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Pancasila merupakan common platform bagi bangsa Indonesia yang berbhineka. 
Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena dengan cara itulah kebhinnekaan terjaga. 
Ikatan politik yang mendasarinya bukanlah sentimen primordial, melainkan kesatuan 
sebagai bangsa. Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan warga Muslim dan non-
Muslim dalam persaudaraan kebangsaan. Para pendiri bangsa kita menyadari, tuntutan 
menerapkan Piagam Jakarta dalam konteks Indonesia yang majemuk akan berujung 
pada perpecahan bangsa dan sektarianisme politik.  

 
Watak  Pancasila sebagai common platform kebhinnekaan tercermin, misalnya, 

pada rumusan Sukarno dalam pidatonya tentang Pancasila yang monumental pada 1 
Juni 1945:  “Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-
masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen 
menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut 
petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-
kitab yang ada padanya.”  
  

Dengan menyatakan “bertuhan Tuhannya sendiri,” Sukarno tak hanya mengakui 
karakter keberagamaan bangsa Indonesia yang beragam. Sang proklamator juga 
menegaskan kesetaraan hak penganut agama. Seorang penganut agama, sembari 
meyakini kebenaran agamanya, dituntut juga untuk mengakui hak para penganut agama 
lain untuk meyakini kebenaran agama mereka. Dalam perspektif Pancasila, setiap 
pemeluk agama bebas meyakini dan menjalankan ajaran agamanya, tapi mereka tak 
berhak mendesakkan sudut pandang agamanya untuk ditempatkan sebagai tolok ukur 
penilaian terhadap pemeluk agama lain. Tak ada sudut pandang agama apa pun yang 
boleh mendominasi sudut pandang agama lain. Tak ada satu kelompok agama mana 
pun yang berhak menilai agama lain dari sudut pandang sendiri. Bung Karno lantas 
mewanti-wanti agar bangsa Indonesia “berTuhan secara kebudayaan” dengan saling 
menghormati antar pemeluk agama, dan tak terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai 
“egoisme agama.” 
 

Egoisme agama semacam ini niscaya bertentangan dengan visi Bung Karno 
tentang Negara Indonesia sebagai “semua milik semua,” bukan hanya menjadi milik satu 
golongan tertentu, mayoritas atau minoritas. Kata Bung Karno: “Kita hendak mendirikan 
suatu negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! 
Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, tapi Indonesia buat 
Indonesia, semua buat semua.” Ketuhanan yang Maha Esa mesti dipahami secara 



kebudayaan. Kata Bung Karno: “Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara 
kebudayaan, yakni tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu 
Negara yang bertuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun 
Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah 
hormat-menghormati satu sama lain.”  
 
Pancasila Sudah Sesuai dengan Syariah 

 
Pandangan mayoritas muslim Indonesia yang direpresentasikan oleh NU dan 

Muhammadiyah pada dasarnya menegaskan Negara Pancasila untuk konteks Indonesia 
justru sesuai dengan prinsip Syariah, justru syar’i. Dengan pandangannya ini, NU dan 
Muhammadiyah selintas tampak tidak menerapkan syariah dalam bernegara. Tapi itu 
hanya lahiriahnya saja. Dari segi substansi, mereka justru menerapkan tujuan utama 
syariah, yakni merealisasikan kemaslahatan bersama yang nota bene merupakan tujuan 
syariah. NU dan Muhammadiyah menyadari, tuntutan menegakkan dawlah Islamiyah 
atau khilafah dalam konteks Indonesia yang majemuk akan berujung pada perpecahan 
bangsa dan sektarianisme politiik yang justru bertentangan dengan prinsip maslahat. 

Dalam Sidang Tanwir 2012 di Bandung, Muhammadiyah menegaskan posisinya 
bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional terbaik untuk bangsa yang majemuk 
untuk mencapai cita-cita nasional. NKRI bagi Muhammadiyah merupakan negara 
perjanjian atau kesepakatan (Darul ‘Ahdi), negara kesaksian atau pembuktian (Darus 
Syahadah), dan negara yang aman dan damai (Darussalam).  

Negara Perjanjian adalah negara yang didirikan dan dibangun atas dasar 
perjanjian dan kesepakatan di antara warganya. Selain sebagai Negara Perjanjian, NKRI 
juga merupakan Negara Kesaksian atau Darus Syahadah. Syahadah yang  merupakan 
kata dalam bahasa Arab mengandung arti kesaksian, tapi juga bisa berarti pembuktian. 
Dengan begitu, Darus Syahadah adalah negara di mana warga negara atau kelompok 
warga negara berlomba-lomba memberikan kesaksian dan pembuktian kepada warga 
atau kelompok warga negara lain tentang usaha dan kontribusi mereka dalam  
mewujudkan cita-cita nasional.  Dalam istilah Al-Qur’an yang sangat popular di 
Muhammadiyah, fastabiqul khairat (berlomba-lombalah dalam kebaikan). Dengan 
begitu, Negara Kesaksian secara normatif menuntut warganya untuk memberikan 
pengabdian mereka bagi negara, sebagai manifestasi komitmen mereka terhadap cita-
cita bersama. Pengabdian warga Negara ini termanifestasikan, misalnya, dalam sikap 
taat hukum dan taat konstitusi.  
  

Begitu juga dengan NU. Berdasarkan pertimbangan keagamaan yang diyakini 
oleh para ulama NU, NU mengambil sikap secara tegas menerima Pancasila, dan sikap 
itu diambil berdasar pertimbangan fikih (hukum Islam). Dengan demikian, menurut NU, 
tidak ada alasan untuk mempertentangkan antara Islam dan Pancasila sebagai bentuk 
final. NU tidak lagi mempersoalkan antara negara Pancasila dengan negara Islam. 
  



Gus Dur dalam artikelnya “NU dan Negara Islam” menegaskan penolakannya 
terhadap ide negara Islam karena hal itu memberangus  heterogenitas Indonesia. Ia juga 
memaparkan bahwa sikap NU yang menerima keabsahan NKRI bersandar pada 
keputusan Muktamar NU tahun1935 di Banjarmasin bahwa kawasan Hindia Belanda 
wajib dipertahankan secara agama. Alasannya: kaum muslim bisa bebas menjalankan 
ajaran Islam. Selain itu, di kawasan itu dahulu sudah ada Kerajaan Islam.  Atas dasar 
itulah NU menyatakan komitmennya kepada RI, yang berdasarkan Pancasila dan bukan 
Islam. Ini ditunjukkan, misalnya, dengan Resolusi Jihad mempertahankan republik yang 
dikeluarkan PBNU pada 22 Oktober 1945. 
 

Para kiai NU yang ikut dalam kesepakatan tersebut sebagai wakil umat Islam  
juga menyatakan setuju dengan negara kebangsaan tersebut ketimbang mendesakkan 
berlakunya Piagam Jakarta yang memberi mandat kepada negara untuk mewajibkan 
penerapan syariah pada pemeluknya. Dengan keputusannya itu, mereka selintas tampak 
tidak menerapkan syariah dalam bernegara. Padahal sejatinya mereka menerapkan 
syariah secara lebih substantif, yakni merealisasikan kemaslahatan bersama yang nota 
bene merupakan tujuan syariah.  Para tokoh islam tersebut menyadari, tuntutan 
menegakkan negara islam dalam konteks Indonesia yang majemuk akan berujung pada 
perpecahan bangsa dan sektarianisme politiik yang justru bertentangan dengan prinsip 
maslahat.  
 

Dialektika antara teks syariah dan konteks budaya nusantara yang berbhinneka 
dengan berpatokan pada prinsip maslahat pada gilirannya melahirkan wawasan dan 
orientasi politik yang substantif. Islam tidak dipahami melalui pendekatan legal-
formalistik atau membenturkannya dengan realitas secara frontal, melainkan luwes dan 
fleksibel. Ini terlihat  pada penerimaan NU dan Muhammadiyah terhadap Negara 
Pancasila sebagai sistem politik yang bukkan hanya tak bertentangan dengan syariah, 
melainkan justru dianggap sebagai sistem yang syar’i dan Islami. 
 

Simak, misalnya, argumen fikih yang dibangun KH. Sahal Mahfudz dalam 
menerima sistem demokrasi dan paham kebangsaan. Menurut KH. Sahal,  muara fikih 
adalah terciptanya keadilan sosial di masyarakat.  Dasarnya di antaranya adalah 
pernyataan Ali bin Abi Thalib: "kekuasaan, negara, bisa berdiri tegak dengan keadilan 
meskipun ma’a al-kufri dan negara itu akan hancur dengan kezaliman meskipun ma'a al-
muslimin," danIbnu Taimiyah, "Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun 
(negara) kafir dan Allah akan menghancurkan negara yang zaiim meskipim (negara) 
muslim."  

Dalam konteks modern, keadilan sosial dimaknai dalam kerangka demokrasi, 
yang bertaut erat dengan prinsip kesetaraan warga negara, apapun agamanya. 
Kesetaraan demokrasi inilah yang menurut Kiai Sahal merupakan muara bagi fikih politik 
untuk zaman ini. Konsekuenasinya, diktum-diktum fikih politik (fiqh al-siyasah) klasik 
yang bertentangan dengan muara fikih tersebut, seperti konsep dzimmi yang 



menempatkan kalangan nonmuslim sebagai warga negara kelas dua, menjadi tidak 
relevan lagi.   

Dengan kerangka berpikir seperti itu, wajar kalau kemudian Kiai Sahal menolak 
ide formalisasi syariah. Dalam pidato iftitahnya di Munas NU 2006, misalnya, ia 
menggarisbawahi perlunya NU mengusung syariah “tanpa melalui jalan formalistik, 
lebih–lebih dengan cara membenturkannya dengan realitas secara frontal, melainkan 
dengan cara lentur.” Sebab ia meyakini, “syariat Islam dapat diimplementasikan tanpa 
harus menunggu atau melalui institusi formal.” 

Menaati Kesepakatan Sebagai Kewajiban Syariah 
 

Kesepakatan bersama yang mendasari Negara Pancasila termanifestasi dalam 
konstitusi RI. Konstitusi merupakan dokumen kontrak sosial yang mengikat semua pihak 
yang terlibat, langsung ataupun tidak langsung. Artinya,  kontrak sosial tersebut juga 
mengikat warga negara yang lahir belakangan. Mengapa?  
 

Karena begitu seseorang menjadi warga negara dan memanfaatkan fasilitas dan 
infrastruktur negara, membayar pajak, menggunakan sertifikat tanah,  akte kelahiran, 
KTP, SIM, surat nikah, paspor dan dokumen-dokumen negara lainnya, maka 
sesungguhnya itu mengekspresikan persetujuannya terhadap negara dan kesepakatan 
yang mendasarinya. Dalam nomenklatur ilmu politik, persetujuan yang tak dinyatakan 
secara eksplisit ini dikenal dengan istilah tacit consent. 
 

Jadi, meskipun warga negara yang hidup pada masa sekarang tidak ikut 
merumuskan konstitusi, ia tetap harus loyal terhadapnya. Kewarganegaraan adalah 
penanda bagi persetujuan untuk terikat dengan kontrak sosial yang termaktub dalam 
konstitusi. Tentu saja kesepakatan bisa diubah, konstitusi bisa diamandemen, ditambah, 
atau dikurangi sesuai dengan kalkulasi kemaslahatan hidup yang dinamis. Namun 
selama itu belum terjadi, maka warga negara  harus menaati konstitusi yang ada.  
 

Bagi mereka yang muslim, kewajiban menaati konstitusi tersebut tidak semata-
mata karena statusnya sebagai warga negara, melainkan juga atas dasar ajaran 
agamanya. Dalam pandangan Islam, menaati kesepakatan sama artinya dengan 
memenuhi janji yang wajib sifatnya Pengingkaran sepihak terhadap kesepakatan adalah 
perbuatan yang sangat tercela. Al-Qur’an dengan tegas mewajibkan umatnya untuk  
menaati kesepakatan yang mereka buat, seperti dalam ayat “Penuhilah perjanjian 
kalian; sesungguhnya janji itu akan dituntut pertanggungjawabannya” (QS 17:34). Ayat 
yang senada bisa kita temukan pada QS 5:1, 2: 177, 16: 91, dan 13: 19.  Di samping itu, 
Nabi Muhammad juga bersabda, “umat Islam terikat dengan perjanjian yang mereka 
buat.”  Dan tatkala terlibat dalam kesepakatan, Nabi dengan teguh menaatinya dan 
menindak tegas para pelanggar.   
 



Misalnya, keterlibatan Rasul pada masa pra kenabian dalam Hilful Fudhul  yakni 
ikrar aliansi antar sejumlah kepala suku Quraisy untuk menegakkan keadilan dan 
melindungi yang lemah dari kesewenangan. Meski Hilful Fudul terjadi pada masa pra 
Islam, Nabi tetap mengingatnya sebagai sebuah keutamaan. Kata Nabi:"Aku turut serta 
sebagai saksi dalam ikrar (hilful fudhul) di rumah Abdullah bin Jud'am. Betapa senang 
hatiku menyaksikannya. Seandainya sekarang aku diajak mengadakan ikrar seperti itu 
lagi, pasti aku sambut dengan baik.”   
 

Ikrar kebangsaan kita kiranya bisa dianalogikan dengan Hilful Fudul. 
Nasionalisme Indonesia adalah pakta yang bersifat lintas suku dan agama yang 
bertujuan bukan hanya mengusir penjajah, melainkan juga mencapai kebaikan bersama, 
seperti memajukan kesejahteraan umum dan mencerdakan bangsa. Dengan kata lain, 
kebangsaan kita adalah ikrar keutamaan, semacam Hilful Fudul kekinian.  Kalau Hilful 
Fudul oleh kaum kafir Quraisy saja dipuji oleh Nabi, apalagi Hilful Fudul Indonesia, yang 
melibatkan kaum muslim.  
 

Contoh lain adalah ketika Nabi membangun tatanan politik dan sosial di Madinah 
yang dirumuskan dalam Piagam Madinah. Di sini Nabi tidak menjadikan Al-Qur’an 
sebagai konstitusinya. Yang dipakai justru hasil kesepakatan dan negosiasi semua 
komponen masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai pemeluk agama. Ini wajar, 
karena konstitusi pada prinsipnya adalah aturan main perihal bernegara. Dan aturan 
main yang fair dan adil mesti bertolak dari kesepakatan para pesertanya dan 
menampung keragamannya. Dalam Konstitusi Madinah, misalnya, terdapat pasal yang 
menegaskan bahwa kaum muslim dan Yahudi merupakan satu umat. Juga ada pasal 
tentang perlindungan terhadap kebebasan menjalankan keyakinan agama masing-
masing. 
 

Nabi begitu kukuh memegang kesepakatan yang tertuang dalam Konstitusi 
Madinah dan dengan tegas memberi sanksi pada para pelanggarnya, apapun agamanya. 
Ketika suku Qutaibah yang muslim melanggar Konstitusi Madinah, Nabi tak segan 
menghukum mereka. Begitu juga terhadap beberapa kabilah Yahudi mengkhianati 
Konstitusi Madinah dengan perbuatan makar yang merongrong tatanan Madinah, Nabi 
pun mengusir mereka.  Penting untuk dicatat, pengusiran kaum Yahudi dari Madinah 
sama sekali bukan karena keyakinan agama mereka, tapi karena pengkhianatan mereka 
terhadap konstitusi negaranya.  
  

Walhasil, ketaatan terhadap konstitusi hukumnya wajib secara syar’I, karena itu 
sama artinya dengan memenuhi kesepakatan, yang diwajibkan dalam Islam. 
Mempertentangkan antara ketaatan terhadap konstitusi dan ketaatan terhadap Kitab 
Allah adalah pandangan yang  salah alamat, karena menaati konstitusi merupakan 
manifestasi dari menaati Kitab Allah. 
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