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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita kehadirat Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa, berkat 
rahmat-nya Pusdiklat Tenaga Administrasi telah menyelesaikan penyusunan 
modul diklat.  

Modul ini dapat diselesaikan berkat konstribusi berbagai pihak. Untuk 
itu, kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para 
pengelola dan pelaksana kegiatan, khususnya kepada para penyusun modul. 
Semoga karya ini menjadi sumbangan berharga dalam mewujudkan kualitas 
diklat di kementrian Agama.

Subtansi materi yang diuraikan dalam modul ini adalah terkait 
tentang penggunaan Barang Milik Negara, tatacara maupun pelaksanaan 
penggunaannya.

Kami berharap, modul ini dapat membantu peserta diklat dalam proses 
belajar mengajar baik ketika pembelajaran klasikal maupun saat belajar 
mandiri. Modul ini juga akan menuntun fasilitator dalam memberikan materi 
serta tidak menutup kemungkinan mengembangkannya sesuai kebutuhan. 

Dalam kesempatan ini, kami mohon maaf jika masih terdapat 
kekurangan, sehingga kritik dan saran perbaikan demi penyempurnaan 
sangat kami harapkan. 

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, dan selamat membaca.

Jakarta,   Desember 2019

Kapusdiklat Tenaga 
Administrasi 



iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................................... i
Daftar Isi .................................................................................................. iii

BAB I   PENDAHULUAN ...................................................................... 1
 A.  Latar Belakang ...................................................................... 1
 B.  Deskripsi Singkat .................................................................. 2
 C. Tujuan Pembelajaran ............................................................. 2 
  1.  Hasil Belajar ................................................................... 2
  2.  Indikator Hasil Belajar ................................................... 2
  3.  Peta Hasil Belajar ........................................................... 3
 D.  Materi Pokok dan sub  Materi Pokok .................................... 4

BAB II AGAMA DAN SEJARAH AGAMA-AGAMA 
 DI INDONESIA ......................................................................... 5
 A. Indikator Keberhasilan .......................................................... 5
 B. Uraian Materi ........................................................................ 5
 C. Latihan .................................................................................. 19
 D.  Rangkuman ...........................................................................  20
 E.  Evaluasi Materi Pokok  .........................................................  21
 F.  Umpan Balik dan Tindak Lanjut ...........................................  22

BAB III HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DI INDONESIA...
 A. Indikator Keberhasilan .......................................................... 23
 B. Uraian Materi ........................................................................ 23
 C. Latihan -1 .............................................................................. 33
 D. Rangkuman ........................................................................... 33
 E. Evaluasi Materi Pokok-1  ...................................................... 35
 F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ........................................... 36

BAB IV  TANTANGAN KERUKUNAN DI ANTARA PEMELUK 
   AGAMA DI INDONESIA  ...................................................... 37
 A. Indikator Keberhasilan .......................................................... 37
 B. Uraian Materi ........................................................................ 37
 C. Latihan  ................................................................................. 46
 D. Rangkuman ........................................................................... 46



v

 E. Evaluasi Materi Pokok  .........................................................  47
 F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ........................................... 48

BAB V  PENUTUP ................................................................................. 49
 A. Evaluasi Kegiatan Belajar (semua Bab) ................................ 49 
 B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ........................................... 51
 C. Kunci Jawaban (Evaluasi Kegiatan Belajar) ......................... 51
Lampiran ..................................................................................................  52
Daftar Pustaka ..........................................................................................  53



vi

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Untuk memudahkan mempelajari isi modul, diharapkan untuk 
memperhatikan hal-hal, sebagai berikut: 
1.  Baca dan pahamilah terlebih dahulu materi latar belakang masalah, 

deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator 
keberhasilan, peta kompetensi, materi pokok dan sub materi pokok, 
sebelum dilanjutkan membaca materi-materi berikutnya.

2.  Cari, baca dan pahamilah beberapa literatur baik buku maupun jurnal 
yang berkenaan dengan kemajemukan agama di Indonesia.

3.  Pelajarilah seluruh isi materi dengan baik, jika belum paham atau masih 
menemukan kesulitan maka ulangi sekali lagi 

4.  Bacalah materi dalam modul ini secara runtut dan tidak melompat-lompat 
atau bolak balik agar memperoleh pemahaman yang komprehensif

5.  Bila perlu, pelajarilah modul ini secara berkelompok sehingga memperkaya 
pemahaman dan pengalaman belajar.

6.  Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan materi, harus 
mengerjakan latihan, evaluasi materi pokok, dan evaluasi kegiatan belajar 
secara mandiri

7.  Dalam mengerjakan evaluasi materi pokok dan evaluasi kegiatan belajar, 
diminta untuk tidak melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Jika evaluasi 
materi pokok dan evaluasi kegiatan belajar telah dikerjakan, cocokkan 
jawaban dengan kunci jawaban yang telah tersedia.

Selamat Belajar
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak negara ini diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia 
adalah salah satu negara paling majemuk di dunia dilihat dari segi agama 
yang dianut warganegaranya. Sekarang ada enam agama yang kadang 
disebut sebagai “agama resmi” di negara ini  yakni Islam, Kristen, 
Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Di luar itu, di negara ini hidup 
juga para pemeluk agama-agama yang tidak disebutkan di atas dan jenis-
jenis keyakinan lain, yang disebut dengan beragam nama seperti aliran 
kepercayaan, agama asli atau pribumi, dan lainnya. Dalam setiap Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) yang harus dimiliki warganegara Indonesia, ada 
kolom agama yang harus diisi.

Fakta di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang 
menempatkan agama (keyakinan) yang dipeluk warganegaranya dalam 
posisi tinggi. Hal ini juga mencerminkan keberlanjutan sejarah Indonesia 
pasca kolonial dan mutakhir dengan sejarah masa lalunya, yang antara 
lain dibentuk oleh kuatnya pengaruh agama-agama dunia dan keyakinan 
lokal. Karena alasan ini, meskipun di Indonesia kaum Muslim adalah 
kelompok mayoritas agama terbesar, dasar negara ini sendiri bukanlah 
Islam, melainkan Pancasila, yang dianggap sebagai kesepakatan bersama 
(kalimah sawa’) semua kelompok agama di Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, berbagai kebijakan negara dibuat untuk 
mengelola kemajemukan agama (keyakinan) di atas. Pengelolaan 
kemajemukan ini tidak selamanya mudah, karena kemajemukan yang ada 
tidak saja di antara agama-agama (keyakinan) yang berbeda, melainkan 
juga di antara sesama agama (keyakinan) yang sama. Di dalam Islam, 
misalnya, ada aliran-aliran yang berbeda-beda, misalnya aliran Muslim 
Sunni, Syi’ah, atau Ahmadiyah – yang hubungan satu sama lainnya 
kadang menimbulkan ketegangan. 

Tujuan berbagai kebijakan negara terkait agama di atas adalah untuk 
memperoleh kerukunan di antara sesama warganegara. Maksudnya, hak 
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masing-masing warga negara untuk menjalankan keyakinannya masing-
masing agar dapat dihargai, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan 
ketegangan atau bahkan bentrok antara keyakinan satu dengan lainnya. 
Inilah salah satu tantangan terbesar Indonesia sebagai bangsa yang 
majemuk dari segi agama.

Mata diklat ini menjawab pertanyaan mengapa perlu mempelajari 
Kemajemukan Agama di Indonesia, sehingga dapat memberi pemahaman 
mendasar tentang kemajemukan agama (keyakinan) yang ada di Indonesia 
sebagaimana digambarkan di atas. Sehubungan dengan hal tersebut, 
modul ini disusun dengan menggunakan pendekatan teoretis dan praksis 
yang disesuaikan dengan kepentingan memberikan bekal dasar dalam 
memahami agama dan kepercayaan, fokus pembahasan pada agama-
agama yang ada di Indonesia, bagaimana hubungan agama dengan 
institusi negara, dan apa tantangan membangun kerukunan di antara para 
pemeluk agama di Indonesia. 

B. Deskripsi Singkat

Mata diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan Aparatur Sipil 
Negara yang mencakup enam tema utama yaitu: (1) Pemahaman dasar 
tentang definisi dan pengertian agama; (2) Sejarah dan perkembangan 
agama-agama di Indonesia; (3) Persoalan hubungan agama dan negara di 
Indonesia; (4) Kebijakan negara terhadap eksistensi agama; (5) Masalah-
masalah terkait hubungan di antara agama-agama di Indonesia; dan (6) 
Cita-cita kerukunan di Indonesia.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar
Setelah selesai mempelajari modul ini diharapkan peserta mampu 
menjelaskan kemajemukan agama di Indonesia sehingga mampu 
menghadapi tantangan kerukunan antar agama dan intra agama di 
Indonesia

2. Indikator hasil Belajar
a. Menjelaskan definisi mengenai agama dan keyakinan di Indonesia
b. Menjelaskan perkembangan agama-agama di Indonesia
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c. Menceritakan persoalan hubungan antara agama dengan negara di 
Indonesia

d. Menyebutkan kebijakan pemerintah terhadap agama-agama di 
Indonesia

e. Memberi contoh cita-cita dan prinsip-prinsip pencapaian kerukunan 
di Indonesia

f. Implementasi bagaimana menghadapi tantangan kerukunan antar-
agama dan intra-agama di Indonesia

3. Peta Hasil Belajar

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 
 

1.  Agama dan Sejarah Agama-Agama di Indonesia 
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D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1.  Agama dan Sejarah Agama-Agama di Indonesia
a. Definisi Agama di Indonesia
b. Perkembangan Agama-agama di Indonesia
c. Beberapa Masalah Terkait

2. Hubungan Negara Dan Agama Di Indonesia
a. Indonesia sebagai Negara Pancasila
b. Kebijakan Negara terkait Agama di Indonesia
c. Kebijakan Negara terkait Aliran Kepercayaan di Indonesia
d. Beberapa Masalah Terkait

3. Tantangan Kerukunan Di Antara Pemeluk Agama Di Indonesia
a. 20 Tahun setelah Demokrasi: Memetakan Persoalan Tujuan 

Pembelajaran
b. Agama dalam Politik, atau Politisasi Agama?
c. Kehidupan Sehari-hari
d. Merespons “api dalam sekam”
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BAB II
AGAMA DAN SEJARAH AGAMA-AGAMA DI 

INDONESIA

A. Inikator Keberhasilan
Setelah mengikuti mata diklat ini peserta diharapkan dapat:
a. Menjekaskan definisi agama di Indonesia
b. Menceritakan Perkembangan Agama-agama di Indonesia
c. Menyebutkan Beberapa Masalah Terkait Agama di Indonesia

B. Uraian Meteri 

Bab ini akan membahas definisi agama dan sejarah agama-agama di 
Indonesia. Masalah definisi ini penting karena hal itu akan mempengaruhi 
layanan yang harus diberikan oleh negara (pemerintah) kepada masing-
masing pemeluk agama. 

Dalam praktiknya, ada enam agama yang besar pemeluknya di 
Indonesia dan memperoleh layanan khusus pemerintah, yakni: Islam, 
Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Karenanya, paparan 
dalam bab ini akan diberikan lebih banyak kepada keenam agama ini. 
Meskipun demikian, paparan ringkas juga akan diberikan mengenai 
agama-agama di luar keenam agama di atas yang hidup di Indonesia.

Bab ini juga akan membahas dua masalah penting lain yang terkait 
dengan agama (dan kepercayaan) di Indonesia, yaitu masalah demografi 
agama di Indonesia dan masalah hubungan antara agama dan etnisitas 
di Indonesia. Kedua masalah ini mempengaruhi juga kompleksitas 
kehidupan keagamaan di Tanah Air.

1.	 Definisi	Agama	di	Indonesia
Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, 

sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia 
dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Agama merupakan suatu 
lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan rohani manusia. 
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Untuk itu terhadap apa yang dikenal sebagai agama-agama itu perlu 
dicari titik persamaannya dan titik perbedaannya. Jadi Agama adalah 
penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama 
terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan dan Tuhan Maka suatu 
paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian 
tersebut dapat disebut agama.

Pendefinisian agama di Indonesia sudah lama diupayakan, tetapi 
belum juga mendatangkan hasil yang memuaskan. Hingga kini, definisi 
agama yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia 
belum ada. Karenanya, sejauh ini tidak ada UU (undang-undang) di 
Indonesia yang secara khusus dan tegas mendefinisikan agama. 

Pendefinisian di atas sebenarnya diperlukan karena berdasarkan 
definisi itulah Kementerian Agama (Kemenag) menjalankan 
layanannya. Sebelumnya, dan sejak pertama kali dibentuk pada 
awal 1946, Kemenag disebut Departemen Agama (Depag). Menurut 
beberapa sarjana,  Depag pada mulanya dibentuk untuk hanya 
mengurusi kepentingan kaum Muslim. Tetapi kemudian layanan 
Depag (dan kini Kemenag) berkembang dan akhirnya juga mengurusi 
kepentingan umat pemeluk agama-agama lain (lihat Maarif, 2017). 

Untuk mengatasi masalah di atas, selama beberapa tahun terakhir, 
Kemenag telah mewacanakan pentingnya Rancangan Undang-Undang 
(RUU) sebagai pedoman baru dalam pengelolaan agama-agama 
di Indonesia, yang di dalamnya ada pembahasan mengenai definisi 
agama. Bagi pihak Kemenag, pembahasan atas RUU itu penting 
karena hal itu akan menjadi pedoman bagi mereka dalam menentukan 
siapa yang perlu diakui dan dilayani oleh negara (Kemenag). 

Definisi operasional mengenai agama yang selama ini dipegang 
di Indonesia, termasuk yang dipedomani oleh Kemenag, diambil dari 
setidaknya tiga sumber (Bagir, 2006: 61). Sumber pertama adalah UUD 
1945, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan 
Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila). Pernyataan terakhir ini pada 
umumnya dipahami sebagai tidak mencakup agama-agama non-
monoteis, ateisme, dan aliran kepercayaan (atau sering juga disebut 
“agama leluhur”). Sumber yang kedua adalah beberapa peraturan 
yang lebih rendah dari UU dan edaran-edaran menteri dari tahun 1950-
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an hingga 1970-an yang berusaha membuat definisi yang eksplisit. 
Sementara itu, sumber ketiga adalah Penjelasan UU Penodaan Agama 
(No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama) – yang menyebutkan agama-agama tertentu.

Sumber terakhir di atas lebih kaya karena dalam penjelasannya 
menyebutkan nama beberapa agama dan secara implisit menyebutkan 
hirarki agama-agama ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan 
agama yang dilindungi dari penodaan. Enam agama dunia (Islam, 
Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu) disebut sebagai 
agama-agama yang secara historis telah dipeluk oleh orang-orang 
Indonesia dan karenanya harus dilindungi dan mendapatkan layanan 
atau bantuan dari pemerintah. 

Selanjutnya, di luar keenam agama yang sudah disebutkan di 
atas, ada agama-agama dunia yang lain (contoh yang diberikan adalah 
Yahudi, Zoroastrianisme, Shintoisme, dan Taoisme) yang tidak 
dilarang dan diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan UU 
atau peraturan yang lain. Kemudian ada kelompok lain, yaitu aliran 
kebatinan yang secara implisit tidak dianggap sebagai “agama” – 
tugas pemerintah di sini adalah “berusaha menyalurkannya ke arah 
pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa.”

2.  Perkembangan Agama-agama di Indonesia

 Di atas sudah disebutkan mengapa enam agama besar dunia 
memperoleh keistimewaan tertentu di Indonesia. Di bawah ini secara 
ringkas akan dipaparkan keenam agama besar itu: sejarah masuknya, 
besar dan sebaran pemeluknya di Indonesia, pengaruh utamanya, dan 
ciri khasnya dibanding agama-agama yang sama di tempat-tempat 
lain. Paparan di bawah akan disajikan berdasarkan besarnya jumlah 
penduduk agama-agama bersangkutan.

a. Agama Islam di Indonesia
Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim 

terbesar di dunia. Menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah 
kaum Muslim Indonesia mencapai sekitar 207 juta orang (atau 
sekitar 87,18% total penduduk). Islam merupakan agama yang 
dianut lebih dari 60 persen penduduk di masing-masing provinsi 
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di Indonesia, kecuali di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, 
Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, dan 
Papua.

Tetapi kaum Muslim di Indonesia beragam dari berbagai 
segi. Mayoritas Muslim di Indonesia beraliran Sunni atau 
Ahlussunnah Waljamaah menurut mazhab Syafi’i. Tetapi di 
Indonesia juga ada Muslim Syiah dan Ahmadiyah. Beberapa aliran 
tasawuf atau tarekat juga ditemukan di sini, seperti Qadiriyah atau 
Naqsyabandiyah (lebih jauh lihat bab selanjutnya).

Keragaman di atas bersumber dari keragaman sumber 
penyebaran Islam di Indonesia sepanjang sejarah, yang berlangsung 
panjang dan lambat, hingga hari ini. Para pedagang Muslim dari 
berbagai negara ditengarai telah ada di wilayah Asia Tenggara 
sejak periode awal Islam. Tetapi bukti berupa batu nisan di Sumatra 
Utara mengindikasikan keberadaan sebuah kerajaan Muslim pada 
awal abad ke-13 di wilayah itu. Belakangan, dari abad ke-15 dan 
seterusnya, kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Muslim 
tercatat menjadi kekuatan politik dominan di Indonesia. Meskipun 
demikian, kerajaan-kerajaan Islam itu belakangan dikalahkan oleh 
para pendatang baru dari Eropa (Portugis dan Belanda) pada abad 
ke-16 dan abad ke-17.

Lebih belakangan lagi, pada abad ke-19, dua gelombang 
reformasi Islam, dengan tujuan mengembalikan kemurnian Islam, 
sangat berpengaruh di Indonesia. Pertama, gerakan Wahabi, datang 
dari tanah Arab dan memberikan pengaruh di wilayah kepulauan ini 
sejak awal abad ke-19. Gerakan lainnya, gerakan Salafi, datang dari 
Mesir pada akhir abad ke-19. Kedua gerakan ini berdampak sangat 
kuat dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Perkembangan 
penting lainnya adalah pembukaan Terusan Suez pada 1869, yang 
mempermudah perjalanan ke Mekah dan Madinah, di Kerahaan 
Saudi Arabia, dan Cairo di Mesir, sehingga meningkatkan intensitas 
komunikasi kaum Muslim Indonesia dengan pusat-pusat Islam di 
Timur Tengah.

Pengaruh Islam sangat terasa dalam berbagai aspek 
kehidupan di Indonesia. Hal itu dapat dilihat misalnya dari 
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penggunaan kata-kata seperti “musyawarah” dan “mufakat” dalam 
Pancasila hingga menjamurnya madrasah atau pesantren sebagai 
sistem pendidikan di Indonesia. Bahkan dua organisasi massa 
Islam terbesar di dunia berasal dari Indonesia, yakni Nahdhatul 
Ulama (NU) dan Muhammadiyah. 

Masjid-masjid tua yang memperlihatkan warisan Islam 
di Indonesia tersebar di banyak tempat di Jawa, misalnya Masjid 
Agung Demak, Masjid Gedhe Kauman Kraton Ngayogyakarta, 
dan Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Tetapi hal yang sama juga 
ditemukan di luar Jawa, misalnya Masjid Raya Baiturahim di Aceh, 
Istana Maimun di Medan, atau Masjid Wapauwe Kaitetu di Kota 
Ambon, yang konon merupakan masjid tertua di Indonesia. Sedang 
di Jakarta ada Masjid Istiqlal, yang terbesar di Asia Tenggara, yang 
dibangun antara lain untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, 
seperti tertera pada namanya.

b. Agama Kristen Protestan di Indonesia
 Kristen Protestan adalah agama dengan jumlah pemeluk 
terbesar kedua di Indonesia, sesudah Islam. Menurut sensus penduduk 
tahun 2010, jumlah pemeluk Kristen Protestan di Indonesia adalah 
sekitar tujuh persen dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 16,5 
juta orang. Karena sifat khusus penyebarannya di Indonesia, umat 
Kristen Protestan menjadi pemeluk agama terbesar di wilayah-
wilayah Sulawesi Utara, Papua, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara 
Timur. Tetapi komunitas-komunitas pemeluk Kristen Protestan juga 
ditemukan di tempat-tempat lain di Indonesia, seperti di Tana Toraja, 
Sulawesi Selatan.

 Masuknya agama Kristen Protestan dan agama Katolik ke 
Indonesia sangat tumpang-tindih. Kedua agama itu diperkenalkan 
oleh dua bangsa Eropa dengan tradisi Kekristenan yang berbeda 
tetapi menjajah Indonesia secara berurutan: Portugis (Katolik) dan 
Belanda (Kristen Protestan). Antara lain karena alasan ini, masyarakat 
Indonesia memiliki kebiasaan membedakan Kristen Protestan dari 
Katolik – dan modul ini mengikuti kebiasaan di atas. Kebiasaan ini 
berbeda dari kebiasaan yang berkembang di Barat, di mana kedua 
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agama di atas sama-sama disebut Kekristenan (atau agama Kristen 
atau umat Kristen), karena pokok-pokok ajaran keduanya sama, yakni 
kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Anak Allah. 

 Sejarah masuknya kedua agama di atas dimulai dengan bangsa 
Portugis menaklukkan Malaka pada 1511. Dari sana mereka berlayar 
ke Kepulauan Maluku untuk menemukan tempat asal rempah-
rempah yang diidam-idamkan. Bersamaan dengan itu, para pendeta 
berkebangsaan Portugis ikut aktif menyebarkan ajaran Katolik kepada 
penduduk asli dan pada akhir abad ke-16 sekitar 20% penduduk 
Maluku sudah menjadi umat Katolik. Dua lokasi lain di wilayah Timur 
Indonesia, Pulau Flores dan Pulau Timor, juga menjadi tempat orang-
orang Portugis mendirikan tempat-tempat pemukiman umat Katolik.

 Orang-orang Portugis di atas kemudian digantikan oleh orang-
orang Belanda beraliran Protestan (Calvinis), yang mendirikan 
pemukiman pertama di Ternate pada awal abad ke-17. Mereka juga 
lebih berhasil dibandingkan orang-orang Portugis dalam mencapai 
ambisi mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah. Selama 
dua abad selanjutnya, Kesultanan Ternate secara bertahap kehilangan 
kekuasaannya, sementara ketiadaan pengaruh Portugis juga 
menimbulkan konsekuensi bagi penyebaran kekristenan di wilayah 
itu. Apalagi, di beberapa wilayah yang dikuasai Kongsi Dagang Hinda 
Timur Belanda (Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC), 
bangsa Belanda memang mendukung aktivitas-aktivitas misionaris. 
Hal ini juga ditopang oleh kebijakan kolonial yang hanya mengizinkan 
berkembangnya aliran Protestan-Calvinis Belanda.

 Pada abad ke-18 dan ke-19, upaya-upaya missionaris 
berlangsung dalam skala lebih besar dan dilakukan oleh organisasi-
organisasi baru yang datang bukan saja dari Belanda, tetapi juga 
negara-negara Eropa lainnya seperti Jerman. Hal ini dimungkinkan 
karena negara Belanda sendiri sudah mulai menjadi sekular, sehingga 
pemerintahannya tidak bisa mencegah misionaris-misionaris Kristen 
Protestan (atau Katolik) untuk menyebarkan agama. Sekalipun 
demikian, jumlah umat Kristen Protestan tidak banyak bertambah 
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dibandingkan masa-masa sebelumnya. Hanya dua wilayah yang 
menunjukkan pertambahan besar untuk jumlah penduduk asli pengikut 
ajaran Protestan di Indonesia, yaitu di Minahasa (Sulawesi Utara) dan 
Tapanuli (Sumatra Utara). Gereja Immanuel di Jakarta adalah salah 
satu peninggalan Kristen Protestan yang hingga kini masih beroperasi. 
Peletakan batu pertama gereja yang arsitekturnya dirancang oleh J.H. 
Horst ini dilakukan di Batavia pada 24 Agustus 1834.

 Pada pertengahan abad ke-20, umat Kristen Protestan di 
Indonesia juga didukung organisasi-organisasi missionaris dari 
Amerika Utara. Tetapi kerja-kerja missionaris di Hindia Belanda 
ini masih terpecah-pecah. Langkah-langkah ke arah pembentukan 
organisasi payung umat Kristen di Hindia Belanda sudah diupayakan 
sejak 1938, tetapi semuanya menemukan jalan buntu akibat terjadinya 
Perang Dunia II dan terbentuknya Republik Indonesia pada 1945. 
Organisasi payung ini baru berdiri pada 1950 dengan nama Dewan 
Gereja-gereja di Indonesia (DGI), yang kemudian berubah menjadi 
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). 

c. Agama Katolik di Indonesia
 Sejarah masuknya agama Katolik (Roma) ke Indonesia sangat 
tumpang-tindih dengan sejarah masuknya agama Kristen Protestan, 
seperti sudah disinggung di atas. Agama Katolik sendiri dibawa 
masuk ke Indonesia bersamaan dengan kolonialisme Portugis yang 
menduduki Melaka pada 1511 dan kemudian membangun pos-pos 
pertahanan di Maluku. Selain mencari dan berdagang rempah-rempah, 
banyak orang Portugis datang untuk menyebarkan agama Katolik, 
dimulai dari kepulauan Maluku pada abad ke-16. Antara 1546 dan 
1547, pelopor misionaris Katolik, Fransiskus Xaverius, mengunjungi 
Maluku dan membaptis beberapa ribu penduduk setempat. Mereka 
kemudian memperluas pengaruhnya di Manado dan Minahasa di 
Sulawesi Utara, serta mencapai Flores dan Timor.

 Ketika kolonialisme Belanda dijalankan oleh VOC, jumlah 
pemeluk agama Katolik merosot drastis karena kebijakan VOC 
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yang mengharamkan agama itu. Permusuhan Belanda terhadap 
agama Katolik ini bermula dari sejarah bangsa itu, yang didominasi 
Kristen Protestan, yang membebaskan diri dari kekuasaan Spanyol 
(yang didominasi Katolik). Di bawah VOC, para pemimpin agama 
Katolik ditangkapi dan dipenjarakan, atau diusir dan diganti oleh para 
pemimpin agama Kristen Protestan dari Belanda. Kala itu banyak juga 
umat Katolik yang diprotestankan, seperti terjadi pada komunitas-
komunitas Katolik di Ambona, Maluku.

 Pada sekitar 1800, sesudah VOC dibubarkan dan agama 
Katolik sendiri diizinkan untuk berkembang di Belanda, upaya-
upaya penyebaran agama Katolik di Indonesia berlangsung lebih 
kencang. Pada pertengahan abad ke-19 dan ke-20, agama Katolik juga 
berkembang di Jawa Tengah, khususnya di sekitar Semarang, Muntilan, 
dan Magelang. Hal ini khususnya berkat kedatangan Pastor F. van 
Lith, seorang imam Katolik dari Belanda, ke Muntilan, Jawa Tengah, 
pada 1896. Pada 1924, para pemimpin Katolik untuk pertamakalinya 
mengadakan sidang untuk membicarakan perkembangan agama 
Katolik di Hindia Belanda. Sidang ini kemudian dilanjutkan pada 
tahun-tahun berikutnya dan menjadi cikal bakal kegiatan Majelis 
Agung Waligereja Indonesia pada 1925. Inilah payung besar komunitas 
Katolik di Indonesia, yang kemudian berganti nama hingga sekarang 
menjadi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

 Menurut sensus penduduk tahun 2010, 3% penduduk Indonesia 
memeluk agama Katolik. Mereka terutama tinggal di Kalimantan 
Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara 
Timur adalah satu-satunya provinsi di Indonesia di mana umat Katolik 
adalah kelompok mayoritas (sekitar 54.14% dari total penduduk). 
Di Jawa, selain oleh orang-orang Jawa, agama Katolik juga dipeluk 
oleh warganegara Indonesia keturunan Tionghoa. Gereja Santa Maria 
De Fatima, terletak di Jakarta, adalah salah satu gereja Katolik yang 
dibangun pada awal abad ke-19 untuk mengajarkan agama Katolik 
pada orang-orang Tionghoa di perantau. Gereja Katolik tua lainnya 
adalah Gereja Katerdal Jakarta, yang sekarang remsi disebut Gereja 
Santa Maria, yang didirikan pada 1901.
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d. Agama Hindu di Indonesia
 Agama Hindu adalah agama terbesar ketiga di Indonesia. Pada 
saat ini, menurut sensus penduduk tahun 2010, sekitar 1,7% dari 
penduduk Indonesia menganut agama Hindu, atau mencakup sekitar 
empat juta orang. Mereka terutama tinggal di Pulau Bali yang terkenal 
karena kebudayaan Hindunya, tetapi komunitas-komunitas Hindu 
yang relatif besar juga bisa ditemukan di Sulawesi (Tengah, Selatan, 
dan Tenggara), Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan. Organisasi 
umat Hindu yang terbesar di Indonesia adalah Parisada Hindu Dharma 
Indonesia (PHDI).

 Agama Hindu masuk ke Indonesia pada abad kedua Masehi 
melalui jalur perdagangan yang dimulai dari daratan Tiongkok dan 
India. Ketika agama ini masuk ke Indonesia, para pemimpin lokal 
menganggap agama baru ini bisa merupakan aset untuk meningkatkan 
kekuasaan mereka, sehingga mereka mulai menampilkan diri sebagai 
dewa-dewi Hindu dan dengan cara itu meningkatkan status mereka. 
Pada abad kelima hingga ke-13 Masehi, beberapa kerajaan Hindu yang 
besar berdiri di Kalimantan, Sumatra, dan Jawa. Majapahit, kerajaan 
Hindu terbesar dan terakhir di nusantara, yang berkuasa pada abad 
ke-13 dan ke-15, menunjukkan percampuran yang menarik antara 
Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Namun setelah Islam 
menjadi kekuatan sosio-politik sejak abad ke-13, dominasi Hindu 
secara bertahap mulai memudar, kecuali di Pulau Bali, di mana para 
pembesar Kerajaan Majapahit mengungsi.

 Hinduisme di Indonesia berbeda dari Hinduisme di tempat-
tempat lain, karena aspek-aspek tertentu agama ini bercampur dengan 
kepercayaan-kepercayaan animisme yang ada sebelumnya di Indonesia 
dan menghasilkan agama Hindu jenis baru yang mengandung ciri-ciri 
unik. Misalnya, agama ini dirujuk sebagai Agama Hindu Dharma, yang 
hanya secara formal menerapkan sistem kasta. Agama Hindu Dharma 
juga memiliki ajaran tentang Lima Keyakinan Panca Srada, mencakup 
kepercayaan kepada satu Yang Maha Kuasa Tuhan, kepercayaan di 
dalam jiwa dan semangat, serta karma atau kepercayaan akan hukuman 
timbal balik. Agama Hindu di Indonesia juga lebih terkait dengan 
kepercayaan kepada nenek moyang roh, bukan kepercayaan mengenai 
siklus kelahiran kembali dan reinkarnasi.
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 Jejak-jejak pengaruh agama Hindu sangat terasa di Indonesia 
sekarang. Misalnya dalam bentuk candi-candi yang indah, dengan 
Candi Borobudur dan Candi Prambanan adalah yang paling terkenal. 
Banyak juga kata-kata yang berasal dari bahasa Sansekerta yang 
digunakan dalam bahasa-bahasa lokal (dan juga bahasa Indonesia), 
seperti Pancasila. Di komunitas-komunitas Jawa, terutama di Jawa 
Tengah dan Jawa Timur, ada juga kepercayaan atau tradisi rakyat 
yang menjunjung tinggi campuran antara kepercayaan Hindu 
dan kepercayaan-kepercayaan sebelumnya dan disebut kejawen. 
Kebudayaan dan kesenian Jawa (dan Bali) juga sangat dipengaruhi 
oleh periode sejarah Hindu ini, misalnya melalui pertunjukkan-
pertunjukkan wayang yang terkenal yang memainkan kisah-kisah 
terkenal dari Kitab Mahabharata dan Mahayana.

e. Agama Buddha di Indonesia
 Agama Buddha adalah agama tertua kedua yang masuk ke di 
Indonesia pada abad ketiga Masehi sesudah agama Hindu. Masuknya 
agama ini juga dibawa oleh para pedagang dari jaringan perdagangan 
yang sama yang memperkenalkan agama Hindu dua abad sebelumnya. 
Bahkan sejarah masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia 
saling berkelindan, karena keduanya saling mempengaruhi dan 
kerajaan-kerajaan yang kuat dipengaruhi oleh keduanya berkembang 
pada saat yang hampir sama.

 Kerajaan Buddha Buddha yang pertama kali berdiri di Indonesia 
adalah Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan pada abad ketujuh. 
Kerajaan ini, yang mengembangkan aliran Buddha Theravada, pernah 
menjadi salah satu pusat perngembangan agama Buddha di Asia 
Tenggara. Dua abad berikutnya, pada abad kesembilan, di Jawa juga 
berdiri kerajaan Buddha lainnya, yaitu Kerajaan Sailendra. Meskipun 
tidak sebesar Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sailendra inilah yang 
membangun Candi Borobudur, salah satu peninggalan terpenting 
agama Buddha di dunia. Belakangan, pada abad ke-15, berdiri 
kerajaan Majapahit yang sangat besar pengaruhnya di Nusantara dan 
yang menggabungkan unsur-unsur kebudayaan Hindu dan Buddha. 
Tetapi, sejalan dengan kemunduran Kerajaan Majapahit pada awal 
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abad ke-16, agama Buddha mengalami masa surut dengan dimulainya 
perkembangan agama Islam di ranah Nusantara.

 Di era kolonial, agama Buddha umumnya dipeluk oleh orang-
orang Tionghoa di perantauan. Pada tahun 1930-an, di bawah pengaruh 
teosofi terhadap agama Buddha, agama ini mengalami kebangkitan 
kembali di Hindia Belanda. Sesudah Indonesia merdeka, para 
pemimpin agama Buddha membentuk Persatuan Buddha Indonesia 
(Perbuddhi) pada 1958 dengan tujuan memperkokoh posisi agama ini 
di Indonesia. Di bawah Orde Baru, dengan makin ditegaskannya sila 
pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, para pemimpin 
agama Buddha memperbaharui ajaran-ajaran agama mereka sehingga 
mencakup pula kepercayaan kepada satu dewata tertinggi yang disebut 
Sanghyang Adi Buddha.

 Menurut hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010, jumlah 
penduduk yang beragama Buddha adalah sebesar 1,7 juta jiwa (atau 
sekitar 0,72%). Tiga wilayah yang paling banyak penganut agama 
Buddha adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat. 
Mereka sebagian besar adalah warganegara keturunan Tionghoa dan 
umumnya menganut tiga aliran Buddha terbesar, yakni Mahayana, 
Vajrayana, dan Theravada. 

 Peninggalan agama Buddha di Indonesia yang terpenting adalah 
Candi Borobudur, yang juga memberikan informasi banyak menenai 
agama Buddha itu sendiri. Selain itu, peninggalan agama Buddha di 
Indonesia adalah Candi Sewu, Candi Kalasan, Candi Plaosan, dan 
Candi Mendut. Di luar nama-nama yang disebutkan di atas, ada juga 
situs-situs lain di Sumatera dan Jawa di mana kita bisa memperoleh 
sisa-sisa peninggalan agama Buddha (dan Hindu) pada antara abad 
kedua dan ke-15.

f. Agama Konghucu di Indonesia
 Konghucu atau Konfusianisme bermula di daratan Tiongkok dan 
dibawa masuk ke Indonesia pada sekitar abad ketiga Masehi oleh para 
pedagang dan/atau imigran Tiongkok. Dibandingkan agama-agama 
lain, yang sering disebut agama “langit” (atau agama “samawi”), 
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Konghucu belakangan berkembang lebih sebagai keyakinan atau 
praktik individual ketimbang agama khusus tertentu dengan teologi 
tertentu yang baku. Dengan kata lain, Konghucu lebih merupakan 
kebiasaan dan jalan hidup orang-orang tertentu, atau gerakan sosial, 
ketimbang sebuah agama seperti yang umum diyakini di Indonesia.

 Ketika memasuki wilayah Nusantara, banyak di antara pedagang 
atau imigran Tiongkok di atas menikah, berketurunan, dan menyiarkan 
ajaran atau praktik Konghucu kepada penduduk pribumi. Para ahli 
berpandangan bahwa dari klenteng dan situs-situs lain berupa makam 
atau ekspresi peninggalan kebudayaan lainnya, dapat diperkirakan 
bahwa agama atau kepercayaan ini sudah masuk ke Indonesia sebelum 
berdirinya Kerajaan Majapahit. Kini sisa-sisa peninggalan ini masih 
bisa ditemukan misalnya dalam bentuk Kelenteng Ban Hing Kong 
di Manado, Kelenteng Thian Ho Kiong di Makassar, dan Kelenteng 
Boen Tjhiang Soe di Surabaya.

 Sesudah Indonesia merdeka, Konghucu memiliki sejarah yang 
cukup rumit di Indonesia. Pada 1965, Presiden Sukarno menerbitkan 
Dekrit Presiden No. 1/Pn.Ps/1965, yang menyebutkan adanya enam 
agama resmi di Indonesia, termasuk Konghucu. Namun, menyusul 
peristiwa kekerasan pada 30 Oktober 1965, para pemeluk agama itu 
dicurigai menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena 
alasan ini, pada 1967, Presiden Suharto menerbitkan Instruksi Presiden 
No. 14/1967, yang praktis melarang dilangsungkannya aneka ekspresi 
budaya China di Indonesia, termasuk perayaan hari-hari besar, bahkan 
nama-nama China. Ketika Abdurrahman Wahid terpilih sebagai 
Presiden Republik Indonesia yang keempat pada 2000, dia mengambil 
kebijakan untuk mengakui kembali Konghucu sebagai agama resmi 
di Indonesia. Dia juga membolehkan ekspresi tradisi dan kepercayaan 
keturunan Tionghoa di Indonesia, seperti Hari Raya Imlek.

 Berdasar data dari sensus penduduk Indonesia tahun 2010, 
sekitar 118.000 orang Indonesia memeluk Khonghucu (atau sekitar 
0,05% dari total penduduk). Penganut agama Khonghucu terbanyak 
adalah di Kalimantan Barat dengan jumlah 29.737 dan Jawa Barat 
14.723. Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia (MATAKIN) 
adalah organisasi keagamaan pengikut Konghucu terbesar di Indonesia 
dan berdiri pada 1955.
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3. Beberapa Masalah Terkait dengan Agama

a.	 Demografi	agama	di	Indonesia
Walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim 

(87%) bagian-bagian lain dari Indonesia memiliki komposisi 
mayoritas-minoritas yang berbeda-beda. Aceh, misalnya, memiliki 
mayoritas Muslim yang amat besar (98%); Bali merupakan 
daerah mayoritas Hindu (80%, dibandingkan dengan 1,69% rata-
rata nasional); di provinsi kecil Nusa Tenggara Timur, 36% dari 
jumlah penduduk adalah Katolik (sementara rata-rata nasional 
hanya 2,91%); dan di Sumatra Utara 27% penduduknya beragama 
Protestan.

Lewat Undang-undang No.1/PNPS/1965, pemerintah 
mengakui keberadaan enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 
Buddha, dan Konghucu) yang berkembang di Indonesia. Tapi 
agama-agama lain (semisal Yahudi atau Baha’i) dan agama-agama 
lokal (misalnya Kaharingan dan Sunda Wiwitan) tidak dilarang. 
Mereka tetap mendapat jaminan penuh seperti yang dijanjikan 
pasal 29 ayat 2 tentang hak menjalankan ibadah sesuai keyakinan.  

Pada bagian lalu sudah disebutkan hasil sensus penduduk 
2010, yang memperlihatkan kondisi keragaman antar-agama di 
Indonesia. Data itu menunjukkan, tak satu pun provinsi dihuni oleh 
satu kelompok agama saja. Yang merupakan penduduk mayoritas 
di satu provinsi, boleh jadi minoritas di provinsi lain. Fakta 
kemajemukan antar agama juga terlihat, jika kita menurunkan data 
pemeluk agama di tingkat kabupaten atau kota. Di Jawa Barat, 
misalnya, yang sangat dominan penduduk Muslimnya, terdapat 
penduduk Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu yang cukup 
besar terkonsentrasi di perkotaan.

Tabel
Jumlah Pemeluk Agama-agama di Indonesia

Total 
Populasi

2010 2000 1990 1971
237,64 201,24 179,25 118,37

Muslim (%) 87,18 88,22 87,20 87,51
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Protestan (%) 6,96 5,87 6,04 5,11
Katolik (%) 2,91 3,05 3,57/8 2,27
Hindu (%) 1,69 1,81 1,84 1,94
Budha (%) 0,72 0,84 1,03 0,92
K o n g h u c u 
(%)

0,05 - - 0,82

Lainnya (%) 0,13 0,20 0,31 1,42

g. Agama dan etnisitas di Indonesia
 Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi 
kemajemukan agama di Indonesia adalah aspek etnisitas. Agama 
seringkali berimpitan dengan sistem dan struktur sosial (identitas etnis) 
dalam masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, ada proses asimilasi 
dan akulturasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya setempat, 
yang pada akhirnya bisa mengaburkan batas-batas identitas etnis dan 
agama. Sering ada anggapan bahwa menjadi bagian dari etnis Sunda, 
misalnya, berarti menjadi pemeluk agama Islam.

 Sering kali, impitan agama dengan etnisitas memiliki 
konsekuensi terhadap perilaku peribadatan pemeluk agama. Misalnya, 
penganut agama A yang merupakan anggota etnis B, dalam beberapa 
hal, akan berbeda dengan anggota etnis M ketika menjalankan ritual 
peribadatan, meskipun M menganut agama yang sama dengan A. 
Ketika salah satu angota etnis M memutuskan untuk beribadah dengan 
cara-cara seperti etnis B, maka anggota etnis M tersebut dianggap 
keluar dari etnis M. 

 Demikianlah, misalnya, seseorang yang memeluk Kristen 
berasal dari etnis Batak tidak bisa beribadah di Gereja Kristen Jawa. 
Karena yang pertama bagian dari Huriah Kristen Batak Protestan 
(HKBP), sedang yang kedua adalah anggota Gereja Kristen Jawa 
(GKJ).
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TABEL
PEMELUK AGAMA (DALAM %) MENURUT ETNIS DI INDONESIA

BERDASARKAN SENSUS 2010

Etnis
Agama

Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Konghucu Lainnya
Jawa 97,17 1,59 0,97 0,16 0,10 0,00 0,01
Sunda 99,41 0,35 0,14 0,01 0,07 0,01 0,01
Melayu 98,77 0,71 0,26 0,01 0,23 0,01 0,00
Batak 44,17 49,56 6,07 0,02 0,11 0,00 0,07
Madura 99,88 0,08 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00
Betawi 97,15 1,62 0,61 0,02 0,58 0,03 0,00
Minangkabau 99,72 0,18 0,08 0,00 0,02 0,00 0,00
Bugis 98,99 0,46 0,09 0,41 0,01 0,00 0,04
Banten 99,83 0,08 0,03 0,00 0,06 0,00 0,01
Banjar 99,55 0,30 0,08 0,02 0,03 0,00 0,01
Bali 3,24 0,92 0,34 95,22 0,26 0,00 0,01
Aceh 99,85 0,10 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00
Dayak 31,58 30,18 32,50 0,38 0,54 0,02 4,79
Sasak 99,33 0,12 0,06 0,14 0,34 0,00 0,01
Tionghoa 4,65 27,04 15,76 0,13 49,06 3,32 0,04
Lainnya 64,48 24,11 10,67 0,18 0,20 0,03 0,33
Jumlah 87,54 6,96 2,91 1,69 0,71 0,05 0,13

C. Latihan

Diskusi Kelompok: Buatlah daftar pemeluk agama di wilayah Anda 
bertugas! Dari daftar tersebut apakah ada konflik atau perselisihan yang 
diakibatkan oleh bercampuraduknya identitas etnis dan agama? Jika ada, 
bagaimana masalah ini ditangani? Jika tidak ada, mengapa mereka bisa 
hidup berdampingan secara damai?
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D. Rangkuman 
1. Agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam 

pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan 
dan Tuhan, maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga 
unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama.

2. Definisi agama di Indonesia: tidak ada UU (undang-undang) di 
Indonesia yang secara khusus dan tegas mendefinisikan agama. 
Definisi operasional mengenai agama diambil dari tiga sumber 
adalah 1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan 
atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dipahami sebagai tidak mencakup 
agama-agama non-monoteis, ateisme, dan aliran kepercayaan, 2)  UU 
dan edaran-edaran menteri dari tahun 1950-an hingga 1970-an yang 
berusaha membuat definisi yang eksplisit. 3) Penjelasan UU Penodaan 
Agama (No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/
atau Penodaan Agama), yang menyebutkan agama-agama tertentu, 
menyebutkan enam agama dunia (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, 
Budha dan Konghucu)

3. Perkembangan Agama-agama di Indonesia
a. Islam: sebanyak 207 juta orang (atau sekitar 87,18% total penduduk 

data 2010). Islam merupakan agama yang dianut lebih dari 60 
persen penduduk. Mayoritas Muslim di Indonesia beraliran Sunni 
atau Ahlussunnah Waljamaah menurut mazhab Syafi’i. Tetapi di 
Indonesia juga ada Muslim Syiah dan Ahmadiyah. Beberapa aliran 
tasawuf atau tarekat juga ditemukan di sini, seperti Qadiriyah atau 
Naqsyabandiyah (lebih jauh lihat bab selanjutnya

b. Protestan: sebanyak 16,5 juta orang penganut umat Kristen 
Protestan dan pemeluk agama terbesar, di wilayah-wilayah Sulawesi 
Utara, Papua, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Tetapi 
komunitas-komunitas pemeluk Kristen Protestan juga ditemukan 
di tempat-tempat lain di Indonesia, seperti di Tana Toraja, Sulawesi 
Selatan.

c. Katolik: sebanyak 3% penduduk Indonesia memeluk agama 
Katolik. Mereka terutama tinggal di Kalimantan Barat, Papua, 
dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 
satu-satunya provinsi di Indonesia di mana umat Katolik adalah 
kelompok mayoritas (sekitar 54.14% dari total penduduk).
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d. Hindu: sebanyak 1,7% penduduk menganut agama Hindu, sekitar 
4 juta orang. Banyak di Pulau Bali, Sulawesi (Tengah, Selatan, dan 
Tenggara), Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan. Organisasi 
umat Hindu yang terbesar di Indonesia adalah Parisada Hindu 
Dharma Indonesia (PHDI).

e. Budha: sebanyak 1,7 juta jiwa (atau sekitar 0,72%). Agama tertua, 
3 wilayah yang paling banyak penganut agama Buddha adalah 
Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat. Sebagian 
besar keturunan Tionghoa dan umumnya menganut tiga aliran 
Buddha terbesar, yakni Mahayana, Vajrayana, dan Theravada. 

f. Konghucu: sekitar 0,05%, Konghucu atau Konfusianisme bermula 
di daratan Tiongkok dan dibawa masuk ke Indonesia pada sekitar 
abad ketiga Masehi oleh para pedagang dan/atau imigran Tiongkok 
penganut terbanyak adalah di Kalimantan Barat dengan jumalh 
29.737 dan Jawa Barat 14.723.

g. Beberapa Masalah Terkait Agama adalah demografi Agama, 
Agama dan etnisitas di Indonesia.

E. Evaluasi 
1. Agama adalah…

a. Pemahaman terhadap dunia dan akhirat;
b. Penghambaan manusia kepada Tuhannya;
c. Aturan-aturan yang telah ditetapkan bersama;
d. Sebuah identitas yang harus dimiliki umatnya

2. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur:… 
a. Manusia, penghambaan dan Tuhan
b. Manusia, Tuhan dan alam semesta
c. Tuhan, manusia dan kitab suci
d. Tuhan, manusia dan kehidupan setelah kematian

3. Mayoritas Muslim di Indonesia beraliran Sunni atau Ahlussunnah 
Waljamaah istilah tersebut menurut mazhab… 
a. Syafi’i;
b. Hanafi;
c. Maliki;
d. Hambali.
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4. umat Kristen Protestan menjadi pemeluk agama terbesar di wilayah-
wilayah:
a. Bali, NTB, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat
b. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara;
c. Sulawesi Utara, Papua, Sumatera Utara, dan NTT;
d. Gorontalo, Mando, Bali dan Ambon

5. Konghucu atau Konfusianisme dibawa masuk ke Indonesia pada 
sekitar abad ketiga Masehi oleh para pedagang dari imigran …
a. Cina
b. Inggris
c. Bangkok
d. Tiongkok

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Untuk lebih memperdalam pengertian saudara Agama dan sejarah 
agama-agama di Indonesia, silahkan saudara mengingat kembali agama 
apa saja yang ada di Indonesia dan bagaimana perkembagannya. Tuliskan 
di selembar kertas. Selanjutnya bacalah literatur  sejarah agama-
agama di Indonesia.
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BAB III

NEGARA DAN AGAMA DI INDONESIA

A. Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti mata diklat ini peserta diharapkan dapat:
1. Menjelaskan Indonesia sebagai Negara Pancasila
2. Menyebutkan Kebijakan Negara terkait Agama di Indonesia
3. Menyebutkan Kebijakan Negara terkait Aliran Kepercayaan di 

Indonesia
4. Menceritakan Beberapa Masalah Terkait Negara dan Agama

B. Uraian Materi

Bab ini akan membahas masalah hubungan di antara negara dan 
agama di Indonesia. Tiga masalah utama akan dikupas di sini: (1) sifat 
negara Indonesia; (2) kebijakan negara terkait agama di Indonesia; dan 
(3) kebijakan negara terkait kepercayaan di Indonesia. Bab ini akan 
disampaikan dalam urutan yang demikian, karena butir pertama, terkait 
dengan sifat negara dalam kaitannya dengan agama, akan menentukan 
butir yang kedua dan yang ketiga.

Selain itu, bab ini juga akan membahas dua masalah lain yang 
kadangkala memicu konflik di Indonesia. Masalah yang pertama adalah 
masalah hubungan di antara kelompok mayoritas dan minoritas agama di 
Indonesia. Sedang masalah yang kedua adalah masalah keragaman bukan 
hanya antar-agama di Indonesia, tetapi juga intra-agama.

1. Indonesia sebagai Negara Pancasila

Negara-negara di dunia ini bisa dibedakan dari ciri khas agama yang 
dianut para penduduknya dan dari peran agama di dunia politik 
(pemerintahan) negara yang bersangkutan. Ada tiga pola besar di sini, 
yakni:

a. Negara-negara di mana agama tertentu menjadi basis identitas 
nasional sebagian besar penduduknya. Di negara-negara ini, agama 
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tertentu biasanya menjadi agama resmi negara. Misalnya Islam di 
Pakistan atau Kristen di negara-negara Skandinavia.

b. Negara-negara di mana agama tertentu menjadi basis identitas 
kebangsaan dan disebut negara agama. Di negara-negara ini, para 
pemimpin agama terlibat langsung sebagai pemimpin politik, seperti 
kita saksikan di Iran sesudah Revolusi Islam (1979).

c. Pada tingkat dan bentuk yang berbeda, hampir semua negara di 
dunia menerapkan prinsip sekularisme. Secara ringkas, sekularisme 
adalah prinsip pemisahan antara agama dan politik, di mana dinding 
sengaja dibangun di antara keduanya, agar urusan negara dipisahkan 
dari urusan agama. Maksudnya adalah agar agama apa pun tidak 
diistimewakan atau dianaktirikan oleh pemerintahan. Sekularisme 
adalah prinsip bernegara yang bersikap netral dalam urusan-urusan 
agama.

 Sehubungan dengan butir yang terakhir, yakni mengenai negara 
sekular, ada beberapa variasi di dalamnya, tetapi semuanya secara 
garis besar bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar. 
Tergantung kepada pengalaman sejarahnya masing-masing, negara-
negara sekular tertentu bisa dikelompokkan ke dalam (1) negara-
negara sekular yang bersahabat dengan agama, dan (2) negara-
negara sekular yang kurang atau tidak bersahabat dengan agama. 
Contoh yang pertama adalah Amerika Serikat, yang bahkan mata 
uangnya ditandai dengan motto “In God We Trust”. Sementara itu, 
contoh negara sekular kedua adalah Perancis, di mana penampakan 
identitas keagamaan apa pun di ruang publik tidak diizinkan.

 Bagaimana dengan Indonesia? UUD 1945 tidak secara eksplisit 
menyebut Indonesia sebagai negara sekular atau negara agama. 
Akan tetapi, Pembukaan dan Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa 
Negara Indonesia didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Agama disebutkan sebagai pilar yang pertama dari pilar negara yang 
disebut sebagai Pancasila. Dalam pidatonya yang terkenal menjelang 
Proklamasi Kemerdekaan, dan yang menjadi awal penetapan 
Pancasila sebagai dasar negara, Bung Karno, yang kemudian dikenal 
sebagai proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang pertama, 
menyatakan:
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 Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, 
tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. 
Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk 
Isa Al-Masih, yang Muslim menurut petunjuk Nabi Muhammad Saw., 
orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab jang ada 
padanya. Tetapi marilah kita semuanja ber-Tuhan. Hendaknya negara 
Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah 
Tuhannya dengan cara jang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-
Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan 
hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan! (Soekarno 
dalam Yamin, 1959: 77-78).

 Karena alasan-alasan di atas, banyak tokoh dan pemimpin 
di Indonesia menyebutkan bahwa negara ini bukanlah sebuah 
negara sekular, tetapi Indonesia juga bukanlah negara teokratis 
(berdasarkan agama tertentu). Dalam semangat yang sama, Jeremy 
Menchik, seorang ahli Indonesia dari Amerika Serikat, menyebut 
nasionalisme Indonesia sebagai “nasionalisme berketuhanan” atau 
Godly nationalism (Menchik, 2014).

2. Kebijakan Negara terkait Agama di Indonesia

Kebijakan negara Indonesia terhadap agama-agama sangat 
terkait dengan sifat negara Indonesia terkait dengan agama seperti 
sudah disebutkan di atas. Di bawah ini akan dipaparkan kebijakan-
kebijakan itu secara garis besarnya. Di atas sudah disebutkan mengenai 
Pembukaan dan Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa 
negara Indonesia didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga 
sudah disebutkan di atas mengenai posisi agama yang sangat penting 
di Tanah Air, sehingga agama disebut sebagai pilar pertama dari lima 
pilar Pancasila. 

Lebih jauh, beberapa butir lain dalam UUD 1945 memperkuat 
pernyataan di atas. UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 menyatakan: “Negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu.” Lainnya lagi, UUD 1945 Pasal 28 E, menyebutkan: 
“(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
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agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara 
dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak 
atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, 
sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Akhirnya, UUD 
1945 Pasal 28 I (1) menyatakan: “Hak untuk ... kebebasan berpikir dan 
berkeyakinan, kebebasan beragama… adalah hak asasi manusia yang 
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

 Penegasan yang sama juga ditemukan dalam beberapa pasal 
UUD 1945 yang menyinggung masalah penolakan terhadap praktik 
diskriminasi atas dasar apa pun, seperti disebutkan dalam UUD 1945 
Pasal 28 I (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Sementara itu, Pasal 
28 I (3) menyebutkan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Beberapa ciri hubungan yang penting antara negara dan agama di 
Indonesia sudah ada sejak masa kolonial – dan apa yang ada sekarang 
adalah perkembangan lebih jauh dari sejarah masa lalu itu. Rezim 
kolonial Belanda, misalnya, mengatur adminitrasi atau pengelolaan 
urusan agama dalam beberapa departemen. Pengadilan agama berada 
di bawah departemen kehakiman, sementara departemen dalam negeri 
menangani pendidikan Islam dan haji. Satu hal yang sangat penting 
pada masa ini, dan hingga kini pengaruhnya masih terasa, adalah 
didirikannya pengadilan-pengadilan untuk urusan agama Islam yang 
dimulai pada akhir abad ke-19 di Jawa dan Madura. Pengadilan-
pengadilan inilah yang menjadi bibit pengadilan-pengadilan agama 
Islam di seluruh Indonesia hingga hari ini.

Di bawah kekuasaannya di Indonesia yang cukup singkat, 
yakni dari 1942 hingga 1945, pemerintah kolonial Jepang mengambil 
langkah-langkah penting terkait pengelolaan kehidupan beragama 
yang pengaruhnya terus terasa hingga kini. Mereka membentuk Kantor 
Urusan Agama (KUA), yang digunakan untuk mengganti Kantor 
Urusan Pribumi dalam pemerintahan kolonial Belanda. Di bawah 
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pemerintahan kolonial Jepang, KUA kemudian diperluas fungsinya 
untuk mengatur urusan-urusan umat Islam yang sebelumnya diatur 
di departemen-departemen yang berbeda. KUA inilah yang kemudian 
berkembang menjadi Departemen Agama dan Kementerian Agama 
setelah kemerdekaan.

Departemen Agama sendiri didirikan pada Januari 1946, ketika 
Indonesia baru merdeka. Usulan untuk mendirikan kementerian 
ini muncul pada masa-masa kemerdekaan, sekitar bulan Agustus 
1945, ketika dasar negara sedang dibicarakan para pendiri bangsa. 
Departemen ini didirikan di tengah perdebatan sengit tentang bentuk 
hubungan negara-agama. Pada masa itu, beberapa wakil kelompok 
politik Islam ingin menjadikan hukum Islam (Syariah) sebagai dasar 
negara Indonesia dengan alasan bahwa umat Islam adalah kelompok 
mayoritas di negara ini. Mereka tidak memperjuangkan negara Islam 
yang sepenuhnya, tetapi suatu negara yang bersahabat dengan agama 
(khususnya Islam), yang mengakui kewajiban menjalankan Syariah 
Islam bagi para pemeluknya. Usulan ini mendatangkan tanggapan 
pro dan kontra, yang berakhir dengan kesepakatan untuk menghapus 
klausul tentang kewajiban di atas sambil meletakkan sila “Ketuhanan 
Yang Maha Esa” sebagai sila pertama dalam Pancasila. Selain itu, dilihat 
dari latar belakang ini, pembentukan Departemen Agama beberapa 
bulan kemudian juga dianggap sebagai konsesi terhadap umat Islam, 
yang bersedia melepas tuntutan agar Indonesia didirikan berdasarkan 
asas Islam. 

Namun demikian, dalam perkembangannya kemudian, 
Departemen Agama juga mengatur urusan agama-agama lain. Pada 
tahun-tahun pertama kemerdekaan dan pembentukan Departemen 
Agama, urusan-urusan yang terkait dengan pemeluk agama Protestan 
dan Katolik juga sudah mulai ikut dikelola. Baru pada tahun 1960, 
agama Hindu diberi tempat di Departemen Agama, diikuti oleh agama 
Budha pada tahun 1966 dan agama Hindu pada tahun 1980. Masing-
masing kelima agama tersebut kini telah memiliki sebuah Direktorat 
Jenderal di Departemen Agama. Pengecualian diberikan khusus kepada 
agama Islam, yang memiliki dua Direktorat tambahan: yang pertama 
secara khusus mengatur jemaah haji ke Mekkah dan umroh; dan yang 
lainnya lagi untuk mengurusi pendidikan Islam. Direktorat-direktorat 
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di atas dimaksudkan untuk menjadi perwakilan komunitas-komunitas 
agama. 

Agama keenam yang secara kelembagaan diakui, yaitu Konghucu, 
memiliki sejarah yang lebih panjang dan cukup rumit. Hingga tahun 
1960, pemerintah mengakui Konghucu, tetapi setelah peristiwa 
pembersihan PKI, Konghucu dilarang selama lebih dari 30 tahun, 
bersamaan dengan ekspresi tradisi dan kepercayaan Cina. Pada tahun 
2000, Presiden Abdurahman Wahid mencabut instruksi Presiden tahun 
1967 yang menjadi dasar pelarangannya. Pada tahun 2014, Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono berjanji bahwa Konghucu akan memiliki 
Direktorat Jenderal tersendiri. Pada saat ini, Konghucu terwakili di 
dalam Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), di bawah Sekretaris 
Jenderal Kementerian Agama.

Walaupun konsep “agama yang diakui” tidak memiliki dasar 
hukum, dalam praktiknya agama selain enam yang disebut di atas 
dianggap sebagai agama yang “belum diakui”, sebagaimana disebutkan 
dalam Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan tahun 2003. 
Pembedaan ini memiliki beberapa implikasi pendanaan negara atas 
institusi agama, cara agama dicatatkan, dan pemenuhan hak-hak sipil 
dan politik warga negara, karena di dalam KTP ada kolom agama.

3. Kebijakan Negara terkait Aliran Kepercayaan di Indonesia

 Di atas sudah disebutkan bahwa UUD 1945 telah menjamin kesetaraan 
dan kesamaan hak setiap warganegara Indonesia dalam soal beragama. 
Dalam praktiknya, kalimat “… agama dan kepercayaan” pada Pasal 29 
ayat (2) telah lama diperdebatkan. Pertanyaannya, apakah “kepercayaan” 
adalah bagian dari “agama”?

 Menurut Maarif (2017), risalah perumusan konstitusi menunjukkan 
bahwa selain kelompok warganegara yang disebut (atau menyebut diri) 
“pemeluk agama”, ada juga kelompok warganegara yang menyatakan diri 
sebagai “kelompok kepercayaan”. Bagaimana hubungan mereka dengan 
negara?

 Di masa-masa awal kemerdekaan, nasib mereka cukup terombang-
ambing. Setelah dibentuk pada awal 1946, Departemen Agama menawarkan 
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definisi agama yang menyatakan adanya tiga syarat agama: memiliki kitab 
suci, memiliki nabi, dan memperoleh pengakuan internasional. Meskipun 
ditolak beberapa kalangan, definisi ini tetap digunakan sehingga kantor 
itu membedakan warganegara kepada siapa yang hak-hak beragamanya 
dapat dan siapa tidak dapat dilayani. Selain itu, warganegara juga harus 
menyesuaikan keyakinannya dengan definisi di atas untuk diakui sebagai 
kelompok beragama, di mana Islam menjadi prototipe. Kristen Protestan 
dan Katolik tidak butuh upaya penyesuaian yang rumit untuk diakui sebagai 
agama. Sementara itu, Hindu, Buddha, dan Konghucu butuh waktu dan 
upaya serius untuk akhirnya juga diakui sebagai agama. Para penganut 
agama-agama tersebut kemudian mendapatkan jaminan pelayanan.

 Dalam perkembangan berikutnya, pemerintahan Orde Baru 
menawarkan dua kebijakan yang berbeda terhadap kelompok di atas. 
Periode pertama berlangsung antara 1968 dan 1978. Sesudah masa 
peralihan antara periode Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, ketika 
sebagian besar kelompok kebatinan dituduh terlibat sebagai bagian dari 
gerakan komunis, para penganut agama leluhur mendapat dukungan yang 
cukup besar dari pemerintahan Orde Baru. Badan Koordinasi Kebatinan 
Indonesia (BKKI), yang vakum sejak peristiwa 1965, kembali diaktifkan, 
tetapi nama “kebatinan” untuk organisasi mereka diubah menjadi 
“kepercayaan”. Mereka mendapatkan pelayanan seperti pernikahan atas 
nama kepercayaan (bukan agama). Pada 1973, melalui Ketetapan MPR 
IV/1973, kepercayaan bahkan disetarakan dengan agama.

 Akan tetapi, pada periode selanjutnya (1978-1998), nasib penganut 
agama leluhur berubah secara signifikan. Ketetapan MPR No. IV/1978 
menegaskan bahwa kepercayaan bukan agama, tetapi budaya. Akibatnya, 
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan beberapa surat 
edaran dan instruksi yang menyatakan hanya lima (5) agama yang diakui 
negara: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sementara 
itu, penganut kepercayaan, sebagai “budaya”, dianggap tidak/belum 
beragama sehingga harus pindah agama atau memilih salah satu agama 
resmi. Dalam semua dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan 
Kartu Tanda Penduduk (di mana dicantumkan kolom agama setelah TAP 
MPR IV/1978), penganut agama leluhur harus mencatatkan pilihan agama 
(resmi)-nya. 
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 Di Era Reformasi, nasib kelompok kepercayaan di atas – atau sering 
disebut juga “agama leluhur” – sedikit membaik. Dalam Undang-Undang 
No. 23/2006 tentang Adminduk,  disebutkan bahwa mereka dapat dilayani 
negara berdasarkan kepercayaannya (bukan agama). Peristiwa kelahiran, 
perkawinan, dan data identitas lainnya dapat didaftarkan dan dicatatkan 
sebagai penghayat kepercayaan di basis data pencatatan sipil, tetapi kolom 
agama di KK/KTP mereka dikosongkan. Meskipun bisa disebut kemajuan, 
praktik ini tetap mempertahankan perbedaan antara kelompok ini dan 
penganut agama-agama dunia, yang bisa menjadi dasar dari diskriminasi.

4. Beberapa Masalah Terkait Agama
a. Mayoritas dan minoritas agama di Indonesia

Seperti sudah disebutkan pada bagian-bagian di atas, pemeluk 
agama Islam atau kaum Muslim adalah jumlah terbanyak di seluruh 
Indonesia. Meskipun demikian, di beberapa titik tertentu di Indonesia, 
yang terbanyak adalah pemeluk agama non-Islam. Hal ini khususnya 
terkait dengan awal-mula penyebaran agama tertentu di masing-
masing lokasi yang kemudian menjadi bagian dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

PETA INDONESIA 
BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK AGAMA DOMINAN
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 Pada bagian yang lalu sudah disebutkan hasil sensus penduduk 
2010, yang memperlihatkan kondisi keragaman antar-agama di 
Indonesia. Data itu menunjukkan, tak satu pun provinsi dihuni oleh 
satu kelompok agama saja. Yang merupakan penduduk mayoritas di 
satu provinsi, boleh jadi minoritas di provinsi lain. Fakta kemajemukan 
antar agama juga terlihat, jika kita menurunkan data pemeluk agama 
di tingkat kabupaten atau kota. Di Jawa Barat, misalnya, yang sangat 
dominan penduduk Muslimnya, terdapat penduduk Kristen, Katolik, 
Buddha, dan Konghucu yang cukup besar terkonsentrasi di perkotaan.

b. Kemajemukan intra-agama di Indonesia

 Pada bagian lalu sudah disebutkan berkali-kali mengenai 
keragaman antar-agama di Indonesia. Tetapi keragaman juga 
ditemukan dalam suatu agama yang sama, yang disebut keragaman 
intra-agama. Keragaman internal agama ini terjadi karena: (1) olah 
pikir manusia yang berbeda-beda dalam menafsirkan ajaran agama; 
dan (2) tiadanya pemegang otoritas tunggal di dalam agama. Semua 
biasanya diawali dengan meninggalnya pemegang otoritas, kemudian 
terjadi ketidaksepakatan di antara pengikutnya tentang siapa yang 
berhak menjadi pewaris pemegang otoritas tunggal tersebut.

 Kita akan menjumpai aliran bernama Theravada, Mahayana, 
Vajrayan, dan sebagainya, ketika mempelajari Buddha. Ada aliran 
Bhakti, Wisnu, Siwa, Sakti, Tantra, dan lain-lain, di dalam Hindu. 
Ada Matakin (Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia) dan Tri 
Dharma (Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme) yang bernaung 
di bawah Konghucu. Anda akan mengenal Katolik Roma, Katolik 
Ortodoks Oriental dan sebagainya berkembang di Katolik. Kelompok-
kelompok di Kristen jauh lebih banyak lagi, di antaranya Lutheran, 
Calvinis, Baptis, Methodis, Pentakostal, Kharismatik, Evangelical, 
Adventis, dan Saksi Jehova.

 Bagaimana dengan Islam? Ada banyak aliran dalam Islam, 
bahkan terdapat sub-kelompok yang berkembang di masing-masing 
aliran. Tiga aliran Islam yang tak asing di telinga warga Muslim 
Indonesia adalah Sunni, Syiah, dan Ahmadiyah.

 Sunni (“orang-orang yang menganut atau mengikuti jalan 
tengah dan mayoritas umat”) adalah kelompok terbesar dalam Islam. 



32

Mazhab Sunni mempunyai banyak aliran fikih (berkenaan dengan 
hukum atau aturan). Namun, yang paling besar dan bertahan sampai 
sekarang hanya empat, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan 
Hanbali. Di bidang teologi (perihal keimanan atau tauhid), terdapat 
aliran Asy’ariyah dan Maturidiah.

 Syiah adalah mazhab atau golongan yang meyakini Ali bin 
Abi Talib dan keturunannya merupakan imam atau para pemimpin 
agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Paham Syiah dianut 
sekitar duapuluh persen umat Islam dewasa ini, tersebar di Iran, Irak, 
Indonesia, Afghanistan, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, serta Amerika 
dan Eropa.

 Sementara itu, Ahmadiyah adalah aliran dalam Islam yang 
berkembang sekitar 1880-an di India. Pendirinya Mirza Ghulam 
Ahmad, dua aliran dalam Ahmadiyah adalah Lahore dan Qadian. 
Keduanya sudah berkembang di Indonesia sejak 1920-an. Saat ini 
Ahmadiyah Qadian berkembang, kurang lebih, di 140 Negara.

 Sampai sekarang, Indonesia belum punya data tentang jumlah 
aliran dan pengikutnya yang berkembang di sebuah agama. Tapi, ada 
organisasi-organisasi agama yang dianggap menjadi wadah (atau 
mewakili) sebuah aliran dalam agama. Misalnya, organisasi Nahdlatul 
Ulama (NU) yang berpegang kepada aliran Sunni.

 Kita perlu tahu, pemeluk aliran tertentu dalam satu agama 
kadang tidak bisa beribadah di tempat ibadah pemeluk aliran lainnya. 
Misalnya, pemeluk Kristen Evangelical tidak bisa beribadah di gereja 
Saksi Jehova, meski sama-sama Kristen. Dalam Islam, anggota JAI 
tidak dapat salat dipimpin seorang Muslim di luar kelompoknya.

C. Latihan 

Tugas: Buatlah daftar pemeluk agama di wilayah Anda bertugas, lengkap 
dengan keterangan dari aliran atau sekte apa mereka! Dari daftar tersebut 
apakah ada konflik atau perselisihan akibat kemajemukan agama, baik 
antar- atau intra-agama?  
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D. Rangkuman

1. Negara bisa dibedakan dari ciri khas agama yang dianut para 
penduduknya dan dari peran agama di dunia politik (pemerintahan) 
negara yang bersangkutan. Ada tiga pola besar yakni: 1) Negara-
negara di mana agama tertentu menjadi basis identitas nasional 
sebagian besar penduduknya. Di negara-negara ini, agama tertentu 
biasanya menjadi agama resmi negara. Misalnya Islam di Pakistan 
atau Kristen di negara-negara Skandinavia.2) agama tertentu menjadi 
basis identitas kebangsaan dan disebut negara agama. Di negara-
negara ini, para pemimpin agama terlibat langsung sebagai pemimpin 
politik, seperti kita saksikan di Iran sesudah Revolusi Islam (1979).3) 
hampir semua negara di dunia menerapkan prinsip sekularisme adalah 
prinsip pemisahan antara agama dan politik, di mana dinding sengaja 
dibangun di antara keduanya, agar urusan negara dipisahkan dari urusan 
agama. Maksudnya adalah agar agama apa pun tidak diistimewakan 
atau dianaktirikan oleh pemerintahan. Sekularisme adalah prinsip 
bernegara yang bersikap netral dalam urusan-urusan agama.

2. Kebijakan Negara terkait Agama di Indonesia

a) Pembukaan dan Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan 
bahwa negara Indonesia didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha 
Esa

b) UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 menyatakan: “Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu.” 

c) UUD 1945 Pasal 28 E, menyebutkan: “(1) Setiap orang bebas 
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

d) UUD 1945 Pasal 28 I (1) menyatakan: “Hak untuk ... kebebasan 
berpikir dan berkeyakinan, kebebasan beragama… adalah hak 
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
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e) UUD 1945 yang menyinggung masalah penolakan terhadap praktik 
diskriminasi atas dasar apa pun, seperti disebutkan dalam UUD 
1945 Pasal 28 I (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 
Sementara itu, Pasal 28 I (3) menyebutkan: “Identitas budaya dan 
hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan 
zaman dan peradaban.”

f) Kemenag secara kelembagaan mengakui enam agama besar, yaitu: 
Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu.

3. Kebijakan Negara terkait Aliran Kepercayaan di Indonesia

UUD 1945 telah menjamin kesetaraan dan kesamaan hak setiap 
warganegara Indonesia dalam soal beragama. pada awal 1946, 
Departemen Agama menawarkan definisi agama yang menyatakan 
adanya tiga syarat agama: memiliki kitab suci, memiliki nabi, 
dan memperoleh pengakuan internasional. Maka bagi penganut 
kepercayaan tidak bisa disesuaikan dengan definisi agama, yang 
terus diawasi Lembaga Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat 
(PAKEM) (1953) dan dipindah ke Kejaksaan (1961) dan terus 
ditegaskan lewat UU No. 1/NPS/1965 tentang penodaan Agama.

4. Masalah Terkait dengan Agama:

a) Mayoritas dan minoritas agama di Indonesia
b) Kemajemukan intra-agama di Indonesia

E. Evaluasi 

1. Negara bisa dibedakan dari ciri khas agama yang dianut para 
penduduknya dan peran……di dunia politik (pemerintah negara yang 
bersangkutan:
a. Agama
b. Dasar Negara
c. Warga Negara
d. Dasar Hukum yang dianut
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2. Negara-negara di mana agama tertentu menjadi basis identitas nasional 
agama tertentu menjadi basis identitas kebangsaan yaitu agama 
menjadi agama resmi negara yaitu…
a. Islam di Indonesia
b. Kristen di negara-negara Skandinavia
c. Hindu di Bali
d. Buda di India

3. Sesudah revolusi Islam hampir semua negara menganut paham 
sekuralisme maksudnya adalah…
a. Bebas dalam beragama
b. Menganaktirikan penganut agama tertentu

c. prinsip bernegara yang bersikap netral dalam urusan-urusan 
agama.

d. Mencampurkan urusan negara dengan urusan agama
4. Di bawah ini kebijakan negara terkait agama di indonesia

a. UU no. 28 ayat 1 tahun 1945 tentang kebebasan berfikir dan 
berkeyakinan

b. UUD 1945 pasal 29 ayat 1 Negara menjamin tiap-tiap pendduk 
untuk memeluk agamanya

c. UUD 1945 pasal 29 ayat 1 setiap warga negara berhak memeluk 
agamanya dan beribadah menurut agamanya masing-masing

d. UUD 1945 pasal 29 ayat 1 bahwa Negara Indonesia didasarkan 
atas Ketuhanan Yang Maha Esa

5. Kebijakan Negara terkait Aliran Kepercayaan di Indonesia diatur 
dalam…
a. UU No. 1/NPS/1965 tentang penodaan Agama.
b. UUD 1945 pasal 29 ayat 1 Negara menjamin tiap-tiap pendduk 

untuk memeluk agamanya
c. UUD 1945 pasal 29 ayat 1 setiap warga nega berhak memeluk 

agamanya dan beribadah menurut agamanya masing-masing
d. UUD 1945 pasal 29 ayat 1 bahwa Negara Indonesia didasarkan 

atas Ketuhanan Yang Maha Esa
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F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Untuk lebih memperdalam tentang Negara dan Agama di Indonesia, 
silahkan saudara mengingat kembali sifat negara di Indonesia dan 
mengingat kembali kebijakan terkait agama dan kepercayaan. Selanjutnya 
bacalah literatur  tentang Negara dan agama di Indonesia.
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BAB IV
TANTANGAN KERUKUNAN DI ANTARA PEMELUK 

AGAMA DI INDONESIA

A. Indikator Keberhasilan
Setelah pembelajaran selesai diharapkan peserta dapat: 
1. Menjelaskan kondisi 20 Tahun setelah Demokrasi
2. Memetakan Persoalan Tujuan Pembelajaran
3. Membedakan Agama dalam Politik, atau Politisasi Agama
4. Mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
5. Merespons “api dalam sekam”

B. Uraian Materi
Belakangan ini beragam istilah dipakai untuk menggambarkan 

kekhawatiran akan adanya tantangan-tantangan besar dalam kehidupan 
keagamaan kita. Misalnya, “intoleransi”, “ekstremisme”, “radikalisme”, 
“fundamentalisme”, “konservatifisme”, dan sebagainya. Tidak selalu 
mudah memastikan makna dan ketepatan penggunaan istilah-istilah 
tersebut; apalagi karena penggunaan istilah-istilah itu tidak selalu dapat 
dipisahkan dari kepentingan politik.

Istilah-istilah itu menyuarakan kekhawatiran, dan sekaligus 
mengasumsikan suatu cita-cita tentang masyarakat, kehidupan 
kebangsaan, dan keagamaan yang baik. Cita-cita itu bisa digambarkan 
dengan beberapa kata kunci seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, 
toleransi, kerukunan, perdamaian, atau kesetaraan. Namun kita tahu juga 
bahwa sementara ada kesepakatan mengenai pentingnya konsep yang 
digambarkan oleh kata-kata tersebut, nyatanya keragaman tafsir di sini 
pun tidak dapat dielakkan.

Untuk itu, yang ingin dilakukan pertama kali dalam bab ini, adalah 
memberikan gambaran yang agak luas di mana kita dapat menempatkan 
dengan lebih cermat persoalan-persoalan yang menjadi tantangan 
Indonesia saat ini.
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1. 20 Tahun setelah Demokrasi: Memetakan Persoalan
Pentingnya agama dalam kehidupan publik Indonesia adalah 
kenyataan yang sudah diakui banyak sarjana pengkaji Indonesia. 
Sejak awal sejarah Indonesia merdeka, melewati periode-periode 
politik yang berbeda, perdebatan mengenai agama dalam politik tidak 
pernah terputus. Perdebatan yang didominasi isu mengenai peran 
Islam dalam politik dan hukum Indonesia itu masih terus berlangsung 
hingga kini, 20 tahun setelah proses demokratisasi berjalan. Hari-
hari ini kita dihadapkan dengan beberapa ungkapan baru yang 
menyuarakan aspirasi serupa tentang peran agama, khususnya Islam, 
yang lebih besar, dalam konteks negara demokrasi. Aspirasi mengenai 
makin sentralnya Islam dalam berbagai sektor kehidupan di Indonesia 
diungkapkan dalam berbagai wacana dan gerakan sosial-politik. Di 
bawah ini pemetaan besar situasi setelah 1998.

a. Perdebatan di Ranah Konstitusi dan Hukum

Pada sekitar Proklamasi Kemerdekaan, perdebatan mengenai 
syariat Islam yang muncul dalam Piagam Jakarta menjadi sentral 
dan memolarisasi para pendiri negara-bangsa Indonesia. Setelah 
Pemilu pertama pada tahun 1955, perdebatan ini muncul kembali, 
dan berakhir ketika Presiden Soekarno menetapkan Dekrit pada 
1959, yang menyatakan kembali kepada UUD 1945. Pernyataan 
Presiden dalam Dekrit itu, “bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 
Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah 
merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut” 
berarti tetap membuka ruang penafsiran.

Ketika ada peluang baru dengan dilakukannya amandemen 
UUD 1945 di sekitar tahun 2000, isu ini kembali muncul di parlemen 
meskipun akhirnya keinginan memasukkan kembali “syariat Islam” 
dalam pernyataan mengenai dasar negara ditolak sebagian besar 
partai politik.

Ditolaknya “syariat Islam” oleh mayoritas partai politik tidak 
menutup peluang masuknya aspirasi itu dalam pasal-pasal lain 
UUD 1945 yang diamandemen (misalnya dalam Pasal mengenai 
pendidikan Indonesia dan dalam klausul tentang “nilai-nilai agama” 
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yang dapat membatasi HAM). Beberapa UU yang dibuat setelah itu 
pun menunjukkan pengungkapan aspirasi itu, misalnya dalam UU 
Sistem Pendidikan Nasional dan UU Anti-pornografi. Bersamaan 
dengan desentralisasi, muncul apa yang disebut sebagai “perda-
perda syariah” (atau disebut dengan nama lain, seperti perda “tata-
nilai yang religius”) sebagai bagian dari demokrasi di tingkat lokal, 
termasuk pergulatan politik elektoral. Saat ini, perdebatan yang 
cukup mendasar masih muncul sesekali di Mahkamah Konstitusi, 
ketika menguji UU tertentu.

Selama 15 tahun usia Mahkamah Konstitusi, ada tidak kurang 
dari sepuluh pengujian UU terkait dengan agama. Meskipun masih 
perlu pengkajian lebih jauh, dapat dikatakan bahwa sementara MK 
tidak seprogresif yang diharapkan aktivis HAM (misalnya, untuk 
membatalkan UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 
Agama), lembaga tertinggi penafsir konstitusi ini juga kerap 
menolak permintaan akomodasi agama yang lebih luas (misalnya 
untuk mengakui hukum Islam tidak terbatas pada hukum keluarga 
tapi juga hukum pidana, atau mengkriminalisasi hubungan seksual 
di luar perkawinan secara umum).

MK, sebagaimana pernah diutarakan para hakimnya, ingin 
menjaga apa yang disebut sebagai “jalan tengah” dalam hal peran 
agama dalam kehidupan kenegaraan: mengakui peran agama, tapi 
tidak masuk terlalu jauh sehingga negara menjadi penegak hukum 
agama. Upaya memengaruhi kebijakan publik secara konstitusional, 
baik dalam pembentukan UU di tingkat nasional, perda, maupun 
perdebatan di MK, adalah upaya-upaya yang masih dapat diterima 
dalam arena kontestasi negara demokratis.

Tentu ada perdebatan di sini mengenai sejauh mana 
prosedur demokratis dapat digunakan untuk kebijakan-kebijakan 
yang secara substansial dianggap anti-demokrasi (misalnya jika 
berujung pada diskriminasi kelompok tertentu). Namun ini dapat 
dibedakan dari upaya lain yang cakupannya lebih kecil, seperti 
upaya penegakan khalifah oleh Hizbut Tahrir Indonesia, yang jelas-
jelas tak menyepakati demokrasi. Ada juga upayaupaya lain yang 
lebih ambivalen sifatnya, seperti yang muncul dalam gagasan yang 



40

diusung organisasi seperti Front Pembela Islam dengan jargon 
“NKRI Bersyariah”.

Yang ingin disimpulkan di sini adalah bahwa aspirasi 
keagamaan dapat saja diperjuangkan untuk memengaruhi 
kebijakan publik, namun ada banyak ragamnya. Sebagian dapat 
dianggap absah (legitimate), sebagian tampak lebih subversif, dan 
sebagiannya lagi berada di wilayah abu-abu. Dengan kata lain, tak 
dapat digeneralisasi, dan masing-masing cara memperjuangkan 
aspirasi itu mesti direspons secara berbeda – tidak semuanya dapat 
serta-merta ditolak.

b.	 Konflik	Antar	dan	Intra	Agama

Ada beberapa cara melihat situasi hubungan antar- dan 
intra-agama di Indonesia pasca 1998. Dua indikator yang kerap 
dipakai adalah tren konflik-berbasis-identitas pasca 1998, dan tren 
pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Dalam 
kedua hal ini, ada banyak gambaran buruk dalam berita media 
massa, namun juga tak sedikit gambaran baik.

Menyangkut tren konflik, setelah ledakan konflik pada tahun-
tahun awal setelah 1998, ada penurunan frekuensi konflik yang 
cukup tajam yang menunjukkan bahwa dampak dari masa transisi 
perubahan rezim itu telah dapat diatasi. Di antara tahun 1998-2003 
ada ledakan konflik, dan yang paling banyak menimbulkan korban 
adalah konflik antaragama dan antaretnis, sebagaimana terjadi di 
Maluku Utara, Poso (Sulawesi Tengah), dan Sampit (Kalimantan 
Tengah). Namun konflik-konflik komunal besar tidak muncul lagi 
setelah tahun 2004. Grafik kenaikan dan penurunan konflik ini amat 
mengesankan, yang menunjukkan betapa besar perubahan – negatif 
dan positif – yang terjadi di tahun-tahun itu (Barron, Jaffrey dan 
Varshney 2014).

Jenis konflik setelah itu didominasi oleh konflik-konflik yang 
skalanya lebih kecil, namun tersebar di lebih banyak tempat, dan 
terjadi dengan frekuensi yang lebih sering. Konflik-konflik tersebut 
sifatnya antar- dan intra-agama. Untuk yang pertama, jenis kasus 
yang amat sering muncul adalah konflik di sekitar pembangunan 
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rumah ibadah; sedangkan untuk yang kedua adalah konflik sektarian, 
yang biasanya menyasar kelompok-kelompok intra-agama yang 
lebih kecil dan tidak menjadi bagian dari arus utama. Dalam konteks 
Muslim, ini misalnya menyangkut serangan terhadap komunitas 
Ahmadiyah, Syiah, atau Gafatar.

Jika peristiwa-peristiwa seperti ini dapat disebut sebagai 
ungkapan tindakan intoleransi, maka menarik untuk melihat bahwa 
dalam rentang beberapa tahun terakhir, tingkat intoleransi dapat 
dianggap menurun (lihat, misalnya Mietzner dan Muhtadi 2018).

Jenis kekerasan lain adalah terorisme atas nama Islam yang 
ledakan-ledakan besarnya terjadi antara 2002 dan 2005. Dalam 
hal penanganan terorisme, Indonesia dikenal cukup berhasil, 
meskipun sesekali masih muncul letupan-letupannya secara 
sporadis, khususnya mengikuti kebangkitan ISIS di Suriah dan Irak, 
yang kini sudah melemah lagi. Bahwa di Jakarta pada tahun 2016 
dan di Surabaya pada tahun 2018 ini terjadi aksi-aksi terorisme, 
ini menunjukkan bahwa masalah ini belum selesai, meskipun 
tampaknya kekuatan kelompok-kelompok teroris telah menurun 
cukup drastis.

Dalam beberapa contoh di atas, tindakan intoleransi (yang 
membatasi ruang gerak komunitas-komunitas keagamaan tertentu) 
atau radikalisme (yang membawa aspirasi lebih menyeluruh, 
sebagian bahkan dengan cara kekerasan) perlu direspons bukan 
semata-mata dengan bahasa agama. Jika persoalannya sudah 
menyangkut keamanan publik, terlepas dari apakah ada unsur 
keagamaan atau tidak, maka penanganannya terutama berada pada 
ranah kepolisian.

Yang dipersoalkan di sini bukanlah pandangan (keagamaan) 
yang dianggap berbeda, dan karenanya harus diubah, tapi bagaimana 
dalam konteks demokratis, semua pandangan keagamaan mendapat 
ruang yang setara, tanpa satu kelompok mendiskriminasi atau 
memarjinalkan kelompok lain.
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c. Agama dalam Politik, atau Politisasi Agama? 

Tantangan yang lebih besar dan tampak lebih menonjol 
dalam beberapa tahun terakhir ini adalah pelibatan agama dalam 
politik praktis, khususnya di sekitar masa-masa pemilihan kepala 
daerah maupun pemilihan presiden. Politisasi agama untuk 
keperluan politik praktis jangka pendek itu sebenarnya sudah lama 
terjadi, seperti kita lihat dalam konflik-konflik keagamaan, baik 
antar maupun intra agama, di Kupang, Bekasi, dan Sampang (lihat, 
misalnya, Ahnaf, et.al., 2015; Panggabean dan Ali-Fauzi, 2014).

Namun, sejak Pilpres tahun 2014, dan tampak lebih kuat lagi 
pada Pilkada DKI pada tahun 2016-2017, yang diikuti dalam Pilkada 
beberapa daerah pada tahun 2018, tren tersebut tampak menguat. 
Penelitian Mietzner dan Muhtadi yang dirujuk di atas menunjukkan 
fenomena menarik di sini, dari pengamatannya pada periode sebelum 
dan sesudah Pilkada DKI pada tahun 2016-2017. Tanpa membahas 
penelitian ini secara lebih terinci, secara ringkas dan garis besarnya, 
dapat dikatakan bahwa mobilisasi menjelang pilkada terjadi bukan 
dalam konteks menguatnya intoleransi, tapi justru sebaliknya. 
Mobilisasi itu terjadi dalam konteks tren intoleransi yang justru 
menurun (dalam rentang sejak beberapa tahun sebelumnya); dan 
setelah pilkada, ada satu aspek spesifik yang meningkat, yaitu 
pandangan tentang keharusan memilih pemimpin Muslim di tempat-
tempat dimana Muslim adalah mayoritas. Dengan kata lain, proses 
di sekitar Pilkada telah mentransformasi masyarakat. 

Pilkada ataupun Pilpres adalah peristiwa-peristiwa yang 
terjadi dalam waktu yang relatif singkat, namun membawa dampak 
yang cukup serius. Untuk itu, momen-momen politik seperti ini 
perlu diantisipasi. Menamai momen-momen seperti itu sebagai, 
misalnya, “meningkatnya intoleransi” atau “gagalnya pluralisme” 
tidak sepenuhnya tepat, sebagaimana ditunjukkan di atas.

Tapi lebih dari itu ini dapat mengalihkan pandangan kita dari 
tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilakukan, yang mungkin 
sifatnya amat praktis, tidak selalu terkait dengan upaya mengubah 
pandangan yang dianggap intoleran itu. Misalnya, dalam pilkada 
di Kalimantan Barat pada tahun 2018, yang menunjukkan adanya 
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ketegangan etnis dan keagamaan yang menguat, beberapa pengamat 
menunjukkan bahwa salah satu hal yang menyelamatkan Pilkada itu 
adalah tindakan-tindakan praktis misalnya melawan berita bohong 
yang disebarkan melalui media sosial dengan tujuan provokasi dan 
mobilisasi. Tindakan koalisi masyarakat sipil dalam hal ini cukup 
praktis, namun efektif.

d. Kehidupan Sehari-hari 

Di luar beberapa tren di atas yang telah sering dikaji, ada juga 
kajian-kajian yang lebih luas yang melihat perubahan orientasi 
keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kajian secara 
cukup meyakinkan menunjukkan adanya kegairahan baru dalam 
kehidupan beragama. Sebagiannya menunjukkan peningkatan 
simbol-simbol keagamaan pribadi, seperti penggunaan pakaian 
Muslim (Smith-Hefner 2011). Atau pilihan-pilihan konsumsi 
masyarakat urban (seperti produk halal, bank syariah, musik, atau 
turisme keagamaan) yang juga meningkat pesat. (Lihat misalnya 
Fealy dan White 2008)

Meningkatnya penggunaan simbol-simbol keagamaan itu 
bukanlah fenomena khas Indonesia, juga bukan fenomena khas 
Muslim. Ia lebih merupakan tren umum yang kerap dijelaskan 
sebagai pengaruh globalisasi, yang melebur batas-batas dunia lama, 
tapi juga sekaligus mendorong orang untuk menegaskan identitasnya 
dalam situasi baru ini. Meskipun demikian, ada pula gejala yang 
oleh Sandra Hamid disebut sebagai intoleransi yang telah menjadi 
norma/normal dalam kehidupan sehari-hari (Hamid, 2018).

Kegairahan beragama dalam kehidupan sehari-hari mungkin 
saja merupakan fenomena yang berbeda, tapi bisa jadi berjalan 
paralel bersama dengan fenomena-fenomena yang disebut di 
atas. Yang jelas, ungkapan keberagamaan konservatif tidak dapat 
disamakan dengan pandangan intoleran, tindakan intoleran, apalagi 
radikalisme. Sampai tingkat tertentu, situasi baru ini mungkin 
sekadar menandai dunia yang memang sudah berubah. Bukan hanya 
di Indonesia, di banyak belahan dunia lain termasuk di negara-negara 
maju dengan demokrasi yang telah stabil sekalipun, tantangan 
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untuk hidup bersama dengan komunitas-komunitas yang memiliki 
gaya hidup berbeda juga kini lebih sulit. Banyak masyarakat sedang 
beradaptasi dengan situasi baru ini.

e. Merespons “api dalam sekam”

Beragam fenomena, mulai dari sektor hukum, politik, hingga 
kehidupan sehari-hari yang dibahas di atas menunjukkan betapa 
agama masih merupakan kekuatan penting dalam ruang publik di 
masa ini. Pentingnya agama dalam ruang publik berjalan bersama 
dengan kenyataan bahwa di ruang publik yang satu, ada komunitas 
agama yang beragam, sehingga tak mengherankan jika ada 
ketegangan, bahkan konflik.

Penelitian PPIM (2018) mengenai anak muda Indonesia 
(siswa SMA dan Perguruan Tinggi) memberikan peringatan akan 
adanya “api dalam sekam”. Penelitian itu menunjukkan data-data 
mengenai tingginya pandangan intoleransi di kalangan mereka. 
Benar, dalam hal tindakan tingkatnya jauh lebih rendah, tapi 
mungkin itu menunjukkan adanya potensi (sekam) yang sewaktu-
waktu dapat menjadi api yang membakar jaringan kebangsaan 
Indonesia.

Peringatan itu penting diindahkan agar kita tak menjadi 
lengah, namun juga sebaiknya tak menjadi sumber kekhawatiran 
yang berlebihan. Kekhawatiran berlebihan dapat mendorong 
tindakan-tindakan restriktif atau opresif yang pada gilirannya 
justru membahayakan demokrasi. Di samping potensi besar itu, 
nyatanya tak kecil pula upaya yang telah dilakukan pemerintah dan 
masyarakat sipil untuk membangun masyarakat yang menghargai 
kemajemukan, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Hasan 
baru-baru ini (2018).

Hal lain yang perlu diingat, dan sebagiannya ditunjukkan 
dalam beberapa hal di atas, adalah bahwa perkembangan-
perkembangan baru dalam kehidupan beragama ini perlu direspon 
secara strategis. Bagaimana pun, perbedaan pandangan keagamaan 
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pasti selalu ada. Selalu ada kelompok yang lebih konservatif atau 
liberal dari kelompok lain.

Ungkapan “moderat” tak hanya bermakna tunggal dan dapat 
termanifestasi dalam beragam sikap. Dalam perjuangan politik pun 
ada beragam jenis aspirasi keagamaan, dan demokrasi menerima 
kemungkinan perjuangan untuk memengaruhi kebijakan agar dapat 
mengakomodasi gaya atau cara hidup tertentu. Perbedaan-perbedaan 
seperti itu adalah wajar, dan tak harus diubah atau diseragamkan. 
Peluang mengekspresikan aspirasi-aspirasi itu tetap harus dibuka dan 
sebaiknya tak menjadi sumber kecemasan. Tersumbatnya saluran 
ekspresi untuk aspirasi tersebut justru dapat menjadi malapetaka, 
sebagaimana ditunjukkan sejarah beberapa negara otoriter.

Untuk itu, kesadaran akan komitmen bangsa untuk 
menghargai kemajemukan penting untuk terus dihidupkan, 
dijustifikasi dengan berbagai cara, dan dipromosikan. Tapi filsafat 
atau ideologi bangsa, termasuk Pancasila, bukanlah jawaban bagi 
segalanya. Melawan kecenderungan “anti-Pancasila”, intoleransi, 
atau ekstremisme tak bisa hanya dengan mengupayakan perubahan 
pandangan.

Pendidikan untuk mentransformasi pandangan orang tentu 
penting sebagai strategi jangka panjang. Namun yang tak kalah 
penting adalah keterampilan praktis untuk mengelola keragaman 
itu. Struktur politik untuk ekspresi aspirasi warga (termasuk aspirasi 
keagamaan) perlu dijaga agar tak didominasi kelompok-kelompok 
tertentu. Hukum penting ditegakkan untuk menjaga kesetaraan 
antar warga, tanpa melihat latar belakang pandangan keagamaannya 
– Muslim, Kristen atau Hindu; konservatif atau liberal, dan 
sebagainya. Ketika ada ketegangan antar komunitas, aparat negara 
perlu memiliki keterampilan yang cukup untuk melakukan resolusi 
konflik. Di ranah sosial, masyarakat sipil juga memiliki banyak 
peran yang dapat dimainkan, mulai dari melawan berita bohong, 
sebagai sumber hasutan kebencian, hingga melakukan mediasi di 
antara kelompok-kelompok warga negara.
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C. Latihan 

• Tugas Latihan: Buatlah daftar pemeluk agama di wilayah Anda bertugas, 
lengkap dengan keterangan dari aliran atau sekte apa mereka! Dari daftar 
tersebut apakah ada konflik atau perselisihan akibat kemajemukan agama, 
baik antar- atau intra-agama?  

D. Rangkuman 

1. 20 Tahun setelah Demokrasi dengan memetakan persoalan: dikarenakan 
periode politik berbeda, maka perdebatan agama tak pernah terputus, 
aspirasi sentarlnya agama islam di Indonesia diungkapkan dalam 
gerakan sosial politik.

2. Perdebatan di Ranah Konstitusi dan Hukum, perdebatan mengenai 
syariat Islam yang muncul dalam Piagam Jakarta menjadi sentral dan 
memolarisasi para pendiri negara-bangsa Indonesia. Dekrit pada era 
Soekarno memberi peluang untuk penafsiran. Bahw piagam Djakarta 
tertanggal 22 Djuni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan 
satu kesatuan dengan konstitusi”

3.	 Aspirasi keagamaan dapat saja diperjuangkan untuk memengaruhi 
kebijakan publik, namun ada banyak ragamnya. Sebagian dapat 
dianggap absah (legitimate), sebagian tampak lebih subversif, dan 
sebagiannya lagi berada di wilayah abu-abu. Dengan kata lain, tak 
dapat digeneralisasi, dan masing-masing cara memperjuangkan 
aspirasi itu mesti direspons secara berbeda – tidak semuanya dapat 
serta-merta ditolak.

4.	 Konflik	Antar	dan	Intra	Agama:	tren konflik-berbasis-identitas pasca 
1998, dan tren pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan 
(KBB). Dalam kedua hal ini, ada banyak gambaran buruk dalam berita 
media massa, namun juga tak sedikit gambaran baik. Di antara tahun 
1998-2003 ada ledakan konflik, dan yang paling banyak menimbulkan 
korban adalah konflik antaragama dan antaretnis, sebagaimana terjadi 
di Maluku Utara, Poso (Sulawesi Tengah), dan Sampit (Kalimantan 
Tengah). terorisme atas nama Islam yang ledakan-ledakan besarnya 
terjadi antara 2002 dan 2005. , tindakan intoleransi (yang membatasi 
ruang gerak komunitas-komunitas keagamaan tertentu) atau 
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radikalisme (yang membawa aspirasi lebih menyeluruh, sebagian 
bahkan dengan cara kekerasan) perlu direspons bukan semata-mata 
dengan bahasa agama.

5. Agama dalam Politik, atau Politisasi Agama. pelibatan agama dalam 
politik praktis, khususnya di sekitar masa-masa pemilihan kepala 
daerah maupun pemilihan presiden. Tampak lebih kuat Pilkada DKI 
pada tahun 2016-2017, yang diikuti dalam Pilkada beberapa daerah 
pada tahun 2018. Begitu juga dalam pilkada dengan mayoritas agama 
kristen atau katolik pada daerah papua/Ambon dan daerah lainnya, 
agama mayoritas akan menduduki dalam jabatan.

6. Kehidupan Sehari-hari. Pemakian simbol-simbol keagamaan seperti 
pakaian atau pilihan konsumsi masyarakat urban. Bukan hanya di 
Indonesia, demokrasi yang telah stabil, tantangan untuk hidup bersama 
dengan komunitas-komunitas yang memiliki gaya hidup berbeda, 
banyak masyarakat sedang beradaptasi dengan situasi baru ini.

7. Merespons “api dalam sekam” agama masih merupakan kekuatan 
penting dalam ruang publik. tingginya pandangan intoleransi di 
kalangan muda, dalam hal tindakan tingkatnya jauh lebih rendah, tapi 
mungkin itu menunjukkan adanya potensi (sekam) yang sewaktu-
waktu dapat menjadi api yang membakar jaringan kebangsaan 
Indonesia, agar tidak boleh lengah namun tidak perlu dikhawatirkan 
berlebihan. Maka perlu mempelajari kemajemukan lebih dalam lagi.

E. Evaluasi 

1. Aspirasi sentarlnya agama islam di Indonesia era 20 tahun setelah 
demokrasi diungkapkan dalam gerakan ….
a. Organisasi keagamaan
b. Politik demokratis
c. Sosial politik
d. Sosial kemasyarakatan

2. Tren konflik berbasis identitas pasca 1998, dan tren pelanggaran 
kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) adalah konflik…
a. Politik
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b. Demokratis
c. Konflik Antar dan Intra Agama
d. FKUB

3. Simbol-simbol agama dalam kehidupan sehari-hari baik di Indonesia 
maupun negara-negara maju banyak dimunculkan seperti…
a. Bendera keagamaan
b. Kuliner produk halal
c. Hijab bagi muslim
d. Betul semua

4. Arti istilah merespons api dalam sekam artinya…
a. Adanya intoleransi dalam hal tindakan tingkatnya jauh lebih rendah, 

tapi bisa menunjukkan adanya potensi membakar jaringan kebangsaan 
Indonesia.

b. Adanya perbedaan pendapat antar umat beragama potensi membakar 
jiwa pemuda Indonesia

c. Intoleran dalam pemahaman terhadap agama-agama tertentu
d. Seringnya terjadi perselisihan antar umat beragama

5. Terdapat beberapa daerah dalam pilkada dimenangkan oleh pimpinan 
dengan moyoritas agama yang dianutnya hal ini disebabkan oleh…
a. Semakin sadarnya umat beragama dalam demokrasi
b. Masuknya Agama dalam politik
c. Egoistik penganut keagamaan
d. Politik praktis keagamaan

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Untuk lebih memperdalam tentang tantangan kerukunan diantara 
pemeluk agama di Indonesia, silahkan saudara mengingat kembali 
persoalan-persoalan yang muncul setelah 20 tahun demokrasi, perbedaan 
keyakinan, konflik, politik serta silahkan membaca literatur tentang 
tantangan kerukunan antar pemeluk agama.
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BAB V
PENUTUP

Fenomena relasi antara agama dan negara di Indonesia penting untuk 
diketahui bai aparatur. Hubungan antara agama dan negara selalu diwarnai 
dengan persoalan identitas negara seperti apa yang ingin dibangun di negeri 
ini. Sekulerisme versus agama menjadi dasar pertimbangan sejauh mana 
negara akan mengatur tentang eksistensi agama dan kenyataan pluralisme di 
dalamnya. 

A. Evaluasi Kegiatan Belajar

1. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur:… 
a. Manusia, Tuhan dan alam semesta
b. Manusia, penghambaan dan Tuhan
c. Tuhan, manusia dan kitab suci
d. Tuhan, manusia dan kehidupan setelah kematian

2. Aliran Sunni atau Ahlussunnah Waljamaah yang mayoritas Muslim di 
Indonesia mengikutinya,  istilah tersebut menurut mazhab… 
a. Syafi’I;
b. Hanafi;
c. Maliki;
d. Hambali.

3. umat Kristen Protestan menjadi pemeluk agama terbesar di wilayah-
wilayah:
a. Bali, NTB, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat
b. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara;
c. Sulawesi Utara, Papua, Sumatera Utara, dan NTT;
d. Gorontalo, Mando, Bali dan Ambon

4. Negara-negara di mana agama tertentu menjadi basis identitas nasional 
agama tertentu menjadi basis identitas kebangsaan yaitu agama 
menjadi agama resmi negara yaitu…
a. Islam di Indonesia
b. Kristen di negara-negara Skandinavia
c. Hindu di Bali
d. Buda di India
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5. Sesudah revolusi Islam hampir semua negara menganut paham 
sekuralisme maksudnya adalah…
a. Bebas dalam beragama
b. Menganaktirikan penganut agama tertentu
c. Prinsip bernegara yang bersikap netral dalam urusan-urusan agama.
d. Mencampurkan urusan negara dengan urusan agama

6. Arti istilah merespons api dalam sekam artinya…
a. Adanya intoleransi dalam hal tindakan tingkatnya jauh lebih 

rendah, tapi bisa menunjukkan adanya potensi membakar jaringan 
kebangsaan Indonesia.

b. Adanya perbedaan pendapat antar umat beragama potensi 
membakar jiwa pemuda Indonesia

c. Intoleran dalam pemahaman terhadap agama-agama tertentu
d. Seringnya terjadi perselisihan antar umat beragama

7. Terdapat beberapa daerah dalam pilkada dimenangkan oleh pimpinan 
dengan moyoritas agama yang dianutnya hal ini disebabkan oleh…
a. Semakin sadarnya umat beragama dalam demokrasi
b. Masuknya Agama dalam politik
c. Egoistik penganut keagamaan
d. Politik praktis keagamaan

8. Agama adalah…
a. Pemahaman terhadap dunia dan akhirat;
b. Aturan-aturan yang telah ditetapkan bersama;
c. Sebuah identitas yang harus dimiliki umatnya
d. Penghambaan manusia kepada Tuhannya;

9. Terdapat beberapa daerah dalam pilkada dimenangkan oleh pimpinan 
dengan moyoritas agama yang dianutnya hal ini disebabkan oleh…
a. Semakin sadarnya umat beragama dalam demokrasi
b. Masuknya Agama dalam politik
c. Egoistik penganut keagamaan
d. Politik praktis keagamaan

10. Konghucu atau Konfusianisme dibawa masuk ke Indonesia pada 
sekitar  abad ketiga Masehi oleh para pedagang dari imigran …
a. Tiongkok
b. Cina
c. Thailand
d. Bangkok
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B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah menjawab soal evaluasi Materi Pokok 1 sd. 4 di atas, 
cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang telah tersedia 
dibagian akhir modul ini, dan hitunglah jumlah jawaban Saudara yang 
benar. Kemudian gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui 
tingkat penguasaan Saudara. 

Rumus:
                   

Jumlah jawaban Anda yang benar
Tingkat penguasaan = ---------------------------------------------- x 100%

                 5 (sesuai jumlah soal)

Arti masing-masing tingkat penguasaan yang Saudara capai:

90% - 100% =  Baik sekali

80% - 89% =  Baik 

70% - 79% = Sedang

      < 70% = Kurang         

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat 
meneruskan kegiatan belajar pada materi berikutnya. Tetapi bila tingkat 
penguasaan Saudara masih di bawah 80%, Saudara disarankan untuk 
mengulangi kegiatan belajar pada materi ini, terutama bagian yang 
belum Saudara kuasai.

C. Kunci Jawaban (Evaluasi Kegiatan Belajar)

1. B
2. A
3. C
4. B
5. C
6. A
7. B
8. D
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9. B
10. A

LAMPIRAN
KUNCI JAWABAN
A. Evaluasi Materi Pokok ke-1

1. B
2. A
3. A
4. C
5. D

B. Evaluasi Materi Pokok ke-2

1. A
2. B
3. C
4. D
5. A

C. Evaluasi Materi Pokok ke-3

1. D
2. C
3. D
4. A
5. B
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