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ABSTRAK 

 

Rabul, Ahmad Surya Ramadhan. 2018. Ajaran Agama Islam yang Terkandung 

dalam Nilai-nilai Pancasila Perspektif Nurcholish Madjid. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Nur Kolis, 

Ph.D. 

 

Kata Kunci: Ajaran Agama Islam, Pancasila 

 

Pancasila sebagai dasar negara yang menaungi seluruh agama di Indonesia 

khususnya agama Islam, mempunyai peran dalam pembentukan dasar negara. 

Dalam perumusannya banyak terjadi polemik antar pemikiran para tokoh negara 

pada masanya. Para tokoh khususnya Nurcholish Madjid memiliki pandangan 

tersendiri dalam mengartikan ajaran agama Islam dalam nilai-nlai Pancasila. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui relasi ajaran agama 

Islam dan nilai-nilai Pancasila. (2) untuk mengetahui pandangan Nurcholish 

Madjid terhadap ajaran agama Islam yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis Library Reseach, dalam arti sumber datanya berasal dari 

bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang di bahas. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu 

dengan mengumpulkan data yang bersifat dokumenter diperpustakaan. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu 

berusaha memaparkan topik kajian dan selanjutnya dianalisis secermat mungkin 

untuk mengambil kesimpulan. 

Adapun hasilnya adalah (1) dalam hubungan antara agama Islam 

dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling 

mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. 

Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan 

yang lain. (2) ketika Pancasila dimaknai sebagai bagian dari nilai luhur asli bangsa 

Indonesia yang berasal dari nilai-nilai ketuhanan nenek moyang bangsa Indonesia, 

maka secara logika akan sulit diterima mengingat bahwa pemahaman nenek 

moyang kita atas Tuhan baik sejak masa animisme, dinamisme, masa Hindu-

Buddha kesemuanya mengenal konsep Politheisme. Islam adalah sebuah agama 

yang mengajarkan nilai Ketuhanan tunggal dalam pemujaannya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan 

transenden. Sebagai agama dan sistem nilai yang bersifat transenden, Islam 

sepanjang perjalanan sejarahnya telah membantu para penganut untuk 

memahami realitas yang pada gilirannya mewujudkan pola-pola pandangan 

dunia. Dalam konteks ini, Islam berperan sebagai subjek yang turut 

menentukan perjalanan sejarah.
1 

Salah satu karakteristik agama Islam pada awal sejarah Islam adalah 

di bidang politik. Kisah kejayaan digambarkan sejak Nabi Muhammad Saw 

hijrah sampai beliau wafat melalui ekspansi militer kaum muslim dalam 

peperangan. Kenyataan historis inilah yang menunjukkan bahwa Islam 

adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan, sejarah juga 

mencatat bahwa perpecahan, pertentangan, pertumpahan darah dalam tubuh 

umat islam terjadi justru karna persoalan politik. Dimulai dengan pristiwa 

terbunuhnya khalifah ketiga, Usman bin Affan ra, diikuti dengan 

pembunuhan pemimpin-pemimpin Islam lain dan pertentangan yang tiada 

henti di kalangan umat hingga melahirkan berbagai aliran dan golongan.
2
 

                                                           
1
 Azyumardi Azra. Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga 

Post Modernisme (Jakarta: Paramadina, 1996),1. 
2
 Musda Mulia, Negara Islam Pemikiran Politik Husin Haikal (Jakarta: Paramadina, 2001), 

1. 
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Kejadian itu memberikan sebuah interprestasi bahwa politik 

hakikatnya hanyalah sarana dari agama itu sendiri. Apalagi fakta bahwa 

sunnah Nabi maupun realitas al-Qur`an memang tidak memberikan pola 

teori kenegaraan secara baku, karena al-Qur`an memang lebih merupakan 

petunjuk etik bagi manusia, bukan sebuah kitab ilmu politik. Umat Islam 

diberi kebebasan untuk membangun sistem politiknya sesuai dengan 

tantangan zaman dan tuntunan masyarakat. Tujuan terpenting dalam al-

Qur`an lebih terarah pada upaya agar nilai dan perintah etikanya dijunjung 

tinggi dan bersifat mengikat atas berbagai sosio-politik dan sosio-kultural 

umat islam. Maka atas dasar nilai-nilai etik al-Qur`anlah, bangunan politik 

Islam dan bangunan sosio-kultural wajib ditegakkan.
3
 

Karena itu, dapat dipahami pula jika Islam akhirnya menjadi 

“ideologi” yang ampuh dalam panji-panji perlawanan rakyat Indonesia 

ketika melawan kolonial, penjajah dan pendatang asing yang atribut 

kulturnya berbeda dengan pribumi yang mayoritas muslim.
4
 

Keinginan adanya cara hidup islami dengan diberlakukanya syariat 

Islam di lembaga negara disuarakan sejak sebelum Indonesia merdeka 

hingga pasca-kemerdekaan.
5
 Pada awal menjelang kemerdekaan Indonesia, 

para tokoh pendiri bangsa Indonesia dihadapkan dengan perdebatan panjang 

tentang ideologi dan dasar Negara yang akan diterapkan di Indonesia. 

                                                           
3
Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam 

Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1996), 16. 
4
Dhurorudin Mashad, Akar politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina), 53. 

5
Irfan S. Awwas, Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Menguak Perjuangan 

Umat Islam dan Pengkhianatan Kaum Nasionalis-Sekuler (Yogyakarta: Uswah, 2008),33. 



9 

 
 

Berbagai kalangan mencoba memberikan argumen dan menawarkan dasar 

negara untuk Indonesia. 

Para pemimpin Islam menginginkan agar negara didirikan di atas 

petunjuk al-Qur`anul Karim dan al-Hadits shahih, sehingga Indonesia harus 

menjadi Negara Islam. Sedangkan kaum nasionalis-sekuler, mengingat 

bahwa Indonesia tidak hanya dihuni oleh orang-orang Islam, mereka 

menghendaki konstruk Negara Indonesia merdeka tidak harus berdasarkan 

pada suatu agama tertentu (Islam), sebab jika Negara yang majemuk ini, 

terutama dari dimensi agama, Islam dijadikan sebagai agama resmi Negara 

dan dasar Negara, tentu akan terjadi diskriminasi terhadap agama-agama 

lain.
6
 

Setelah bergumul selama lebih kurang 21 hari, akhirnya pada tanggal 

22 Juni 1945 suatu sintesis dan kompromi dapat diwujudkan antara dua pola 

pemikiran yang berbeda itu. Sintesis inilah yang kemudian dikenal dengan 

piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah hasil kerja sebuah panitia kecil 

dalam BPUPKI.
7
 Dalam piagam ini pancasila diterima sebagai dasar 

Negara, tetapi urutan silanya mengalami perubahan letak. Sila ketuhanan 

disamping ditempatkan sebagai sila mahkota (pertama), juga diberikan anak 

kalimat pengiring, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya”. Piagam ini adalah hasil rumusan panitia sembilan: 

Soekarno, M. Hatta, A.A. Maramis, Abikusumo Tjokrosujoso, Abdul Kahar 

                                                           
6
Bahtiar Efendy, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam 

Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), Cet. Ke-1, 89. 
7
Ahmad SyafiiMaarif, Islam dan Pancasila Sebagai dasar Negara (Jakarta: LP3ES, 1998), 

109. 



10 

 
 

Muzakir, Agus Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan moehammad 

Yamin. 

Kompromi politik dalam bentuk Piagam Jakarta rupanya hanya 

mampu bertahan selama 57 hari. Anak kalimat pengiring yang terdiri dari 

tujuh atau delapan perkataan diatas dirasakan oleh sebagian bangsa kita 

belahan timur sebagai diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Maka 

demi persatuan bangsa, akhirnya anak kalimat itu pada tanggal 18 Agustus 

1945 dibuang dari pembukaan UUD 1945.
8
 

Pasca polemik Soekarno dan Natsir, hubungan politik atau 

ketatanegaraan dengan agama Islam merupakan suatu topik perbincangan 

yang hangat dikalangan praktisi politik, tokoh-tokoh cendekiawan Islam dan 

para intelektualitas Islam. Salah satunya adalah melalui gambaran seorang 

tokoh intelektual Islam yaitu Nurcholish Madjid atau sering disapa Cak Nur 

yang telah menawarkan sebuah konstruksi paradigma tentang bagaimana 

umat Islam memandang agama dan Negara dalam politik Indonesia, yaitu 

berupa pandangan bahwa tidak perlunya kaitan formal antara Negara dan 

agama. Dalam perkembangannya, Konstruksi konseptual Nurcholish Madjid 

ini muncul ketika Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya 

azaz melalui Undang-undang nomor 8 tahun 1985 sehingga Nurcholish 

Madjid tidak merasa khawatirakan tereduksinya peran agama dalam 

undang-undang tersebut, sebagaimana wawancaranya dengan harian Sinar 

Harapan (20 Agustus 1985), bahwa tidak ada lagi partai yang 

                                                           
8
Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai dasar Negara, 110. 
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memperjuangkan Negara Islam, tetapi agama sebagai sumber inspirasi dan 

aspirasi akan tetap ada.
9
 

Selain itu, melalui perubahan paradigmatik dengan kondisi generasi 

Islam pada era tahun 1970-an sebagaimana yang dilontarkan oleh 

Nurcholish Madjid dengan jargon “Islam, yes. Partai Islam. No”? sebuah 

seruan deislamisasi partai politik, dengan sebutan “sekularisasi”
10

 

sekularisasi dipahami Nurcholish Madjid sebagai pembebasan atau 

menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi dan melepaskan 

umat Islam dari kecendrungan untuk mengkhawatirkannya.
11

 

Pemikiran Nurcholish Madjid ini menjadi peletak awal yang 

memporak-porandakan kecendrungan apolegetik kelompok Islam politik 

melalui konsep Negara Indonesia, banyak sekali gagasan maupun pemikiran 

yang sering dilontarkannya sebagai seorang Intelektual Islam, diantaranya 

tentang negara Islam, konsep sekulariasi serta pluralisme agama. Yang telah 

ditulis dalam bentuk makalah, jurnal dan buku-buku yang begitu banyak dan 

sampai sekarang masih bisa kita temui untuk menggali lagi pemikiran dari 

tokoh intelektual Islam ini. 

Peneliti mengadopsi kata dari Syafii Maarif yang dikutip dari 

ungkapan Hatta “Janganlah gunakan filsafat gincu, tampak tapi tidak terasa, 

pakailah filsafat garam, tak tampak tapi terasa”. Sangatlah menarik untuk 

dicermati gagasan-gagasan dari pemikiran Nurcholish Madjid dalam 

                                                           
9
 Bahtiar Effendy, Theologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi 

(Yogyakarta:Galang Press, 2001), 12. 
10

 Junaidi Idrus, Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid: Membangun Visi dan Misi 

Baru Islam Indonesia (Jogyakarta: Alinea Prineka, 2004), 78. 
11

 Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesian (Bandung: Mizan, 1987),  207. 
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mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Kiranya peneliti sangat 

tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut khususnya mengenai 

pemikiran Nurcholish Madjid tentang ajaran agama Islam dan Pancasila, 

dan korelasi antara ajaran agama Islam dan pancasila melihat pandangan 

Nurcholish Madjid antara keduanya. Hasil dari penelitian ini akan di 

tuangkan dan ditulis dalam sebuah bentuk skripsi dengan judul : 

AJARAN AGAMA ISLAM YANG TERKANDUNG DALAM 

NILAI-NILAI PANCASILA PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan 

yang akan dijawab melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana relasi ajaran agama Islam dengan nilai-nilai Pancasila? 

2. Bagaimana pandangan Nurcholish Madjid terhadap ajaran agama Islam 

yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti memiliki tujuan 

penelitian yang ingin dicapai, yaitu:  

1. Untuk mengetahui relasi ajaran agama Islam dan nilai-nilai Pancasila. 

2. Untuk mengetahui pandangan Nurcholish Madjid terhadap ajaran 

agama Islam yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa 

saja yang membacanya, baik dari kalangan akademisi maupun kalangan 

umum. Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

dalam rangka mengembangkan wawasan Ilmu Pendidikan  khususnya 

mengenai ajaran agama Islam 

2. Manfaat Praktis 

a. Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang ajaran 

agama Islam dalam nilai-nilai Pancasila. 

b. Mahasiswa IAIN Ponorogo 

Memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa IAIN Ponorogo 

untuk lebih cermat dalam memahami isi kandungan ajaran agama 

Islam dalam nilai-nilai Pancasila. 

c. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi 

peneliti-peneliti yang akan datang. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa kajian dan 

penelitian tentang pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid yang telah 

diteliti oleh beberapa sarjana, di antaranya: 
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1. Skripsi Jelita, mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta, fakultas Syari’ah Jurusan Siyasah Jinayah yang 

berjudul Pandangan Nurcholish Madjid tentang Politik Islam. Metode 

yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research). 

Fokus penelitian tersebut sosial politik yang lebih membahas tentang 

politik Islam dengan berpendapat bahwa masyarakat muslim di dunia 

perlu menafsirkan ulang ajaran Islam untuk menjawab tantangan 

zaman, karena pada ajaran Islam tersebut tidak ditemukan contoh 

sistem Politik Islam melainkan nilai-nilai bagaimana hidup dalam 

sebuah masyarakat yang menjadi rujukan penting dalam al-Qur’an.
12

 

2. Disertasi Muhammad Kamal Hasan yang telah diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia dengan judul Modernisasi Indonesia: Respon 

Cendikiawan Muslim. Metode yang di gunakan adalah penelitian 

kepustakaan (Library Research). Ia melihat keunikan dari pemikiran 

Nurcholish Madjid dalam bidang modernisasi, serta gagasan liberalisasi 

Nurcholish Madjid dalam konteks pemikiran keagamaan.
13

 

3. Jurnal Siti Nurjanah dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila 

Pada Pelajar (Upaya Mencegah Aliran Anti Pancasila Dikalangan 

Pelajar). Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan 

(Library Research). Peneliti berupaya menjelaskan sejarah dan 

                                                           
12

Jelita, ”Pandangan Nurcholish Madjid tentang Politik Islam (Fokus penelitian tersebut 

sosial politik yang lebih membahas tentang politik Islam dengan berpendapat bahwa masyarakat 

muslim di dunia perlu menafsirkan ulang ajaran Islam untuk menjawab tantangan 

zaman)”(Jakarta: Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010) 
13

Muhammad Kamal Hasan, “Modernisasi Indonesia: Respon Cendikiawan 

Muslim(pemikiran Nurcholish Madjid dalam bidang modernisasi, serta gagasan liberalisasi 

Nurcholish Madjid dalam konteks pemikiran keagamaan),”(Disertasi, UII, Yogyakarta,  2009) 
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menguak kembali filosofis dari pembentukan Pancasila serta 

menjelaskan apakah Pancasila bertentangan dengan Islam.
14

 

Bertolak dari pemaparan telaah kajian terdahulu, yang pertama fokus 

pembahasan tentang politik Islam dalam pandangan Nurcholish Madjid. 

Dan yang kedua pembahasan tentang keunikan dari pemikiran Nurcholish 

Madjid dalam bidang modernisasi serta gagasan liberalisasi Nurcholish 

Madjid dalam konteks keagamaan. Maka kajian ini akan berbeda karena 

penulis akan memaparkan dan menganalisis relasi ajaran agama Islam dan 

nilai-nilai Pancasila serta ajaran agama Islam yang terdapat didalam nilai-

nilai Pancasila pandangan Nurcholish Madjid, kemudian pemahaman 

terhadap nilai-nilai Pancasila yang dibangun dari nilai-nilai keberagaman 

(pluralisme) menurut Nurcholish Madjid, sehingga diharapkan bisa menjadi 

inspirasi terhadap tatanan kehidupan beragama yang damai di Indonesia. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih 

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif 

serta pada analisis terhadap dinamika pemikiran Nurcholish Madjid 

tentang Islam dan Pancasila yang diamati, dengan menggunakan logika 

ilmiah.
15

 

                                                           
14

Siti Nurjanah, “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Pelajar (Upaya Mencegah Aliran 

Anti Pancasila Dikalangan Pelajar)”Jurnal Studi Agama, 1 (Juni,  2017), 94. 
15

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 81. 
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2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Pohan mengungkapkan bahwa data adalah fakta, informasi, 

atau keterangan. Keterangan yang merupakan bahan baku dalam 

penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan 

untuk mengungkapkan suatu gejala. Mengingat ia masih berwujud 

bahan baku, bahan itu perlu diolah terlebih dahulu agar dapat 

berguna sebagai alat pemecahan masalah atau guna merumuskan 

kesimpulan-kesimpulan penelitian. 
16

 Sedangkan data penelitian ini 

ialah bahan bacaan dengan bersumber pada  buku-buku primer dan 

buku-buku sekunder lainnya. 

 

b. Sumber Data 

Menurut asal-muasal datanya, ada dua jenis data, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1) Sumber Data Primer  

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya 

Nurcholish Madjid yaitu: 

a) Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis 

Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan 

Kemodernan. Nurcholish Madjid (Jakarta: Paramadina, 

1992). 

                                                           
16

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan (Jakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 204. 
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b) Islam Universal. Nurcholish Madjid (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007). 

c) Dialog Keterbukaan: Artikulasi Islam dalam Wacana 

Sosial Politik Kontemporer. Nurcholish Madjid (Jakarta: 

Paramadina, 1998). 

d) Islam Kemodernan dan keindonesiaan. Nurcholish Madjid 

(Bandung: mizan, 1987) 

e) Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan 

Relevansi Islam dalam Sejarah. Nurcholish Madjid 

(Jakarta: Paramadina, 2001) 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan 

yang menurut peneliti menunjang data pokok.
17

 Sedangkan 

sumber sekunder, yakni: Buku-buku yang mengulas pikiran 

Nurcholish Madjid dan karya ilmiyah lainya yang berkaitan 

dengan pokok masalah penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode 

dokumentasi atau dengan studi kepustakaan.
18

 Metode dokumentasi 

adalah pengumpulan data yang bersifat dokumenter yang di ambil dari 

buku-buku yang ada diperpustakaan, didalam pengumpulan data-data 

                                                           
17

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 152. 
18

Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1997), 63. 
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tersebut, tentunya diupayakan data-data yang berkaitan dengan fokus 

kajian, baik yang bersifat data primer maupun data sekunder. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi atau 

kajian isi (content analysis). Kajian isi adalah teknik apapun yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik  pesan, dan 

dilakukan secara objektif dan sistematis. Weber (1985: 9) menyatakan 

bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan 

perangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah 

buku atau dokumen.
19

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih jelas dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis 

memaparkan sistematika penulisanya sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan pola 

dasar dari keseluruhan isi skripsi ini mulai dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, analisis 

data serta sistematika pembahasan yang menjadi akhir dari 

bab ini. 

                                                           
19

 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

163. 
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BAB II : Pada bab ini berisi kajian teori dan telaah hasil penelitian 

terdahulu. 

BAB III : Pada bab ini berisi tentang relasi ajaran agama Islam dan 

nilai-nilai Pancasila. 

BAB IV : Pada bab ini berisi tentang biografi Nurcholish Madjid dan 

pandangan Nurcholish Madjid terhadap ajaran agama Islam 

yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. 

BAB V  : Pada bab ini berisi penutup yang merupakan bab terakhir 

dalam skripsi ini. Yang di dalamnya berisi kesimpulan dan 

saran.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Agama Islam 

Pengertian agama Islam memiliki 2 sisi yaitu sisi kebahasaan dan 

sisi peristilahan. Dari sisi kebahasaan Islam berasal dari bahasa arab, yaitu 

dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. 

Selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk 

kedamaian.
20

 Firman Allah Swt yang terdapat pada ayat 202 surat al-

Baqarah: 

ئِكَ 
َٰٓ مَ َأُْول   َوَ ل ُهۡمَن ِصيٞبَم ِ

بُواْْۚ َُاَك س   ٢٠٢ََٱۡلِحس ابَِس ِريُعََٱّلل 

“Hai orang –orang yang beriman , masuklah kamu kedalam Islam 

secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah 

syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.
21

 

 

Dan juga dapat dipahami dari ayat 61 surat al-Anfal: 

ۡلِمَف َ ن ُحواَِْللس  إِنَج  ل ىََٱۡجن حَۡو  ۡلَع  ك  ت و  اَو  َِْۚل ه  ََۥإِن هََُٱّلل   ١٦ََٱۡلع ِليمََُٱلس ِميعَُُهو 

“dan jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah 

kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dialah 

Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui”.
22

 

 

Pengertian Islam dari sisi peristilahan adalah suatu aturan yang 

mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah 

Swt, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi 

Muhammad Saw.Selanjutnya dilihat dari segi misi ajarannya, Islam adalah 
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agama sepanjang sejarah manusia. Agama dari seluruh Nabi dan Rasul yang 

diutus oleh Allah Swt, akan tetapi agama yang mereka anut itu bukan 

bernama agama Islam. Misi yang mereka anut adalah Islam, tetapi agama 

yang mereka bawa nama dikaitkan dengan nama daerah atau nama 

penduduk yang menganut agama tersebut. Agama yang dibawa oleh Nabi 

Isa as, misalnya sungguh pun misinya penyerahan diri kepada Allah (Islam), 

tetapi nama agama tersebut adalah Kristen, yaitu nama yang dinisbahkan 

kepada Yesus Kristus sebagai pembawa agama tersebut, atau agama nasrani, 

yaitu nama yang dinisbahkan kepada tempat kelahiran Nabi Isa yaitu 

Nazaret.
23

 

 

B. Ajaran Agama Islam 

Mempelajari agama Islam merupakan fardhu ’ain, yakni kewajiban 

pribadi setiap muslim dan musimah, sedang mengkaji ajaran Islam terutama 

yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia, diwajibkan kepada 

masyarakat atau kelompok masyarakat.
24

 

Allah telah menetapkan sumber ajaran Islam yang wajib diikuti oleh 

setiap muslim. Ketetapan Allah itu terdapat pada ayat 59 Surat An-Nisa: 

ا أ يُّه 
َٰٓ اَْأ ِطيعُواََْٱل ِذينَ َي   نُوَٰٓ ام  أ ِطيعُواََْٱّلل  َء  ُسولَ و  أُْوِليََٱلر  ۡعتُۡمَفِيَش ۡيٖءَف ُردُّوهَُإِل ىََٱۡۡل ۡمرَِو  ز  َف إِنَت ن   َِِمنُكۡمۖۡ َٱّلل 

ُسولَِوَ  َبََِٱلر  َِإِنَُكنتُۡمَتُۡؤِمنُون  أ ۡحسَ َٱۡۡلَِٰٓخِرََْۚٱۡلي ۡومَِوَ َٱّلل  ۡيٞرَو  َخ  ِلك 
ََنَُذ    ٩٥َت ۡأِويًلا

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah (kehendak) Allah, taatilah 

(kehendak) Rasul-Nya, dan (kehendak) ulil amri di antara kamu …”.  
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Menurut ayat tersebut setiap mukmin wajib mengikuti kehendak 

Allah, kehendak Rasul dan kehendak ’penguasa’ atau ulil amri (kalangan) 

mereka sendiri. Kehendak Allah kini terekam dalam Al-Quran, kehendak 

Rasul terhimpun sekarang dalam al Hadis, kehendak ’penguasa’ (ulil amri) 

termaktum dalam kitab-kitab hasil karya orang yang memenuhi syarat 

karena mempunyai ”kekuasaan” berupa ilmu pengetahuan untuk 

mengalirkan ajaran Islam.
25

 

 

C. Sumber Ajaran Islam  

Dikalangan ulama terdapat kesepakatam bahwa sumber ajaran Islam 

yang utama adalah al-Qur`an dan as-Sunnah, sedangkan penalaran atau akal 

pikiran sebagai alat untuk memahami al-Qur`an dan as-Sunnah.
26

 

1. Al-Qur`an  

Dikalangan para ulama dijumpai adanya perbedaan pendapat 

disekitar pengertian al-Qur`an baik dari segi bahasa maupun istilah. Asy 

Syafii misalnya mengatakan bahwa al-Qur`an bukan berasal dari akar 

kata apapun dan bukan pula ditulis dengan memakai hamzah. 

Sementara itu Al Farra berpendapat bahawa lafal al-Qur`an berasal dari 

“qarain” jamak dari kata “qarinah” yang berarti kaitan, karena dilihat 

dari segi makna dan kandungannya ayat-ayat al-Qur`an itu satu sama 

lain saling berkaitan. Adapun pengertian al-Qur`an dari segi istilah 
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dapat dikemukakan dari berbagai pendapat berikut ini: Manna ‘al 

qathan, secara ringkas mengutip pendapat para ulama pada umumnya 

mengatakan bahwa al-Qur`an adalah firman Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad Saw. Sedangkan pengertian al-Qur`an secara 

lebih lengkap dikemukakan oleh Abdul Wahab Akhallaf, menurutnya 

al-Qur`an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, 

Muhammad bin Abdul, melalui Jibril dengan menggunakan lafal bahasa 

arab dan maknannya yang benar. Agaria menjadi hujjah bagi Rasul 

bahwa ia benar-benar Rasulullah menjadi undang-undang bagi manusia, 

memeberi petunjuk kepada mereka dan menjadi sarana untuk diri dan 

ibadah kepada Allah dengan membacanya.
27

 

2. As-Sunnah  

Menurut bahasa as-Sunnah artinya jalan hidup yang dibiasakan, 

terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. 

Sementara itu jumhurul ulama atau kebanyakan para ulama akui Hadist 

mengartikan as-Sunnah, al-Hadist, al-Khabar dan al-Atsar sama saja 

yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, 

baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Pengertian ini 

didasarkan pada pandangan mereka terhadap Nabi sebagai suri tauladan 

yang baik bagi manusia. Sementara itu ulama ushul mengartikan bahwa 

as-Sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw 

dalam bentuk ucapan, perbuatan dan persetujuan beliau yang berkaitan 
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dengan hukum. Sedangkan ulama fiqih mengartikan  as-Sunnah sebagai 

salah satu bentuk hukum syara’ yang apabila dikerjakan mendapat 

pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Sebagai sumber ajaran Islam 

kedua setelah al-Qur`an, As-Sunnah memiliki fungsi yang pada intinya 

sejalan dengan al-Qur`an.
28

 

D. Pancasila 

 

Pancasila secara etimologis berasal dari kata “Panca” artinya lima 

dan “Syila” artinya batu sendi, alas atau dasar, sehingga jika digabungkan 

berarti berbatu sendi lima atau berdasar yang lima, atau dari kata “Panca” 

yang berarti lima dan “Syiila” yang berarti peraturan tingkah laku yang baik, 

atau yang penting, sehingga jika digabungkan berarti lima peraturan tingkah 

laku yang baik, atau yang penting.
29

 

Pancasila secara terminologis menurut Asmoro Achmadi ialah lima 

sila/aturan yang menjadi ideologi bangsa dan negara, pedoman ber- 

masyarakat, dan pandangan hidup/kepribadian bangsa/negara Indonesia, 

yang berarti bahwa Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang 

memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia, dan memberikan 

bimbingan dalam kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin.
30

 

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berisi aturan atau 

ajaran-ajaran mengenai sikap dan perilaku terpuji, yang merupakan 
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moralitas yang telah disepakati bersama dalam menjalankan hidup, yang 

menjadi acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.
31

 

Pancasila telah ada dalam segala aspek kehidupan rakyat Indonesia 

terkecuali bagi mereka yang tidak Pancasilais. Pancasila lahir pada 1 Juni 

1945 dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan 

UUD 1945. bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan inpres 

Nomor 12 tahun 1968 adalah:  

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa  

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab  

3. Persatuan Indonesia  

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan  

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
32

 

Makna dalam sila-sila Pancasila menurut undang-undang dasar 

sebagai berikut: 

1. Sila Pertama: Ke-Tuhanan yang Maha Esa. 

Ketuhana berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala 

yang ada dan semua mahluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha 

tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zatnya, Esa dalam  sifatnya, Esa dalam 

Perbuatannya, artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang 

banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sempurna, bahwa 
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perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi ke-Tuhanan 

yang maha Esa, mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan 

yang maha Esa, pencipta alam semesta, beserta isinya. Keyakinan 

adanya Tuhan yang maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau 

kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal 

pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan 

yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah 

logika.
33

 

Atas keyakinan yang demikianlah maka Negara Indonesia 

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan Negara memberi jaminan 

kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai 

dengan keyakinannya dan beribadah menurut agamanya dan 

kepercayaannya. Didalam negara Indonesia tidak boleh ada 

pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh ada 

sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan yang Maha Esa, dan anti 

keagamaan serta tidak boleh ada paksaan agama dengan kata lain 

dinegara Indonesia tidak ada paham yang meniadakan Tuhan yang 

Maha Esa (ataisme).
34

 Sebagai sila pertama Pancasila ketuhanan yang 

Maha Esa menjadi sumber pokok kehidupan bangsa Indonesia, 

menjiwai mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang 

adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah 
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membentuk Negara republik Indonesia yang berdaulat penuh, bersifat 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Hakekat pengertian itu sesuai dengan: 

a. Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi antara lain ”atas berkat 

rahmat Allah yang maha kuasa….” 

b. Pasal 29 UUD 1945: 

1) Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa 

2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut 

agama dan kepercayaannya.
35

 

2. Sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu mahluk berbudi 

yang mempunyai potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta karena potensi 

inilah manusia menduduki martabat yang tinggi dengan akal budinya 

manusia menjadi berkebudayaan, dengan budi nuraninya manusia 

menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa 

suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang 

obyektif tidak subyektif apalagi sewenang-wenang.
36

 

Beradab berasal dari kata adab, yang berarti budaya. 

Mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu 
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berdasarkan nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan. Adab 

mengandung pengertian tata kesopanan kesusilaan atau moral. Jadi: 

kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan 

perbuatan manusia yang didasarka kepada potensi budi nurani 

manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan 

umumnya baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun 

terhadap alam dan hewan.
37

 

Di dalam sila kedua kemuanusian yang adil dan beradab telah 

tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap yang adil dan beradab 

memenuhi seluruh hakekat mahluk manusia. Sila dua ini diliputi dan 

dijiwai sila satu hal ini berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan 

beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang 

Maha Esa sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaannya. Hakekat 

pengertian disamping sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia yang 

pertama dan pasal-pasal 27, 28, 29, 30 UUD 1945.
38

 

 

3. Sila ketiga: Persatuan Indonesia. 

Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh tidak terpecah 

belah persatuan berarti bersatunya bermacam corak yang beraneka 

ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung dua makna yaitu 
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makna geografis dan makna bangsa dalam arti politis. Jadi persatuan 

Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. 

Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu karena didorong 

untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang 

merdeka dan berdaulat, persatuan Indonesia merupakan paktor yang 

dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia bertujuan memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta 

mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.
39

 

Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham 

kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila I dan II. Nasionalisme 

Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, sebaliknya 

membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang 

padu tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Hakekat pengertian itu 

sesuai dengan pembukaan UUD1945 alenia keempat dan pasal-pasal 1, 

32, 35,dan 36 UUD 1945.
40

 

 

4. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan perwakilan. 

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok 

manusia dalam suatu wilayah tertentu kerakyatan dalam hubungan 

dengan sila IV bahwa “kekuasaan yang tertinggi berada ditangan 
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rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio 

yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan 

bangsa kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan 

bertanggung jawab. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas 

kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal 

berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan yang 

berdasarkan kebulatan pendapat atau mupakat. Perwakilan adalah suatu 

sistem dalam arti tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat 

mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan 

perwakilan.
41

 

Jadi sila ke IV adalah bahwa rakyat dalam menjalankan 

kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya 

diambil dengan jalan musawarah dengan pikiran yang sehat serta penuh 

tanggung jawab baik kepada Tuhan yang Maha Esa maupun kepada 

rakyat yang diwakilinya. Hakekat pengertian itu sesuai dengan 

pembukaan UUD alenia empat dan pasal-pasal 1, 2, 3, 28 dan 37 UUD 

1945.
42

 

5. Sila ke V: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat 

disegala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh 

rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, 
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baik yang berdiam diwilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun 

warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri. Jadi sila ke V berarti 

bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam 

bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
43

 

Sila Keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang 

mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, 

yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil-makmur berdasarkan 

Pancasila. Hakekat pengertian itu sesuai dengan pembukaan UUD 

1945 alinea kedua dan pasal-pasal 23, 27, 28, 29, 31 dan 34  UUD 

1945.
44
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BAB III 

RELASI AJARAN AGAMA ISLAM DAN NILAI-NILAI PANCASILA 

A. Pengertian Islam 

Pengertian agama Islam memiliki 2 sisi yaitu sisi kebahasaan dan 

sisi peristilahan. Dari sisi kebahasaan Islam berasal dari bahasa arab, yaitu 

dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. 

Selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk 

kedamaian.
45

 Firman Allah Swt yang terdapat pada ayat 202 surat al-

Baqarah: 

ئِكَ 
َٰٓ َوَ َأُْول  

بُواْْۚ اَك س  م  َُل ُهۡمَن ِصيٞبَم ِ  ٢٠٢ََٱۡلِحس ابَِس ِريُعََٱّلل 

“Hai orang –orang yang beriman , masuklah kamu kedalam Islam 

secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah 

syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.
46

 

 

Dan juga dapat dipahami dari ayat 61 surat al-Anfal: 

ۡلِمَف َ ن ُحواَِْللس  إِنَج  ل ىَل ََٱۡجن حَۡو  ۡلَع  ك  ت و  اَو  َِْۚه  ََۥإِن هََُٱّلل   ١٦ََٱۡلع ِليمََُٱلس ِميعَُُهو 

“dan jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah 

kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dialah 

Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui”.
47

 

 

Pengertian Islam dari sisi peristilahan adalah suatu aturan yang 

mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah 
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Swt, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi 

Muhammad Saw.Selanjutnya dilihat dari segi misi ajarannya, Islam adalah 

agama sepanjang sejarah manusia. Agama dari seluruh Nabi dan Rasul yang 

diutus oleh Allah Swt, akan tetapi agama yang mereka anut itu bukan 

bernama agama Islam. Misi yang mereka anut adalah Islam, tetapi agama 

yang mereka bawa nama dikaitkan dengan nama daerah atau nama 

penduduk yang menganut agama tersebut. Agama yang dibawa oleh Nabi 

Isa as, misalnya sungguh pun misinya penyerahan diri kepada Allah (Islam), 

tetapi nama agama tersebut adalah Kristen, yaitu nama yang dinisbahkan 

kepada Yesus Kristus sebagai pembawa agama tersebut, atau agama nasrani, 

yaitu nama yang dinisbahkan kepada tempat kelahiran Nabi Isa yaitu 

Nazaret.
48

 

 

B. Pengertian Pancasila 

Istilah pancasila pertama kali dikenal didalam pidato Ir. Soekarno 

sebagai anggota Doktritzu Tyunbi Tjosakai (Badan Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 1 juni 1945 di Jakarta, badan ini 

kemudian setelah mengalami penambahan anggota menjadi Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dari uraian tersebut dinyatakan: 

Panca adalah Lima, Sila adalah Asas atau Dasar.
49

 Untuk Lebih jelas dikutip 

bagian pidato beliau tersebut: 
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“ . . . . namanya bukan panca Dharma, tetapi nama ini dengan 

petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya adalah Pantja Sila, 

Sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itu mendirikan 

Negara Indonesia, kekal dan abadi.”Pancasila berasal dari bahasa 

Sansekerta dari India, menurut Muhammad Yamin dalam bahasa 

Sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, 

yaitu: Panca artinya lima. Syila artinya batu sendi, alas, dasar. Syiila 

artinya peraturan tingkah laku yang baik/senonoh.
50

 

 

Secara etimologis kata Pancasila berasal dari istilah Pancasyila yang 

memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki lima unsur. Kata Pancasila 

mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Dalam ajaran Budha 

terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadhi dan 

setiap golongan mempunyai kewajiban moral yang berbeda. Ajaran moral 

tersebut adalah Dasasyiila, Saptasyiila, Pancasyiila. Pancasyiila menurut 

Budha merupakan lima aturan (five moral principle) yang harus ditaati, 

meliputi larangan membunuh, mencuri, berzina, berdusta dan larangan 

minum-minuman keras.
51

 

Melalui penyebaran agama Hindu dan Budha, kebudayaan India 

masuk ke Indonesia sehingga ajaran Pancasyiila masuk kepustakaan Jawa 

terutama jaman Majapahit yaitu dalam buku syair pujian Negara Kertagama 

karangan Empu Prapanca disebutkan raja menjalankan dengan setia ke lima 

pantangan (Pancasila). Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam tersebar, 

sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih dikenal 

masyarakat Jawa yaitu lima larangan (mo limo/M5): mateni (membunuh), 
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maling (mencuri), madon (berzina), mabok (minuman keras/candu), main 

(berjudi).
52

 

 

C. Relasi Ajaran Islam dan Pancasila 

Pancasila yang didalamnya terkandung dasar filsafat hubungan 

Negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui 

The Founding Fathers Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para 

pendiri Negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang 

secara antropologis merupakan local genius bangsa  Indonesia. Begitu 

pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasilapun 

mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang 

dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan 

Yang Maha Esa, yangtak terbagi, yang maknanya sejalan dengan 

agama Islam, Kristen, Budha, Hindu dan bahkan juga animisme.
53

 

Menurut Notonegoro, asal mula Pancasila secara langsung salah 

satunya asal mula bahan (kausa materialis) yang menyatakan bahwa 

“bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, yang digali 

dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan 

serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa 

Indonesia”. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang (kemerdekaan) 

Negara Indonesia, masyarakat nusantara telah melewati ribuan tahun 
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pengaruh agama-agama lokal, (sekitar) 14 abad pengaruh Hinduisme dan 

Budhisme, (sekitar) 7 abad pengaruh Islam, dan (sekitar) 4 abad pengaruh 

Kristen.
 54

 

Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular dijumpai kalimat 

yang kemudian dikenal Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kalimat tersebut 

secara lengkap berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharma 

Mangrua, artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada 

agama yang mempunyai tujuan yang berbeda.
55

 

Kuatnya faham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia 

membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang public 

hampa Tuhan. Sejak decade 1920-an, ketika Indonesia mulai dibayangkan 

sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas kultural dari 

ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas 

dari Ketuhanan. Secara lengkap pentingnya dasar Ketuhanan ketika 

dirumuskan oleh Founding Fathers negara kita dapat dibaca pada pidato Ir. 

Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara 

(philosophische grondslag) yang menyatakan, “Prinsip Ketuhanan! Bukan 

saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia 

hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri”.
56

 Yang Kristen menyembah Tuhan 

menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi 
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Muhammad Saw, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab 

yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya 

Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah 

Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan. 

Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan 

hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan”. Pernyataan ini 

mengandung dua arti pokok. Pertama pengakuan akan eksistensi agama-

agama di Indonesia yang, menurut Ir. Soekarno, “mendapat tempat yang 

sebaik-baiknya”. Kedua, posisi Negara terhadap agama, Ir. Soekarno 

menegaskan bahwa “Negara kita akan bertuhan”. Bahkan dalam bagian 

akhir pidatonya, Ir. Soekarno mengatakan, “Hatiku akan berpesta raya, 

jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Indonesia berasaskan Ke- 

tuhanan Yang Maha Esa”.
57

 

Hal ini relevan dengan ayat (1) dan (2) Pasal 29 UUD 1945. Jelaslah 

bahwa ada hubungan antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila 

dengan ajaran tauhid dalam teologi Islam. Pancasila yang merupakan 

primacausa atau sebab pertama itu (meskipun istilah primacausa tidak 

selalu tepat, sebab Tuhan terus-menerus mengurus makhluknya), sejalan 

dengan beberapa ajaran tauhid Islam, dalam hal ini ajaran tentang tauhidus-

shifat dan tauhidul-af’al, dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa dalam sifat-

Nya dan perbuatan-Nya. Ajaran ini juga diterima oleh agama-agama lain 
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diIndonesia. Prinsip ke-Tuhanan Ir. Soekarno itu didapat dari-atau 

sekurang-kurangnya diilhami oleh uraian-uraian dari para pemimpin Islam 

yang berbicara mendahului Ir.Soekarno dalam Badan Penyelidik itu, 

dikuatkan dengan keterangan Mohamad Roem. Pemimpin masyumi yang 

terkenal ini menerangkan bahwa dalam badan penyelidik itu Ir. Soekarno 

merupakan pembicara terakhir, dan membaca pidatonya orang mendapat 

kesan bahwa pikiran pikiran para anggota yang berbicara sebelumnya telah 

tercakup didalam pidatonya itu, dan dengan sendirinya perhatian tertuju 

kepada (pidato) yang terpenting. Komentar Roem, “Pidato penutup yang 

bersifat menghimpun pidato-pidato yang telah diucapkan sebelumnya”.
58

 

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa 

manusia Indonesia harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yang 

Maha Esa dan mengalahkan ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan lain yang bisa 

mempersekutukannya. Dalam bahasa formal yang telah disepakati bersama 

sebagai perjanjian bangsa sama maknanya dengan kalimat “Tiada tuhan 

selain Tuhan Yang Maha Esa”. Dimana pengertian arti kata Tuhan adalah 

sesuatu yang kita taati perintahnya dan kehendaknya. Prinsip dasar 

pengabdian adalah tidak boleh punya dua tuan, hanya satu tuannya, yaitu 

Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itulah yang menjadi misi utama tugas para 

pengemban risalah untuk mengajak manusia mengabdi kepada satu tuan, 

yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
59
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Pada saat kemerdekaan, sekularisme dan pemisahan agama dari 

negara didefinisikan melalui Pancasila. Ini penting untuk dicatat karena 

Pancasila tidak memasukkan kata sekularisme yang secara jelas menyerukan 

untuk memisahkan agama dan politik atau menegaskan bahwa negara harus 

tidak memiliki agama. Akan tetapi, hal-hal tersebut terlihat dari fakta bahwa 

Pancasila tidak mengakui satu agama pun sebagai agama yang di-

istimewakan kedudukannya oleh negara  dan  dari komitmennya terhadap 

masyarakat yang plural dan egaliter.
60

 Namun, dengan hanya mengakui 

lima agama (sekarang menjadi 6 agama: Islam, Kristen Katolik, Kristen 

Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu) secara resmi, Negara Indonesia 

membatasi pilihan identitas keagamaan yang bisa dimiliki oleh warga 

negara.
61

 

Pandangan yang dominan terhadap Pancasila sebagai dasar Negara 

Indonesia secara jelas menyebutkan tempat bagi orang yang menganut 

agama tersebut, tetapi tidak bagi mereka yang tidak menganutnya. 

Pemahaman ini juga memasukkan kalangan sekuler yang menganut agama 

tersebut, tapi tidak memasukkan kalangan sekuler yang tidak menganutnya. 

Seperti yang telah ditelaah Madjid, meskipun Pancasila berfungsi sebagai 

kerangka yang mengatur masyarakat di tingkat nasional maupun lokal, 
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sebagai individu orang Indonesia bisa dan bahkan didorong untuk memiliki 

pandangan hidup personal yang berdasarkan agama.
62

 

Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat 

berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak 

bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah 

satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lain. Selanjutnya 

Kyai Achamd Siddiq menyatakan bahwa salah satu hambatan utama bagi 

proporsionalisasi ini berwujud hambatan psikologis, yaitu kecurigaan dan 

kekhawatiran yang datang dari dua arah. Hubungan negara dengan agama 

menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut.
63

: 

1. Negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang 

Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk 

memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-

masing. 

3. Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekularisme karena hakikatnya 

manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. 

4. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan 

inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama. 

5. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan 

hasil peksaan bagi siapapun juga. 
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6. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama 

dalam Negara. 

7. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggatakan Negara harus 

sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa terutama norma-

norma hukum positif maupun norma moral baik moral agama maupun 

moral para penyelenggara Negara. 

8. Negara pada hakikatnya adalah merupakan “…berkat rahmat Allah 

yang Maha Esa”. 

Berdasarkan kesimpulan kongres Pancasila, dijelaskan bahwa bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini, 

secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi 

Negara Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan 

menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka 

menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan 

harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan Dasar 

Negara Pancasila wajib  memberikan perlindungan  kepada agama-agama di 

Indonesia.
64

 

Prinsip kemanusiaan dengan keadilan dan keadaban adalah juga 

menjadi ajaran setiap agama yang diakui oleh Negara Indonesia, termasuk 

Islam. Dalam ajaran Islam, prinsip ini merupakan manifestasi dan 

pengamalan dari ajaran tauhid. Muwahhidun (orang yang bertauhid) wajib 
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memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dengan sikap yang adil dan 

berkeadaban.
65

 

Sikap adil sangat ditekankan oleh ajaran Islam, dan sikap adil adalah 

dekat dengan ketaqwaan kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam 

Q.S. Al Maidah ayat 8: 

ا أ يُّه 
َٰٓ َبََِٱل ِذينَ َي   د آَٰء  َُشه  ِ َّلِل  ِمين  َق و   َُكونُواْ نُواْ ام  ء 

َش ن َٱۡلِقۡسِطَۖۡ ن ُكۡم َي ۡجِرم  َل  ََ و  َت ۡعِدلُواْْۚ َأ َل  َٰٓ ل ى  َع  َق ۡومع اُن

َوَ َٱۡعِدلُواَْ ۡۖ ى  ُبَِللت ۡقو  َأ ۡقر  ََٱّلل  ََْۚٱت قُواَُْهو  ََٱّلل  َإِن  لُون  اَت ۡعم  َبِم  بِيُرُۢ  ٨َخ 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.”
66

 

 

Secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan kepada orang 

orang yang beriman, supaya berlaku adil, karena keadilan dibutuhkan dalam 

segala hal, untuk mencapai dan memperoleh ketenteraman, kemakmuran 

dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu berlaku adil adalah jalan 

yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah.
67

 

Demikian juga konsep beradab (berkeadaban) dengan menegakkan 

etika dan akhlak yang mulia menjadi misi utama diutusnya Nabi 

Muhammad Saw dengan sabdanya, “Sesungguhnya aku diutus Allah untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia.”
68
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Persatuan Indonesia menjadi syarat hidup bagi Indonesia. Pada 

hakekatnya sila persatuan Indonesia mengandung prinsip nasionalisme, 

cinta bangsa dan tanah air menggalang terus persatuan dan kesatuan bangsa. 

Unsur persatuan dan kesatuan merupakan ajaran yang amat esensial dalam 

agama Islam. Sebelum terjadi perpecahan, umat manusia merupakan satu 

umat. Unsur cita-cita persahabatan dan persaudaraan bangsa-bangsa 

merupakan keharusan kodrati, sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk 

Tuhan yang diciptakan dari satu keturunan dan dijadikan berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku agar dapat menyelenggarakan kerjasama dalam menjalani 

hidup di dunia ini.
69

 

Seluruh elemen rakyat yang ada di Indonesia yang terdiri dari 

berbagai macam suku dan adat bersatu dan membentuk kesatuan dalam 

wadah bangsa Indonesia. Kaitannya dengan itu, persatuan terbentuk ketika 

jurang pemisah sudah tidak ada lagi di masyarakat. Salah satu jurang 

pemisah yang paling nyata yaitu jurang antara yang miskin dan yang kaya. 

Untuk menyatukan jurang pemisah tersebut maka di agama Islam 

diwajibkan membayar zakat bagi orang-orang kaya yang akan disalurkan 

untuk kepentingan kaum miskin dan duafa. Zakat yang notabennya adalah 

rukun Islam ketiga sangat erat kaitannya dengan poin pancasila ketiga 

tersebut. Dengan zakat akan terbentuk rasa kasih sayang pada umat yang 

akan menghasilkan persatuan yang dicita-citakan.
70
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Ajaran Islam memerintahkan agar umat Islam menjalin persatuan 

dan kesatuan antar manusia dengan kepemimpinan dan organisasi yang 

kokoh dengan tujuan mengajak kepada kebaikan (al-khair), mendorong 

perbuatan yang makruf, yakni segala sesuatu yang membawa maslahat 

(kebaikan) bagi umat manusia dan mencegah kemungkaran, yakni segala 

yang membawa madharat (bahaya dan merugikan) bagi manusia seperti 

tindak kejahatan. Persatuan dan kesatuan dengan organisasi dan 

kepemimpinan yang kokoh itu dapat berbentuk negara, seperti negeri 

tercinta Indonesia.
71

 

Persatuan Indonesia bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah 

bangsa yang satu dan bangsa yang menegara. Dalam konsep Islam, hal ini 

sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiah (persatuan sesama umat Islam) dan 

Ukhuwah Isaniah (persatuan sesama umat manusia). Al-Qur’an dalam 

beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya 

untuk selalu menjaga persatuan.
72

 Diantaranya adalah yang tercermin 

didalam Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 103: 

ٱۡعت ِصُمواَْ ََو  ۡبِل َِبِح  َوَ َٱّلل 
قُواْْۚ َت ف ر  َل  َو  ِميٗعا ََٱۡذُكُرواَْج  ت  َِنِۡعم  ََٱّلل  َب ۡين  َف أ ل ف  َأ ۡعد آَٰٗء َُكنتُۡم َإِۡذ ل ۡيُكۡم ع 

تِهَِ َََٰٓۦَقُلُوبُِكۡمَف أ ۡصب ۡحتُمَبِنِۡعم  ن  ٖةَم ِ َش ف اَُحۡفر  ل ى  ُكنتُۡمَع  ٗناَو  اَ ف أ نق ذ ُكمََٱلن ارَِإِۡخو   ۡنه  َيُب ي ُِنََم ِ ِلك 
ذ   َُك  ل ُكۡمََٱّلل 

تِهَِ اي   ََۦء   ٦٠١َل ع ل ُكۡمَت ۡهت دُون 

“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan 

janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah 

atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan maka Dia (Allah) 

menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi bersaudara 

sedangkan kamu diatas tepi jurang api neraka, maka Allah 
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mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan 

ayat ayatnya agar kamu mendapat petunjuk”
73

 

 

Prinsip yang ada pada sila keempat merupakan serapan dari nilai-

nilai Islam yang mengajarkan kepemimpinan yang adil, yang 

memperhatikan kemaslahatan rakyatnya dan didalam menjalankan roda 

kepemimpinan melalui musyawarah dengan mendengarkan berbagai 

pandangan untuk didapat pandangan yang terbaik bagi kehidupan bersama 

dengan kemufakatan. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia 

dengan mengedepan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana 

ditegaskan dalam sila-sila dalam Pancasila sejalan dengan ajaran agama. 

Bahkan pengamalan agama akan memperkokoh implementasi ideologi 

Pancasila.
74

 

Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan sangat erat kaitannya dengan rukun Islam 

keempat yaitu puasa. Dengan puasa akan terbentuk sifat bijaksana dan 

kepemimpinan. Ciri orang bijaksana, yaitu ia mampu merasakan dan 

mempunnyai rasa kasih sayang sesama, semua itu adalah hikmah dari puasa. 

Selain itu, dalam menentukan waktu puasa, perlu dilakukan suatu 

musyawarah yang dikenal dengan sidang istbat.
75

 

Asas musyawarah dalam menyelenggarakan kehidupan bersama 

diajarkan didalam al-Quran. Musyawarah harus didasarkan kepada ajaran-
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ajaran Tuhan, sesuai perintah al-Qur’an tersebut harus dikembalikan kepada 

ajaran Allah dan Rasul-Nya, mana yang lebih mendekati ajaran-ajaran Allah 

dan Rasul-Nya lah yang diambil sebagai putusan. Musyawarah yang dapat 

mengambil putusan dengan mufakat disebut ijma’ dan merupkan putusan 

yang tertinggi nilainya.
76

 

Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah mudzakarah 

(perbedaan pendapat) dan syura (musyawarah). Al-Qur’an dalam beberapa 

ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu  

bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan selalu 

menekankan musyawarah untuk menyelesaikannya dalam suasana yang 

demokratis.
77

 Diantaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat 

Ali Imron ayat 159: 

ا ََف بِم  ن  َم ِ ٖة ۡحم  َِر  ََٱّلل  ِليظ  َغ  َف ظًّا َُكنت  ل ۡو َو  َل ُهۡمۖۡ واََْل َٱۡلق ۡلبَِِلنت  َف ََنف ُُّّ ۡوِلك ۖۡ َح  ۡنُهۡمََٱۡعفَُِمۡن ع 

ش اِوۡرُهۡمَفِيََٱۡست ۡغِفۡرَوَ  ل ىََٱۡۡل ۡمِرَۖۡل ُهۡمَو  ك ۡلَع  َف ت و  ۡمت  َِْۚف إِذ اَع ز  ََٱّلل  ََٱّلل  َإِن  ك َِيُِحبُّ َٱۡلُمت و   ٦٩٥َِلين 

”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena 

itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya”.
78

 

 

Mengelola negara dengan prinsip keadilan yang meliputi semua 

aspek, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya, yang 

diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat merupakan amanat setiap 
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agama bagi para pemeluknya. Dalam Islam di ajarkan agar pemimpin 

negara memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan apabila menghukum 

mereka hendaklah dengan hukuman yang adil.
79

 

Dalam kaidah fikih Islam dinyatakan “al-ra’iyyatu manuthun bil 

maslahah”, artinya kepemimpinan itu mengikuti (memperhatikan) 

kemaslahatan rakyatnya. Berarti pula bahwa pemegang amanah 

kepemimpinan suatu negara wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat.
80

 

Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia bermakna bahwa Negara 

Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk 

mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep Islam, hal ini 

sesuai dengan istilah adil.
81

 Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya 

memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, adil terhadap 

diri sendiri, orang lain dan alam. Diantaranya adalah yang tercermin di 

dalam Al-Qur’an Surat al-Nahl ayat 90: 

َ َبَِي ََٱّلل  َ۞إِن  نَِوَ َٱۡلع ۡدلَِۡأُمُر ۡحس   َِذيََٱۡۡلِ إِيت آَٰيِٕ ََٱۡلقُۡرب ىَ و  َع ِن ي ۡنه ى  آَٰءَِو  َٱۡلب ۡغيَِْۚوَ َٱۡلُمنك رَِوَ َٱۡلف ۡحش 

َ  ٥٠َي ِعُظُكۡمَل ع ل ُكۡمَت ذ ك ُرون 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
82
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BAB IV 

PANDANGAN NURCHOLISH MADJID TERHADAP AJARAN AGAMA 

ISLAM YANG TERKANDUNG DALAM NILAI-NILAI PANCASILA 

A. Biografi Nurcholish Majid 

1. Latar belakangan Nurcholish Madjid 

Nurcholish Madjid lahir dan dibesarkan disebuah sudut 

kampung kecil didusun Mojoanyar, desa Mojotengah, kecamatan 

Bareng, kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 17 Maret 1939. 

Ayahnya bernama KH. Abdul Madjid merupakan seorang murid 

kesayangan kyai Hasyim Asy’ari di pesantren Tebuireng, Jombang. 

Nurcholish Madjid memperoleh pendidikan pertama dari ayahnya 

ketika berumur 6 tahun. Kemudian, pendidikan dasarnya ditempuh 

didua sekolah yaitu madrasah al-Wathaniyah dan di SR Mojoanyar, 

Jombang. Beliau juga melanjutkan sekolah SMP dikota yang sama.
83

 

Setelah lulus, pada usia 14 tahun Nurcholish Madjid 

dimasukkan oleh ayahnya ke Pesantren Darul ‘ulum Rejoso, Jombang, 

Jawa Timur tahun 1952 sampai tahun 1955, dan kemudian pada usia 16 

tahun Nurcholish masuk Pesantren Darus Salam, Gontor, Ponorogo, 

Jawa Timur sampai tahun 1960, ia menempuh studi kesarjanaan di 

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di fakultas adab, jurusan bahasa arab 
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dan sejarah kebudayaan islam mendapat gelar BA dalam Sastra Arab 

tahun 1965, dan Doktorandus Sastra Arab tahun1968.
84

 

Semasa menjadi mahasiswa, Nurcholish Madjid banyak 

melakukan kegiatan diberbagai organisasi. Ia pernah menjadi ketua 

umum HMI cabang Ciputat pada tahun 60-an. Kemudian menjadi ketua 

umum pengurus pusat HMI dua periode tahun 1966-1971. Pada tahun 

1967-1969, ia menjadi Presiden Mahasiswa Islam Asia Tenggara, dan 

Sekretaris Jenderal International Islamic Federation of Students 

Organizations tahun 1969-1971. Setelah menamatkan pendidikanya di 

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nurcholish Madjid memperoleh 

kesempatan melanjutkan studinya ke Chicago yang didanai oleh Fond 

Foundation pada tahun 1974 ketika Fazlur Rahman dan Leonard Binder 

berkunjung ke Indonesia. DiChicago Nurcholish Madjid memperoleh 

gelar doctor antara tahun 1978-1984, dan lulus dengan nilai Camlaude 

dengan judul disertasinya “Ibnu taimiyah dalam kalam dan filsafat: 

masalah akal dan wahyu dalam Islam”. Selain bidang Filsafat, yang 

diminatinya adalah: Pemikiran Islam, Reformasi Islam, Kebudayaan 

Islam, Politik dan Agama, Sosiologi Agama, serta Politik negara-negara 

berkembang.
85

 

Nurcholish Madjid kembali ke tanah air pasca menyelesaikan 

studinya di Amerika Serikat, Nurcholish Madjid kemudian mendirikan 
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Yayasan Wakaf Paramadina. Selain menjadi staf pengajar di IAIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 1972, Nurcholish Madjid juga 

menjadi Guru Besar tamu pada Mc Gill University, Montreal, Canada 

tahun 1991-1992. Nurcholish Madjid menjadi Ketua Yayasan 

Paramadina sejak 1985, dan menjadi Rektor Universitas Paramadina 

Mulya sejak 1998-2005. dan Nurcholish Madjid meninggal dunia pada 

tanggal 29 Agustus 2005 akibat penyakit sirosis hati yang dideritanya. 

Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata meskipun 

merupakan warga sipil karena dianggap telah banyak berjasa kepada 

negara.
86

 

2. Pendidikan Nurcholish Madjid 

Pendidikan dasar Nurcholish Madjid ditempuh didua sekolah 

tingkat dasar, yaitu pada sore hari di Madrasah al-Wathaniyah yang 

dikelola oleh orangtuanya sendiri dan pada pagi harinya Nurcholish 

Madjid mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) di Mojoanyar, 

Jombang. 

Kemudian Nurcholish Madjid melanjutkan ke Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dikota yang sama. Jadi, sejak ditingkat 

pendidikan dasar, Nurcholish Madjid telah mengenal dua model 

pendidikan. Pertama, pendidikan dengan pola madrasah yang sarat 

dengan penggunaan kitab-kitab kuning sebagai bahan rujukannya. 

Kedua, Nurcholish Madjid juga memperoleh pendidikan umum secara 
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memadai, sekaligus berkenalan dengan metode pengajaran modern. 

Pada masa pendidikan dasar inilah, khususnya di Madrasah al-

Wathaniyah Nurcholish Madjid sudah menampakkan kecerdasannya 

dengan berkali-kali menerima penghargaan atas prestasinya.
87

 

Dengan basis pengetahuan agama dan kemampuan untuk 

menguasi kitab kuning pada tahun 1995, Nurcholish Madjid akhirnya 

melanjutkan pendidikan ke Kulliyyat al-Mu’allim al-Islamiyyah (KMI) 

dipondok pesantren Darussalam, pondok Modern Gontor, Ponorogo, 

Jawa Timur dan lulus pada tahun 1960. 

Menurut kebiasaan yang normal jenjang pendidikan yang harus 

dilalui oleh santri adalah selama tujuh tahun. Namun karena otaknya 

yang cemerlang dan cerdas Nurcholish Madjid berhasil menjadi salah 

satu santri terbaik dengan meraih juara kelas sehingga dari satu ia bisa 

meloncat kekelas tiga, dan mampu merampungkan pendidikannya di 

Gontor lebih kurang lima tahun. Menurut pengakuan Nurcholish 

Madjid, di pesantren inilah beliau mendapatkan pengalaman pendidikan 

keagamaan yang sangat menentukan dan memberikan warna terhadap 

perkembangan pemikiran keagamaannya.
88

 

Melihat kecerdasan dan otaknya yang cermerlang rupanya tidak 

disiasiakan oleh pimpinan pesantren Gontor, K.H Zarkasyi. Ini 

dibuktikan oleh keinginan K.H Zarkasyi untuk mengirimkan Nurcholish 

Madjid ke Universitas al-Azhar, Kairo, setelah menamatkan studinya di 
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Gontor. Tetapi karena di Mesir pada saat itu tengah terjadi krisis terusan 

Suez yang cukup kontroversial, keberangkatan Nurcholish Madjid 

tertunda. Maka sambil menunggu keberangkatannya ke Mesir, beliau 

memanfaatkan untuk mengajar di Gontor selama satu tahun. Namun 

waktu yang ditunggu-tunggu untuk berangkat ke Mesir tidak kunjung 

tiba. 

Akhirnya terbetik berita bahwa kala itu Mesir sulit memperoleh 

visa, sehingga tidak memungkinkan Nurcholish Madjid melanjutkan 

studi ke al-Azhar, Kairo. Tetapi K.H Zarkasyi bisa menghibur dan tidak 

kehilangan akal. Lalu ia mengirimkan surat ke IAIN Jakarta dan 

meminta agar murid kesayangannya itu bisa diterima di Lembaga 

Tinggi Islam yang bergengsi itu. Berkat bantuan salah seorang alumni 

Gontor yang berada di IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian Nurcholish 

Madjid diterima sebagai mahasiswa tanpa menggendong ijazah 

Negeri.
89

 

Di IAIN Syarif Hidayatullah beliau memilih jurusan yang sangat 

relevan dengan latar belakang pendidikan yang telah diterimanya. Ia 

mengambil Fakultas Adab jurusan Sastra Arab dan Sejarah Pemikiran 

Islam. Nurcholish Madjid berhasil menyelesaikan program sarjana 

lengkapnya pada tahun 1968, dengan menulis skripsi: Al-Qur’an, 

“Arabiyyan Lughatan Wa ‘Alamiyyan Ma’nan”, yang maksudnya 

adalah “Al-Qur’an dilihat secara bahasa bersifat lokal dan dilihat 
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secara istilah bersifat global“ (ditulis dengan menggunakan bahasa 

Arab).
90

 

Pada saat menjadi mahasiswa itu pulalah Nurcholish Madjid 

berkenalan dengan organisasi yang dari sana nanti ia mengguncang 

pemikiran Islam ditanah air dan disitu pula gebrakan pemikiran Islam 

dilangit intelektul Indonesia dimulai. Sesuai dengan pribadinya yang 

suka bereskplorasi, Nurcholish Madjid berjodoh dengan Himpunan 

Mahasiswa Islam (HMI), organisasi yang dibesarkan sekaligus 

membesarkannya. Di HMI beliau sangat aktif sehingga setiap jenjang 

organisasi dilalui dengan penuh semangat, mulai dari komisariat lalu 

menjadi ketua umum HMI Cabang Jakarta hingga akhirnya berhasil 

menjadi ketua umum PB HMI. 

Pada saat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar 

Himpunan Mahasiswa Islam, Nurcholish Madjid telah menyusun 

sebuah buku materi perkaderan tentang keislaman yang berjudul Nilai-

nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang kemudian diubah menjadi Nilai 

Identitas Kader (NIK). Buku ini menjadi bacaan wajib yang menjadi 

dasar dan motivasi perjuangan anggota Himpunan Mahasiswa Islam.
91

 

Selesai menjabat ketua umum PB HMI yang kedua pada tahun 

1971 Ialebih banyak menulis untuk mengaktualisasikan pemikiran-

pemikiran selama di HMI. Setamat dari IAIN Syarif Hidayatullah 
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Jakarta, Nurcholish Madjid bekerja sebagai dosen di almamaternya, 

mulai tahun 1985, ia ditugaskan memberikan kuliah tentang filsafat di 

Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bersamaan 

dengan itu, ia pernah juga berkesempatan menjadi dosen tamu pada 

Universitas Mc Gill, Montreal, Canada, pada tahun 1990 didampingi 

oleh istrinya yang mengikuti program Eisenhower Fellowship.
92

 

Sejak Maret 1978 ia memperoleh beasiswa dari Ford Fondation 

guna melanjutkan ke Universitas Chicago, dan dari sanalah ia meraih 

gelar Doktor dalam bidang Ilmu Kalam dan Filsafat dengan predikat 

Summa Cumlaude pada tahun 1984, dengan disertasinya yang berjudul 

Ibnu Taymiyah On Kalam andFalsafah: A Problem Of Reason and 

Revealation In Islam (Ibnu Taymiyah tentang Kalam dan Filsafat : 

Suatu Persoalan Antara Akal dan Wahyu dalam Islam). Selama di 

Universitas Chicago, pada tahun 1978-1984, secara leluasa Nurcholish 

Madjid bisa berjumpa dengan perpustakan Islam Klasik dan Islam abad 

pertengahan yang begitu luas dan kaya langsung dibawah montor 

ilmuan neo-modernis asal Pakistan, Prof. Dr. Fazlur Rahman. 

Akibatnya pemikiran neo-modernis mulai diserap oleh Nurcholish 

Madjid dan pengertian baru pemikiran dan praktek neo-modernis ini 

pun tampaknya terus terakmulasi selama ia menempuh pendidikan S3-

nya itu.
93
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Dilatar belakangi aktivitasnya yang sangat intens di HMI, tidak 

heran kalau pada tahun 1967-1969, Nurcholish Madjid terpilih sebagai 

presiden PEMIAT (Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara). Saat 

beliau menjabat Presiden PEMIAT, Malaysia berhasil ditarik sebagai 

salah satu anggota organisasi Islam regional tersebut, dan ketika itu 

pulalah beliau pertama kalinya berkesempatan pergi keluar Negeri, 

yaitu ke Malaysia.
94

 

Pada tahun Oktober 1968, Nurcholish Madjid berangkat ke 

Amerika Serikat untuk memenuhi undangan State Departemen, dalam 

rangka mengikuti “Professional Muda dan Tokoh Masyarakat”. Karena 

Nurcholish Madjid pada dekade ini masih sangat mencurigai dan anti 

terhadap pemikiran Barat, maka menurut salah seorang pejabat 

kedutaan besar Amerika Serikat, ia diundang sekedar memperlihatkan 

apa yang ia benci selama ini.
95

 

Kunjungan Nurcholish Madjid yang atas undangan pemerintah 

Amerika Serikat berlangsung selama lima pekan. Selepas itu, 

Nurcholish Madjid tidak langsung kembali ke Tanah Air, melainkan 

singgah dan melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah. Seperti 

diakuinya sendiri, semula Nurcholish Madjid kurang bersemangat 

diundang ke Amerika Serikat dan lebih ingin ke Timur Tengah. Tetapi 
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akhirnya Nurcholish Madjid ke Timur Tengah selepas dari Amerika 

Serikat dengan sisa bekal yang ada.
96

 

Sepulang dari Amerika dan Timur Tengah, Nurcholish Madjid 

segera bergegas untuk melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah babak 

kedua. Bedanya pada gelombang yang kedua, Nurcholish Madjid 

beserta rombongan 10 anggota PB HMI untuk berhaji, atas undangan 

Menteri Pendidikan Kerajaan Arab Saudi, Syaikh Hasan bin Abdullah 

Ali Syaikh, sebagai hadiah atas ketertarikan sang menteri terhadap 

gerakan kemahasiswaan di Indonesia, seperti dipaparkan Nurcholish 

Madjid pada kunjungan pertamanya. Bersama rombongan haji PB HMI 

ini, Nurcholish Madjid meneruskan ke Riyadh, Madinah, Mekkah 

kemudian ke Khartoum untuk berdialog dengan Hassan Turabi dari 

Umin University. Rombongan ini kemudian melanjutkan perjalanan ke 

Irak, Mesir, Libanon, dan ke Pakistan.
97

 

Selain itu, Nurcholish Madjid juga sempat meniti karir didunia 

pers sebagai pemimpin umum majalah member sekaligus pemimpin 

redaksi majalah forum pada tahun 1971-1974, sambil tetap memberi 

kuliah di IAIN Ciputat. Bersama-sama temannya di Jakarta, ia 

memberikan dan memimpin LSIK (Lembaga Studi Ilmu-ilmu 

Kemasyarakatan) pada tahun 1984-1977. Ia juga berkerja sebagai 

peneliti pada LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sejak tahun 

1978. 
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Sejak tahun 1986, bersama beberapa tokoh pemikiran lain, ia 

mendirikan dan langsung memimpin Yayasan Wakaf Paramadina yang 

menurut pemaparannya merupakan lembaga tempat beliau dan teman-

teman dengan bebas dan leluasa mengembangkan wawasan dan fikiran, 

karena sesuai dengan tujuan awal pendiriannya adalah sebagai gerakan 

intelektual Islam di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang 

berperadaban.
98

 

Pada tahun ini juga, Nurcholish Madjid manjadi salah seorang 

peserta SSRC (Social Science Research Counci) di New York, Amerika 

Serikat, sampai pada tahun 1988. Selanjutnya pada tahun 1990 ia 

bersama istrinya menjadi peserta Eisenhower Fellowship di 

Philadelphia,  Amerika Serikat, yang kemudia padatahun 1991-1997 

telah menjadi anggota dewan pers. Satu tahun setelah itu, yakni pada 

tahun 1992-1995, Nurcholish Madjid tercatat sebagai salah seorang 

anggota, Streering Commitie, The Aga Khan Awerd For Architecture. 

Kemudian pada tahun 1993 ia menjadi anggota KOMNAS HAM 

(Komite Nasional Hak Asasi Manusia), yang akhirnya juga sebagai 

anggota Dewan Riset Nasional pada tahun 1994. Pada tahun 1995, 

Nurcholish Madjid menerima ”Hadiah Budaya” dari ICMI Pusat dan 

sebagai MPR RI.
99
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Kemudian, dorongan lain yang tidak boleh dikesampingkan 

dalam membuat pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid berwawasan 

luas adalah pergaulannya dengan Buya Hamka. Kurang lebih 5 tahun 

Nurcholish Madjid sempat menjalin hubungan yang akrab dengan Buya 

Hamka, pada saat itu masih menjadi mahasiswa dan tinggal di Masjid 

Agung al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam kaitan ini, 

Komaruddin Hidayat mengungkapkan kedekatan dan rasa kagumnya 

Nurcholish Madjid kepada Buya Hamka. Dalam berbagai forum 

obrolan maupun dalam perkuliahan di Paramadina, berulang kali 

Nurcholish Madjid mengemukakan respek dan kekagumannya pada 

Buya Hamka.
100

 

3. Karya-karya Nurcholish Madjid 

Nurcholish Madjid dapat dikelompokkan pada penulis yang 

produktif. Sekembalinya dari studi, bersama kawan dan koleganya pada 

tahun 1986 mendirikan Yayasan Wakaf  Paramadina. Dilembaga inilah 

sebagian besar Nurcholish Madjid mencurahkan hidup dan energi 

intelektualnya (sehingga pada akhirnya melahirkan Universitas 

Paramadina Mulya, dengan obsesi mampu menjadi pusat kajian Islam 

kesohor didunia) disamping sebagai peneliti LIPI sebagai profesi 

awalnya dan sekaligus sebagai Profesor Pemikiran Islam di IAIN (kini 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
101

 Dalam perjalanan hidupnya, ia 
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telah menghasilkan banyak artikel ataupun makalah yang telah 

dibukukan. Beberapa karyanya antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Khazanah Intelektual Islam.
102

 Karya ini menurut penulisnya 

dimaksudkan untuk memperkenalkan salah satu aspek kekayaan 

Islam dalam bidang pemikiran, khususnya yang berkaitan dengan 

filsafat dan teologi. Dalam buku ini dibahas pemikiran al-Kindi, al-

Farabi, Ibn Sina, al-Ghazali, Ibn Rusyd, Ibn Taymiyah, Ibn 

Khaldun, Jamal al-Din al Afghani dan Muhammad Abduh. 

b. Islam Kemodernan dan Keindonesiaan. Dalam buku ini, yang 

merupakan kumpulan tulisan selama dua dasawarsa melontarkan 

gagasan Nurcholish Madjid tentang korelasi kemodernan, 

keislaman dan keindonesiaan, sebagai respon terhadap berbagai 

persoalan dan isu-isu yang berkembang disaat itu. 

c. Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang 

Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan. Buku ini 

merupakan karya monumentalnya pasca studi di Chicago. Dalam 

buku ini, Cak Nur berusaha mengungkapkan ajaran Islam yang 

menekankan sikap adil, inklusif dan kosmopolit. 

d. Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran-Pikiran Nurcholish 

Madjid “Muda”. tahun 1994. 

e. Pintu-Pintu Menuju Tuhan tahun 1994. Buku ini merupakan 

kumpulan sebagian besar tulisan Cak Nur diharian Pelita dan 
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Tempo. Menurut penulisnya, buku ini merupakan penjelasan lebih 

sederhana dan “ringan” (populer) dari gagasan Islam inklusif dan 

Universal yang menjadi tema besar buku Islam Doktrin dan 

Peradaban. 

f. Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi 

Doktrin Islam dalam Sejarah tahun 1995. Dalam buku ini 

pemikiran Cak Nur lebih terarah pada makna dan implikasi 

penghayatan Iman terhadap perilaku sosial yang senantiasa 

mendatangkan dampak positif bagi kemajuan peradaban 

kemanusiaan. 

g. Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru 

Islam Indonesia tahun 1995. Buku ini sama dengan karya 

monumentalnya, hanya saja, Cak Nur menyajikannya dengan 

wawasan yang lebih kosmopolit dan universal sekaligus 

mempertimbangkan aspek parsial dan kultural paham-paham 

keagamaan yang berkembang. 

h. Masyarakat Religius tahun 1997.
103

 Buku ini mengetengahkan 

konsep Islam tentang kemasyarakatan, antara komitmen pribadi 

dan komitmen sosial serta konsep tentang eskatologi dan kekuatan 

adi-alami. 

i. Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam pembangunan di 

Indonesia tahun 1997. Dalam buku ini Cak Nur mengetengahkan 
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tentang peran dan fungsi Pancasila, organisasi politik, 

demokratisasi, demokrasi dan konsep oposisi loyal. 

j. Kaki Langit Peradaban Islam tahun 1997, mengetengahkan tentang 

wawasan peradaban Islam, kontribusi tokoh intelektual Islam 

semisal Al-Shafi’i dalam bidang hukum, al-Gazali dalam bidang 

tasawuf, ibn Rusyd dalam filsafat dan Ibn Khaldun dalam filsafat 

sejarah dan sosiologi. 

k. Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah potret Perjalanan tahun 1997, yang 

membahas tentang dinamika pesantren serta kontribusinya dalam 

peradaban Islam di Indonesia. 

l. Dialog Keterbukaan:
104

 Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana 

Sosial Politik Kontemporer tahun 1997. Buku yang merupakan 

transkrip wawancara yang pernah dilakukan oleh Cak Nur memiliki 

mainstream bagaimana nilai-nilai universal dan kosmopolit Islam 

diaktualisasikan dalam praktik politik kontemporer. 

m. Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat: Kolom-Kolom di 

Tabloid “Tekad” tahun1999.
105

 Dalam buku ini Cak Nur berusaha 

menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keterkaitan antara 

dimensi keislaman dengan dimensi keindonesiaan dan kemodernan 

sekaligus. Buku ini merupakan kumpulan tulisan Cak Nur di 

Tabloid Tekad yang merupakan suplemen dalam harian Republika, 
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sebuah koran harian yang diterbitkan oleh ICMI (Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia). 

n. Cita-cita Politik Islam di Era Reformasi, tahun 1999. Buku ini 

merupakan perjalanan panjang politik Nurcholish Madjid dalam 

wacana perpolitikan di Indonesia. Dalam buku ini prototype negara 

Madinah yang telah didirikan Nabi Muhammad sedemikian 

ditekankan oleh Cak Nur sebagai sesuatu yang sangat cocok untuk 

diterapkan kini, mengingat nilai-nilainya sedemikian modern 

bahkan terlalu modern untuk masanya sehingga tidak bertahan 

lama. 

o. Indonesia Kita.
106

 Dalam buku yang merupakan karya tulis 

terakhirnya, Nurcholish Madjid berusaha memahami secara lebih 

luas dan mendalam tentang hakikat dan persoalan bangsa dan 

negara Republik Indonesia sejak dari masa lampau sampai 

sekarang yang menantang tahun 2003. Dalam buku ini dimuat 

pokok pemikiran Cak Nur ketika mencalonkan diri sebagai 

Presiden RI yang meskipun kandas melalui konvensi Partai Golkar 

yang terkenal dengan Sepuluh Plat form Membangun Kembali 

Indonesia. 

Di samping itu, terdapat beberapa ceramahnya yang juga 

dibukukan, seperti Perjalanan Religius Umrah dan Haji; Pesan-Pesan 

Takwa Nurcholis Madjid: Kumpulan Khutbah Jum’at di Paramadina; 
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30 Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan. Pada sisi lain, ia juga 

banyak menulis artikel yang tersebar dibeberapa buku suntingan orang 

lain, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yang tersebar 

dibeberapa jurnal nasional maupun jurnal internasional. 

Karya-karya dalam Bahasa Inggris 

a. The Issue of Modernization Among Muslimin in Indonesia: From a 

participant’s Paint of View, dalam Gloria Davies (ed.) 

b. What is Modern Indonesia Culture? (Athens, Ohio, University of 

Ohio Southeast Asia Studies, 1979) 

c. Islam in the Contemporary World, (Notre Dame, Indiana, Cross 

Roads Books, 1980).
107

 

 

B. Pandangan Nurcholish Madjid tentang Agama Islam 

Islam adalah sebuah kata dalam bahasa arab, yang artinya ialah 

pasrah, yakni pasrah kepada Allah Swt, karena menaruh kepercayaan 

kepada-Nya. Semua agama yang dibawah oleh para nabi (pengajar 

kebenaran, pembawa kabar gembira, dan peringatan bagi manusia) 

mengajarkan tentang pasrah kepada Allah Swt. Meskipun seorang nabi tidak 

berbahasa Arab, ia tetap disebut sebagai muslim, dan agamanya pun tetap 

disebut sebagai Islam, karena ia sendiri pasrah kepada Allah Swt. Islam juga 

merupakan sebuah agama yang berisi ajaran-ajaran yang diturunkan Allah 

Swt kepada manusia melalui Nabi Muhammad Saw yang diutus sebagai 
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rasul pembawa ajaran tersebut. Islam juga mengambil bentuk sikap 

penyerahan diri seluruhnya dan sikap pasrah kepada kehendak Allah Swt 

atas segala kehendaknya.
108

 

Dalam berbagai tulisannya, Cak Nur banyak membicarakan 

mengenai Islam yang dalam penulisannya ditulis dengan “Islam” (huruf I 

besar), dan “islam” (dengan menggunakan huruf i kecil).
109

 Cak Nur 

memberikan kesan Islam sesungguhnya lebih penting dari pada islam. 

Sebab, menurutnya Islam banyak mengandung konotasi sosial, dalam arti 

bahwa terutama dalam masa sekarang ini lebih banyak menunjuk kepada 

perwujudan sosial orang-orang yang memeluk atau mengaku memeluk 

agama Islam. Maka menjadi orang Islam, dari sudut tinjauan ini lebih 

banyak berarti menjadi anggota masyarakat, yang dilihat dari segi formal 

keislaman. Sedangkan islam (dengan i kecil) mengandung pengertian yang 

lebih dinamis, yaitu sikap penyerahan diri kepada Tuhan justru karena 

menerima tantangan moralnya. Maka jika digabung antara pengertian yang 

generik (islam dengan i kecil) dan (Islam dengan I besar), maka “menjadi 

seorang Islam atau seorang muslim adalah berarti menjadi orang yang 

seluruh hidupnya diliputi tantangan untuk senantiasa meningkatkan diri 

menuju pada moralitas yang setinggi-tingginya, dengan jalan selalu 

mengusahakan pendekatan diri kepada Tuhan, yang dalam agama disebut 

Takwa.
110
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C. Pandangan Nurcholish Madjid tentang Pancasila 

1. Pancasila Sebagai Ideologi Modern 

Perbincangan tentang Pancasila sesungguhnya sudah sangat 

panjang, sejak awal gagasan sampai sekarang ini. Pro dan kontra 

mengiringi dinamika perjalanan sejarah Indonesia. Namun satu hal 

yang penting dicatat, sebagaimana ditegaskan oleh Nurcholish Madjid, 

Pancasila telah menunjukkan keefektifannya sebagai penopang bagi 

bangsa ini. Walaupun demikian bukan berarti Pancasila sudah 

sepenuhnya operasional dan mengisi semangat zaman. Justru aspek 

penting yang seharusnya dikembangkan adalah bagaimana Pancasila 

menjadi berfungsi penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan. 

Untuk mewujudkannya adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai 

ideologi terbuka.
111

 

Pemikiran tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka ini 

menarik untuk diapresiasi. Pemikiran semacam ini memiliki relevansi 

agar Pancasila tetap terpelihara makna dan relevansinya tanpa 

kehilangan hakikat. Jika hal ini dilaksanakan secara optimal maka 

ideologi Pancasila tidak kehilangan konteks dan perannya. Ia akan terus 

komunikatif dan sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. 

Senada dengan pemikiran Cak Nur tentang Pancasila sebagai 

ideologi terbuka, Joko Siswanto menyatakan bahwa: 
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Melalui pengembangan pemikiran-pemikiran baru itu ideologi 

tersebut akan dapat memelihara makna dan relevansinya tanpa 

kehilangan hakikatnya, sehingga ideologi tersebut beserta nilai-

nilai dasarnya tetap berbunyi dan komunikatif dengan 

masyarakat yang terus berkembang dan dinamika kemajuan 

zaman yang terus bergerak. Dengan begitu ideologi tersebut 

akan ”menzaman”, tahan uji dan malahan semakin berkembang 

bersama-sama dengan realitas baru yang terus bermunculan.
112

 

 

Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pancasila sebagai 

Ideologi terbuka, dalam kerangka pemikiran Joko Siswanto, dapat 

memelihara makna dan relevansi Pancasila tanpa kehilangan 

hakikatnya. Hal ini penting ditegaskan karena apa yang dilakukan oleh 

Nurcholish Madjid sesungguhnya berada dalam koridor agar Pancasila 

tidak “memfosil”. Pancasila yang “memfosil” adalah Pancasila yang 

eksistensinya tidak lagi aktif dan fungsional layaknya fosil. Ia tidak lagi 

relevan dan kehilangan fungsinya yang operasional dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Keterbukaan ideologi Pancasila bersifat internal dan eksternal. 

Keterbukaan ini sesungguhnya bersifat kultural, yakni selaras dengan 

kebudayaan. Hal ini bermakna bahwa keterbukaan tersebut selaras 

dengan nilai dasar kemanusiaan yang merupakan inti kebudayaan. 

Keterbukaan tersebut dibentuk oleh adanya sifat dasar monodualistik 

atau ke dwitunggalan mendasar antara: personalitas dan sosialitas, 

antara ke-apa-an dan ke-siapa-an, antara dinamika dan keterbatasan, 

antara materialitas dan spiritualitas, antara kesinambungan dan 
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pembaharuan. Ia adalah keterbukaan yang mempunyai ”jejer” dan 

identitas.
113

 

Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pancasila sebagai 

Ideologi terbuka merupakan hal menarik di tengah upaya pembakuan 

tafsir tunggal Pancasila. Pembakuan ini berupaya agar Pancasila hanya 

memiliki makna tunggal. Tidak terbuka ruang interpretasi yang 

berbeda. Pemikiran tentang Pancasila sebagai Ideologi terbuka juga 

merupakan counter dari upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai 

ideologi tertutup. Karena itulah, Nurcholish Madjid telah melakukan 

apa yang disebut Fachry Ali sebagai “desakralisasi ideologi”.
114

 

“Desakralisasi ideologi” adalah upaya untuk menjadikan 

Pancasila bukan sebagai ideologi yang sakral. Kerangka ini bermakna 

bahwa Pancasila sebagai ideologi seharusnya ditempatkan dalam posisi 

kritis. Secara arif Nurcholish Madjid menyatakan bahwa sikap kritis 

yang muncul dari sikap terbuka kepada sesama manusia dalam 

kedalaman  jiwa yang saling menghargai merupakan indikasi adanya 

petunjuk dari Tuhan. Sikap semacam ini dinilai Nurcholish Madjid 

sebagai sikap yang sejalan dengan rasa ketuhanan atau takwa.
115
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Sikap kritis Nurcholish Madjid tidak muncul begitu saja. Ada 

berbagai faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Faktor 

yang cukup dominan adalah pengaruh tradisi lingkungan keagamaan 

yang kuat sekaligus pengalaman pendidikannya di Barat. Faktor itulah 

yang menjadikan Nurcholish Madjid memiliki pemikiran yang cukup 

kritis namun berdasarkan pijakan agama yang kuat.
116

 

Pancasila sebagai ideologi terbuka ternyata kongruen dengan 

ideologi modern. Disebut ideologi modern karena Pancasila 

ditampilkan oleh para bapak pendiri bangsa yang berwawasan modern. 

Tujuan mereka menampilkan Pancasila adalah untuk memberi landasan 

filosofis bersama sebuah masyarakat plural yang modern.
117

 

Nurcholish Madjid tidak ingin Islam menjadi ideologi tertutup. 

Sebagai intelektual yang memiliki perhatian besar terhadap umat Islam 

dan bangsa Indonesia, Nurcholish Madjid berusaha untuk membangun 

ideologi modern yang terbuka. Usahanya ini bisa dilacak sejak ia 

mencetuskan Slogan “Islam, Yes; Partai Islam, No”. Slogan ini 

sesungguhnya menandai kecermatan Nurcholish Madjid membaca 

realitas. Ia tidak ingin Islam sebagai ideologi. Dalam slogan tersebut 
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sesungguhnya Nurcholish Madjid juga menegaskan bahwa Pancasila 

adalah dasar untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam.
118

 

Cara pandang semacam ini justru membebaskan Islam dari 

keterbatasan-keterbatasan sebuah ideologi yang sangat memperhatikan 

konteks dan waktu. Pancasila sebagai ideologi terbuka membuka 

peluang adanya tafsir yang kontekstual. Tafsir kontekstual menjadikan 

Pancasila memiliki peluang besar untuk selalu aktual dan selaras 

dengan dinamika kehidupan yang kompleks. 

2. Pancasila Sebagai Common Platform 

Indonesia sebagai negara memiliki tingkat keanekaragaman 

tinggi. Bahkan Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya paling 

plural di dunia.
119

 Pluralitas ini mencakup berbagai aspek, mulai aspek 

agama, suku, ras dan golongan. Jika pluralitas ini mampu dikelola 

secara baik maka akan menjadi kekayaan yang sangat berharga. Tetapi 

jika tidak dikelola secara baik, ia dapat berubah menjadi malapetaka 

yang mengerikan. Antar pluralitas bisa saling berbenturan. Karena 

itulah, keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia ini harus dikelola 

secara baik, cerdas, dan jujur. Jika pengelolaannya mampu dilaksanakan 

secara optimal maka dapat berubah menjadi kekayaan kultural yang 

dahsyat. Pengelolaan secara baik bisa menjadikan Indonesia sebagai 

                                                           
118

Rakhmat, Jalaluddin, “Nurcholish Menurut Tuparev”, dalam Sukandi A.K. (peny.), Prof. 

Dr. Nurcholish Madjid, Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), 9. 
119

Abdul ’Dubbun’ Hakim, ”Islam, Inklusivisme dan Kosmopolitanisme”, dalam Abdul 

Halim (ed.), Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan, Refleksi atas 

Pemikiran Nurcholish Madjid (Jakarta: Kompas dan Universitas Paramadina, 2006),  19. 



70 

 
 

negara yang kaya akan berbagai khazanah kehidupan. Tetapi jika 

dikelola secara amburadul, keanekaragaman bisa berubah menjadi 

bencana mengerikan.
120

 

Menurut Karen Armstrong, keanekaragaman seyogyanya 

disikapi secara kritis-konstruktif. Realitas kehidupan yang dipenuhi 

dengan berbagai paradoks seharusnya tidak direspon secara negatif, 

tetapi secara positif. Respon negatif hanya akan memunculkan 

antagonisme. Antagonisme bukannya membuat keadaan menjadi lebih 

baik, tetapi justru lebih buruk. Mengharapkan hadirnya nilai-nilai 

positif hampir mustahil terwujud manakala setiap orang justru 

menghadirkan hal-hal yang negatif.
121

 

Ada banyak cara mengelola keaneragaman tersebut. Salah 

satunya adalah melalui pembangunan kesadaran bersama tentang 

pentingnya mencari titik temu dari keanekaragaman yang ada, bukan 

mempertentangkan titik beda. Kesadaran semacam ini penting untuk 

menumbuhsuburkan harmoni sosial. Tanpa ada kesadaran, perbedaan 

hanya akan dilihat pada titik perbedaannya. Orientasi pada titik beda 

berbahaya bagi harmoni sosial. Kerukunan bisa terancam dan berubah 

menjadi konflik karena masing-masing berusaha menguasai terhadap 

yang lain. 
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Realitas kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini tengah 

berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan. Sekarang ini ikatan 

persaudaraan semakin menipis. Pengkhianatan antar elemen bangsa 

berlangsung diberbagai elemen. Muncul berbagai bentuk saling tidak 

percaya. Ketamakan menjadi fenomena umum yang semakin 

merajalela. ”Semuanya berujung pada kegelapan dan kebiadaban: 

kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan”.
122

 

Berkaitan dengan titik tema ini, Nurcholish Madjid memiliki 

pemikiran yang menarik.Menurut pendiri Universitas Paramadina 

tersebut, Pancasila merupakan common platform antar berbagai 

kelompok masyarakat dan agama. Konsep ini diadaptasi oleh 

Nurcholish Madjid dari tinjauan sejarah dimana nabi dulu 

mewujudkannya dalam Piagam Madinah. Setelah memberikan tinjauan 

dari berbagai perspektif, Nurcholish Madjid sampai pada sebuah 

kesimpulan bahwa Pancasila merupakan pilihan umat Islam yang final, 

sah dan islami. Tidak perlu lagi diperdebatkan tentang hal-hal yang 

berkaitan antara Islam dan Pancasila. Persoalan itu dinilai Nurcholish 

Madjid sudah tuntas. Agenda yang justru menjadi tantangan adalah 

bagaimana mengisi dan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara adil 

dan konsisten (istiqamah). 

Lewat bukunya Islam Agama Kemanusiaan, Nurcholish Madjid 

menegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara, haruslah dilihat 
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Pancasila sebagai pemersatu dan kalimat sawa’ yang mengajak semua 

orang agar patuh dengan ajaran Tuhan.
123

 Intinya adalah ikut 

menghargai keberagaman dan pluralitas yang sudah ada di masyarakat. 

Melalui penghargaan inilah kehidupan yang damai dan harmonis dapat 

terwujud. 

3. Sila-sila Pancasila Sebagai Satu Kesatuan 

Harus jujur diakui bahwa Pancasila dengan sila-silanya belum 

terlaksana dengan baik. Jika sudah terlaksana secara baik maka 

kehidupan sosial kemasyarakatan akan ideal sebagaimana kandungan 

sila-sila Pancasila. Realitasnya masih banyak hal yang harus dilakukan 

agar sila-sila Pancasila betul-betul terejawantahkan secara baik. Nilai-

nilai Pancasila masih belum semua terealisasi secara baik. 

Menurut Nurcholish Madjid, satu-satunya sila yang sudah 

terlaksana adalah Persatuan Indonesia. Walaupun mungkin 

implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan harus 

berhadapan dengan berbagai macam hambatan dan tantangan tetapi 

secara keseluruhan sila Persatuan Indonesia telah terwujud pada tataran 

praktis. Pada titik inilah Nurcholish Madjid mengajak kita semua untuk 

mengucapkan rasa terima kasih kepada para pendiri bangsa. 

Sungguh, terwujudnya persatuan tanah air sampai sekarang ini 

merupakan jasa dan kredit yang luar biasa pentingnya dari 

”bapak-bapak pendiri Republik”, sejak dari mereka yang 

mempelopori penggunaan bahasa kebangsaan diteruskan oleh 

angkatan yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan 

politik bangsa dengan Bung Karno sebagai simbol dan sumber 
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ilham bagi persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia, sampai 

pada pengorbanan angkatan bersenjata dalam menyelesaikan 

berbagai pergolakan daerah.
124

 

 

Sila-sila yang lainnya masih menghadapi persoalan yang cukup 

rumit. Sila pertama, misalnya yang menurut Bung Hatta merupakan sila 

utama yang menyinari sila-sila yang lainnya dinilai Nurcholish Madjid 

masih menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik secara konseptual 

maupun praktis. Padahal, sila pertama ini posisinya sangat sentral. 

Selain menyinari sila-sila lainnya, sila pertama ini juga menjadi dasar 

etis. Karena itulah merupakan hal tepat ketika Nurcholish Madjid 

menyebut sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila vertikal, 

sedangkan sila-sila selanjutnya merupakan sila horisontal.
125

 

Sila-sila yang lainnya masih menghadapi tantangan 

implementasi. Sila kedua masih harus berhadapan dengan realitas masih 

banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sila keempat 

masih berhadapan dengan rendahnya kualitas demokrasi kita, dan sila 

kelima masih harus berhadapan dengan belum terwujudnya keadilan 

sosial di berbagai wilayah. 

Nurcholish Madjid mengapresiasi terwujudnya sebuah sistem 

pemerintahan yang menguntungkan semua orang tanpa membedakan 

latar belakang agama dan asal-usulnya. Sistem semacam ini 

sesungguhnya selaras dengan demokrasi dan Pancasila. Hal ini tidak 
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hanya berdasarkan tafsir atas ajaran Islam, melainkan juga mendapatkan 

dukungan yang kuat dari perspektif sejarah Islam.
126

 

Demokrasi tidak mungkin terwujud begitu saja. Dibutuhkan 

proses yang panjang sampai terwujudnya demokrasi yang berkualitas. 

Karena itu aspek yang penting untuk diperhatikan adalah proses 

demokratisasi. Menurut Nurcholish Madjid, proses demokratisasi 

merupakan mekanisme utama untuk mencapai suatu pemerintahan yang 

bersih, terbuka, dan adil. Metode yang penting untuk mewujudkannya 

adalah melalui pembentukan suatu koalisi politik lebih luas di antara 

orang-orang yang satu sama lain memiliki perhatian terhadap demokrasi 

yang menuntut keterbukaan sikap. Namun demikian Nurcholish Madjid 

mengingatkan bahwa keterbukaan sikap bukanlah segala-galanya. 

Kuncinya adalah bagaimana menciptakan sikap saling menghormati di 

seluruh kalangan warga bangsa.
127

 

Proses demokratisasi bukan proses instan. Ia harus selalu 

diupayakan, dijaga dan ditumbuhkembangkan secara terus-menerus. 

Tanpa upaya yang semacam ini, demokratisasi hanya akan berhenti 

pada tataran wacana saja, sementara pada tataran praktiknya bisa jadi 

justru bertentangan dengan spirit demokrasi. 

Keterbukaan dan sikap saling menghormati berkaitan erat 

dengan kultur. Menurut Zamroni, bentuk masyarakat demokratis 

berkorelasi dengan kultur dan nilai demokrasi. Demokrasi bisa tumbuh 
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subur jika didalam masyarakat terdapat nilai-nilai yang mendukung 

seperti toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan 

menyadari keanekaraman masyarakat, menjunjung tinggi martabat 

manusia dan saling menghargai.
128

 

Sikap saling menghormati membutuhkan landasan, antara lain 

berupa kesetiaan dasar. Kesetiaan dasar yang dimaksud adalah 

kesetiaan yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dan 

kemanusiaan. Nilai-nilai inilah yang menjadikan seseorang memiliki 

sikap penghargaan terhadap keanekaragaman. 

 

D. Pandangan Nurcholish Madjid terhadap ajaran agama Islam yang 

terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila 

1. Ketuhanan yang Maha Esa 

Sila ini merupakan sila pertama dalam urutan sila Pancasila.
129

 

Perdebatan sila Pancasila yang memuat nilai Ketuhanan ini menjadi 

mengemuka ketika muncul pertanyaan mendasar siapakah yang 

dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa? Secara historis kultural, 

Bangsa Indonesia telah mengenal konsep Tuhan melalui beragam cara. 

Sejak masa penyembahan roh, arwah, dewa-dewa yang mengacu 

kepada konsep politheisme hingga pengakuan tunggal atas Tuhan 

(monotheisme). Jiwa dan semangat religiusitas manusia Indonesia sejak 
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dahulu yang mengakui Tuhan dalam beragam keyakinan menolak 

faham ketiadaan Tuhan (ateisme) dalam kehidupan manusia.
130

 

Ketiadaan Tuhan mengandung makna bahwa manusia tak 

membutuhkan kekuatan diluar dirinya. Manusia berbuat dan 

berkehendak atas kehendak dirinya semata dan menolak eksistensi dan 

peran Tuhan bagi dirinya. Manusia Indonesia membutuhkan kekuatan 

yang mendukung gerak dinamisnya. Ketika ia menyembah serta 

memohon bantuan pada kekuatan diluar dirinya, maka ia telah 

menuhankan kekuatan tersebut, baik roh, dewa-dewa, pohon bebatuan 

dan sebagainya.
131

 

Jika kita telaah lebih jauh, konsep ideologi Ketuhanan yang 

Maha Esa tidak kita temukan dalam pemahaman sifat Tuhan pra-

Islam.
132

 Sifat Tuhan pra-Islam dalam pemahaman animisme-

dinamisme, kemudian bergerak masa Hinddu-Buddha yang me-

nyembah banyak dewa tidak mengilhami nilai ideologi Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Nilai Ke-tuhanan Yang Maha Esa jelas mengadopsi 

konsep bertuhan Islam, hal ini begitu jelas dan tegas Tuhan berfirman 

dalam Quran ayat 22 surat an-Nahl:  

ُهُكمَۡ َف ََإِل   ِحٞدْۚ ٞهَو  
َبََِٱل ِذينَ إِل   َيُۡؤِمنُون  ةََِل  ََٱۡۡلَِٰٓخر  ۡست ۡكبُِرون  ُهمَمُّ ٞةَو  نِكر   ٢٢َقُلُوبُُهمَمُّ

“Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa”  
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Dan ayat 51 surat an-Nahl: 

َ ق ال  َُو  ۡيِنََٱّلل  ه 
اَْإِل   َت ت ِخذُوَٰٓ َف ََٱۡثن ۡيِنََۖۡل  ي 

ِحٞدَف إِي   ٞهَو  
َإِل   اَُهو   ٩٦ََٱۡره بُونَِإِن م 

“Janganlah kamu menyembah dua tuhan, hanyalah Dia Tuhan 

Yang Maha Esa.”
133

  

 

Islam sebagai ajaran agama yang menerapkan bahwa hanya ada 

satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Peletakan ideologi Ketuhanan Islam 

dalam Sila Pertama Pancasila adalah tepat mengingat bahwa Islam telah 

berkembang sebagai agama Nusantara yang mewarnai kehidupan 

manusia Nusantara sejak lama hingga kini. Penerapan ideologi Islam 

dalam Pancasila Sila Pertama tidaklah mengandung makna menutup 

hak hidup bagi pemeluk agama lainnya di Indonesia. Justru menerapkan 

ideologi Islam dalam sila pertama Pancasila memberikan ruang hidup 

bagi pemeluk agama lain dibumi Indonesia. Islam menga-jarkan 

hubungan baik dengan sesama manusia. Rasulullah Saw sangat 

menghormati kaum dzimmi yang hidup dalam lindungan Islam. 

Islam yang hadir dalam konsep ketuhanan yang menolak 

manusia untuk menuhankan selain Allah sebagai satu-satunya Tuhan 

(monoteisme yang ketat). Islam hadir untuk meluruskan pemahaman 

atas konsep ketuhanan yang selama ini telah hidup dan berlangsung 

selama ribuan tahun di Nusantara. Ketuhanan Yang Maha Esa diakui 

atau tidak merupakan sumbangsih besar Ideologi Islam terhadap 

Ideologi Pancasila.Islam menolak konsep Ketuhanan politeisme, Islam 
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hanya mengakui satu Tuhan yaitu Allah Swt sebagai satu-satunya 

Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah Swt.
134

 

Ketika Pancasila dimaknai sebagai bagi dari nilai luhur asli 

bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai ketuhanan nenek moyang 

Bangsa Indonesia, maka secara logika akan sulit diterima mengingat 

bahwa pemahaman nenek moyang kita atas Tuhan baik sejak masa 

animisme, dinamisme, masa Hindu-Buddha kesemuanya mengenal 

konsep Politheisme. Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan nilai 

Ketuhanan tunggal dalam pemujaannya. Penolakan Islam sebagai dasar 

negara oleh beberapa Bapak Pendiri Bangsa, disebabkan oleh 

keberpihakan negara terhadap satu agama tertentu, yaitu Islam. Selain 

itu penolakan juga diakibatkan oleh pandangan bahwa Negara 

Indonesia bukanlah Negara Islam.
135

 

Peletakan Sila pertama Pancasila dengan Ketuhanan yang Maha 

Esa sebagai landasan ideologi negara merupakan kemenangan para 

ideolog muslim Indonesia. Nilai Pancasila telah mengadopsi ideologi 

utama Islam yaitu Tauhid. Tauhid adalah dasar utama dalam soko guru 

bangunan ajaran Islam. Ideologi Islam yang berazaskan Tauhid telah 

diterapkan oleh para Bapak Pendiri Bangsa dengan meletakkannya pada 

Sila pertama Pancasila. Ayat Quran sebagai basis Tauhid umat Islam 

terdapat dalam banyak ayat Quran, dan salah satu yang menegaskan 

nilai Tauhid adalah Quran Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas diakui 
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sebagai inti dari ajaran Islam, yaitu Pengakuan atas Keesaan Tuhan. 

Nilai ini kemudian diletak-kan dalam basis utama fondasi filosofi 

bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Lalu siapakah yang dimaksud dengan Ketuhanan yang Maha 

Esa itu sendiri dalam Pancasila? Penjelasan terhadap siapakah yang 

dimaksud dengan Tuhan dalam sila pertama Pancasila merujuk kepada 

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan secara 

tegas:...”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 

didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan 

yang bebas...
136

 

Inilah Tuhan yang dimaksud dalam sila Pertama Pancasila. Nilai 

sila pertama yang mengandung sifat Ketuhanan Islam yaitu Tauhid 

dijelaskan oleh Pembukaan UUD 1945 yaitu Allah Yang Maha Kuasa. 

Kedua sifat pemahaman keagamaan bangsa Indonesia disadari atau 

tidak telah mengadopsi nilai dasar Ketuhanan Islam, yaitu bertuhan 

kepada Allah Swt Yang Maha Kuasa dan Ia adalah Tuhan Yang Maha 

Esa. Inilah kemenangan ideologi Islam dalam wacana perdebatan 

ideologi dasar negara Pancasila. 

Masuknya nilai ideologi Islam tentang Ketuhanan ke dalam 

dasar pondasi ideologi Bangsa Indonesia tentunya dapat dilacak dari 

para pembentuk awal Negara Indonesia yang memiliki integritas kuat 

terhadap Islam. Dihapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta, tidak 
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melumpuhkan semangat mereka untuk meletakkan Islam dalam pondasi 

Pancasila. Hilangnya tujuh kata tersebut tergantikan dengan hadirnya 

nilai Tauhid dalam Pancasila. Kecerdasan ini harus difahami oleh 

generasi penerus bangsa saat ini, bahwa disadari atau tidak nilai Islam 

telah masuk ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Merubah 

Pancasila dapat berarti merubah pondasi ideologi Tauhid dalam 

berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia memang bukan Negara 

Islam, tetapi Bapak Pendiri Bangsa Indonesia meletakkan pondasi 

tauhid dalam ideologi Pancasila, inilah perjuangan para pejuang muslim 

Indonesia. Bangsa Indonesia yang bertuhan kepada Tuhan Allah 

mencirikan sikap religiusitas bangsa Indonesia. Masuknya nilai Tauhid 

dalam ideologi bangsa Indonesia tidak menjadikan umat Islam 

memerangi umat lainnya. Justru Umat Islam sangat menghargai dan 

menghormati umat beragama yang lain, sesuai dengan nilai Islam yang 

turut mewarnai sila kedua Pancasila.
137

 

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menunjukkan 

sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa 

memandang suku, agama, bangsa dan negara. Kemanusiaan melampaui 

batas negara, ia adalah sikap untuk dengan sadar menghargai nilai-nilai 

kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menolak sikap chauvinisme yang 

mementingkan kebenaran dirinya dibandingkan manusia yang lain. 
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Penghargaan atas manusia ini menuntut sikap perilaku manusia yang 

adil. Adil terhadap dirinya, adil terhadap manusia lainnya, karena adil 

adalah sifat Tuhan.
138

 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengilhami sila-sila berikutnya, 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai Tauhid Islam mewarnai 

sila-sila dalam Pancasila. Dalam konteks kemanusiaan yang adil juga 

beradab, maka Islam juga turut memasukkan nilai-nilai dasarnyanya 

yaitu sifat adil yang merupakan sifat utama Allah Swt yang wajib 

diteladani oleh manusia. Sifat beradab merupakan lawan dari sifat 

zalim, dan sifat adil serta beradab terdapat secara tegas didalam Quran 

ayat 90 Surah an-Nahl: 

َ نَِوَ َٱۡلع ۡدلَِي ۡأُمُرَبََِٱّلل  َإِن  ۡحس   إََِٱۡۡلِ ِذيَو  َع ِنََٱۡلقُۡرب ىَ يت آَٰيَِٕ ي ۡنه ى  آَٰءَِو  َٱۡلب ۡغيَِْۚوَ َٱۡلُمنك رَِوَ َٱۡلف ۡحش 

َ  ٥٠َي ِعُظُكۡمَل ع ل ُكۡمَت ذ ك ُرون 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil 

pengajaran”.
139

 

 

Ayat tersebut diatas mengandung garis hukum, yaitu: pertama, 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan”. Merupakan perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan 

kepada manusia yang berasal dari Allah Swt. Terdapat dua perintah 

Allah Swt, berlaku adil dan berbuat kebajikan. Keduanya merupakan 

perintah setaraf dan seimbang, dimana seseorang wajib berbuat adil 
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sekaligus berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan merupakan bentuk dari 

nyata manusia yang telah dikeluarkan dari kegelapan masa jahiliyah. 

Sebuah masa dimana manusia berbuat menyimpang dari ketentuan 

Tuhan. Masyarakat manusia mengalami proses pencerahan 

(enlightment) ketika berada dalam kondisi yang tercerahkan secara pola 

fikir dan perbuatan. 

Kedua, “Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan 

permusuhan”, mengandung perintah berupa larangan bagi kaum 

muslimin untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan keji 

terhadap sesama muslim, terhadap sesama manusia, maupun terhadap 

alam ciptaan Tuhan. Perbuatan keji merupakan sebuah pekerjaan yang 

jauh dari nilainilai kemanusiaan. Perbuatan keji berupa pembunuhan, 

perzinahan, kejahatan atas manusia dan makhluk hidup, menjatuhkan 

manusia ke dalam kehancurannya. Pembangunan manusia Islam 

menciptakan manusia berbuat adil, menjauhkan manusia dari perbuatan 

keji, yang tentunya menuntut manusia untuk berbuat kemungkaran, dan 

permusuhan. 

Sikap manusia yang menghargai manusia lainnya, menghargai 

hak asasi manusia sebagai hak yang paling mendasar tampak nyata pula 

dalam Quran ayat 70 surat al-Isra: 

َفِيَ ُهۡم ۡلن   م  ح  َو  اد م  َء  َب نِيَٰٓ ۡمن ا َك ر  ل ق ۡد ََٱۡلب ۡحرَِوَ َٱۡلب ر َِو  ن  َم ِ ُهم ۡقن   ز  ر  تَِو  ََٱلط ي ِب   ل ى  َع  ُهۡم ۡلن   ف ُّ  و 

ل ۡقن اَت ۡفُِّيًٗلَ ۡنَخ  م  ٠٠ََك ثِيٖرَم ِ
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 “Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam..”.
140

 

 Firman Tuhan ini menunjukkan sebuah ketegasan bahwa Tuhan 

memuliakan manusia semuanya. Tuhan memuliakan siapapun dengan 

tidak merendahkan manusia yang satu dengan yang lain. Manusia 

apapun keyakinan yang dianutnya merupakan anak-anak Adam, dan 

Tuhan memuliakan mereka semua. Ayat Tuhan tersebut berkait erat 

dengan Firman Tuhan didalam Quran surat al-Isra ayat 33: 

َ َل  ََٱل تِيَٱلن ۡفسَ ت ۡقتُلُواََْو  م  ر  َُح  َبََِٱّلل  َِ إَِل  ق  ِلي ِهََِٱۡلح  ع ۡلن اَِلو  ۡظلُوٗماَف ق ۡدَج  َم  نَقُتِل  م  ََۦو  ٗناَف ًل  ُسۡلط  

نُصوٗراَۥإِن هََُٱۡلق ۡتِلَۖۡيُۡسِرفَف ِيَ َم   ١١ََك ان 

“dan jangan kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah, 

kecuali dengan alasan yang benar..”
141

  

 

Firman Allah ini merupakan perintah larangan tegas untuk 

membunuh nyawa yang diharamkan, kecuali dengan alasan yang 

dibenarkan. Alasan yang dibenarkan tentunya berkaitan dengan 

hukuman atas pelaku kejahatan (Qishas) yang telah menimbulkan 

kerusakan di muka bumi. 

Ketiga Firman Allah Swt tersebut menunjukkan sebuah perilaku 

kesusilaan, sebuah sikap manusia Indonesia yang bebrudi luhur, 

menghargai manusia tanpa memandang keyakinan religiusnya. Inilah 

sumbangsih Islam guna mewujudkan manusia yang tak terpisahkan dari 

dunia internasional yang menghargai hak asasi manusia. Islam bukanlah 

agama yang merusak kemanusiaan, Islam adalah agama yang 
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membangun peradaban manusia. Islam sangat menghargai nilai-nilai 

kemanusiaan, bahkan Rasulullah Saw sangat menghormati pemeluk 

agama lainnya dimana di Kota Madinah hidup masyarakat Islam dan 

Yahudi. 

Sikap dan perilaku manusia yang adil dan beradab adalah 

pencerminan sifat Tuhan yang Maha Adil, dan Maha Memuliakan 

HambaNya. Sifat inilah yang wajib diteladani oleh manusia Indonesia 

yang menyatakan keadilan dan keberadaban sebagai sebuah ideologi. 

Ideologi manusia yang mengutamakan penghormatan dan penghargaan 

atas manusia setelah ia mengakui Keesaan Tuhan. Inilah penjelmaan 

hablum minallah dan habluminanas dalam ideologi Pancasila.
142

 

Manusia melihat dirinya sebagai kreasi Tuhan Yang Maha Esa, dan 

untuk itu ia wajib menyadari dan sekaligus meneladani sifat-sifat 

keadilan dan kebajikanNya. 

Manusia Indonesia dengan ideologi Pancasila telah mampu 

diterima di tengah-tengah kancah pergaulan masyarakat internasional. 

Bangsa Indonesia dengan konsep penghargaan dan penghormatan yang 

tinggi atas nilai kemanusiaan menolak penjajahan, sifat perilaku 

destrukstif baik atas nama agama maupun atas dasar kesukuan. Manusia 

diciptakan sederajat, dan manusia terbaik adalah manusia yang 

bertaqwa kepadaNya. Sifat penghargaan Islam yang tertuang dalam 

ideologi Pancasila sila kedua ini juga menghargai sebuah nilai 
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persaudaraan dan perdamaian antar manusia. Persaudaraan dan 

perdamaian tersebut tertuang dalam Sila Ketiga Pancasila.
143

 

3. Persatuan Indonesia 

Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan 

berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia 

Indonesia. Inilah semangat nasionalisme Indonesia yang beragam. 

Penghargaan atas keberagaman dalam persatuan dalam Islam tergambar 

jelas dalam firman Allah Swt Quran surat al-Hujurat ayat 13: 

ا أ يُّه 
َٰٓ ُكۡمَِعندَ َٱلن اسََُي   م  َأ ۡكر  َإِن 

اْْۚ فُوَٰٓ َِلت ع ار  ق ب آَٰئِل  ُكۡمَُشعُوٗباَو  ع ۡلن   ج  َو  أُنث ى  نَذ ك ٖرَو  ُكمَم ِ ل ۡقن   إِن اَخ 

َِ ََٱّلل  َإِن  ُكۡمْۚ بِيٞرََٱّلل  َأ ۡتق ى  ِليٌمَخ   ٦١َع 

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 

laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 

mengenal”.
144

 

 

Ayat tersebut diatas menggambarkan bagaimana Tuhan 

menciptakan manusia dalam beragam budaya (multikultur). Bangsa 

Indonesia diciptakanNya dalam beragam suku, dan tentunya setiap suku 

dibekaliNya dengan alat komunikasi berupa bahasa kaumnya. 

Beragamnya suku bangsa dari manusia ciptaan Tuhan ini menyadarkan 

kita bahwa kita hidup bersama dengan manusia lainnya yang beragam 

suku bangsa. Menyatunya berbagai ragam suku bangsa dalam bingkai 
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Indonesia ini adalah akibat terjadinya penjajahan yang telah 

menyengsarakan manusia Indonesia.
145

 

Masyarakat dan Bangsa Indonesia menciptakan kesadaran 

dalam sikap batin akan kesamaan nasib yang menyatukan semua 

komponen anak bangsa dalam sebuah semangat Nasional. Faham 

nasionalisme dalam konteks Islam juga dilakukan oleh Rasulullah Saw 

ketika mengadakan sebuah perjanjian perdamaian dalam sebuah piagam 

yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah memuat 

hubungan persaudaraan antara kaum muslimin dengan kaum yahudi 

yang bersma-sama tinggal di Madinah. Kedua belah pihak bersepakat 

untuk saling membantu dalam hal terjadinya peperangan yang mereka 

hadapi. Piagam Madinah menjadi contoh hubungan baik yang terjadi 

antara umat beragama yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. 

Hubungan antar umat beragama terjalin dengan sebuah kesadaran 

bahwasanya kita hidup dibawah atap langit yang sama. 

Kehancuran antar umat beragama perlu dijalin dengan 

menghilang beragam prasangka buruk terhadap pemeluk agama 

lainnya. Konsep persaudaran antar umat beragama membolehkan kita 

untuk saling bekerjasama, bermuamallah, saling tolong menolong yang 

dilandasi oleh semangat persaudaraan dan persatuan seperti yang 

terangkum dalam perjanjian antar umat Islam dan Yahudi tersebut. 

Dalam lapangan muamallah kita diwajibkan untuk menciptakan rasa 
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persaudaraan, dan Rasulullah Saw melarang umat Islam untuk 

mengganggu tetangga, karena Islam adalah rahmat bagi semesta 

alam.
146

 

Sikap destrukstif dengan saling menghancurkan adalah sebuah 

sikap yang jauh dari nilai Islam. Islam diwajibkan berperang ketika 

kaum muslimin terusir dari tanah-tanah yang mereka tempati. 

Kewajiban tersebut berkait dengan hak untuk hidup sebagai hak asasi 

manusia. Peperangan ataupun sikap destruktif oleh umat Islam lebih 

disebabkan oleh ketidakadilan sosial yang terjadi akibat karena 

terusirnya mereka akibat terjadinya eksploitasi manusia. Dalam konsep 

persaudaraan antar umat beragama, nilai keimanan dengan mengakui 

Tuhan yang Maha Esa sebagai konsep tauhid adalah sebuah kesadaran 

mutlak religiusitas umat Islam dimanapun dan kapanpun. Kesadaran 

pengakuan Tuhan Yang Maha Esa tidak menjadikan umat Islam 

menyatakan sikap permusuhan terhadap umat beragama lain. 

Pengakuan atas nilai religius yang berbeda diakui oleh Islam dalam 

Quran Surah al-Kafirun ayat 1-6.
147

 

اََقُلَۡ أ يُّه 
َٰٓ ِفُرونَ ي   ٦ََََٱۡلك   اَت ۡعبُدُون  ََٰٓأ ۡعبُدَُم  أ ۡعبُد٢ََََُل  آََٰ َم  بِدُون  ََٰٓأ نتُۡمَع   َل  ا١َََو  ابِٞدَم  ََٰٓأ ن ۠اَع  َل  و 

٤َََٰٓع ب دتُّۡمَ َل  أ ۡعبُدََُو  آََٰ َم  بِدُون  َِديِن٩َََأ نتُۡمَع   ِلي   ١َل ُكۡمَِدينُُكۡمَو 

Konsep penghormatan terhadap umat beragama lainnya 

menjadikan umat Islam mengutamakan kerjasama sosial dengan 

pemeluk agama lainnya. 
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Nilai persatuan antar umat beragama diletakkan sebagai basis 

ideologi Bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang 

terdiri atas beragam etnik, suku dan keyakinan. Keberagaman 

masyarakat yang multikultur ini menjadikan kita semakin menyadari 

bahwa setiap umat beragama di Indonesia harus terjalin persaudaraan. 

Kesadaran atas kesamaan kebutuhan, kepentingan, tidak menjadikan 

kita saling menghancurkan, saling membunuh, merusak hanya akan 

menimbulkan kehancuran peradaban Indonesia. Perbedaan agama, 

kultur, etnik, menjadi salah satu faktor penyatu sekaligus menjadi 

sebuah titik tolak terjadinya perpecahan bangsa. Kehancuran peradaban 

Bangsa Indonesia akan mudah terjadi ketika setiap komponen bangsa 

mengutamakan garis-garis perbedaan dibandingkan titik-titik 

persamaan antar komponen bangsa yang berbeda dan beragam.
148

 

Beragam sengketa mudah terjadi akibat meningkatnya rasa 

kesukuan yang tinggi, rasa keagamaan tetapi mengesampingkan rasa 

Ketuhanan. Masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari sebuah 

bangsa yang besar melihat adanya sebuah nilai-nilai kesadaran bangsa 

melalui nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Mengutamakan 

basis ideologi yang konstruktif dalam Islam akan menjadikan 

masyarakat muslim Indonesia jauh dari semangat saling 

menghancurkan. Sebagai masyarakat yang beragam, maka setiap 

komponen bangsa menyadari bahwa setiap masalah yang dihadapi 
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selayaknya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dibandingkan 

mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan. Prinsip-prinsip 

musyawarah begitu diutamakan dalam Quran, dan hal tersebut telah 

diletakkan dalam pondasi ideologi permusyawaratan rakyat yang 

tertuang dalam sila keempat Pancasila. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan 

Quran surat Ali Imran ayat 159: 

ا ََف بِم  ن  ٖةَم ِ ۡحم  َِر  ََٱّلل  ِليظ  َف ظًّاَغ  ل ۡوَُكنت  َو  َل ُهۡمۖۡ واََْل َٱۡلق ۡلبَِِلنت  َف ََنف ُُّّ ۡوِلك ۖۡ ۡنُهۡمََٱۡعفَُِمۡنَح  ع 

ش اِوۡرُهۡمَفِيََٱۡست ۡغِفۡرَوَ  ل ىََٱۡۡل ۡمِرَۖۡل ُهۡمَو  ك ۡلَع  َف ت و  ۡمت  َِْۚف إِذ اَع ز  ََٱّلل  ََٱّلل  َإِن  ك َِيُِحبُّ َٱۡلُمت و  ِلين 

٦٩٥َ 

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”.
149

 

Kata “mereka” dalam ayat musyawarah tersebut diatas dapat 

ditafsirkan bahwa musyawarah dapat dilakukan dengan sesama kaum 

muslim, maupun dengan kaum non muslim. Begitu agungnya cara 

musyawarah untuk mencapai sebuah tujuan sehingga musyawarah 

merupakan bagian dari perintah Allah Swt bagi kaum muslimin setelah 

sholat. Allah Swt berfirman Quran surat ash-Shura ayat 38: 

ٱل ِذينَ  ابُواََْو  أ ق اُمواََْٱۡست ج  ب ِِهۡمَو  ة َِلر  ل و  ِممَ َٱلص  َب ۡين ُهۡمَو  ى  أ ۡمُرُهۡمَُشور  َو  ُهۡمَيُنِفقُون  ۡقن   ز   ١٨َاَر 

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada 

mereka.”
150
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Islam mewarnai nilai-nilai ideologi bangsa melalui proses 

bermusyawarah dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh 

Bangsa Indonesia. Mengedepankan akal sehat dengan proses-proses 

dialog dibandingkan mengutamakan kekerasan yang berdampak pada 

kehancuran. Proses nilai-nilai musyawarah yang demokratis 

ditunjukkan oleh Rasulullah Saw ketika menerima pendapat para 

sahabat Nabi karena para sahabat lebih mengetahui urusan-urusan 

tertentu dibandingkan Beliau sendiri. bahkan sikap demokratis Beliau 

juga diikuti oleh para sahabat ketika melakukan proses pemilihan 

Khalifah sebagai pemimpin umat pengganti Rasulullah Saw.
151

 

Proses musyawarah yang demokratis tidak sekedar 

mengutamakan suara rakyat semata-mata tetapi juga mengedepankan 

penghormatan terhadap hukum. Demokrasi dalam Islam tidaklah 

berlaku secara mutlak, karena nilai demokrasi dibatasi oleh supremasi 

hukum. Supremasi hukum menunjukkan bahwa kedudukan penguasa 

maupun rakyat tinduk kepada hukum.Inilah konsep nomokrasi yang 

dianut di dalam Islam. Penguasa tunduk pada hukum demikian pula 

rakyat, tidak ada satupun yang tak terjangkau hukum. Hukumlah yang 

membatasi kebebasan individu yang tanpa batas, dan untuk itu ia dapat 

dianggap sebagai panglima. 
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Dalam konsep demokrasi suara rakyat adalah suara Tuhan (vox 

populli vox dei), dan ini dapat menjadi persoalan ketika masing-masing 

pihak mengutamakan pendapatnya sebagai pendapat yang paling benar 

karena pendapatnya mencerminkan suara Tuhan. Ketika suara rakyat 

yang tanpa batas menyeruak menjadi sebuah ideologi tanpa dapat 

dikendalikan oleh hukum, maka akan memunculkan penghisapan oleh 

yang kuat terhadap yang lemah. Dalam konsep nomokrasi, hukum akan 

berperan menjadi penjaga keutuhan negara. Dalam Undang-undang 

Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan secara tegas bahwa 

Indonesia adalah Negara Hukum.
152

 

Nomokrasi Islam menghargai musyawarah bahkan 

mengharuskan dilaksanakannya musyawarah sebagai bagian dari 

prinsip nomokrasi Islam. Musyawarah dalam negara Hukum Pancasila 

menghendaki adanya sebuah hikmah (pemahaman) dan sekaligus 

kebijkasanaan. Demokrasi yang diinginkan oleh para Bapak Bangsa 

adalah sebuah demokrasi yang dilaksanakan dengan cara 

bermusyawarah, dibarengi dengan sebuah pemahaman akan 

pengetahuan serta dilaksanakan dengan bijaksana. Inilah ideologi 

berdemokrasi bagi Bangsa Indonesia, bukan dengan memaksakan 

kehendak karena ketakfahaman/ketidaktahuan akan nilai luhur 

berdemokrasi. Disinilah kemudian hukum diletakkan sebagai pembatas 

untuk menghindari kebebasan tanpa batas tak bertanggungjawab. Inilah 
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kesesuaian antara Nomokrasi Islam dan demokrasi Pancasila, dimana 

nilai Islam mewarnai warna demokrasi Indonesia.
153

 

Konsep kebebasan liberal, dimana tak menghargai hak orang 

lain dalam berdemokrasi akan menciptakan konflik dan perpecahan 

antar umat, dan membelah persaudaraan yang telah terjadi. Berbagai 

konflik telah melanda Indonesia sejak digulirkannya reformasi tahun 

1998. Pertikaian antar suku di Kalimantan, Lampung, dan beberapa 

tempat di Indonesia, pertikaian yang mengatasnamakan agama di 

Maluku, pertikaian vertikal akibat perbedaan status ekonomi di 

beberapa kota besar di Indonesia adalah kesalahan dalam membaca arti 

demokrasi. Ketakfahaman, ketiadaan sikap yang bijaksana untuk mau 

menerima setiap perbedaan yang ada disertai hilangnya nilai-nilai 

bermusyawarah telah menjadikan Bangsa ini hampir saja terbelah 

dalam kehancuran. 

Berbagai pertikaian dan sengketa yang terjadi di Indonesia pada 

umumnya adalah sebuah cara keluar dari tekanan ekonomi yang 

menimpa Bangsa ini. Islam bukanlah agama yang mengutamakan 

kepentingan pribadi semata, tetapi lebih jauh menjangkau keadilan bagi 

banyak pihak. Ketimpangan sosial dan ekonomi bangsa menjadi titik 

kembali kepada ideologi bangsa yaitu menciptakan keadilan bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
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Keadilan sosial berkait dengan pemerataan kesejahteraan bagi 

seluruh rakyat yang Indonesia, dan Islam telah mencanangkan bentuk 

masyarakat yang berkeadilan. Allah Swt berfirman dalam Quran Surat 

adh-Dhariyat ayat 19: 

فِيََٰٓ آَٰئِِلَوَ َو  َل ِلس  ق ٞ ِلِهۡمَح  ۡحُرومَِأ ۡمو    ٦٥ََٱۡلم 

“Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin 

yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 

bagian.”
154

 

 

Berdasarkan ayat tersebut di atas maka harta harus beredar 

secara adil kepada masyarakat secara adil. Harta yang Allah Swt 

turunkan kepada setiap hambaNya juga dititpkan harta bagi orang 

miskin. Harta yang dititpkan menjadi hak orang miskin, sehingga dalam 

penguasaan harta tidak dikenal penguasaan harta secara mutlak. Harta 

yang didistribusikan oleh manusia adalah harta milik manusia lainnya. 

Konsep pemusatan harta hanya ditangan golongan tertentu tidak dapat 

diterima, karena akan menimbulkan ketimpangan ekonomi yang 

menjadikan jurang pemisah antara kaya dan miskin semakin lebar. 

Keadilan sosial adalah tujuan terciptanya keadilan dalam Islam, Islam 

menolak konsep kapitalisme yang memusatkan harta hanya di tangan 

para pemilik modal. Islam adalah agama adil, karena keadilan adalah 

sifat Tuhan dan berbuat akan mendekatkan diri setiap hamba kepada 

Tuhan.
155

 

                                                           
154

Al-Qur`an, 51:19. 
155

Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Bndung: PT Refika Aditama, 

2013), 40. 



94 

 
 

Konsep keadilan sosial dalam Islam juga berbeda dengan 

keadilan sosial dalam sistem sosialisme. Keadilan sosial dalam Islam 

memiliki basis tauhid, dimana Allah Swt sebagai Maha Pencipta 

menciptakan segala benda bagi kesejahteraan umat manusia. Harta 

diyakini sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang 

berhak untuk memperoleh karunia ciptaanNya tersebut. Jika diruntut 

keadilan sosial Islam dengan Pancasila sila Kelima, maka Sila Pertama 

Pancasila (tauhid) mewarnai setiap sila, maka sebagai Bangsa kita 

meyakini bahwa harta yang kita peroleh adalah karunia Tuhan Yang 

Maha Esa dan untuk itu maka kekayaan negara harus dirasakan oleh 

setiap warga Bangsa Indonesia.
156

 

Konsep keadilan sosial dalam Islam diterapkan secara konkrit 

dalam bentuk zakat. Zakat adalah bentuk nyata dari tebaran 

kesejahteraan bagi umat. Harta didistribusikan kepada segenap 

masyarakat, dan zakat adalah bersifat wajib mengandung makna 

pembersihan menuju kesucian. Harta diperoleh dengan cara-cara yang 

dibenarkan oleh Islam serta disitribusikan secara adil. Pada ayat yang 

lain Allah Swt berfirman Quran surat al Ma`rij ayat 24-25: 

ۡعلُوٞمََٱل ِذينَ وَ َ َم  ق ٞ ِلِهۡمَح  َأ ۡمو   آَٰئِل٢٤ََِفِيَٰٓ ۡحُرومَِوَ َل ِلس   ٢٩ََٱۡلم 

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bahagian 

tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang 

tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”
157
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(Jakarta:Rajawali, 1996), 83. 
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Al-Qur`an, 70:24. 
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Ayat tersebut diatas menegaskan kembali Quran Surah 51:19 

bahwa setiap tetesan harta yang diturunkan Tuhan kepadanya terdapat 

bagian milik orang miskin. Penerapan keadilan sosial haruslah 

dimaknai bukan hanya sekedar membangun lembaga-lembaga 

keuangan yang berbasis Islam (syariah), akan tetapi keadilan sosial 

adalah pendistribusian kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
158

 

  

                                                           
158

Al-Qur`an, 51:19. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hubungan antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila 

dengan ajaran tauhid dalam teologi Islam. Bahwa sila pertama Pancasila 

yang merupakan primacausa atau sebab pertama itu (meskipun istilah 

primacausa tidak selalu tepat, sebab Tuhan terus-menerus mengurus 

makhluknya), sejalan dengan beberapa ajaran tauhid Islam, dalam hal ini 

ajaran tentang tauhidus-shifat dan tauhidul-af’al, dalam pengertian 

bahwa Tuhan itu Esa dalam sifat-Nya dan perbuatan-Nya. Prinsip 

kemanusiaan dengan keadilan dan keadaban adalah juga menjadi ajaran 

setiap agama yang diakui oleh Negara Indonesia, termasuk Islam. Dalam 

ajaran Islam, prinsip ini merupakan manifestasi dan pengamalan dari 

ajaran tauhid. Muwahhidun (orang yang bertauhid) wajib memiliki jiwa 

kemanusiaan yang tinggi dengan sikap yang adil dan berkeadaban. 

Demikian juga konsep beradab (berkeadaban) dengan menegakkan etika 

dan akhlak yang mulia menjadi misi utama diutusnya Nabi Muhammad 

Saw dengan sabdanya, “Sesungguhnya aku diutus Allah untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia.”Dalam hubungan antara 

agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang 

dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh 
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dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus 

membuang dan meninggalkan yang lain.  

2. Ketika Pancasila dimaknai sebagai bagian dari nilai luhur asli bangsa 

Indonesia yang berasal dari nilai-nilai ketuhanan nenek moyang Bangsa 

Indonesia, maka secara logika akan sulit diterima mengingat bahwa 

pemahaman nenek moyang kita atas Tuhan baik sejak masa animisme, 

dinamisme, masa Hindu-Buddha kesemuanya mengenal konsep 

Politheisme. Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan nilai 

Ketuhanan tunggal dalam pemujaannya. Penolakan Islam sebagai dasar 

negara oleh beberapa Bapak Pendiri Bangsa, disebabkan oleh 

keberpihakan negara terhadap satu agama tertentu, yaitu Islam. Selain 

itu penolakan juga diakibatkan oleh pandangan bahwa negara Indonesia 

bukanlah negara Islam. 

 

B. Saran 

1. Bagi Mahasiswa IAIN Ponorogo 

Sebagai mahasiswa yang memiliki pendidikan lebih tinggi di harapkan 

untuk dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah di berikan oleh 

para pendahulu kita khususnya bagi perumus ideologi Pancasila. Bahwa 

didalam pancasila terdapat ajaran agama Islam, berikut ini skripsi yang 

dapat membuat mahasiswa dapat belajar dari salah satu pemikiran 

tentang Islam dan pancasila. Cendikiawan muslim yang pernah di miliki 

bangsa ini yaitu Nurcholish Madjid. 
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2. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Untuk para peneliti berikutnya, skripsi ini bisa menjadi sebuah rujukan 

untuk penelitian berikutnya. Peneliti berikutnya dapat meneliti secara 

rinci setiap sila dari pancasila berdasarkan pemikiran cendikiawan 

muslim. 
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