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A. Islam dan Negara         



1. Prinsip Dasar Islam :
a.Universal-Koprehensif (kully-syamil)

b.Kontekstual – Dinamis (waqi’iy-murunah)

c.Kemaslahatan (al-maslahah)

d.Rahmatan lil’alamin dan Shalih likulli zaman wa

makan



2. Sikap IslamTerhadap Umat Lain
a. Keniscayaan adanya umat beragama lain (selain Islam).

(Yunus [10]:99) dan (an- Nahl [16]:93)

a. Tidak boleh adanya “pemaksaan” terhadap orang lain

untuk meyakini suatu agama. (al-Baqarah [2]: 256)

b. Ke-bhinneka-an umat manusia (al-Hujurat [49]:13)

c. Tuntunan men-dakwah-kan agama dengan bijaksana

(hikmah), tutur kata yang baik (mauidzah hasanah),

dan argumentatif (mujadalah)

(an- Nahl [16]:125)



3. Negara Perspektif Islam
a. Al-Qur’an dan as-Sunnah tidak menyebut secara

spesifik dan tekstual (dalam sebuah istilah

tertentu) tentang bentuk atau sistem negara

yang harus dibentuk oleh umat Islam.



b. Prinsip Negara Islam

1. Al-Takaful al-Ijtima’iy (solidaritas sosial)

2. Syura (musyawarah)

3. Al-’Adl (keadilan)

4. Al-Musawah (persamaan derajat)

5. Al-Hurriyyah ( kebebasan/kemerdekaan)



c. Bentuk atau sistem negara (yang dipimpin

oleh seorang Muslim dan penduduknya

mayoritas Muslim), berbeda-beda antara

satu dengan yang lain ;

- Jumhuriyyah (republik),

- Mamlakah (kerajaan),

- Sulthanah (kesultanan),

- Imarah (keemiran).



B. Pancasila Perspektif

Islam



Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah kesepakatan dari

para pendiri negara. Kesepakatan tersebut minimal didasarkan

atas 3 (tiga) realitas-rasional yaitu :

a. Kemerdekaan bagi bangsa dan rakyat Indonesia

merupakan hal yang harus diutamakan (prinsip fikih

aulawiyyat atau prinsip 3 tingkatan maslahah)

b. Kesadaran bahwa negara atau wilayah Indonesia dihuni

oleh rakyat atau bangsa yang memeluk berbagai macam

agama. Demikian juga kemerdekaan Indonesia

diperjuangkan bersama oleh rakyat Indonesia yang

memeluk berbagai macam agama.

c. Para tokoh muslim sangat memahami bahwa 5 (lima) sila

Pancasila tidak bertententangan dengan ajaran atau

syariat Islam.



A. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-2 

pada tanggal 26 Mei 2006 di Gontor Ponorogo Jawa Timur :

a.Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai ikhtiyar untuk 

memelihara keluhuran agama dan mengatur 

kesejahteraan kehidupan bersama adalah mengikat 

seluruh elemen bangsa.

b.Pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia untuk   

mendirikan negara  di wilayah ini.

c. .....umat Islam wajib memelihara keutuhan NKRI.......

d. .....pemisahan diri (separatisme) dari NKRI dalam  

pandangan Islam termasuk bughat

1. Pancasila-NKRI Perspektif MUI



B.Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-

Indonesia ke-3 pada tanggal 26 Januari 2009 di

Padangpanjang Sumatera Barat :

a.Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan

Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi

merupakan ikhtiyar untuk memelihara keluhuran

agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan

bersama adalah mengikat seluruh elemen bangsa.



b. Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa

ini harus menjaga konsensus nasional tersebut.

c. .....negara mengakui enam agama yakni Islam,

Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan

Konghucu,.......

d. Islam mengakui eksistensi agama lain tanpa

mengakui kebenaran ajaran agama tersebut,

sebagaimana pada masa Nabi juga diakui

eksistensi agama selain Islam, antara lain,

Yahudi, Nasrani, dan Majusi. (Konstitusi

Madinah/al-Mitsaq al-Madinah)



C. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-6

pada tanggal 7-10 Mei 2018 di Banjarbaru Kalimantan Selatan :

a. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan maupun Batang

Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,

pada hakekatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan (al-

mitsaq al-wathani) yang berisi kesepakatan bersama (al-

mu’ahadah al-jamaiyyah) bangsa Indonesia.

b. Perjanjian kebangsaan dalam bentuk NKRI berdasarkan

Pancasila dengan sila pertama menjiwai sila-sila lainnya,

menegaskan religiusitas dan katauhidan.



2. Pancasila Perspektif NU

Deklarasi NU pada Munas Alim Ulama Tahun 1983 di Situbondo  

tentang Hubungan Islam dan Pancasila :

a.Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, bukanlah agama, tidak dapat menggantikan

agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan

kedudukan agama

b.Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik

Indonesia menurut pasal 29 (1) Undang-Undang Dasar 1945,

yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid

menurut pengertian keimanan dalam Islam.



c. Bagi NU, Islam adalah aqidah dan syariah, meliputi

hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar

manusia.

d. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan

perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk

menjalankan syariat agamanya

e. Sebagai konsekwensi dari sikap di atas, NU berkewajiban

mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan

pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua

pihak.



3. Pancasila Perspektif Muhammadiyah

Dalam Muktamar ke 47 tanggal 3-7 Agustus 2015 di Makasar

Muhammadiyah menetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara

merupakan Darul Ahdi wa Syahadah.

• Darul Ahdi (negara kesepakatan) yaitu negara Indonesia

berdasarkan Pancasila merupakan konsensus (ijma’) dari seluruh

kemajemukan bangsa, golongan, daerah, dan kekuatan politik.

• Darus Syahadah (negara kesaksian) yaitu Muhammadiyah ikut

menyaksikan kelahiran negara dan ikut menyepakati Pancasila

sebagai dasar negara. Warga Muhammadiyah harus berpartisipasi

dalam mengisi negara, agar maju, makmur, adil, dan bermartabat.

• Pancasila sebagai dasar negara sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam



C. Pasal-Pasal yang Bermasalah  

dalam RUU-HIP dan Tanggapan  

MUI serta Ormas-Ormas Islam



1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a. Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 

25/MPRS/1966 Tahun 1966 dalam konsideran

b. Memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi

Ekasila yakni “Gotong Royong” adalah merupakan

upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari 

Pancasila itu sendiri



2. Nahdlatul Ulama (NU)

Pancasila sebagai Konsensus Kebangsaan (mu’ahadah

wathaniyyah) sudah final, tidak memerlukan penafsiran lebih

luas dan lebih sempit.

a. Pasal 3 (2), pasal 6, dan pasal 7 bertentangan dengan Pancasila

sebagai konsensus kebangsaan

b. Pasal 13, 14, 15, 16, dan 17 mempersempit ruang tafsir yang

menjurus pada mono-tafsir Pancasila

c. Pasal 22 dan turunannya tidak relevan diatur dalam RUU-HIP

d. Pasal 23 dapat menimbulkan benturan norma agama dan negara

e. Pasal 34, 35, 37, 38, 41, dan 43 merupakan bentuk tafsir

ekspansif yang tidak perlu

f. Pasal 48 (6) dan Pasal 49 dapat menimbulkan konflik kepentingan



3. Muhammadiyah
a. Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun

1966 dalam konsideran

b. Pancasila tidak perlu ditafsirkan ulang karena berpotensi

menyimpang dari maksud dan pengertian yang sebenarnya

serta melemahkan kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara

c. Memasukkan Trisila dan Ekasial maupun Ketuhanan yang

berkebudayaan ke dalam pasal RUU-HIP dengan alasan historis

pidato Soekarno 1 Juni 1945 sama dengan mereduksi Pancasila

rumusan final pada 18 Agustus 1945, serta mengundang

kontroversi dengan mengabaikan Piagam Jakarta 22 Juni 1945

sebagai satu kesatuan rangkainan proses kesejarahan.



4. Al-Irsyad Al-Islamiyah

a. Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun
1966 dalam konsideran

b. Pancasila yang diperas menjadi Trisila (sosio-nasionalisme,
sosio demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan) dan
diperas lagi menjadi Ekasila (gotong royong) merupakan
penyelewengan terhadap Pancasila

c. Pasal 4 huruf d mempertautkan beragam agama dalam satu
kesatuan

d. Pasal 6 (1) membuka peluang menafsirkan Pancasila
berdasarkan ideologi lain yang sejatinya bertentangan
dengan Pancasila



D. Beberapa catatan 

tentang RUU-HIP



1. Sensitifitas atau reaksi umat Islam terhadap RUU-

HIP minimal didasarkan atas 2 (dua) hal :

a.Secara yuridis bertentangan dengan Pancasila

itu sendiri (trisila dan ekasila)

b.Secara historis-psikologis mengingatkan memori

kolektif tentang kekejaman PKI terhadap umat

Islam.



2.Keberadaan Pancasila tidak perlu diatur lagi dalam

sebuah Undang-Undang atau apapun namanya.

Argumen

a.Karena keberadaan Pancasila sebagai dasar negara

atau falsafah bangsa sudah cukup kuat.

b.Ketika Pancasila dibicarakan lagi maka akan

membuka peluang terhadap :

• Perdebatan kedudukan Pancasila sebagai dasar

negara atau falsafah bangsa.

• Penafsiran subyektif sesuai kepentingan

• Pembatasan nilai-nilai universal Pancasila itu

sendiri.



3. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara harus

bertitik tolak dari pemahaman secara komprehensif

yaitu historis, filosofis, dan sosiologis.

4. Umat Islam wajib menjaga ideologi apapun yang

berusaha mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Memeberi peluang terhadap ideologi lain untuk

mengganti Pancasila sebagai dasar negara, sama

juga dengan memberi peluang ideologi komunis dan

sejenisnya untuk hidup di Indonesia.
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