditempatkan pada 

posisi puncak yang dijadikan sumber inspirasi dalam berbangsa dan bernegara. 

Disamping itu, kajian tentang radikalisme, ektrimisme dan Kebinekaan telah 
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kerapkali dilakukan untuk menjaga sikap saling toleransi dan menjaga Kebinekaan 

Indonesia tetap utuh sehingga menjadikan negara aman damai dan tentram seperti 

apa yang dicita-citakan Muhammadiyah dalam keyakinanya tentang Negara 

Pancasila sebagai darul ahdi Wasy Syahadah atau negara yang tentram dan 

makmur. 

 Ahmad Syafii Maarif (2006) Dalam karyanya yang berjudul Islam dan 

Pancasila Sebagai Dasar Negara. Buku ini berasal dari desertasi P.hd Syafi’i 

Ma’arif di Universitas Chicago. Dalam buku ini, Syafi’i Ma’arif mencoba untuk 

menggagas secara reflektif kegelisahan umat dalam melihat Bangsa Indonesia 

khususnya ummat Islam yang menurutnya: 

“Umat Islam merupakan golongan mayoritas dalam negara ini namun 

jauh tertinggal kualitasnya. Kita masih bisa melihat banyaknya gerakan 

ekstrim yang mencoba mempersoalkan Islam sebagai ideologi negara 

dengan sebuah paksaan. Islam dipaksa untuk mengikuti tafsirannya 

dalam suatu ayat dan di implementasikan dengan cara-cara yang tidak 

terpuji. 

 

 Begitulah Syafii Maarif mengatakannya. Negara Indonesia belum berhasil 

mewujudkan janji-janji kemerdekaan yang pernah diucapkan oleh para pemimpin 

sejak puluhan tahun yang lalu. Buku ini mewakili dengan baik Neomodernisme 

Islam. Dalam buku ini dibahas secara rinci perihal dasar negara Indonesia melalui 

dialog yang sangat panjang. Bahkan pertentangan-pertentangan mengenai 

pemaknaan Pancasila dari berbagai golongan (Ideologi politik) yang kemudian 

bermuara pada perdebatan. Sebagai negara baru, yang lahir secara absah pada 1945, 

Indonesia memang mengalami kemelut yang tidak sedikit. Bukan hanya kerasnya 

para pendiri bangsa memikirkan masa depan bangsa Indonesia tapi pantang 

menyerahnya para pejuang yang secara fisik melawan kolonialisme dan penjajahan 

di Indonesia. 
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Hal itu yang kemudian kemudian membuat para pendiri bangsa ini, 

Sukarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, Kahar Muzakir yang juga 

menjadi kader Muhammadiyah dan lainya memikirkan konsep dasar negara yang 

akan menjadi fondasi bangsa Indonesia. Indonesia dibangun atas dasar pemikiran 

atau pandangan dari tiga kelompok, yakni kaum sekuler yang kemudian menyebut 

dirinya Nasionalis, kaum Marxis yang kemudian dikenal dengan Komunis, dan 

kelompok Islamis atau agamis. 

Pancasila sangat ideal dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk ini. 

Meskipun hal itu tidak lantas menghentikan para masyarakatnya untuk berkhianat 

terhadap Pancasila itu sendiri. Maka benar, seperti yang dikatana oleh Syafii Maarfi 

dalam buku ini bahwa:  

“Mulai dari catatan sejarah tentang sistem negara Islam, yang pada 

nyatanya berakhir dalam kepemimpinan politik dinasti. Dan herannya, 

hingga saat ini masih ada saja yang menggaungkan negara Islam, 

padahal konsep negara tidak secara eksplisit dijelaskan secara syariat 

Islam. Tapi rasanya menjadi teramat kaku ketika Islam kemudian 

menjadi sistem pemerintahan, yang mungkin sudah terbukti pada zaman 

Rasulullah.” 

 

Itulah setidaknya bisa kita pahami. Bahwa kemudian apabila Islam 

dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, bukan tidak mungkin, sistem 

pemerintahan akan sangat diskriminastif terhadap kelompok di luar Islam. Apabila 

kita melihat Pancasila, yang dapat dikatakan sebagai maujud dari satu kesatuan 

terhadap nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka pantaslah kita menerimanya. 

Dalam hal ini, pandangan Hatta tentang Pancasila kemudian lebih bisa diterima 

dalam proses dialektika bangsa. Bahwa sila pertama dalam Pancasila adalah 

pancaran dari nilai tauhid dan menjadi penghubung sila-sila berikutnya. Berbeda 

dengan pandangan Sukarno tentang perasan Pancasila menjadi ekasila (Gotong-
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royong) yg dinilai (oleh kaum Islamis pada waktu itu) telah meniadakan sila 

Ketuhanan (tauhid) sebagai spiritnya. 

Dari semua sila, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi jiwa/spirit 

bagi sila-sila yang ada di dalamnya. Selain secara logika itu bisa diterima oleh 

semua golongan, ras, dan agama, Pancasila juga bisa diterima oleh kelompok-

kelompok yang berpandangan secara politis. Meski begitu, jika kita melihat kondisi 

memilukan hari ini, tentunya nilai-nilai Pancasila itu seolah hanya menjadi catatan 

sejarah yang dielu-elukan dalam sejarah kelahiran bangsa. Padahal seyogianya kita 

mampu merefleksi setiap nilai dan spirit yang terkandung di dalamnya. Misalnya 

saja, yang selalu menjadi kritik-reflektif Syafi’i Ma’arif terhadap kondisi bangsa 

hari ini, bahwa sila kelima selalu dikesampingkan, bahkan dikhianati dalam 

perbuatan. 

Yudi Latif (2011) Dalam karyanya yang berjudul Negara Paripurna: 

Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, ia mengupas mengenai sejarah, 

rasionalitas, dan aktualitas setiap butir Pancasila sehingga menjadi dasar konstitusi 

negara. 

“Dengan mengaktualisasikan butir-butir Pancasila yang 

mengedepankan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 

permusyawaratan, dan keadilan berarti Indonesia telah memberikan 

landasan moralitas dan haluan kebangsaan yang kokoh untuk 

menentukan arah bangsa Indonesia selanjutnya.” 

 

Artinya, visi kebangsaan sangat jelas dan visioner dengan mengacu pada 

bagaimana mengamalkan Pancasila yang sangat kaya terhadap nilai-nilai luhur 

yang juga sangat sesuai dengan tuntutan zaman. Melalui karya ini, Latif bermaksud 

melakukan rekonstruksi alam pemikiran terhadap Pancasila seputar isu sejarah, 

rasionalitas, dan aktualisasinya. Dengan demikian, dengan meyakini, memahami, 
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dan mengamalkan dengan teguh dan konsisten, maka bangsa Indonesia dapat 

mendekati perwujudan Negara Paripurna. 

Uraian di atas memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai 

Pancasila. Terdapat tiga kecendrungan dalam mengkaji Pancasila menurut diskusi 

para ahli tersebut. Pertama, melihat relevansi Pancasila khususnya di era 

Reformasi. Pancasila dalam diskusi ini dilihat secara cermat mengenai apakah ia 

masih relevan atau justru sebaliknya. Pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila 

merupakan salah satu indikator untuk  menjawab persoalan tersebut. Kedua, 

Pancasila dilihat sebagai budaya. Artinya, Pancasila merupakan jati diri yang harus 

melebur dalam diri dan kelompok. Terkait dengan hal ini, Irwan Abdullah 

menawarkan tiga proses (eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi) terhadap 

pembudayaan Pancasila. Ketiga, melihat Pancasila dari aspek fungsi sehingga ia 

membutuhkan upaya revitalisasi agar tetap menjadi falsafah hidup bangsa 

Indonesia. Ketiga kecenderungan tersebut membuktikan bahwa Pancasila hingga 

saat ini masih sangat dibutuhkan khususnya dalam pengamalannya dalam 

kehidupan yang lebih mikro (bermasyarakat) dan pada tataran yang lebih makro 

(berbangsa dan bernegara). 

Keempat, melihat Pancasila dari proses sejarah hingga aktualisasi dan 

berujung pada dijadikannya sebagai dasar konstitusi negara yang memungkinkan 

arah pembangunan bangsa tergambar dengan jelas dan visioner. Diskusi tersebut 

juga memperlihatkan bahwa Pancasila dalam sejarahnya selalu ramai dibicarakan 

karena memang sangat terkait dengan posisinya sebagai sumber (hukum), dasar 

ideologi dan falsafah hidup bangsa. Hanya saja, diskusi-diskusi tersebut tidak 
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banyak menyentuh salah satu persoalan mengenai keberadaan Pancasila, yaitu 

keberlangsungan atau masa depannya. 

Dengan demikian, studi ini hendak membangun kembali pemikiran dan 

sikap tentang bagaimana Pancasila dipahami dan diamalkan ke depan, sehingga ia 

tetap diposisikan sebagai sumber rujukan utama dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara sesuai amanat para pendiri bangsa. Menurut Yudi lathif 

bahwa: 

“Proses lebih lanjut dari upaya seperti itu adalah memberikan 

kontribusi bagi upaya meningkatkan produksi wacana Pancasila, tidak 

saja dalam kehidupan sosial politik, tetapi juga dalam kajian akademik. 

Pertimbangan lain adalah bahwa Pancasila saat ini pun banyak 

mendapat penolakan yang sangat berpotensi menjadi ancaman terhadap 

keberlangsungannya di masa mendatang”. 

 

 Oleh karena itu, studi akan difokuskan pada mengapa  penolakan terhadap 

Pancasila terjadi khususnya pada era Reformasi termasuk juga factor yang 

mendasari adanya penolakan tersebut yang juga berdampak pada bagaimana 

perkembangan Pancasila ke depan. 

Haedar Nashir (2010) dalam bukunya yang berjudul Muhammadiyah 

Gerakan Pembaharuan, ia mencoba mengupas tentang Muhammadiyah sebagai 

gerakan pembaharuan. Fokus kajian dalam buku ini ditekankan kepada konteks 

kelahiran, gagasan dasar, spirit organisasi, amal usaha, implikasi dan berbagai 

aspek yang terkait dengan keberadaan atau esensi Muhammadiyah sebagai gerakan 

pembaharuan Islam. 

Dalam karya Haedar Nashir ini dijelaskan secara rinci tentang teologi, 

ideologi, hingga model aksi gerakan Muhammadiyah yang berwatak pembaharuan, 

yang bermuara kepada modernisme atau reformisme Islam. Pembaharuan 
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pembaharuan ini menurut Nashir diwujudkan dengan mendobrak kebekuan berfikir 

umat dan membangun pemahaman Islam yang berkemajuan. 

David Efendi (2014) dalam bukunya yang berjudul “Politik Elit 

Muhammadiyah: Studi Tentang Fregmentasi Elit Muhammadiyah” buku yang 

berasal dari Tesis S2 di Universitas Gadjah Mada ini mencoba melihat bagaimana 

sikap elit muhammadiyah yang ternyata tidak seragam dalam merespon dinamika 

politik yang kemudian mempertegas perpecahan ditubuh elit Muhammadiyah yang 

terbagi menjadi dua kubu antara non-politis dan kubu politis, kelompok struktural 

dan kultural yang kemudian menjelma dalam konteks islam politik dan islam 

kultural. 

David meneliti secara mendalam bagaimana implikasi terhadap dinamika 

internal organisasi dan eksternal politik Indonesia dalam panggung politik di negeri 

ini, khususnya dalam pentas pemilu 2009. Kegagalan politik tahun 2004 tidaklah 

menjadikan elit Muhammadiyah trauma untuk melakukan manufer dalam pemilu 

2009, meskipun  kemudian muncul kubu non politik praktis yang menguat pasca 

kekalahan Muhammad Amin Rais. 

Menurut David Efendi kelompok elitis Muhammadiyah dapat dibedakan 

menjadi beberapa varian, diantaranya adalah. Kelompok fundamentalis politik atau 

disebut juga ‘Pragmatisme Politik’ kelompok ini sangat ideologis dengan 

keyakinan bahwa perjuangan Islam harulah lewat negara. Kelompok kedua adalah 

moderat pasif, kubu ini sering mengatakan di tempat umum bahwa Muhammadiyah 

adalah “Umatan Wasathan” umat pertengahan yang tidak menghendaki perpecahan 

atau pertengkaran. Pemikiran mereka bahwa urusan Islam dan dakwah jauh lebih 

penting daripada urusan politik, mereka juga berfikiran bahwa politik itu memecah 
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sedangkan dakwah itu merangkul. Varian ketiga adalah moderat aktif, yang 

membedakan dengan moderat pasif kelompok ini aktif mencari, mengumpulkan 

berita dan menganalisanya sebagai bahan untuk menentukan pilihan politik dan 

para pengikutnya. 

Keempat, kubu khitois, kelompok ini cenderung fleksibel tetapi punya basis 

argumen, perspektif dan prinsip. Apapun yang dikatakan oleh organisasi mereka 

akan tunduk sepenuhnya, artinya mereka selalu mengunakan khitoh sebagai 

landasan berfikir ketika membahas urusan politik. Dalam urusan politik mereka 

cenderung mejaga jarak agar tidak terjebak dalam “Lumpur Politik” yang dianggap 

penuh intrik. Kelompok ini berfikir bahwa berdakwah lewat Muhammadiyah juga 

sama mulianya dengan berjuang di arena politik. 

Slamet Sutrisno (2006) dalam karyanya Filsafat dan Ideologi Pancasila 

menitik beratkan pembahasannya pada relevansi Pancasila kususnya setelah 

memasuki era Reformasi. Menurutnya, setelah memasuki era tersebut muncul 

beberapa aspirasi yang mempertanyakan keberadaan Pancasila, dalam hal ini 

kesesuaiannya dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai dasar filsafat dan 

ideologi bangsa Indonesia. Artinya, ia menduduki posisi yang sangat fundamental 

sehingga menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat. 

Dalam karya ini juga ditemukan berbagai tema yang dibahas secara rinci 

mengenai hubungan-hubungan Pancasila dengan konteks perubahan saat ini seperti 

hubungannya dengan globalisasi dan eksistensi budaya tradisi dalam kaitannya 

dengan keberadaan Pancasila. Jadi, karya ini menekankan kajian pada dekonstruksi 
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Pancasila di era Reformasi dan globalisasi yang telah menjadi bagian dari 

kehidupan dan sejarah bangsa Indonesia saat ini. Akan tetapi kupasan dan 

pembahasan buku tersebut kurang menggunakan perspektif kritis, sehingga relatif 

mudah masuk dalam diskusi yang lebih esensialistik. Nilai-nilai Pancasila dianggap 

tetap, baku, dan mapan, sehingga sering muncul kata-kata pelestarian nilai-nilai 

Pancasila. Lebih dari itu setiap kali membahas adanya kondisi buruk yang terjadi 

kehidupan sosial-politik, argumennya senantiasa menyalahkan orangnya yang 

menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. 

 

 

E. Kerangka Teoritik 

E.2. Konsep Pancasila 

Tinjauan tentang Pancasila dalam pertumbuhan dan perkembangan 

kebangsaan Indonesia, dinamika rumusan kepentingan hidup bersama di wilayah 

nusantara diuji dan didewasakan sejak dimulainya sejarah kebangsaan Indonesia. 

Pendewasaan kebangsaan Indonesia memuncak ketika mulai di jajah dan di 

handapkan pada perbedaan kepentingan ideology (awal abad XIX) antara 

Liberalisme, Nasionalisme, Islamisme, Sosial-Indonesia, dan Komunisme, yang di 

akhiri secara yuridis ketetanegaraan tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan 

ditetapkanya Pancasila oleh PPKI sebadai dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara 

Indonesia. Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif indonesia secara yuridis-
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konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga 

masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali. Rumusan Pancasila secara 

imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling 

mengandaikan dan saling mengunci. 

Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakan 

dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham 

perseorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan 

beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan 

konsesnus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hubungan 

dengan hal itu, Nicolaus Driyarkara mengatakan:  “kita yakin bahwa pancasila 

mempunyai dasar yang sebaik-baiknya bagi Negra kita”. Selanjutnya, Nicolaus 

mengatakan “demikianlah juga halnya dengan Pancasila, kita yakin bahwa pusaka 

itu merupakan kebenaran fundamental yang kaya raya”  

 

Rumusan Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana pembukaan tersebut sebagai 

hukum tertinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif, maka Pancasila 

sebagai dasar Negara Indonesia bersifat final dan mengikat bagi seluruh 

penyelenggara negara dan seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangan 

selanjutnya, Pancasila dalam tataran penerapannya dalam kehidupan 

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan masih kerap diuji. ujian ini 

berlangsung sejak ditetapkannya hingga era reformasi sekarang ini. 

Dengan berbagai pengalaman yang di hadapi selama ini, penerapan 

Pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan kemasysrakatan, kebangsaan, 
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dan kenegaraan mengingat pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan visi 

kebangsaan Indonesia yang di pandang sebagai sumber demokrasi yang baik di 

masa depan dan yang lahir dari sejarah kebangsaan Indonesia. Notonagoro  (1967: 

121) mengatakan: 

“Lima unsur yang terdapat pada pancasila bukanlah hal yang baru pada 

pembentukan Negara Indonesia, tetapi sebelumnya dan selama-lamanya 

telah dimiliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia yang nyata ada dan 

hidup dalam jiwa masyarakat .Soekarno melukiskan urgensi Pancasila 

bagi bangsa Indonesia secar ringkas namun meyakinkan“ 

 

Pancasila adalah satu weltanschauung, satu dasar falsafah, pancasila adalah 

satu alat mempersatu bangsa yang juga pada hakekatnya satu alat mempersatu 

dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh 

tahun seperti Imperealisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan 

Imperealisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan suatu bangsa yang 

membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada bangsa yang perjuanganya sama, tiap-

tiap bangsa mempunyai cara berjuangnya sendiri, mempunyai karakteristik sendiri, 

oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian 

sendiri,  kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam wataknya, dan lain-

lain sebagainya. (Notonagoro, 1967: 122) 

Pengertian Pancasila sebagai suatu sistem Pancasila yang terdiri atas lima 

sila, pada hakekatnya merupakan sebuah sistem filsafah. yang di maksud dengan 

sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling 

bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan keseluruhan merupakan satu kesatuan 

yang utuh. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila, setiap 

sila pada hakekatnya merupakan asas tersendiri, fungsi sendiri-sendiri dan tujuan 

tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Sila-
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sila pancasila yang merupakan sistem filsafah pada hakekatnya merupakan satu 

kesatuan organik. 

Antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling mengkualifikasi sila 

yang satu senantiasa dikualifikasikan oleh sila-sila lainya, maka pada hakekatnya 

pancasila merupakan sistem dalam pengertian bahwa bagian-bagian sila-silanya 

saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang 

menyeluruh. Kenyataan Pancasila yang demikian disebut sebagai kenyataan yang 

objektif, yaitu bahwa kenyataan itu ada pada pancasila itu sendiri terlepas dari suatu 

yang lain atau terlepas dari pengetahuan orang kenyataan objektif yang ada dan 

terlekat pada pancasila, sehingga pancasila sebagai suatu sistem bersifat khas dan 

berbeda dengan sistem-sistem falsafah yang lain. hal ini secara ilmiah disebut 

sebagai filsafah secara objektif (Notonegoro, 1975: 14) 

 

1. Dasar Ontologis Sila-sila Pancasila 

Dasar Ontologis Pancasila pada hakekatnya adalah manusia yang memiliki 

hakekat mutlak monopluralis, hakekat dasar ini juga disebut sebagai dasar 

antropologis. Subjek pendukung pokok-pokok Pancasila adalah manusia, hal ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut Bahwa yang berketuhannan yang maha esa, yang 

berkemanusian yang adil dan berdab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang 

dipimpin 16 oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 

serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia adalah manusia 

(Notonegoro 1975: 23). 

 Demikian juga jikalau kita pahami dari segi filsafat negara bahwa pancasila 

sebagai dasar filsafat negara, adapun pendukung pokok negara adalah rakyat, dan 
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unsur rakyat adalah manusia itu sendiri, sehingga tepatlah jika dalam filsafat 

pancasila bahwa hakekat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia. 

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara antologis memiliki 

hal-hal mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani, 

sifat kondrat manusia adalah sebagai mahluk individu dan mahluk sosial, serta 

kedudukan kodrat manusia sebagai pribadi berdiri sendiri dan sebagai mahluk tuhan 

yang maha esa. oleh karena itu kedudukan kodrat manusia sebagai pribadi berdiri 

sendiri dan sebagai mahluk tuhan inilah maka secara hirarkis sila pertama 

Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila pancasila 

lainya (Notonegoro 1975: 53) 

 

2. Dasar Epistimologis sila-sila Pancasila 

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakekatnya juga merupakan 

suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari pancasila merupakan 

pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam 

semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta 

sebagai dasar manusia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup dan 

kehidupan. Pancasila dalam pengertian yang demikian ini telah menjadi suatu 

sistem cita-cita atau keyakinan keyakinan yang telah menyangkut praktis karena 

dijadikan landasan hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam berbagai 

bidang kehidupan masyarakat. Hal ini berarti filsafat telah menjelma menjadi 

ideologi (Abdul Gani. 1998: 98).  

Sebagai suatu ideologi maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat 

menarik loyalitas dari pendukungnya yang pertama adalah Logos yaitu rasionalitas 
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atau penalaran, Pathos yaitu penghayatanya dan ethos yaitu kesusilaannya 

(Wibisono, 1996:3). Sebagai suatu sitem filsafat atau ideologi maka Pancasila harus 

memiliki unsur rasional terutama dalam kedudukannya sebgai suatu sistem 

pengetahuan. Terdapat tiga persoalan dalam etimalogi diantaranya, tentang sumber 

pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan watak 

pengetahuan manusia (Titus. 1984:3). 

 Berikutnya tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan 

sebagai suatu sistem pengetahuan Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal 

logis baik dalam arti susunan Pancasila maupun isi arti sila-sila Pancasila. Susunan 

kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal. 

 

3. Dasar Aksiologis Sila-sila Pancasila 

Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan 

dasar aksiologis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada 

hakekatnya juga merupakan satu kesatuan, pada hakekatnya segala sesuatu itu 

bernilai,  hanya nilai apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut 

dengan manusia. Banyak pandangan tentang nilai terutama dalam menggolongkan 

nilai dan penggolongan tersebut beraneka ragam tergantung pada sudut 

paandangnya masing-masing. Misalnya kalangan Materialis memandang bahwa 

hakekat nilai yang tertinggi adalah nilai material, kalangan hedonis, berpandangan 

nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan, namun dari berbagai macam 

pandangan tentang nilai kita dapat kelompokan menjadi dua macam sudut pandang, 

yaitu: bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai, 

yaitu manusia. Hal ini bersifat subjektif, namun juga terdapat pandangan bahwa 
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pada hakekatnya sesuatu itu memang ada pada dirinya sendiri, memang bernilai hal 

ini merupakan pandangan dari faham objektifisme. 

Max Scheler mengemukakan bahwa pada hakekatnya nilai itu berjenjang, 

jadi tidak sama tingginya dan tidak sama luhurnya. Notonagoro merinci nilai 

disamping pertingnya juga berdasarkan jenisnya, ada yang bersifat material dan non 

material. Nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai 

kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-

nilai pancasila tergolong nilai kerohanian yang juga mengandung nilai-nilai lain 

yang lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, nilai fital, nilai kebenaran, nilai 

keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral maupun nilai kesucian yang 

secara keseluruhan bersifat sistematik-hirarkis, diamana sila pertama sebagai 

basisnya dengan sila kelima sebagai tujuannya (Darmo Diharjo, 1978: 78) 

 

F.3. Konsep Kebinekaan 

Semboyan Bineka Tunggal Ika yang tertulis di dalam pita berwarna dasar 

putih yang dicengkam oleh cakar Elang Garuda Pancasila adalah semboyan yang 

berasal bahasa Jawa Kuno. Frase ini sangat dalam maknanya, karena 

menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, walaupun keluar 

memperlihatkan perbedaan atau keragaman. Menurut (Lestari, 2016): 

“Bhineka Tunggal Ika yang kita kenal sebagai semboyan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah cita-cita dari 

para pembangun bangsa ini. Sempalan kata-kata yang dikarang oleh 

Mpu Tantular ini seakan-akan sudah menjadi suatu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan dari Republik ini. Hal ini terjadi karena semboyan 

Bhineka Tunggal Ika sudah menjadi 4 pilar kehidupan berbangsa dan 

bernegara.” 
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 Empat pilar ini terdiri dari Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.1 Bait yang dijadikan semboyan resmi Negara 

Indonesia ini sangat panjang, yaitu Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma 

Mangrwa. Semboyan Bhineka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada 

masa Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardhana. Perumusan semboyan 

Bhineka Tunggal Ika ini dilakukan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. 

Perumusan semboyan ini pada dasarnya merupakan pernyataan kreatif 

dalam usaha mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Dalam kata 

utuhnya semboyan Bhineka Tunggal Ika Kutipan tersebut berasal dari pupuh2 139, 

bait 5, kekawin Sutasoma yang lengkapnya, seperti yang dikutip oleh (Lestari,  

2016) dalam karyanya yang berjudul Bhinnekha Tunggal Ika: Khasanah 

Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan SARA sebagai berikut:  

“Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, (Konon Buddha dan Siwa 

merupakan dua zat yang berbeda), Bhinnêki rakwa ring apan kena 

parwanosen (Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa 

dikenali?), Mangkang Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal (sebab 

kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal, Bhinnêka tunggal 

ika tan hana dharma mangrwa (Terpecah belahlah itu, tetapi satu 

jualah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran).”  

 

Sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia, Bhineka Tunggal ika 

ini tidak semena-mena langsung dipilih, akan tetapi melalui proses yang cukup 

panjang. Semboyan itu menempuh proses kristalisasi mulai pergerakan nasional 

1928 sampai berdirinya negara Republik Indonesia 1945, yang kemudian 

dilanjutkan pembentukan panitia teknis Lencana Negara dibawah koordinator 

Sultan Hamid II, dengan susunan M. Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantara, M 

A Pellaupessy, Moh Natsir dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota4 pada 

Tanggal 10 Januari 1950, pembentukan panitia ini bertujuan untuk membuat 
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rancangan lambang negara dan pada akhirnya diajukan kepada pemerintah. 

Selanjutnya, dipilihlah satu rancangan dari dua yang diajukan kepada pemerintah, 

yaitu karya 

Sultan Hamid II. Setelah terpilih, rancangan tersebut terus dilakukan 

penyempurnaan setelah terjadi dialog antara Sultan Hamid II (Perancang), Ir. 

Soekarno (Presiden RIS) dan Moh. Hatta. Hasilnya merupakan kesepakatan, untuk 

mengganti pita yang dicengkram oleh burung garuda. Semula Burung tersebut 

mencengkram pita merah putih dan seterusnya diganti dengan pita putih bertuliskan 

Bhineka Tunggal ika. Tanggal 8 Februari kemudian, diajukan kepada Presiden RIS 

Soekarno, kemudian mendapat masukan kembali dari beberapa kalangan dan partai. 

Pada akhirnya diresmikanlah serta dikenalkan ke masyarakat Indonesia di Jakarta 

pada tanggal 15 Februari 1950.  

Bhineka Tunggal Ika yang kemudian terurai dalam prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika yang dijadikan acuan bagi bangsa 

Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Semboyan ini mengandung adanya 

Unsur pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat pada suatu 

kesatuan yaitu Republik Indonesia. Semboyan bhineka tunggal Ika sebagaimana 

diungkapkan Suhandi Sigit Dalam buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara mengemukakan bahwa ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat 

ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV 

(empat belas) di masa Kerajaan Majapahit. 

Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis “Rwaneka dhatu winuwus 

Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa 

kalawan Siwatatwa tunggal, Bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa” 
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(Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-

nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu 

jua, artinya tak ada dharma yang mendua). Dengan demikian, Bhineka Tunggal Ika 

merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa, yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu untuk dapat dijadikan 

acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhineka Tunggal 

Ika perlu dipahami secara tepat dan benar untuk selanjutnya dipahami bagaimana 

cara untuk mengimplementasikan secara tepat dan benar pula. 

1. Pluralisme Agama 

Pluralisme telah menjadi salah satu wacana kontemporer yang sering 

dibicarakan akhir-akhir abad 20 khususnya di Indonesia. Wacana ini sebenarnya 

ingin menjembatani hubungan antar beragam perbedaan (khususnya agama) yang 

seringkali terjadi disharmonis dengan mengatasnamakan, diantaranya kekerasan 

sesama umat beragama, maupun kekerasan antar umat beragama. Indonesia, 

dengan mayoritas penduduk beragama muslim, tentu saja bila umatnya menggali 

nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran islam akan menemukan bahwa islam 

adalah agama universal yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan, persamaan 

hak dan mengakui adanya pluralitas agama. Dialog dan komunikasi antar umat 

beragama merupakan suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh segenap 

elemen umat beragama, guna untuk menghilangkan kecurigaan, suudzhan dan 

untuk menjalin hubungan yang harmonis antar sesama umat beragama. 

Agama Islam sangat terbuka dan selalu membuka diri untuk berdialog 

dengan sesama umat beragama sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah 

pada periode Madinah, dialog yang dibangun Nabi Muhammad dengan penduduk 
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madinah kemudian melahirkan suatu perjanjian yang sangat terkenal yaitu “Piagam 

Madinah”. Kata “pluralisme” yang dalam bahasa Inggris “pluralism” merupakan 

gabungan dari kata plural dan isme. Kata “plural” diartikan dengan menunjukkan 

lebih dari satu. Sedangkan isme diartikan dengan sesuatu yang berhubungan dengan 

paham atau aliran.  

Pluralisme yang berasal dari kata “plural” sebagaimana tersebut berarti 

lebih dari satu atau banyak. Dalam Kamus The Contemporary English-Indonesia 

Dictionary, kata “plural” diartikan dengan lebih dari satu/jamak dan berkenaan 

dengan keanekaragaman. Jadi pluralisme, adalah paham atau sikap terhadap 

keadaan majemuk, baik dalam konteks sosial, budaya, politik, maupun agama. 

Dengan demikian yang dimaksud pluralisme adalah terdapat banyaknya ragam latar 

belakang (agama) dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai eksistensi hidup 

berdampingan, saling bekerja sama dan saling berinteraksi antara penganut satu 

agama dengan penganut agama lainnya, atau dalam pengertian yang lain, setiap 

penganut agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan Menghormati hak 

agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan, 

guna tercapainya kerukunan bersama. 

Dalam perspektif sosiologi agama, secara terminology, pluralisme agama 

dipahami sebagai suatu sikap mengakui dan menerima kenyataan kemajemukan 

sebagai yang bernilai positif dan merupakan ketentuan dan rahmat Tuhan kepada 

manusia. Pengakuan terhadap kemajemukan agama tersebut adalah menerima dan 

meyakini bahwa agama yang kita peluk adalah jalan keselamatan yang paling 

benar, tetapi bagi penganut agama lain sesuai dengan keyakinan mereka agama 

mereka pulalah yang paling benar. Dari kesadaran inilah akan lahir sikap toleran, 
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inklusif, saling menghormati dan menghargai, serta memberi kesempatan kepada 

orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. 

Hal tersebut sesuai dengan sila pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha 

Esa, dan UUD’45 pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama dan 

beribadah sesuai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 29 ayat (2) 

UUD’ 45, di samping jaminan kebebasan beragama, keputusan yang fundamental 

ini juga merupakan jaminan tidak ada diskriminasi agama di Indonesia. 

Mukti Ali, secara filosofis mengistilahkan dengan agree in disagreement 

(setuju dalam perbedaan) Setiap agama tidak terpisah dari yang lainnya dalam 

kemanusiaan.  

“Keterpisahan mereka dalam kemanusiaan bertentangan dengan prinsip 

pluralisme yang merupakan watak dasar masyarakat manusia yang tidak 

bisa dihindari. Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, budaya, dan 

sebagainya, Indonesia termasuk satu negara yang paling majemuk di 

dunia. Indonesia juga merupakan salah satu negara multikultural 

terbesar di dunia. Hal ini disadari oleh para founding father kita, 

sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme ini dengan semboyan 

“Bhinneka Tunggal Ika”. 

 

Munculnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan 

suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan pluralisme ini yang sekaligus 

dimaksudkan untuk membina persatuan dalam menghadapi penjajah Belanda, yang 

kemudian dikenal sebagai cikal-bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia. 

Pluralisme ini juga tetap dijunjung tinggi pada waktu persiapan 

kemerdekaan, sebagaimana dapat dilihat, antar alin dalam siding BPUPKI. Betapa 

para pendiri Republik Indonesia sangat menghargai pluralisme, baik dalam konteks 

sosial maupun politik. Bahkan pencoretan “tujuh kata” dalam Pancasila, yang 

terdapat dalam Piagam Jakarta, demikianpun dipahami dalam konteks menghargai 
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kemajemukan dan pluralisme. Untuk mendukung konsep pluralisme tersebut, 

diperlukan adanya toleransi antar sesama umat beragama. 

Sejalan dengan penjabaran di atas, Alwi Shihab (1999) memberikan satu 

gambaran tentang pluralism sebagai suatu keniscayaan, khususnya di Indonesia 

yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Menurutnya, pluralisme 

mensyaratkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pluralisme tidak semata menunjukkan pada kenyataan tentang adanya 

kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap 

kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat kita 

jumpai dimana-mana. Di dalam masyarakat tertentu, di kantor tempat kita 

bekerja, disekolah tempat kita belajar, bahkan dipasar dimana kita belanja, Tapi 

seseorang baru dapat dikatakan sifat tersebut bila ia dapat beriteraksi positif 

dalam lingkungan kemajemukan tersebut, dengan kata lain, pengertian 

pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja 

mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami 

perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam Kebhinekaan, 

2. Pluralisme harus dibedakan dengan Kosmopolitanisme, Kosmopolitan 

menunjukkan menunjukkan kepada suatu realita dimana aneka ragam agama, 

ras, bangsa hidup berdampingan disuatu lokasi. Ambil misal New York. Kota 

ini adalah kota kosmopolitan . Dalam kota ini terdapat, Yahudi, Kristen, 

Muslim, Hindu, Budha, bahkan orang-orang yang tanpa agama sekalipun, 

seakan seluruh penduduk dunia berada di kota ini, namun interaksi positif antar 

penduduk ini, khususnya di bidang agama, sangat minimal kalaupun ada. 
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3. Konsep Pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativitas. Seorang relativis 

akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran atau nilai 

ditentukan oleh pandangan hidup sera kerangka berfikir seseorang atau 

masyarakatnya. Sebagai contoh, ’Kepercayaan/kebenaran” yang diyakini oleh 

bangsa eropa bahwa ”Columbus menemukan amerika: adalah sama benarnya 

dengan kepercayaan benua tersebut bahwa ”Columbus mencaplok Amerika”. 

Sebagai konsekuensi dari paham relativisme agama, dokrin agama apapun 

harus dinyatakan benar. Atau tegasnya ”semua agam adalah sama” karena 

kebenaran agama-agama, walaupun berbeda-beda dan bertentangan satu sama 

lain, tetap harus diterima. Untuk itu seorang relativis tidak akan mengenal, 

apalagi menerima, satu kebenaran universal yang berlaku untuk semua dan 

Sepanjang masa. 

4. Tidak dapat dipungkiri bahwa paham Pluralisme terdapat unsur relativisme, 

yaitu unsur tidak mengklaim pemilikan tunggal (monopoli) atau suatu 

kebenaran, apabila memaksakan kebenaran tersebut pada pihak lain. Paling 

tidak seorang Pluralisme akan menghindari sikap absolutism  yang 

menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain. Oleh karena itu, banyak 

orang enggan menggunakan kata pluralisme agama, karena khawatir akan 

terperangkap dalam lingkaran konsep relativisme agama. 

5. Sebagaimana diketahui, konsep relativisme yang berawal pada abad ke lima 

sebelum masehi, yakni masa Phitagoras, seorang Sofis Yunani, konsep tersebut 

bertahan sampai masa kini. Khususnya dalam pendekatan ilmiah yang dipakai 

oleh para ahli Antropologi dan Sosiologi.  Konsep tersebut menerangkan 

bahwa apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, adalah relatif, 
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tergantung kepada pendapat tiap individu keadaan setempat, atau institusi 

sosial dan agama. Oleh karena itu, konsep ini tidak mengenal kebenaran 

absolut atau kebenaran abadi.  

6. Pluralisme agama bukan sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru 

dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari 

beberapa agam untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut. Yang 

perlu digarisbawahi di sini adalah apabila konsep pluralisme agama diatas 

hendak diterapkan, maka ia harus bersyarat satu hal, yaitu komitmen yang 

kokoh terhadap agama masing-masing. Seorang pluralis, dalam berinteraksi 

dengan aneka ragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar 

dan menghormati mitra dialognya. Tapi yang terpenting ia harus komitmen 

terhadap agama yang dianutnya. Hanya dengan sikap demikian dapat 

menghindari relativisme agama yang tidak sejalan dengan semangat Bhineka 

Tunggal Ika. 

 

2. Toleransi 

Keragaman beragama dalam segala segi kehidupan merupakan realitas yang 

tidak mungkin untuk dihindari. Keragaman tersebut menyimpan potensi yang dapat 

memperkaya warna hidup. Setiap pihak, baik individu maupun komunitas dapat 

menunjukkan eksistensi dirinya dalam interaksi sosial yang harmonis. Namun, 

dalam keragaman tersimpan juga potensi destruktif yang meresahkan yang dapat 

menghilangkan kekayaan khazanah kehidupan yang sarat keragaman. Oleh karena 

itu, berbagai upaya dilakukan agar potensi destruktif ini tidak meledak dan 
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berkelanjutan. Salah satu cara yang banyak dilakukan adalah memperkokoh nilai 

toleransi beragama.  

Toleransi menurut KBBI adalah sifat atau sikap toleran. Sikap toleran yang 

dimaksud adalah sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) 

pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan 

sebagainya.) Yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi 

beragama dapat diartikan sebagai sikap menenggang terhadap ajaran atau sistem 

yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang 

Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan 

manusia dan lingkungannya. 

Pada masyarakat yang multi agama, Harold Howard (Saefullah dalam 

Suryana, 2011: 133) mengatakan bahwa ada tiga prinsip umum dalam merespon 

keanekaragaman agama: pertama, logika bersama, Yang Satu yang berwujud 

banyak. Kedua, agama sebagai alat, karenanya wahyu dan doktrin dari agama-

agama adalah jalan atau dalam tradisi Islam disebut syariat untuk menuju Yang 

Satu. Ketiga, pengenaan kriteria yang mengabsahkan, maksudnya mengenakan 

kriteria sendiri pada agama-agama lain. Toleransi kehidupan beragama di 

masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan mengingat ada lima agama yang diakui 

resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan 

Budha. Suryana (2011: 133) menyatakan bahwa: 

“Kerukunan beragama tidak berarti merelatifkan agama- agama yang 

ada dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan 

menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai unsur dari agama 

totalitas tersebut. Urgensi dari kerukunan adalah mewujudkan kesatuan 

pandangan dan sikap guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan 

serta tanggung jawab bersama sehingga tidak ada pihak yang 

melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. 

Kerukunan beragama berkaitan dengan toleransi, yakni istilah dalam 
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konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan 

yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok- kelompok yang 

berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu 

masyarakat.” 

 

Contohnya toleransi beragama, yakni penganut mayoritas dalam suatu 

masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Dalam pengertian 

yang luas toleransi lebih terarah pada pemberian tempat yang luas bagi 

keberagaman dan perbedaan yang ada pada individu atau kelompok -kelompok lain. 

Oleh sebab it u, perlu ditekankan bahwa tidak benar bilamana toleransi dimaknai 

sebagai pengebirian hak- hak individu atau kelompok tertentu untuk disesuaikan 

dengan kondisi atau keadaan orang atau kelompok lain, atau sebaliknya 

mengorbankan hak-hak orang lain untuk dialihkan sesuai dengan keadaan atau 

kondisi kelompok tertentu. Toleransi justru sangat menghargai dan menghormati 

perbedaan - perbedaan yang ada pada masing- masing individu atau kelompok 

tersebut, namun di dalamnya diikat dan disatukan dalam kerangka kebersamaan 

untuk kepentingan yang sama. 

Toleransi adalah penghormatan, penerimaan dan penghargaan tentang 

keragaman yang kaya akan kebudayaan dunia kita, bentuk ekspresi kita dan tata 

cara sebagai manusia. Hal itu dipelihara oleh pengetahuan, keterbukaan, 

komunikasi, dan kebebasan pemikiran, kata hati dan kepercayaan. Toleransi adalah 

harmoni dalam perbedaan (Septiningsih, 2013: 92). 

Sesuatu yang berbeda pada orang lain hendaknya dipandang sebagai bagian 

yang dapat menjadi kontribusi bagi kekayaan budaya sehingga perbedaan-

perbedaan yang ada akan memiliki nilai manfaat apabila digali dan dipahami 

dengan lebih arif. Rosyidi (2000: 95) mengatakan bahwa diperlukan keteladanan 

para pemimpin agama (ulama, pastur, pendeta, dan lain sebagainya) dan pemimpin 
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organisasi keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat baik dalam berbicara, 

bersikap, maupun berperilaku. Para pemimpin ini perlu menunjukkan sikap dan 

tindakan yang bersahabat dengan individu maupun kelom pok yang menganut 

agama lain, atau agama yang sama tetapi berbeda paham. 

Suasana sejuk yang jauh dari konflik perlu diusahakan oleh para pemimpin 

ini. Bukan sebaliknya menjadi provokator dalam menghidupkan fanatisme buta 

pada agama sehingga menganggap kelompok beragama lain sebagai musuhnya. 

Selain itu, Rosyidi (2000: 95) menambahkan perlunya mengefektifkan dan 

mengintensifkan forum komunikasi antar-pemimpin umat beragama secara 

terprogram dan kontinyu. “Dengan forum komunikasi itu, para pemimpin agama 

dapat duduk semeja menjalin hubungan akrab di antara mereka sehingga tercipta 

suasana psikologis dan politis yang kondusif.” 

Dalam Kehidupan beragama tindakan intoleransi dalam kehidupan 

beragama sering menimbulkan teror di masyarakat. Terorisme secara klasik 

diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk 

menciptakan rasa takut dalam masyarakat Rosyidi (2000: 95 ) “Dengan berdalih 

pada agama seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan terhadap 

orang lain sehingga orang lain atau kelompok merasa takut atau terancam 

hidupnya. Tindakan intoleransi sering mengarah pada radikalisme.” Rosyidi 

(2000: 96) mengartikan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan 

perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. 

Paham ini menganggap apa yang diyakini sebagai suatu kebenaran yang 

harus disebarluaskan kepada masyarakat agar terjadi perubahan dalam masyarakat 

sesuai dengan keyakinan yang dianut. Cara yang dilakukan dengan memaksakan 
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kehendak kepada orang lain atau menimbulkan kekerasan dan teror menimbulkan 

konflik sosial. Pembahasan radikalisme yang sering menimbulkan kerusuhan dan 

konflik sosial sering dikaitkan dengan agama 

 Imron (2000: 86) menyebutkan minimal ada dua alasan mengapa dimensi 

agama perlu ditekankan dalam pembahasan mengenai kerusuhan ataupun konflik 

sosial. Pertama, adanya indikasi bahwa modernisasi sosial-ekonomi di berbagai 

tempat yang berpenduduk muslim, justru mendorong peningkatan religiusitas, 

bukan sekularisme. Walaupun peningkatan religiusitas juga terjadi di kalangan 

pemeluk agama lain, yang terjadi pada umat Islam sangat mencolok. 

Persoalannya adalah bahwa proses itu ternyata memuat potensi yang dapat 

mengganggu keselarasan dalam hubungan antar umat beragama. Dalam masyarakat 

seperti itu, militansi cenderung meningkat, fundamentalisme berkembang, toleransi 

antar pemeluk agama menurun. Kedua, adanya dugaan bahwa proses yang sama 

menghasilkan pengenduran hubungan antara sebagian pemeluk agama dengan 

lembaga-lembaga keagamaan yang melayaninya. Tindakan radikalisme sering juga 

terjadi pada umat Islam.   

(Ma’arif, 2010: 113) menyatakan bahwa radikalisme Islam sering muncul 

di “Islam Kota” yang tidak berada pada rengkuhan budaya Islam. Dia menyatakan 

bahwa pesantren adalah wujud “Islam desa” yang tidak terjadi radikalisme karena 

Islam telah lama tumbuh dalam struktur budaya di pesantren. Berbeda dengan itu, 

“Islam kota” sering terseret pada globalisasi Islam karena budaya Islam kurang 

merengkuh dengan baik. Sebagian besar aktivis Islam tidak mengenyam pendidikan 

kultural Islam seperti pesantren. Hal ini menyebabkan pemahaman para aktivis 

terhadap agama sangat dangkal dan tidak substansial. Aktivis yang semacam inilah 



38 
 

yang sering bertindak secara radikal karena mudah tersulut oleh provokasi dari 

lingkungannya. 

 

F. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan suatu pengertian dari segala yang menjadi 

pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas 

untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atas batasan tentang istilah 

yang ada dalam pokok permasalahan. 

Negara Pancasila 

 Pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia yang difungsikan sebagai 

pemersatu berbagai element bangsa dan mengikat satu sama lain untuk menjadi satu 

kesatuan, terdiri dari berbagai butir-butir nilai yang menjadi landasan untuk 

menentukan baik-benarnya keputusan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila 

oleh Muhammadiyah di tempatkan sebagai “Darul Ahdi Wasy-Syahadah” atau 

Negara Kesepakatan yang berdiri karena adanya keberagaman golongan, daerah, 

kekuatan politik dll dan harus di isi agar menjadi negara yang maju, makmur adil 

dan bermartabat. 

Muhammadiyah 

Muhammadiyah adalah Sebuah Organisasi Islam, gerakan dakwah Amar 

Ma’ruf Nahi Munkar yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 Nopember 

1912 M atau 8 Dzulhijah 1330 H di Yogyakart. Muhammadiyah sebagai organisasi 

Islam menempatkan Al-Qur’an dan As-Sunah sebagai dasar organisasi, juga 

sebagai pedoman dalam pergerakannya. Mengusung konsep Islam 

Moderat/Wasatiyah menjadi ciri khas gerakannya. Muhammadiyah dipimpin 
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berdasarkan asas kolektif kolehial yang artinya dipimpin oleh beberapa individu, 

dan masing-masing individu memiliki kesamaan hak dan kewajiban untuk 

menentukan jalanya organisasi. 

Kebhinekaan 

Kebhinekaan adalah semboyan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang 

berbunyi Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda beda tetapi tetap satu dan 

menggambarkan Mulikulturalisme dan toleransi Indonesia yang dapat mengikat 

seluruh komponen bangsa Indonesia. 

 

G. Definisi Operasional 

Didalam definisi operasional peneliti dapat menggunakan acuan yang secara 

akademis bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Misalnya, peneliti dapat 

menggunakan definisi operasional yang telah banyak digunakan dalam penelitian 

sebelumnya, yang diperoleh dari artikel-artikel ilmiah atau laporan ilmiah penelitian 

yang sudah terpublikasikan secara luas. 

Negara Pancasila 

1. Asas Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Agama manapun, 

termasuk di dalamnya adalah Ajaran Islam 

2. Pancasila sebagai falsafah luhur bangsa 

Muhammadiyah 

Isu yang diangakat terkait dengan Muhammadiyah dalam penelitian ini ada tiga: 

1. Muhammadiyah penempatkan pancasila dalam Ideologinya 

2. Agenda-Agenda pemikiran dan produk matan maupun peraturan Muhammadiyah 

dalam mengokohkan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. 

3. Variasi Idologi yang dianut Kader Muhammadiyah berbeda-beda 
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4. Amal Usaha Muhammadiyah dalam keikutsertaan dalam Mengokohkan pancasila 

Kebhinekaan 

Isu yang diangkat terkait dengan Kebhinekaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Toleransi antar umat beragama 

2. Perbedaan Ideologi di dalam internal Umat Islam 

3. Keberadaan Etnis , Ras, Suku dan Agama yang berbeda beda di Indonesia 

 

H. Metode Penelitian 

H.1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).  

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah 

yang ada. Selain itu menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu populasi 

dengan cara yang sistematis dan akurat. Biasanya, Penelitian Deskriptif tidak 

didesain untuk menguji Hipotesis, tetapi lebih pada upaya menyediakan informasi 

seputar karakter fisik, sosial, perilaku, ekonomi, atau psikologi dari sekelompok 

orang. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pandangan Negara Pancasila 

Muhammadiyah terhadap dinamika Kebhinekaan di Indonesia. 
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H.2. Unit Analisa 

 Subjek penelitian ini adalah Muhammadiyah dan objek dari penelitian 

ini adalah Muhammadiyah tingkat pusat pasca Muktamar Muhammadiyah 47 

Maupun elit muhammadiyah yang tidak lagi menjabat di struktural muhammadiyah 

namun memiliki pengaruh besar terhadap Muhammadiyah. 

H.3. Teknik Pengumpulan Data 

Data Primer 

1. Rekaman 

Rekaman  audio maupun video merupakan salah satu sumber utama dalam 

penelitian kualitatif yang nantinya ditraskrisikan sebagai sebuah teks. Rekaman 

Audio maupun Vidio pada penelitian ini berasal dari berbagai hasil Diskusi, 

Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah 2017 dan 2018, Pengajian romadhon 

PWM Jawa timur 2018, Seminar, Dialok Ideopolitor, konverensi Indonesia 

berkemajuan. 

Data Sekunder 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data yang tertulis dalam 

bentuk Keputusan Resmi Muhammadiyah, naskah, buku, koran, artikel dan analisis 

wacana media. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang ada. 

Dokumentasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari manapun selama sumbernya 

jelas dan dapat dibertanggungjawabkan maka dokumen tertulis itu akan digunakan 

dalam penelitian ini. 
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H.4. Analisis Data 

Teknik analisis data menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif agar data 

yang telah didapatkan dapat diolah dan disediakan dalam bentuk deskriptif maupun 

narasi 

untuk memudahkan peneliti dalam menggunakan data tersebut. Agus Salim (2006: 

22-23) mengatakan dalam penelitian kualitatif untuk proses analisa data dapat 

melalui tiga tahapan yaitu: 

A. Reduksi Data. 

Pada tahapan pertama ini peneliti akan memilah data yang ada, data dibuat menjadi 

lebih sederhana dan data yang diperoleh di lapangan tadi diolah agar data mentah 

yang masih dalam bentuk dokumen maupun wawancara dapat dikategorikan sesuai 

kebutuhan peneliti. 

B.Penyajian Data. 

Peneliti berusaha untuk melakukan deskripsi tentang data yang ada disusun secara 

sistematis dan naratif. Proses ini menjadi sangat berguna agar data yang ada dapat 

digunakan untuk penarikan kesimpulan secara tepat. 

C. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.  

Dalam tahap yang terakhir ini, peneliti yang dari sejak awal terjun kelapangan telah 

mencatat dan merekam segala data yang ada untuk mendapatkan makna dari setiap 

gejala dan peristiwa yang terjadi. Peneliti yang handal dan berpengalaman akan 

melakukan penarikan kesimpulan secara longgar dari kesimpulan yang telah 

disiapkan. Kesimpulan yang ada itu selalu dilakukan verifikasi agar dapat 

memperoleh kesimpulan yang valid dan handal. 
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H.5. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini di Yogyakarta dan Jakarta sebagai representasi Kantor 

Pusat Muhammadiyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


