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Agama dan Paham Kebangsaan

I. Agama (Islam) mengakui eksistensi ‘kabilah’, kaum 
dan bangsa untuk saling mengenal dan bekerjasama 
demi kemanusiaan dan peradaban (surah al-Hujurat 
9:13);

II. Islam menekankan pentingnya semangat/cinta 
kebangsaan; hubb al-wathan min al-iman (cinta 
tanah air adalah bagian daripada iman); jawaban 
ulama pembaru Mesir Syaikh M Rasyid Ridha atas 
pertanyaan ulama asal Sambas, Kalimantan, KH 
Basuni Imran (1883-176);

III. Cinta tanahair mestilah tidak berarti ‘chauvinistik’; 
menganggap bangsa sendiri paling unggul/utama; 
yang paling utama hanya ‘ketaqwaan’.



Nasionalisme, Pancasila dan Agama

 Nasionalisme Indonesia kompatible dan tidak bertentangan 
dengan agama karena tidak sekuler dan unfriendly pada 
agama;

 Nasionalisme Indonesia memberikan tempat terhormat 
kepada agama; Pancasila, UUD 1945;

 Sila-sila Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa dan silla-sila 
lain adalah dasar negara/platform Kebangsaan yang 
‘religiously friendly basis of the state;

 Meski demikian, Pancasila adalah ‘de-confessional basis of 
the Indonesian state’—dasar negara yang tidak terkait
eksplisit dengan agama tertentu, khususnya Islam yang 
dianut mayoritas mutlak penduduk Indonesia’



Indonesia; Negara Pancasila

 Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar
setelah India dan AS;

 Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai common 
platform di antara komunitas dan kelompok warga yang 
sangat majemuk; 

 Dengan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia 
bukanlah ‘confessional’ state (negara berdasar agama), 
juga tidaklah negara murni ‘secular state’; agama menjadi
part and parcel of public life;

 Mayoritas mutlak warga dan pemimpin Indonesia 
menerima Pancasila sebagai final (untuk dasar negara
Indonesia);

 Multikulturalisme, pluralisme atau kemajemukan juga
diakui negara lewat prinsip, Bhinneka Tunggal Ika
(Diversity in Unity).



Harmonisasi Islam-Nasionalisme

 Islam [dan juga agama-agama lain] telah menerima 
nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan dalam 
dasawarsa 1910an;

 Para penganut agama menjadi salah satu tulang 
punggung utama gerakan nasionalisme dan
perjuangan kemerdekaan;

 Penerimaan UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka 
Tunggal Ika merupakan bukti komitmen kebangsaan 
para pemimpin dan penganut agama-agama;



Agama-Kebangsaan; Tantangan

 Penyebaran gagasan dan gerakan transnasionalisme; 
ada yang damai dan ada pula yang radikal--
menganjurkan ‘universalisme politik agama’;

 Kemerosotan nasionalisme karena peningkatan 
globalisme politik, budaya, sosial dan informasi;

 Kemerosotan nasionalisme karena faktor internal; 
kebebasan, demokrasi, kemerosotan otoritas negara, 
kelemahan dan inkonsistensi penegakan hukum.



Revitalisasi Keselarasan Agama-
Kebangsaan

= Revitalisasi nasionalisme Indonesia; penguatan 
simbol-simbol kebangsaan;

 Penguatan kebersamaan, solidaritas dalam waktu 
senang dan susah;

 Revitalisasi/rejuvenasi/resosialisasi Pancasila;

 Resosialisasi/reedukasi  tentang integrasi agama-
kebangsaan melalui keluarga, sekolah dan
masyarakat;



Revitalisasi Harmonisasi Agama-
Kebangsaan

– Pemberdayaan Religious-based Civil Society 
Organizations untuk penguatan komitmen 
kebangsaan;

– Pengurangan/penghilangan disparitas cita 
kebangsaan dan Pancasila dengan realitas;

– Peningkatan peran kepemimpinan agama, sosial 
dan politik dalam penguatan/pemberdayaan 
harmoni agama-kebangsaan;

– Pemberdayaan jaringan dan sinergi agama-
kebangsaan.
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