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Hubungan Negara dan Agama dalam Pancasila dan
UUD 1945
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” [Pasal 29
ayat (1) UUD 1945] serta penempatan “Ketuhanan Yang
Maha Esa” sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai
beberapa makna, yaitu:

1. Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk
melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga
diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara
komponen bangsa
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2. Sila ”Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sebab yang
pertama atau causa prima dan sila ”Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan” adalah kekuasaan
rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat,
negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini
berarti, ”Ketuhanan Yang Maha Esa” harus menjadi
landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara
dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh
rakyat.
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1. bahwa sila ”Ketuhanan Yang Maha Esa” harus dibaca
sebagai satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam
Pancasila secara utuh
2. “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” juga
harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau
paham yang secara terang-terangan menolak Ketuhanan
Yang Maha Esa, seperti komunisme dan atheisme
Pasal 29 ayat 2 UUD bahwa
“Negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing …” bermakna bahwa negara
hanya menjamin kemerdekaan untuk beragama.
Sebaliknya, negara tidak menjamin kebebasan untuk
tidak beragama (atheis). Kata “tidak menjamin” ini sudah
sangat dekat dengan pengertian “tidak membolehkan”,
terutama jika atheisme itu hanya tidak dianut secara
personal, melainkan juga didakwahkan kepada orang lain
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Prinsip Ketuhanan dalam Kehidupan Bernegara

Prinsip Ketuhanan berangkat dari keyakinan
bahwa tindakan setiap manusia, termasuk dalam
mengelola bangsa dan negara akan dimintai
pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ini berarti
setiap tindakan manusia, baik yang bersifat
personal
maupun
bersifat
kenegaraan,
berdimensi ke-Tuhan-an atau berdimensi ibadah.
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Jika konsekuen dengan “Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa” maka sudah barang
tentu negara tidak akan memberikan toleransi dan
kesempatan kepada setiap aparatusnya (pejabat
negara, pegawai negri sipil, pegawai BUMN/BUMD,
anggota TNI, anggota Polri, dan lainnya) melakukan
penyalahgunaan kekuasaan, seperti: pelanggaran
hak asasi manusia, tindak pidana korupsi, kerusakan
lingkungan, konflik horizontal, dan hal-hal destruktif
lainnya yang menimbulkan ketidakadilan dan
kerusakan, yang justru bertentangan dengan hakekat
ajaran agama dan tujuan negara didirikan.
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Penataan Hubungan antara Agama dan Negara

1. Sesuai dengan prinsip “Negara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha Esa” maka agama-agama di Indonesia
merupakan roh atau spirit dari keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketuhanan Yang Maha Esa serta agama-agama di
dalamnya merupakan “kerohanian yang dalam” yang
menjadi penopang utama keutuhan NKRI
Dengan begitu, maka penataan hubungan antara agama
dan negara harus dibangun atas dasar simbiosismutualistis di mana yang satu dan yang lain saling
memberi. Dalam konteks ini, agama memberikan
“kerohanian yang dalam” sedangkan negara menjamin
kehidupan keagamaan.
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2. Penataan hubungan antara agama dan negara juga
bisa dibangun atas dasar checks and balances
(saling mengontrol dan mengimbangi)
Dalam konteks ini, kecenderungan negara untuk
hegemonik sehingga mudah terjerumus bertindak
represif terhadap warga negaranya, harus dikontrol
dan diimbangi oleh nilai ajaran agama-agama yang
mengutamakan menebarkan rahmat bagi seluruh
penghuni alam semesta dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia. Sementara di sisi lain,
terbukanya
kemungkinan
agama-agama
disalahgunakan sebagai sumber dan landasan
praktek-praktek otoritarianisme juga harus
dikontrol dan diimbangi oleh peraturan dan norma
kehidupan kemasyarakatan yang demokratis yang
dijamin dan dilindungi negara.
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 Ketegangan Hubungan antara Agama dan
Negara
Ketegangan hubungan antara agama dan negara terjadi
manakala di antara keduanya tidak terjadi hubungan yang
simbiosis-mutualistis dan saling checks and balances.
Agar ketegangan di atas tidak terjadi di Indonesia, maka
aparatur negara harus menyadari bahwa dalam mengelola
negara harus memperhatikan nilai-nilai keagamaan,
sementara itu tokoh agama harus menyadari bahwa dalam
melakukan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara harus memperhatikan
nilai-nilai demokrasi, persatuan, dan persaudaraan.
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Kebebasan Beragama dalam Negara Pancasila
•

Kebebasan beragama dalam negara Pancasila telah
diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD 1945,
yaitu Pasal 28E bahwa “Setiap orang bebas memeluk
agama dan beribadat menurut agamanya…” serta Pasal
29 ayat (1) UUD bahwa “Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat (2) UUD
bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.”
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• Konsekuensi dari ketentuan di atas adalah:
1. Negara hanya menjamin kebebasan warga
negara untuk memeluk agama masingmasing. Ini berarti, kebebasan untuk tidak
memeluk agama tidak dijamin, bahkan bisa
dikatakan dilarang jika disertai dengan upaya
mengajak orang lain untuk melakukan hal
yang sama, karena secara tidak langsung
merusak jaminan negara kepada warganya
untuk memeluk agamanya masing-masing.
STIA BANTEN

2. Setiap warga negara harus patuh pada ketentuan

peribadatan yang berlaku pada agamanya masingmasing. Kalau memeluk agama Islam harus
beribadat menurut Islam, bukan berdasarkan cara
lain. Begitu pula kalau memeluk Katolik,
Protestan, Hindu, Budha, Khonghucu, dan lain
sebagainya.
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3. Ritus-ritus keagamaan yang dijalankan
institusi agama bersama pemeluknya harus
dapat mempertegas pelaksanaan prinsip
Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala
aspeknya serta dapat memperteguh
persatuan dan persaudaraan di kalangan
masyarakat Indonesia, bukan sebaliknya
menjadi
pemicu
terjadinya
konflik
horizontal.
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•

Indonesia Merupakan Negara Agamis

•

Untuk menghilangkan ketegangan antara agama dan
negara, maka kita tidak perlu lagi mendefinisikan diri
sebagai ”bukan negara agama” dan ”bukan negara
sekuler” sebagaimana terjadi di era Orde Baru. Sebab
pernyataan
”bukan
negara
agama”
telah
mendegradasikan posisi ”Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan pernyataan
”bukan negara sekuler” tidak cukup kuat sebagaimana
juga kurang eksplisit untuk memposisikan ”Ketuhanan
Yang Maha Esa” sebagai dasar negara.
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Untuk itu, ke depan kita perlu menyatakan bahwa
Indonesia adalah NEGARA AGAMIS
Negara agamis adalah negara yang menempatkan
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.

Ada beberapa bukti bahwa Indonesia merupakan negara
agamis, yaitu:
Dalam konstitusi setidak-tidaknya terdapat tujuh
ketentuan yang mempertegas bahwa Indonesia adalah
negara agamis ( alinea 3, Psl 9, Psl 24(2), Psl 28j(2), Psl
29(1), Psl 31(3), Psl 31(5)
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2.

Secara simbolik Indonesia sebagai negara agamis diakui
melalui pernyataan putusan hakim bahwa “Demi
keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

3.

Nilai-nilai agama sudah built in dalam kehidupan
berbangsa
dan
bernegara,
terutama
melalui
pembentukan UU yang secara eksplisit mengadopsi
nilai-nilai keagamaan, seperti UU Perkawinan, UU
Peradilan Agama, UU Zakat, UU Penyelenggaraan Haji,
UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN) atau melalui pembentukan UU yang
secara implisit mengadopsi nilai-nilai keagamaan,
seperti UU Kewarganegaraan, UU Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, dan lain sebagainya.
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4. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang
berwenang menafsirkan semangat dasar UUD justru
mempertegas pernyataan bahwa Indonesia adalah
negara agamis. Dalam Putusan No. 19/PUU-VI/2008
tentang Pengujian UU Peradilan Agama terhadap
UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berpandangan
bahwa: ”Indonesia adalah negara yang berKetuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap
pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran
agamanya masing-masing.”
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• Negara agamis yang dianut Indonesia justru menempatkan
agama-agama pada posisi yang tinggi, sehingga dalam
konstitusi dirumuskan menjadi ”Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa.”
• Untuk itu, agama-agama di Indonesia harus memanfaatkan
rumusan konstitusi itu untuk memasukkan prinsip-prinsip
keagamaan terutama prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
dalam kehidupan berbangsa dan negara..
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