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ABSTRAK 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman dan pluralisme 

dalam masyarakatnya baik itu dari segi ras, suku, agama, budaya dan lain 

sebagainya. Namun, dalam beberapa kasus tingginya tingkat keberagaman dan 

pluralisme tersebut memicu adanya konflik. Dimana, konflik sering terjadi yaitu 

menyangkut permasalahan antar agama. Salah satunya yaitu kasus penistaan 

agama yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hal 

ini, memicu rekasi keras dari umat Islam hingga terjadinya demo besar-besaran 

diberbagai daerah Indonesia. Namun, aksi demo tersebut dibalas dengan gerakan 

Bhinneka Tunggal Ika. Dimana, gerakan tersebut menampilkan pandangan bahwa 

Islam fanatisme, intoleransi, dan tidak cinta tanah air. Padahal, Islam menjunjung 

tinggi toleransi baik secara sosial ataupun dalam beragama sebagaimana yang 

terdapat dalam surah al-Hujurat ayat 13 dan surah al-Kafirun ayat 1-6. Penelitian 

ini ingin memaparkan bagaimana relevansi antara ayat-ayat diatas dengan konsep 

Bhinneka Tunggal Ika dengan menggunakan metode tahlili. Dari penelitian ini, 

didapatkan kesimpulan bahwa relevansi antara nilai-nilai tolerasi dalam surah       

al Hujurat ayat 13 dan surah al Kafirun ayat 1-6 dengan konsep Bhinneka Tunggal 

Ika ialah terdapat pada adanya semangat sosial untuk mengembangkan paham 

keagamaan yang insklusif, menerima adanya pluralisme, serta menerapkan nilai 

kesetaraan dan keadilan sosial dengan cara saling mengenal, memahami dan 

menghargai dalam kehidupan sosial dan beragama. 
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 ابسترا ك

 

لوراليسمى داالم فاكان نڠارا يڠ كايا أكان كيباراڠامان دان فمرو اندونيسييا

نامون,   باييك ايتو داري سڠي راس, سوكو, أڠام,  بودايا, دان اليين سباڠيڽ.ماسراكاتڽ 

لوراليسمى  ترسيبوت ماميچو أداڽ ف كيباراڠامان دانڬيڽ تيڠكات يا كاسوس تيڠفدالم بابارا

ارماسالهان انتار أڬاما. ساله فكونقلّيك. ديمانا, كونقلّيك ساريڠ ترجادي يإيتو مڽاڠكوت 

انيستأن أڬاما ياڠ دي الكوكن اوله ڬوبارنور ديكإي جاكرتا يإيتو فساتوڽ يإيتو كاسوس 

ات اسالم هڠڬا ورناما. هال اينى, ماميچو ريياكسي كيراس داري اومفباسوكي چاهجا 

باساران دي بارباڬاي دا ايراه اندونيسييا. نامون,أكسي ديمو  -تيرجاديڽا ديمو باسار

ترسابوت دي بالس دڠان  ڬيراكان بيبيكا توڠڬال إيكا . ديمانا, ڬيراكان ترسابوت 

انداڠان باهوا اسالم فاناتيسمى, إن توليرانسي, دان تيداك چينتا تانه أيير. فمانمڤيلكان 

ون داالم بر فأتاو باييك سچارا صاصييالهل, اسالم مانجوڠجوڠ تيڠڬي توليرانسي  اداف

دان سوراة الكافرون ايات  ١٣ات دالم سوراة الحجرات ايات فأڬاما ساباڠاي مانا يڠ تردا

نسي أنتارا نيالي ـ نيالي توليرانسي دالم سوراة فركان رليفنليتيان ايني ايڠين مماف. ٦-١

بينيكا توڠڬال إيكا إياله  فدڠان قونسا ٦-١ان سوراة الكافرون ايات د ١٣الحجرات ايات 

ادا  أداڽ ساماڠات صاسييال اونتوك مڠامباڠكان فيماهمان انتوك كي اڠما ان يڠ فات فتردا

لوراليسمي, سيرتا مينيرافكن نيالئ كيستارائن دان كياديالن فانسكلوسيف, مينيريما اداڽ 

اا صاصييال دان ف, ميماهامى دان مڠهارڠإي داالم كهيدوصسييال دڠان چارا سليڠ مڠانال

 بر أڬام.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Tantangan besar yang dihadapi oleh setiap negara dalam membangun 

bangsanya ialah mempertautkan kepentingan masyarakat yang berbeda, karena 

terdapatnya keragaman atau pluralisme1 dalam struktur dan budaya masyarakat. 

Dimana, perbedan etnis, perbedaan keyakinan religius, perbedaan pandangan 

terhadap alam dan lingkungan, sering kali menjadi faktor penyebab kegagalan 

pembangunan suatu bangsa. Pluralisme dalam masyarakat, menjadi salah satu 

pemicu hingga cita-cita pembangunan sulit untuk direalisasikan. Hal ini membuat 

makna demokrasi sering menjadi tidak tegak, menyebabkan hak asasi manusia 

menjadi terabaikan dan solidaritas masyarakat semakin mengurang apabila 

keadaan pluralisme dalam masyarakat dibiarkan berkembang begitu saja tanpa ada 

upaya untuk menghimpunnya menjadi kekuatan yang besar.2 

 Padahal, pluralisme dalam masyarakat merupakan suatu bentuk rahmat 

Allah swt, apabila ditelusuri melalui pemikiran yang arif. Dimana, pluralisme 

tersebut akan melahirkan konsep-konsep yang memperlihatkan dan mengantarkan 

manusia kepada suatu kebijaksanaan. Pluralisme bukanlah untuk dipertentangkan, 

melainkan untuk dipertautkan agar terhimpun menjadi suatu kekuatan yang 

potensial.3 

                                                           

 1
Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Pluralis 

artinya bersifat jamak (banyak). Pluralisme merupakan paham yang mengatakan jamak atau tidak 

satu; kebudayaan: berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat. Lihat : Anton M. 

Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1990), hlm. 691 

 
2
Saidin, Pluralisme Hukum dan Masalah Ekonomi : Agenda Reformasi Hukum Dalam 

Lapangan Hukum ekonomi, dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya, ed. E.K.M.Masinambow, 

(Jakarta,Yayasan Obor Indonesia,2003), hlm.32 

 3
Saidin, Pluralisme Hukum dan Masalah Ekonomi..., hlm.32-33 
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Nurcholish Madjid, sebagaimana dikutip oleh Budhy Munawar Rachman 

menyatakan bahwa pluralisme tidak dapat hanya dipahami hanya dengan 

mengatakan bahwa masyarakat majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai 

suku dan agama saja. Akan tetapi, pluralisme harus dipahami sebagai pertalian 

sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keberadaban.4  

Islam tidak menafikan adanya pluralisme dalam masyarakat, bisa 

dikatakan bahwa pluralitas atau keanekaragaman sudah merupakan sunnatullah 

(hukum Allah).5 Di antara ayat yang berbicara mengenai pluralisme atau 

keanekaragaman, yaitu : 

 َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ

 َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. al-Hujurat :13) 

 

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dijadikannya makhluk 

dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah dengan harapan agar dapat 

                                                           

 4
Budy Munawar Rachman, Islam pluralis, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 

hlm.39  

 
5
Budy Munawar Rachman, Islam dan liberalisme, (Jakarta, Friedrich Naumann 

Stiftung,2011), hlm.213  
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berinteraksi secara baik dan positif antara satu dengan yang lainnya serta dituntut 

untuk dapat menghargai adanya perbedaan.6  

Quraish Shihab, dalam tafsir al-Misbahnya mengatakan bahwa ayat 

tersebut menegaskan tentang kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan 

kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Oleh sebab itu, maka tidak seharusnya 

seseorang berbangga dan merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, bukan saja 

berbangga atas bangsa, suku, atau warna kulit, tetapi juga mencangkup jenis 

kelamin.7 Pluralitas dalam hal kebangsaan dan suku yang membuahkan perbedaan 

dipergunakan dalam membangun hubungan ta’aruf (saling mengenal) di antara 

masing-masing pihak yang berbeda tersebut. 

Lebih lanjut, Quraish Shihab menyatakan bahwa kata  َ) َتعاَ رفوا( ta’arafu 

terambil dari kata ) َعرف( ‘arafa yang berarti mengenal. Kata ini mengandung 

makna timbal balik yaitu saling mengenal. Pengenalan tersebut dibutuhkan untuk 

saling menarik pelajaran dan pengalaman dari pihak lain, yang berdampak pada 

terciptanya perdamian dan kesejahteraan hidup.8  

Melihat adanya bentuk keragaman atau pluralisme, baik itu menyangkut 

bangsa, suku, agama, dan lain sebagainya, maka sikap ta’aruf (saling mengenal) 

sangatlah diperlukan. Dengan adanya sikap  ta’aruf (saling mengenal) tentu akan 

terjadinya pertukaran karya, pertukaran ide atau gagasan, serta melahirkan 

berbagai pengetahuan lainnya yang sangat kaya apabila dikaji. Oleh karena itu, 

                                                           

 
6
Budy Munawar Rachman, Islam dan liberalisme..., hlm.213  

 7
Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an volume 13, 

(Jakarta, Lentera  Hati, 2002),hlm.261 

 
8
Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah..., hlm.262 
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dalam hal ini sikap toleransi memiliki peranan penting untuk terciptanya 

kerukunan dalam kehidupan. 

Toleransi sering diidentikkan dengan kata tasamuh. Namun dalam hal 

pengertian lebih lanjut, kedua kata tersebut terdapat beberapa perbedaan. Dimana, 

kata toleransi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau 

sikap menenggang  (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian 

(pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan) yang berbeda atau 

bertentangan dengan pendirian yang dimiliki.9 

Sedangkan, kata tasamuh yang berasal dari kata samuha-yasmuhu-

samhan, wasimaahan, wasamaahatan memiliki arti murah hati dan suka 

berderma.10 Kata ini memiliki dua macam konotasi yaitu : Jud wa karam 

(kemurahan hati) dan tasahul (kemudahan). Dalam hal ini, kata tasamuh yang 

disepadankan dengan kata toleransi menunjukkan adanya kemurahan hati dan 

kemudahan dari kedua belah pihak atas dasar saling mengertian. Istilah ini selalu 

digunakan dalam bentuk hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. 

Tasamuh dalam Islam ialah membangun sikap saling menghargai, saling 

menghormati, saling memberi, saling membantu, dan saling memberi kemudahan 

antara satu dengan lainnya. Lebih lanjut, tasamuh merupakan sikap (akhlak) 

terpuji dalam pergaulan, yang didasari rasa saling memahami dan saling 

                                                           

 
9
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 

Balai Pustaka,1996), Cet. Ke-2, hlm.1065 

 
10

A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Yogyakarta,Krapyak,1994), hlm,702 
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menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran 

Islam dan kesepakatan bersama.11 

Penggunaan kata tasamuh untuk makna toleransi, tidak ditemukan secara 

eksplisit. Namun, apabila yang dimaksud dengan toleransi ialah sikap saling 

menghargai, menerima dan menghormati keragaman budaya dan perbedaan yang 

ada, maka Al-Qur’an merupakan kitab suci yang secara nyata memberikan 

perhatian terkait toleransi tersebut.12 

Adanya sikap toleransi bertujuan agar masing-masing pihak atau individu 

dapat terhindar dari ego dan sikap fanatisme yang berlebihan, serta dapat 

menumbuhkan rasa saling menghargai dan memahami satu sama lain tanpa 

mempermasalahkan perbedaan yang ada. Seperti halnya yang digambarkan 

melalui ungkapkan dalam semboyan Bhinneka tunggal ika (berbeda-beda namun 

tetap satu jua). 

 Dalam hal ini, Indonesia merupakan sebuah bangsa yang komposisi 

etnisnya sangat beragam. Demikian juga dengan keberagaman ras, agama, aliran 

kepercayan, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur kedaerahan serta pandangan 

hidup. Tiap-tiap kategori sosial, masing-masing memiliki budaya internal sendiri 

yang berbeda dengan kecenderungan budaya internal kategori sosial lain. 

                                                           

 
11

Indah Arif Fiandi, Pendidikan Pluralisme Perspektif Dr. Yusuf Qaradhawi; Tinjauan 

terhadap Konsep Pendidikan Agama Islam Tentang  Ajaran Toleransi Atas Hak-hak Golongan 

Minoritas, Skripsi, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel), 2011, hlm. 39-40 

 12
Zuhari Miswari, Al-Qur’an Kitab Toleransi, (Jakarta, Fitrah,2007), hlm.451-452 
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Sehingga apabila dipetakan secara lebih teorits, bangsa Indonesia dari segi 

kultural dan struktural memiliki tingkat keragaman yang tinggi.13   

 Adanya unsur-unsur yang beraneka ragam, dimana masing-masing 

memiliki ciri khas tersendiri menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup 

bersama yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan 

keberanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika.14 

Keberagaman tersebut dijadikan sebagai sebuah realitas masyarakat dan 

lingkungan serta cita-cita untuk membangun bangsa yang dirumuskan dalam 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ke-bhinneka-an merupakan realitas sosial, 

sedangkan ke-tunggal-ika-an adalah sebuah cita-cita kebangsaan. Sebagai wadah 

untuk menuju pembentukan sebuah ikatan yang merangkul keberagaman dalam 

sebuah bangsa yaitu sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia.15 

 Namun, tingginya pluralisme pada masyarakat Indonesia dalam beberapa 

kasus memicu adanya konflik. Hal ini tidak terlepas dari konflik yang 

menyangkut antar suku, antar agama, dan antar daerah. Dalam skala kecil, konflik 

tercermin adanya miskomunikasi16 antar individu atau antar masyarakat, sehingga 

menyebabkan rasa tersinggung, marah, kecewa dan lain sebagainya. Sedangkan 

dalam skala besar, konflik meranah dalam hal kerusuhan sosial, kekacauan 

multibudaya, perseteruan antar ras, etnis, agama dan sebagainya.17 

                                                           

 
13

Ahmad Syahid, Peta Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bengkulu, dalam Riuh 

Beranda Satu : Peta Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia, (Jakarta, Departemen Agama 

RI,2003), hlm.1 

 
14

 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, (Yogyakarta, Paradigma, 2013), hlm.317 

 15
Ahmad Syahid, Peta Kerukunan Umat Beragama...,hlm.176 

 
16

Miskomunikasi adalah proses komunikasi yang kurang baik atau tidak baik yang dapat 

menyebabkan informasi yang akan disampaikan tidak berjalan sesuai yang diharapkan.  

 
17

Ahmad Syahid, Peta Kerukunan Umat Beragama...,hlm.1-2  
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 Beberapa contoh konflik yang terjadi di Indonesia, seperti konflik 

Kalimantan Barat, yang diawali dengan munculnya pergesekan sosial antara suku 

Dayak dan Madura hingga meningkat pada bentuk kerusuhan, yakni terjadi antara 

1952-1996 dan 1997. Hal yang sama juga terjadi antara Melayu dengan Madura 

(1999-2000). Adanya konflik tersebut disebabkan adanya perbedaan karakter dan 

budaya, kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik, adanya ketimpangan 

sosial serta kesenjangan sosial antara penduduk asli dengan pendatang. Konflik 

yang lainnya juga terjadi di Kalimantan Tengah,  dikarenakan adanya perbedaan 

yang saling mencurigai satu sama lain dalam hal melihat atau memandang salah 

satu pihak (antara Madura dengan Dayak). Persepsi penduduk asli (suku Dayak) 

dengan penduduk pendatang khususnya suku Madura, tingkat pendidikan yang 

relatif rendah dan adanya kesenjangan atau kecemburuan sosial sebagai pemicu 

utama konflik.18  

 Di Ambon Maluku dan di Poso Sulawesi Tengah, juga terjadi konflik 

diawali dengan masalah politisasi birokrasi lokal dan adanya gerakan separatisme 

PKM/RMS serta meningkatnya kaum migran, dimana kaum migran merupakan 

sumber daya dan belum terbentuknya mekanisme penyelesaian konflik serta 

hilangnya adat budaya pela gandong19 sudah tidak berpungsi lagi, terutama untuk 

mengatur hubungan antara agama atau antar etnik asli dengan pendatang. 

Selanjutnya, konflik terjadi juga di Papua yang dipicu oleh salah urus pemerintah 

pusat terhadap daerah Papua, monopoli kekuasaan, jabatan, dan kekayaan oleh 

                                                           

 18
Darwan Siregar, Peta Daerah Kekerasan Konflik di Indonesia : Akar Masalah dan 

Pola Penanggulangannya, dalam Harmoni : Jurnal Multikultural dan Multireligius, Jakarta, 

Volume I no 3, Juli-September 2002, hlm. 16 

 
19

 Intitusi sosial yang berfungsi sebagai pengikat desa muslim dan desa kristen. 
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orang-orang non Papua. Isu transmigrasi atau yang disebut dengan Jawanisasi dan 

Islamisasi juga dianggap sebagai kebijakan yang memarginalkan orang Papua dan 

menghilangkan hak-hak adat orang Papua.20  

 Konflik juga terjadi di Aceh, yang menjadi akar konflik ialah kekecewaan 

terhadap janji pemerintah pusat yang tidak pernah terlaksana, seperti pemberian 

Aceh sebagai daerah otonom dan hilangnya status istimewa Aceh. Kekecewaan 

ini mendorong munculnya keinginan membentuk negara Islam Aceh  pada tahun 

1953 atau lebih pepuler dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Konflik tersebut 

juga disebabkan oleh promblematika pembangunan pada masa orde baru yang 

menimbulkan ketimpangan sosial, ekonomi, politik sentralisasi, ekploitasi sumber 

kekayaan oleh pusat, serta adanya pikiran terhadap penghancuran kultur Aceh 

yang dikarenakan pemerintah pusat melakukan penyeragaman terhadap stuktur 

pemerintahan adat melalui UU no. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa. 

Undang-undang ini dianggap sebagai penyebab kultur budaya Aceh, yaitu syariat 

Islam tidak dapat diberlakukan di daerah Aceh.21 

 Beberapa contoh konflik yang dikemukakan diatas, tidak terlepas dari 

konflik yang menyangkut SARA, dan konflik yang lebih sensitif ialah konflik 

yang menyangkut permasalahan antar agama. Salah satunya yaitu kasus yang 

terjadi pada penghujung tahun 2016, konflik yang awali dengan penistaan agama 

oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal 

dengan nama Ahok yang merupakan seorang keturunan Cina. Ahok dianggap 

telah menistakan agama terhada Q.S.al-Ma’idah ayat 51, dengan pernyataan 

                                                           

 
20

 Darwan Siregar, Peta Daerah Kekerasan Konflik di Indonesia...,hlm.17 

 21 Darwan Siregar, Peta Daerah Kekerasan Konflik di Indonesia...,hlm.17 
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bahwa ayat tersebut “dipakai untuk membodohi umat Islam” pada saat berdialog 

di kepulauan seribu.   

 Hal ini, memicu rekasi keras dari umat Islam hingga terjadinya demo 

besar pada tanggal 4 November 2016 di depan kantor istana negara. Aksi 

menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Guberdur 

DKI Jakarta Basuku Tjahaja Purnama juga terjadi di sejumlah daerah. Seperti 

yang berlangsung di Aceh, tepatnya di gedung DPR Aceh yang dihadir sekitar 

700 orang. Bandung, sedikitnya seribu umat Islam menggelar Istiggasah di 

Masjid Raya Baiturrahman. Aksi serupa juga di gelar dikota-kota lain, seperti 

Surabaya, Makasar, Padang, Jambi, Palembang, Banjarmasi, Pontianak, Ambon 

dan lain kota-kota lainnya.22 

  Namun, aksi demo tersebut dibalas dengan gerakan Bhinneka Tunggal 

Ika yang dipelopori dari pihak Ahok, dengan mengusung tema Bhinneka Tunggal 

Ika. Gerakan tersebut menampilkan pandangan bahwa Islam fanatisme, 

intoleransi, dan tidak cinta tanah air. Hal ini, juga menyebabkan perseteruan 

antara pribumi dan warga asing, terutama keturunan Cina, sehingga terkesan umat 

Islam anti Cina. Padahal, yang dipermasalahkan bukanlah karena Gubernur DKI 

Basuki Cahya Purnama keturunan Cina. Tetapi karena penistaan agama yang 

dilakukan beliau.  

 

 

 

                                                           

 22 Kompas, sabtu 5 November 2016, hlm.2 
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 Padahal,  jauh sebelum Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi 

negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa, Islam 

telah lebih dahulu mengajarkan nilai-nilai persatuan seperti yang termuat pada 

Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lanjutnya dalam hal ini, sesungguhnya 

Islam menjunjung tinggi toleransi beragama selama tidak mengganggu aqidah dan 

ibadah umat Islam sebagaimana disebutkan dalam surah al-Kafirun ayat 1-6 

berikut ini : 

 َ َ َ
 َ  َ  َ َ َ َ َ
 َ  َ  َ َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ َ َ
 َ َ َ  َ  َ َ َ

 َ َ َ َ َ َ
 َ َ َ َ َ َ َ 

Artinya: ”Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa 

yang kamu sembah. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku 

sembah. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 

sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang 

aku sembah. untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." 

 

Dalam hal ini, pokok permasalahannya bukan hanya disebabkan oleh 

adanya pluralisme dalam masyarakat. Akan tetapi, karena kurangnya sikap 

menghargai, saling mengenal dan sikap toleransi dalam masyarakat. Sehingga 

menimbulkan perpecahan, sikap saling mencurigai, dan hilangnya kesatuan dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang semakin sulit diwujudkan. Hal ini juga 

dikarenakan bahwa setiap suku, ras, agama, ataupun kelompok masyarakat 

tertentu memiliki aturan dan adat istiadat tersendiri.  

 Disinilah peran penting institusi seperti keluarga, lembaga pendidikan, 

lembaga keagamaan, dan pemerintah untuk menanamkan sikap toleransi-insklusif 
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dan mengajarkan kesediaan hidup bersama dalam perbedaan sebagaimana yang 

diungkapkan seboyan  Bhinneka Tunggal Ika.23 Oleh karena itu, baik ras, suku, 

agama, kelompok masyarakat haruslah saling monghormati dan menghargai 

hukum atau adat istiadat dari masing-masing pihak. Jika tidak, maka sudah tentu 

akan menimbulkan suatu konflik antar pihak-pihak yang berkaitan. 

 Lalu, bagaimanakah sebenarnya bentuk nilai-nilai toleransi yang diajarkan 

oleh Islam melalui ayat-ayat al-Qur’an? Sejauh apa batasan toleransi dalam al-

Qur’an? Bagaimanakah al-Qur’an menjelaskan tentang nilai kesatuan dan 

kesetaraan yang tergambar dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika? 

Berdasarkan hal tersebut, penulis berminat mengkaji dan menela’ah lebih 

lanjut terhadap persoalan yang dikemukaan diatas dan mengangkat permasalahan 

ini dalam tesis yang berjudul : “Nilai-nilai Toleransi Dalam Al-Qur’an Dan 

Relevansinya Dengan Konsep Bhinneka Tunggal Ika (Studi Analisis Q.S. al-

Hujurat ayat 13 dan Q.S. al-Kafirun ayat 1-6)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam surah al-Hujurat ayat 13 

dan surah al Kafirun ayat 1-6? 

2. Bagaimana nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika? 

                                                           

 23
Sukron Ma’mun, Pluralisme Agama dan Toleransi Dalam Islam Perspektif Yusuf                   

Al-Qaradhawi, dalam Humaniora, vol.4 no.2 edisi Oktober, (Jakarta, BINUS University,2013), 

hlm.1221 
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3. Bagaimana relevansi antara nilai-nilai toleransi dalam surah al-Hujurat ayat 13 

dan surah al Kafirun ayat 1-6 dengan Bhinneka Tunggal Ika? 

 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam surah al-

Hujurat ayat 13 dan surah al Kafirun ayat 1-6. 

2. Untuk menganalisis nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika. 

3. Untuk menganalisis relevansi antara nilai-nilai toleransi dalam surah al-Hujurat 

ayat 13 dan surah al Kafirun ayat 1-6 dengan Bhinneka Tunggal Ika. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, penelitian ini sebagai tambahan khazanah ilmu bagi penulis dan 

pembaca tentang pemahaman terhadap nilai-nilai toleransi dalam al-Qur’an dan 

relevansinya dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika ditinjau dari surah al-
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Hujurat ayat 13 dan surah al Kafirun ayat 1-6 berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an 

dan pendapat para ulama tafsir. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan rujukan penelitian lebih 

lanjut di UIN Raden Fatah Palembang terkait pembahasan mengenai dimensi-

dimensi toleransi Islam dimasa mendatang, terutama dalam kaitannya dengan 

nilai-nilai toleransi dalam Islam dan relevansinya terhadap Bhinneka Tunggal 

Ika. 

E.  Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan. Tinjauan pustakan 

digunakan untuk memastikan kedudukan dan arti penting penelitian yang 

direncanakan dalam konteks keseluruhan penelitian yang luas.24 Untuk itu, yang 

menjadi tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu : 

 Muhammad Khusnul Muda, (2016) dalam tesisnya yang berjudul “Nilai 

Toleransi Beragama Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 11-13 Dan Relevansinya 

Terhadap Tujuan Pendidikan Islam (Kajian Analisis Interpretatif Kitab Tafsir Al-

Munir Karya Wahbah Zuhaili)”, memaparkan tentang pandangan Wahbah Zuhaili 

dalam kitab tafsirnya al-Munir terhadap nilai-nilai toleransi.   

 Hasil penelitan tersebut menyatakan bahwa nilai-nilai toleransi beragama 

dalam surah al-Hujurat ayat 11-13 kajian tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili 

meliputi empat aspek, yaitu nilai kemanusian, pluralitas, keharmonisan hidup, dan 

                                                           

 
24

 Tim Revisi Pasca Sarjana, Pedoman Penulisan Tesis, (Palembang, UIN Raden Fatah, 

2016), hlm.5 
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kesetaraan. Adapun relevansinya terhadap tujuan pendidikan Islam adalah jika 

tujuan pendidikan agama tersebut dihubungkan dengan konsep nilai toleransi dan 

pluralitas, maka tampak bahwa dalam pendidikan agama tersebut mengandung 

hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan toleransi dan multi kultural, 

sebagaimana terlihat pada tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun yaitu 

mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan mengendalikan diri, 

mampu menjaga perdamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat 

beragama, berakhlak mulia, keperibadian mulia, serta memiliki komitmen 

mengamalkan pengetahuan dan keterampilannya bagi kepentingan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Persamaan dalam pembahasan ini ialah terletak 

pada pembahasan mengenai nilai-nilai toleransi pada surah al-Hujurat, namun 

yang membedakannya ialah terletak pada relevansinya terhadap Bhinneka 

Tunggal Ika dan tidak terfokus pada kajian satu surah al Hujurat dalam kitab tafsir 

al Munir.25 

   Santoso, (2011) dalam tesisnya “Prinsip-prinsip Toleransi Beragama 

Dalam Islam (Tinjauan Sejarah Perjuangan Sunan Kalijaga dalam Islamisasi 

Pulau Jawa).26 Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Sunan Kalijaga tidak 

melakukan dakwah secara frontal, melainkan dengan toleran terhadap budaya-

budaya lokal. Hal ini dikarenakan masih kuatnya pengaruh Hindu-Budha pada 

saat itu. Menurutnya, masyarakat akan menjauh kalau diserang pendiriannya. 

Dengan pola mengikuti sambil mempengaruhi, Sunan Kalijaga mampu mendekati 

                                                           

 
25

Muhammad Khusnul Muda, Nilai Toleransi Beragama Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 

11-13 Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam (Kajian Analisis Interpretatif Kitab 

Tafsir  al-Munir Karya Wahbah Zuhaili,Tesis, Yogyakarta, PPS UIN Sunan Kalijaga,2016 

 
26

Santoso, Prinsip-prinsip Toleransi Beragama Dalam Islam, Tesis, Palembang, PPS 

UIN Raden Fatah, 2011 
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masyarakat secara bertahap. Prinsipnya, kalau ajaran Islam sudah dipahami, maka 

dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Persamaan dalam penelitian ini 

yaitu terletak pada pembahasan mengenai prinsip-prinsip toleransi dalam Islam, 

namun perbedaannya bahwa penelitian ini bertumpu pada prinsip toleransi secara 

sosial bukan pada prinsip toleransi beragama serta penelitian ini tidak membahas 

peran sunan Kalijaga dalam menerapkan nilai toleransi dengan budaya-budaya 

lokal. 

   Nur Kholis, (2004) dalam tesisnya yang berjudul “Pemikiran 

Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Antar Umat Beragama Dan Implikasinya 

Dalam Pendidikan Agama Islam”.27  Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa pemikiran Abdurahman Wahid mengarah pada konsep toleransi dalam 

kehidupan manusia. Sikap toleransi menurut Abdurrahman Wahid yaitu saling 

memahami antar satu sama lain. Implementasi dari pemikiran Abdurrahman 

wahid tentang toleransi dalam pendidikan agama Islam yaitu : Pertama, 

pendidikan Islam haruslah beragama. Kedua, kurikulum harus mampu 

menciptakan proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan nalar kritis,kreatif 

dan objektif peserta didik. Ketiga, pendidikan Islam haruslah bersandar pada nilai-

nilai tradisi yang melekat pada masyarakat, akan tetapi tdiak mengesampingkan 

perkembangan ilmu modern. Persamaan pada penelitian ini ialah terletak pada 

pembahasan mengenai toleransi menurut Islam. Adapun perbedaannya ialah 

penelitian ini tidak mengemukakan pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai 

                                                           

 27
Nur Kholis, Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Antar Umar Beragama 

Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Agama Islam, Tesis,Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga,2014 
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toleransi dalam pendidikan agama Islam. Dimana, penelitian ini tidak 

memfokuskan pada pemikiran satu tokoh tertentu. 

   Nuraini,(2011) dalam tesisnya“Pemikiran Pluralisme Beragama 

Abdurrahman Wahid”, 28  peneliti mengemukakan tentang reposisi Abdurrahman 

Wahid dalam peta Pluralisme beragama di Indonesia. Hasil penelitian tersebut, 

menyatakan bahwa munculnya pemikiran pluralisme agama Abdurrahman Wahid 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : Pertama, faktor teologi, Abdurrahman Wahid 

yang merupakan sosok intelektual tradisional yang juga modern pada zamannya, 

beliau mencoba memberi paradigma baru dalam berfikir dengan pondasi Al-

Qur’an Hadits, hal ini terlihat dari caranya menafsirkan ayat Al-Qur’an yang 

berhubungan dengan pluralisme. Kedua, kondisi sosial masyarakat Indonesia  

yang beragam. Ketiga, faktor politik Indonesia pada awal tahun 1970an yang 

masih menguatnya sentimen keagamaan, terutama selepas trauma politik akibat 

G30S/PKI.  

   Adapun konsep pluralisme beragama yang dinyatakan oleh Abdurrahman 

Wahid yaitu berdasarkan pada hubungan antar umat beragama yang di dalamnya 

mengandung dialog antar umat beragama serta konsep toleransi untuk 

mewujudkan keharmonisan antar umat beragama. Persamaan dalam penelitian ini, 

ialah terletak pada pembahasan mengenai konsep toleransi dan pluralisme yang 

ada di Indonesia. Adapun perbedaannya, bahwa penelitian ini tidak membahas 

mengenai pemikiran Abdurrahman Wahid dan tidak terfokus pada toleransi dan 

pluralisme beragama saja.  
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   Otoman, (2011) dalam tesisnya “Akar Pemikiran Pluralisme Agama 

Syekh Siti Jenar”, menjelaskan tentang pluralisme agama pada tataran esoterik 

atau dalam agama Islam dikenal dengan wahdatul adyan, berdasarkan pada 

pemikiran syekh Siti Jenar melalui latar belakang genelogi intelektualnya.29 Hasil 

penelitian tersebut, menyatakan bahwa diantara nilai-nilai pemikiran pluralisme 

Syekh Siti Jenar ialah pandangannya yang menyatakan bahwa antara Islam dan 

ajaran agama-agama lain, semisal Hindu-Budha pada hakekatnya sama, pada level 

esoteriknya. Perbedaan itu terjadi hanya sebatas nama, bahasa, dan tatanannya 

saja. Pemikiran pluralisme beliau mengarah pada titik temu berbagai agama pada 

level esoteriknya, yang apabila dikaitkan dengan klasifikasi pluralisme agama 

terkategori ke dalam corak pluralisme agama, hikmah abadi.   

   Persamaan dengan penelitian ini ialah terletak pada pembahasan 

mengenai Pluralisme. Namun berbeda dengan penelitian tersebut, dimana 

penelitian ini tidak tertuju pada konsep Pluralisme beragama yang di bawa oleh 

Syekh Siti Jenar, melainkan penelitian ini terfokus pada pembahasan mengenai 

nilai toleransi dalam surah al-Hujurat ayat 13 dan surah al Kafirun ayat 1-6, 

dimana dalam ayat tersebut mengambarkan adanya bentuk pluralisme dan 

toleransi. Penelitian ini juga mengemukakan relevansi antara nilai-nilai tolerensi 

dalam surah al-Hujurat ayat 13 dan surah al Kafirun ayat 1-6 dengan Bhinneka 

Tunggal Ika.  
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   Selanjutnya, Jurnal yang berjudul “Bhinneka Tunggal Ika : 

Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan” yang ditulis oleh Parsudi 

Suparlan, memaparkan tentang pokok-pokok pemikiran mengenai 

keanekaragaman kebudayaan yang menjadi isi utama dari lambang negara dan 

bangsa (Bhinneka Tunggal Ika). Dimana, demokrasi seharusnya tidak hanya 

dijadikan ideologi saja, atau hanya berlaku pada tingkat makro (pemisahan 

kewenangan eksklutif, legislatif, dan yudikatif), tetapi juga harus dapat berlaku 

dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini, demokrasi merupakan bentuk kesetaraan 

derajat dan kewenangan yang berada dalam hubungan saling berkompetisi dan 

keseimbangan antara individu, komuniti (hak budaya komuniti), dan negara 

(pemerintah). Adapun pernyataan mengenai kebudayaan bangsa tersebut, 

dinyatakan bahwa kebudayaan bangsa adalah  kebudayaan yang dimiliki bersama 

oleh bangsa Indonesia karena terdiri dari puncak-puncak semua kebudayaan yang 

ada di Indonesia. Penekanan lambang Bhinneka Tungal Ika dengan mengacu pada 

pembukaan UUD 1945 menunjukkan keanekaragaman kebudayaan, dalam artian 

bukan hanya terletak pada keanekaragaman sukubangsa.30 

Jurnal yang berjudul “Demokrasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika 

Solusi Heterogenitas” ditulis oleh Idjang Tjarsono, memaparkan tentang prinsip-

prinsip, implementasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Beliau 

menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan (wilayahnya) yang 

heterogen (bangsanya), maka Pancasila merupakan sarana perekat dan Bhinneka 

Tunggal Ika sebagai komitmen dalam rangka pelaksanaannya. Implementasi 
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Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang berupa hukum positif tidak akan 

bermanfaat tanpa dikuti oleh penegakan hukum. Dimana, suatu norma, nilai, 

aturan, hukum baru berguna jika ada penegakan hukum, dan hal ini akan tercipta 

jika penegak hukum berwibawa.  Heterogenitas adalah de facto dan demokrasi 

Pancasila adalah solusi dan ruang dalam mengembangkan heterogenitas serta 

BhinnekaTunggal Ika adalah jiwa yang mendorong perkembangan demokrasi 

Pancasila.31     

   Dari beberapa penelitian tersebut, tidak terdapat bahasan spesifik terkait 

nilai-nilai toleransi dalam al-Qur’an dan relevansinya dengan konsep Bhinneka 

Tunggal Ika studi analisis surah al-Hujurat ayat 13 dan surah al Kafirun ayat 1-6. 

 

F. Kerangka Teori  

 Untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dalam bingkai 

kebhinnekaan, maka diperlukannya sikap toleransi antar masyarakat. Terkait hal 

ini, Syeikh Salim bin ‘Ied al-Hilali menyatakan karakteristik toleransi sebagai 

berikut : 

1. Kerelaan hati dan kedermawanan 

2. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan 

3. Kelemah lembutan karena kemudahan 

4. Muka yang ceria karena kegembiraan 

5. Rendah diri di hadapan kaum Muslimin bukan karena kehinaan 

6. Mudah dalam berhubungan sosial tanpa penipuan dan kelalaian 

7. Menggampangkan dalam berdakwa ke jalan Allah tanpa basa-basi 

8. Terikat dan tunduk kepada agama Allah tanpa rasa keberatan 
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Lebih lanjut, Salim bin ‘Ied al-Hilali menjelaskan bahwa karakteristik 

tersebut merupakan inti Islam, iman yang paling utama, serta puncak tertinggi 

budi pekerti (akhlaq). 32 

 Sedangkan dalam hal perbedaan keyakinan, Yusuf al-Qaradhawi 

menyatakan empat prinsip toleransi agama yaitu :  

1. Setiap muslim meyakini bahwa sesungguhnya perbedaan manusia dalam 

beragama terjadi dalam kehendak Allah swt 

2. Setiap muslim harus memahami bahwa hisab atau penghitungan seluruh 

manusia atas kekafirannya bukanlah di dunia tetapi di akhirat kelak 

3. Setiap muslim diperintahkan agar berlaku adil kepada seluruh manusia dan 

tidak boleh kebencian kepada suatu kaum menyebabkan tidak berlaku adil 

4. Manusia dimuliakan karena wujud manusia itu sendiri sebagi anak keturunan 

Adam, baik muslim maupun non muslim.33 

 

 Umar Hasyim menyatakan bahwa di antara tanda-tanda adanya sikap dan 

suasana toleransi di antara manusia atau di antara pemeluk agama yang berbeda 

ialah sebagi berikut34 : 

1. Mengakui hak setiap orang 

Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang dalam menentukan 

sikap, perilaku dan nasibnya masing-masing selama hal tersebut tidak melanggar 

hak orang lain. 

2. Menghormati keyakinan orang lain 

Landasan keyakinan adalah berdasarkan kepercayaan, sehingga tidak 

dibenarkan apabila seseoranga atau gelongan yang berkeras memaksakan 

kehendaknya sendiri terhadap yang lainnya. 

3. Agree in Disagreement 

Yaitu setuju di dalam perbedaan. Dimana, perbedaan tidak harus ada 

permusuhan, kerena perbedaan selalu ada di dunia ini, dan perbedaan tidak harus 

menimbulkan pertentangan. 

4. Saling mengerti 

5. Kesadaran dan kejujuran 

6. Jiwa falsafah pancasila 

                                                           

 
32

Aslati, Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam (Suatu Tinjauan 

Historis), dalam Toleransi : Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama, UIN Suska Riau, Vol.4 

No.1, Januari-Juni 2012, hlm.55 

 33
Sukron Ma’mun, Pluralisme Agama dan Toleransi Dalam Islam...,  hlm.1221 
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 Berkaitan dengan hal tersebut, Tillman menyatakan bahwa toleransi 

adalah saling menghargai, melalui pengertian dengan tujuan kedamaian. Dimana, 

toleransi tersebut merupakan faktor esensi perdamaian. Dalam hal ini, Tillman 

mengemukakan beberapa butir-butir refleksi terkait toleransi yaitu : 

1. Kedamaian adalah tujuan, toleransi adalah metodenya. 

2. Toleransi merupakan sikap terbuka dan menerima indahnya perbedaan. 

3. Toleransi menghargai individu dan perbedaannya, menghilangkan topeng-

topeng pemecah belah serta mengatasi ketegangan akibat keacuhan. 

4. Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain yang saling pengertian. 

5. Benih dari toleransi ialah ketakutan dan ketidakpedulian. 

6. Benih dari toleransi ialah cinta, yang diairi oleh kasih sayang dan perhatian. 

7. Jika tidak cinta maka tidak ada toleransi 

8. Menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi-situasi ialah orang 

yang toleransi.  

9. Toleransi adalah mampu menghadapi situasi sulit. 

10. Untuk menghilangkan ketidaknyaman hidup ialah dengan 

melepaskan,menjadi antai, membuat orang lain merasa santai dan terus 

melangkah maju. 

11. Melalui pengetian dan keterbukaan pikiran orang yang toleran 

memperlakukan orang lain secara berbeda, dan menunjukkan toleransinya.35 

 

 Ada dua jenis interpretasi mengenai toleransi. Pendapat pertama 

mengatakan bahwa toleransi hanya menghendaki agar orang lain dibiarkan 

melakukan sesuatu atau mereka tidak diganggu (pengertian toleran yang negatif). 

Pendapat kedua mengatakan bahwa toleransi memerlukan lebih dari itu, yaitu 

dibutuhkannya bantuan, pertolongan dan pembinaan (pengertian toleran yang 

positif). Dimana, toleransi tidak hanya berkaitan dengan legislasi, letapi juga 

sikap sosial. Belakangan ini, bentuk diskriminasi dan perilaku tidak toleran 

terhadap legislasi lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan sikap tidak toleran di 
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antara indivudu atau kelompok, baik itu sebagi akibat dari motivasi ras, ideologi, 

politik ataupun agama.36 

 Thomas Lickona dikutip oleh Michele Borba menguraikan bahwa 

toleransi sebagai kebijakan etis memiliki dua aspek, yaitu : 

1) Rasa hormat, terhadap martabat manusia dan hak asasi setiap orang, termasuk 

kebebasan hati nurani dalam menentukan pilihan selama tidak mengganggu 

hak orang lain. Meski hati nurani tidak dapat menerima pilihan orang lain atau 

bahkan berusaha meyakinkan mereka bahwa itu salah, toleransi akan mencegah 

dari tindakan pemaksaan pendapat terhadap orang lain atau secara tidak adil 

membatasi kebebasan orang lain. Toleransi menjadikan seseorang menjadi 

sepakat untuk tidak sependapat, bahkan dalam persoalan yang paling 

kontroversial sekalipun, hal tersebut membuat mampu menghadapi perbedan 

sebesar apapun meski perdebatan tidak dapat dihentikan. 

2) Menghargai keragaman manusia, berbagai nilai positif, serta bermacam peran 

manusia yang mempunyai latar belakang, suku, agama, negara, dan budaya 

yang berbeda.37 

 

 Dalam bidang hukum negara Indonesia, sikap toleransi juga di perkuat 

dengan adanya UUD tentang Hak Asasi Manusia bab XA pasal 28 J, yang berisi 

tentang :  

1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 

moral, nilai-nilai agama,keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis. 
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G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan 

(library reasearch), yaitu tela’ah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-

bahan pustaka yang relevan.38 Dalam hal ini penulis akan menganalisa dan 

menela’ah ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara mengenai toleransi terfokuskan 

pada surah al-Hujurat ayat 13 dan surah al-Kafirun ayat 1-6 serta memuat 

pendapat para Ulama berkenaan dengan hal tersebut, yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini. 

2. Sumber Data 

 Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu 

sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer (data pokok) 

berupa Ayat-ayat al-Qur’an khususnya surah al-Hujurat ayat 13 dan surah al-

Kafirun ayat 1-6. 

 Sedangkan data skunder (data penunjang) berupa kitab-kitab tafsir, seperti 

Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shibab, Tafsir al-Azhar karya Hamka, 

Terjemah Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mushthafa Al-Maraghi. Al-Qur’an dan 

Tafsirnya terbitan Departemen RI. Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbabun 

Nuzul karya Bahrun Abu Bakar,dkk. Tafsir Al-Qur’an Majid An-Nur karya 

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, Tafsir Ibnu Katsir karya Abdullah bin 
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Muhammad bin Adburrahman bin Ishaq Al Asy Syeikh yang diterjemahkan oleh 

Abdul Ghaffar. 

 Selanjutnya, buku yang berjudul Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika (The 

History of Bhinneka Tunggal Ika karya Woro Aryandini, buku yang berjudul 

Pancasila Identitas dan Modernitas karya Eka Dharmaputera, buku yang berjudul 

Hakikat dan Muatan Pancasila karya Hardono Hadi, buku yang berjudul Negara 

Kebangsaan Pancasila : Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya 

karya Kaelan, buku yang berjudul Pembahasan Undang-undang Dasar Republik 

Indonesia karya M.Yamin, buku yang berjudul Beberapa Hal Mengenai Falsafah 

Pancasila karya Natonagoro. Buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara yang ditulis oleh Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR 

Periode 2009-2014.  

 Buku karya Muhammad Imarah yang berjudul Islam dan Pluralitas 

:Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan, buku karya Budhy 

Munawar Rachman yang berjudul Islam Pluralis : wacana kesetaraan kaum 

beriman. Buku Yunan Nasution yang berjudul Toleransi, buku yang berjudul Cita 

dan Fakta Toleransi Islam : Puritanisme versus Pluralisme  karya Khaled Abou 

El Fadl yang diterjemahkan oleh Heru Prasetia buku karya Khurshid Ahmad yang 

berjudul Islam Lawan Fataisme dan Intoleransi.  

 Selanjutnya, jurnal yang berjudul Kajian Analitik terhadap Semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika karya I Nyoman Pursika. Jurnal yang berjudul Bhinneka 

Tunggal Ika dalam Perspektif Filsafat Analitik karya Rizal Mustamsyir. Jurnal 

yang berjudul “Demokrasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas” 
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ditulis oleh Idjang Tjarsono. Jurnal yang berjudul “Bhinneka Tunggal Ika : 

Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan” yang ditulis oleh Parsudi 

Suparlan. Jurnal yang berjudul Pluralisme Agama dan Toleransi dalam Islam 

Perspektif Yusuf al-Qaradhawi karya Sukron Ma’mun, Serta buku-buku dan hasil 

penelitian lainnya yang terkait dengan pembahasan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagai sebuah penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini terfokuskan pada penelusuran dan tela’ah referensi atau sumber data 

tertulis,39 baik itu dari sumber data primer maupun sekunder yang berkaitan 

dengan pembahasan tesis ini. Setelah data diperoleh, selanjutnya penulis 

melakukan pengelolahan data yang meliputi pengorganisasian dan peninjauan 

kembali (verifikasi) kemudian diakhiri dengan analisis data secara 

komprehensif.40 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan 

metode tahlili yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an dengan cara meneliti semua 

aspeknya, dimulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, dan maksud setiap 

yang berkaitan antar pemisah (munasabat) sampai sisi-sisi keterkaitan antar 

pemisah itu (wajh al-munasabat) dengan bantuan asbabun nuzul, riwayat-riwayat 

yang berasal dari Nabi, sahabat dan tabi’in, ditafsirkan dengan cara mengikut 
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 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif-Analisis Data,(Jakarta, Rajawali Press, 
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urutan mushaf, ayat per ayat dan surat per surat.41 Adapun langkah-langkahnya 

ialah sebagai berikut: 

a. Bermula dari akar kata yang menjadi kajian sentral peneliti 

b. Memberikan keterangan tentang status ayat atau surat yang sedang ditafsirkan 

dari segi makkiyah dan madaniyah 

c. Menjelaskan asbabun nuzul ayat ini dengan menggunakan keterangan yang 

diberikan olehhadist (bil riwayah) 

d. Menjelaskan munasabah, atau hubungan ayat yang ditafsirkan dengan ayat 

sebelum atau sesudahnya 

e. Menjelaskan makna al-Mufradat yang terkandung pada setiap potongan ayat 

dengan menggunakan keterangan yang ada pada ayat lain, atau dengan 

menggunakan hadist Rasulullah Saw atau dengan menggunakan penalaran 

rasional atau berbagai disiplin ilmu sebagai sebuah pendekatan, seperti dari 

segi I’rab dan Balaghah nya, Fasahah, bayan, dan I’jaznya. 

f. Menguraikan kandungan ayat secara umum dan maksudnya 

g. Merumuskan dan menggali hukum-hukum yang terkandung didalam ayat-ayat 

tersebut 

h. Menarik kesimpulan dari ayat tersebut yang berkenaan dengan hukum 

mengenai suatu masalah, atau lainnya sesuai dengan kandungan ayat tersebut.42 

 

 

H. Sistematika Penulisan 

   Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dari sub-sub 

yang dibuat secara sistematis yaitu sebagai berikut : 

   Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

   Bab II, Toleransi Dalam Al-Qur’an, bab ini akan dibahas tentang 

pengertian toleransi, dalil-dalil toleransi dalam al-Qur’an, serta batasan toleransi 

dalam al-Qur’an. 
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   Bab III, Konsep Bhinneka Tunggal Ika, bab ini berisi pembahasan 

mengenai makna bhinneka tunggal ika, dasar hukum lambang negara bhinneka 

tunggal ika, prinsip-prinsip bhinneka tunggal ika, dan nilai-nilai yang terkandung 

dalam bhinneka tunggal ika.   

 Bab IV, Nilai-nilai Toleransi Dalam Al-Qur’an dan Relevansinya 

Terhadap Bhinneka Tunggal Ika , bab ini akan memaparkan tentang inventarisasi 

surah al-Hujurat ayat 13 dan surah al Kafirun ayat 1-6, nilai-nilai toleransi dalam 

surah al-Hujurat ayat 13,  nilai toleransi beragama dalam surah al Kafirun ayat 1-

6, nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, serta 

relevansi antara nilai-nilai toleransi dalam surah al-Hujurat ayat 13 dan surah       

al Kafirun ayat 1-6 dengan Bhinneka Tunggal Ika. 

    Bab V, Penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TOLERANSI DALAM AL-QUR’AN 

A. Pengertian Toleransi 

 

Kata toleransi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

sifat atau sikap menenggang  (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian 

(pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan) yang berbeda atau 

bertentangan dengan pendirian yang dimiliki.1 Dalam bahasa latin, toleransi 

berasal dari kata “tolerantia” yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, 

keringanan dan kesabaran. Dalam pengertian ini, dapat dipahami bahwa toleransi 

merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain untuk 

menyampaikan pendapatnya sekalipun pendapatnya itu salah dan berbeda. Istilah 

tersebut juga dikenal di dataran Eropa, terutama pada revolusi Perancis yang 

berkaitan dengan slogan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang menjadi 

inti revolusi Perancis.2 Sedangkan dalam bahasa Inggris, toleransi berasal dari 

kata “tolerance” yang berarti sikap sabar atau membiarkan orang lain berbeda.3 

 Tillman menyatakan bahwa toleransi adalah saling menghargai, melalui 

pengertian dengan tujuan kedamaian. Dimana, toleransi tersebut merupakan faktor 

esensi perdamaian. Dalam hal ini, Tillman mengemukakan beberapa butir-butir 

refleksi terkait toleransi yaitu : 

12. Kedamaian adalah tujuan, toleransi adalah metodenya. 

13. Toleransi merupakan sikap terbuka dan menerima indahnya perbedaan. 

                                                           

 
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 

Balai Pustaka,1996), cet. Ke-2, hlm.1065 

 
2
Zuhairi Miswari, Al-Qur’an Kitab Toleransi, (Jakarta, Pustaka Oasis,2007), hlm.161 

 
3
M.Abdul Halim, Memahami Al-Qur’an Gaya dan Tema, cet.1, (Bandung, Marja,2002), 

hlm.104 



29 
 

 
 

14. Toleransi menghargai individu dan perbedaannya, menghilangkan topeng-

topeng pemecah belah serta mengatasi ketegangan akibat keacuhan. 

15. Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain yang saling pengertian. 

16. Benih dari toleransi ialah ketakutan dan ketidakpedulian. 

17. Benih dari toleransi ialah cinta, yang diairi oleh kasih sayang dan perhatian. 

18. Jika tidak cinta maka tidak ada toleransi 

19. Menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi-situasi ialah orang 

yang toleransi. . 

20. Toleransi adalah mampu menghadapi situasi sulit. 

21. Untuk menghilangkan ketidaknyaman hidup ialah dengan 

melepaskan,menjadi antai, membuat orang lain merasa santai dan terus 

melangkah maju. 

22. Melalui pengetian dan keterbukaan pikiran orang yang toleran 

memperlakukan orang lain secara berbeda, dan menunjukkan toleransinya.4 

 

 Selanjutnya, Thomas Lickona dikutip oleh Michele Borba menguraikan 

bahwa toleransi sebagai kebijakan etis memiliki dua aspek, yaitu : 

3) Rasa hormat, terhadap martabat manusia dan hak asasi setiap orang, termasuk 

kebebasan hati nurani dalam menentukan pilihan selama tidak mengganggu 

hak orang lain. Meski hati nurani tidak dapat menerima pilihan orang lain atau 

bahkan berusaha meyakinkan mereka bahwa itu salah, toleransi akan mencegah 

dari tindakan pemaksaan pendapat terhadap orang lain atau secara tidak adil 

membatasi kebebasan orang lain. Toleransi menjadikan seseorang menjadi 

sepakat untuk tidak sependapat, bahkan dalam persoalan yang paling 

kontroversial sekalipun, hal tersebut membuat mampu menghadapi perbedan 

sebesar apapun meski perdebatan tidak dapat dihentikan. 

4) Menghargai keragaman manusia, berbagai nilai positif, serta bermacam peran 

manusia yang mempunyai latar belakang, suku, agama, negara, dan budaya 

yang berbeda.5 

 

Adapun dalam bahasa Arab, Yohanan Friedmann Guru besar Studi Islam 

di Universitas Hebrew, Jerussalem, mengemukakan perihal kerumitan dalam 

mendapatkan ungkapan tentang toleransi di dalam al-Qur’an. 6  

                                                           

 
4
Diane Tillman, Living Value Activities for Children Age 8-14, terj. Adi Respati,dkk, 

(Jakarta, Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2004), hlm.94 

 
5
Michele Borba, Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebaikan Utama Agar Anak 

Bermoral Tinggi,terj.Lina Jusuf,(Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm.225 

 6
Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran, (Bandung, Mizan,2000), 

hlm.275  
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Istilah toleransi pada dasarnya tidak terdapat dalam al-Qur’an, akan 

tetapi kata toleransi tersebut termasuk istilah modern yang lahir dari Barat sebagai 

bentuk respon dari sejarah yang meliputi kondisi politis, sosial, dan budaya yang 

khas dengan berbagai penyelewengan dan penindasan. Oleh sebab itu, sulit untuk 

mendapatkan padanan kata yang tepat dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti 

toleransi dalam bahasa Inggris. Toleransi, dalam bahasa Arab di sepadankan 

dengan istilah tasamuh.7 Penggunaan kata tasamuh untuk makna toleransi, tidak 

ditemukan secara eksplisit. Namun, apabila yang dimaksud dengan toleransi ialah 

sikap saling menghargai, menerima dan menghormati keragaman budaya dan 

perbedaan yang ada, maka al-Qur’an merupakan kitab suci yang secara nyata 

memberikan perhatian terkait toleransi tersebut.8 

Toleransi yang diidentikkan dengan kata tasamuh berasal dari kata 

samuha-yasmuhu-samhan, wasimaahan, wasamaahatan memiliki arti murah hati 

dan suka berderma.9 Penggunaan kata tersebut, seperti yang terdapat dalam hadits 

Nabi saw, berikut ini  

وقول النبي صلى هللا عليه وسلم: )أحب الدين إلى هللا الحنيفية  باب: الدين يسر. -

 السمحة(.

حدثنا عبد السالم بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي، عن معن بن محمد الغفاري،  - 38

)إن  عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:

                                                           

 7
Abu Bakar, Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama, dalam Toleransi: Media 

Komunikasi Umat beragama, (Vol.7 No.2, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2015), hlm.124  

 
8
Zuhari Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi, (Jakarta, Fitrah,2007), hlm.451-452 

 
9
A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Yogyakarta,Krapyak,1994), hlm,702 
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إال غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة  الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد

  10.والروحة وشيء من الدلجة

Artinya : Bab agama itu mudah : Rasulullah saw bersabda “ agama yang paling 

disukai oleh Allah adalah agama yang lurus dan mudah’. Telah 

menceritakan kepada kami Abdul Salam bin Muthohar, ia berkata, telah 

menceritakan kepada kami Umar Ibn Ali dari Ma’an bin Muhammad al-

Ghaffar, dari Sa’id bin Abi Sa’id al-Muqbiriy, dari Abu Hurairah ra. 

Bahwa Rasulullah saw bersabda “ sesunguhnya agama itu ringan, maka 

orang yang menyusahkan dirinya dalam agama ia tidak dapat 

melaksanakannya dengan sempurna. Oleh karena itu kerjakan 

sebagaimana mestinya atau mendekati semestinya, dan bergembiralah 

(karena memperoleh pahala) serta beribadahlah (mohon pertolongan 

Allah) pada waktu pagi, petang dan sebagian malam”. (HR. Bukhari, 

Kitab Iman, Bab Agama itu Mudah, no.38) 

 

Dalam hal ini, Ibn Hajar al-Asqalani mengartikan kata as-samhah dengan 

kata as-sahlah (mudah).11 Islam merupakan agama yang memberi kemudahan, 

salah satunya dalam hal mu’amalah dan penyampaian amanah. Hal ini terdapat 

dalam hadits Rasulullah berikut ini : 

ُد ْبُن اْلُمْنكَ  ٍف قَاَل َحدَّثَنِي ُمَحمَّ ُد ْبُن ُمَطِرّ ثَنَا َعِليُّ ْبُن َعيَّاٍش َحدَّثَنَا أَبُو َغسَّاَن ُمَحمَّ ِدِر َعْن َحدَّ

ُ َعنْ  ِ َرِضَي َّللاَّ ُ َرُجالا َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل َرِحَم َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ُهَما أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ا إِذَا بَاَع َوإِذَا اْشتََرى َوإِذَا اْقتََضى.   َسْمحا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan 

kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif berkata, telah 

menceritakan kepada saya Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin 

'Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah merahmati orang 

                                                           

 10
Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih Bukhari, (Indonesia, Maktabah 

Dakholani,t.th), hlm. 25-26 
 11 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, Fath al-Bary : Jilid. I...,hlm. 94 
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yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli,  dan ketika 

memutuskan perkara".12 

Terkait hadits tersebut, Ibn Hajar al-‘Asqalani menyatakan bahwa hadis 

ini berupa anjuran toleransi dalam hal interaksi sosial dan menggunakan akhlak 

mulia serta budi yang luhur dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri. 

Selain itu hadits ini juga menganjurkan  manusia untuk memberi kemudahan 

dalam memutuskan perkara serta menerima maaf dari pihak yang berangkutan.13  

Kata tasamuh memiliki dua macam konotasi yaitu : Jud wa karam 

(kemurahan hati) dan tasahul (kemudahan). Dalam hal ini, kata tasamuh yang 

disepadankan dengan kata toleransi menunjukkan adanya kemurahan hati dan 

kemudahan dari kedua belah pihak atas dasar saling mengertian. Istilah ini selalu 

digunakan dalam bentuk hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. 

Tasamuh ialah membangun sikap saling menghargai, saling menghormati, saling 

memberi, saling membantu, dan saling memberi kemudahan antara satu dengan 

lainnya. Lebih lanjut, tasamuh merupakan sikap (akhlak) terpuji dalam pergaulan, 

yang didasari rasa saling memahami dan saling menghargai antara sesama 

manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam dan kesepakatan 

bersama. Sehingga, apabila dalam kamus-kamus Inggris kata tolerance diartikan 

dengan ”to endure without protes” (menahan perasaan tanpa protes) atau 

menahan perasaan sepihak terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka. 

                                                           
 12Al-Bukhary, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah 

bin Bardazibah al-Bukhariy al-Ju'fiy, Shahih al-Bukhari, Bab Buyu': 16, Juz 1, (Semarang: 

Maktabah wa Matba'ah, Usaha Keluarga, 1981 M/1401 H), hlm. 133. 
 

13 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, Fath al-Bary : Jilid. IV...,hlm. 207 
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Maka dalam bahasa Arab, kata tasamuh mengandung makna sikap pemurah dan 

penderma dari kedua belah pihak atas dasar saling interaksi.14 

 

Dedi Supriyadi menyatakan bahwa toleransi (tasamuh) merupakan suatu 

prinsip yang menjamin kemerdekaan, kebebasan agama dan kepercayaan, 

menjamin kekebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

Prinsip ini menekankan umat Islam untuk hidup rukun dan damai tanpa 

memandang ras, warna kulit, berbeda paham atau aliran, maupun berbeda negara. 

Prinsip ini dengan tegas menyatakan bahwa toleransi hanya dapat diterima apabila 

tidak merugikan agama Islam.15 

Menurut Umar Hasyim, toleransi ialah pemberian kebebasan kepada 

sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan 

keyakinannya, mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, 

selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar serta 

tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan 

perdamaian dalam masyarakat.16 

Dalam hal toleransi beragama, Alwi Shihab menyatakan bahwa toleransi 

merupakan upaya untuk menahan diri sehingga konflik dapat ditekan. Lebih 

lanjut, beliau menyatakan bahwa sejak semula, Islam menganjurkan dialog 

dengan agama lain. Untuk itu, diperlukan sikap keterbukaan, menerima pendapat, 

                                                           

 14
Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama, (Jakarta,Perspektif,2005), hlm.212  

 15
Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia), 

(Bandung, CV Pustaka Setia, 2007), hlm.163   

 
16

Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar 

Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umar Beragama,(Surabaya, Bina Ilmu,1979), hlm.22  
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menghormati kemajemukan agama, loyalitas dan komitmen terhadap agama 

masing-masing.17 

Harun Nasution mengemukakan bahwa toleransi meliputi lima hal yaitu: 

Pertama, mencoba melihat kebenaran yang ada di luar agama lain. Namun, 

penulis melihat hal ini justru akan membawa paham relativisme kebenaran dan 

pluralisme agama. Sebab, kepercayaan bahwa kebenaran tidak hanya ada satu 

agama, sama hal nya dengan menyatakan bahwa kebenaran Tuhan tidak absolut. 

Kedua, memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama. Ketiga, 

mononjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama-agama. Keempat, 

menumpuk rasa persaudaraan se-Tuhan. Kelima, menjauhi praktik saling 

menyerang antar agama.18 

Senada dengan pernyataan tersebut, Zuhairi Misrawi berpendapat bahwa 

toleransi merupakan upaya dalam memahami agama-agama lain karena tidak bisa 

dipungkiri bahwa agama-agama tersebut juga mempunyai ajaran yang sama 

tentang toleransi, cinta kasih, dan kedamaian. Toleransi adalah mutlak dilakukan 

oleh siapa saja yang mengaku beriman,berakal dan mempunyai hati nurani.19 

Dalam hal ini, Zuhairi Misrawi memetakan toleransi dalam dua bentuk 

yaitu: toleransi pasif dan toleransi aktif. Toleransi pasif, yang menonjol ialah 

sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Hal ini karena 

manusia memiliki ciri masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain, 

sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersikap toleran terhadap sesama. Adapun 

                                                           

 
17

Alwi Shihab, Islam Insklusif :Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama,(Bandung, 

Mizan, 1999), hlm.67 

 18Mohammad Ismail, Kritik Atas Pendidikan Toleransi Perspektif Multikulturalisme, 

dalam      at-Ta’dib,(Vol.2  No.2 ISID Gontor, 2012), hlm.229  
 19Zuhari Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi..., hlm.159 
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toleransi aktif, dimana manusia tidak hanya sekedar bersikap menerima 

perbedaan, namun dapat berperan aktif di tengah-tengah perbedaan dan 

keragaman. Toleransi sebagai nilai berarti sebuah keharusan dan kewajiban bagi 

setiap manusia untuk menerima perbedaan, aktif, berpartisipasi membangun 

dialog yang komunikatif dan sepaham dalam membangun masyarakat yang adil 

dan saling membutuhkan.20 

Sedangkan menurut Said Agil al-Munawar, toleransi terbagi menjadi dua 

yaitu: Pertama, toleransi statis berupa toleransi yang tidak melahirkan kerjasama 

hanya bersifat teoritis. Kedua, toleransi dinamis, yaitu toleransi aktif yang 

melahirkan kerja sama untuk tujuan bersama. Untuk itu, kerukunan antar umat 

beragama bukanlah dalam bentuk teoritis, tetapi merupakan bagian refleksi dari 

kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa.21 

 Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa antara toleransi dalam 

perspektif Barat sangat berbeda dengan toleransi dalam Islam. Dimana, jika di 

Barat toleransi ialah sikap menghargai perbedaan tanpa adanya protes atau sikap 

mendiamkan perbedaan meskipun hal tersebut benar ataupun salah. Maka, Islam 

menyatakan bahwa sikap toleransi ialah menghargai perbedaan yang ada dengan 

tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Dalam hal perbedaan keyakinan, 

toleransi Barat berusaha menampilkan kebenaran-kebenaran dalam setiap ajaran 

agama-agama yang ada, atau dengan istilah lainnya menganggap bahwa semua 

agama adalah benar. Hal tersebut, tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Islam 

                                                           

 20
Zuhari Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi..., hlm.166 

21
Said Agil Al-Munawar, Fiqh Hubungan Antar Agama, (Jakarta, Ciputat Press, 2003), 

hlm.14-16 
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mengajarkan untuk menghargai perbedaan yanga ada baik itu etnis, warna kulit, 

suku ataupun bangsa dan lain sebagainya.  

 Namun, dalam hal keyakinan Islam tetap berpegang teguh pada ajaran-

ajarannya. Dengan kata lain, toleransi beragama menurut al-Qur’an bukan berarti 

saling melebur dalam keyakinan atau saling bertukar keyakinan di antara 

kelompok-kelompok agama lain. Toleransi menurut al-Qur’an ialah toleransi 

dalam hal interaksi sosial. Sehingga, ada batas-batas yang diperbolehkan dan juga 

ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Dalam hal ini, perlu adanya interaksi 

timbal balik dari masing-masing pihak dalam mengendalikan diri dan 

menyediakan ruang untuk saling menghormti keberagaman yang ada tanpa 

merasa terancam dengan keyakinan ataupun hak-hak dari masing-masing pihak. 

 Oleh sebab itu, toleransi yang diajarkan dalam al-Qur’an bukanlah bersifat 

epistemologi teologis seperti apa yang ditawarkan oleh pluralisme agama yang 

memandang bahwa semua agama sama benarnya dan validnya. Namun, toleransi 

Islam bersifat sosiologis praktis. Bahkan bisa dikatakan bahwa ajaran Islam lebih 

dari skedar toleransi, dan lebih tepat dimaknai sebagai tasamuh karena 

memberikan ihsan atau kebaikan kepada non-Muslim, yang telah ditertulis secara 

nash dan telah diterapkan dalam kehidupan umat Islam dalam kehidupan 

bermasyarakat dengan orang-orang non-Muslim. 

B. Dalil-dalil Toleransi Dalam Al-Qur’an 

 Islam merupakan agama untuk umat manusia dengan tuntunan hidup yang 

sempurna, agar dapat dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia dalam 
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mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 22  Di antara dalil-dalil al-Qur’an 

yang mengajarkan bagaimana cara bertoleransi kepada semua golongan guna 

menjamin adanya perdamaian sesama umat ialah sebagai berikut23: 

1. Toleransi Beragama Menurut al-Qur’an 

Toleransi antar umat beragama yang berbeda termasuk ke dalam salah 

satu risalah penting yang ada dalam sistem teologi Islam. Namun, toleransi dalam 

beragama bukan berarti hari ini boleh bebas menganut agama tertentu dan esok 

hari menganut agama lain atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas 

semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Toleransi beragama harus 

dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain dengan 

segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya serta memberikan kebebasan 

untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.24  

 Terkait perbedaan keyakinan, Yusuf al-Qaradhawi menyatakan empat 

prinsip toleransi agama yaitu :  

5. Setiap muslim meyakini bahwa sesungguhnya perbedaan manusia dalam 

beragama terjadi dalam kehendak Allah swt 

6. Setiap muslim harus memahami bahwa hisab atau penghitungan seluruh 

manusia atas kekafirannya bukanlah di dunia tetapi di akhirat kelak 

7. Setiap muslim diperintahkan agar berlaku adil kepada seluruh manusia dan 

tidak boleh kebencian kepada suatu kaum menyebabkan tidak berlaku adil 

8. Manusia dimuliakan karena wujud manusia itu sendiri sebagi anak keturunan 

Adam, baik manusia maupun non muslim.25 

 

                                                           

 
22

Yunus Ali Al-Muhdhar, Toleransi Kaum Muslimin dan Sikap Musuh-musuhnya, 

(Surabaya,   PT Bungkul Indah,1994), hlm.5 

 23
Yunus Ali Al-Muhdhar, Toleransi Kaum Muslimin...,hlm.6-9. Lihat juga: Umar 

Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama..., hlm.245-246 

 24
Muhammad Yasir, Makna Toleransi Dalam Al-Qur’an, dalam Jurnal Ushuluddin, 

(Vol.xxll, No.2, Juli, Riau, UIN Sultan Syarif Kasyim,2014),hlm.172 

 25
Sukron Ma’mun, Pluralisme Agama dan Toleransi Dalam Islam Perspektif Yusuf                    

Al-Qaradhawi,dalam Humaniora,(Vol.4 No.2 edisi Oktober, Jakarta, BINUS University, 2013), 

hlm.1221 
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Dalam hal keyakinan, al-Qur’an menegaskan bahwa agama tidak dapat 

dipaksakan kepada seseorang. Sebagaimana firman Allah swt : 

      

✓   

  ☺  

  

  ☺ 

   

    

      

Artinya:“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu 

Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut26 dan beriman kepada Allah, 

Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat 

kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui”. (Q.S.al-Baqarah : 256) 

 

Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan untuk tidak 

memaksa seseorang memeluk agama Islam, karena sesungguhnya dalil-dalil dan 

bukti-bukti kebenaran sudah demikian jelas dan gamblang. Tetapi barang siapa 

yang diberi petunjuk oleh Allah, dan dilapangkan dadanya serta diberikan cahaya 

bagi hati nuraninya maka ia akan memeluk agama Islam. Sebaliknya, bagi yang 

dibutakan hatinya oleh Allah, dikunci pendengarannya dan pandangannya, maka 

tidak akan ada manfaat baginya paksaan dan tekanan untuk memeluk Islam.27 

Dalam ayat lain diterangkan bahwa Nabi Muhammad saw, begitu juga 

para ulama hanyalah sebagai pemberi kabar, bukan berkapsitas sebagai pemaksa. 

Allah swt berfirman: 

 َ☺ َ َ

 َ َ َ َ  

                                                           

 
26

Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t. 

 
27

Abdullah bin Muhammad Abdurrahman bin Ishaq Aal asy-Syeikh, Tafsir Ibnu Katsir 

Jilid I,, terj. Abdul Ghaffar, (Bogor, Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2001), hlm.515 
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Artinya: “Maka berilah peringatan, karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang 

yang memberi peringatan”. (Q.S.al-Ghaasyiyah:21) 

Allah juga menerangkan bahwa jika Dia berkehendak, Maka Allah akan 

menjadikan semua mahluknya untuk beriman. Namun, Allah tidak menghendaki 

demikian. Maka, sudah pasti tidak ada seorangpun yang berhak untuk memaksa 

seseorang beriman. Sebagai mana dalam firmanNya: 

 َ َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ✓ َ َ َ َ

 َ َ▪ َ َ َ

 َ َ َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ َ 

Aritinya: “dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang 

yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa 

manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?. 

Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan 

Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak 

mempergunakan akalnya. (Q.S.Yunus :99-100) 

 

Dalam ayat lain dijelaskan bahwa hanya Allah swt yang memiliki 

wewenang untuk menjadikan seseorang sebagai kafir atau sebagai orang yang 

beriman. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah berikut ini: 

   ☺ 

     

☺ ☺      

Artinya: “Dia-lah yang menciptakan kamu Maka di antara kamu ada yang kafir dan di 

antaramu ada yang mukmin. dan Allah Maha melihat apa yang kamu 

kerjakan”. (Q.S.at-Taghabun :2) 

Bahkan, al-Qur’an membicarakan tentang toleransi beragama secara utuh 

dalam satu surah, yaitu dalam surah al-Kafirun ayat 1-6 berikut ini: 
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 َ َ َ

 َ  َ  َ َ َ َ َ

 َ  َ  َ َ َ َ َ

 َ َ  َ  َ َ َ َ

 َ َ َ  َ  َ َ َ

 َ َ َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ َ َ 

 

Artinya: “Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa 

yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku 

sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 

sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang 

aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku". (Q.S. al-

Kafirun : 1-6) 

 

Surah ini merupakan surah pembebasan diri orang beriman dari 

perbuatan orang-orang musyirik dan memerintahkan orang beriman untuk 

membebaskan diri dari perbuatan orang-orang kafir.28 

Beberapa ayat di atas menggambarkan pengakuan terhadap eksistensi 

agama lain, dengan catatan bahwa sesungguhnya agama Islam dalam pandangan 

kaum Muslimin merupakan satu-satunya agama yang hak. Dimana, kaum 

Muslimin menyakini bahwa hanya Islam yang paling benar, sehingga dengan 

sendirinya menafikan agama-agama lain. Namun, dalam hal ini Islam sebagai 

agama yang damai dan menebar kasih sayang, selalu menjaga hubungan baik 

dengan semua pemeluk agama dan menghormati kepercayaan oarang lain. Sikap 

toleransi beragama bukan berarti membenarkan keyakinan pemeluk agama lain 

atau harus meyakini bahwa semua agma merupakann jalan yang benar dan 

direstui. Untuk itu, yang dibutuhkan dalam toleransi ialah sikap saling menghargai 

terhadap pihak lain dan eksistensi golongan lain. Karena, pluralisme agama yang 

                                                           

 
28

Al Hafizh ‘Imaduddin Abu Al Fida’ Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Juz ‘Amma, terj.Farizal 

Tirmizi, cet.11, (Jakarta, Pustaka Azzam,2007),hlm.376 
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membenarkan semua bentuk agama sebagai sarana yang benar menuju Tuhan 

menurut keyakinan masing-masing, justru akan mengaburkan prinsip dan lebih 

menonjolkan pribadi masing-masing pemeluk agama.29 

 

2. Toleransi Kehidupan Bermasyarakat Menurut Al-Qur’an 

Dalam hal sosial, Islam secara jelas menegaskan kesatuan manusia secara 

keseluruhan yang membawa konsekuensi pada persamaan hak dan kewajiban, 

tanpa ada perbedaan antara ras dan individu lainnya. Sejak semula, Islam juga 

telah menghapuskan sikap deskriminasi yang menjadi ciri zaman Jahiliah dan 

mengharamkan sikap membangga-banggakan pangkat dan keturunan.30  Islam 

tidak memusuhi orang-orang non muslim hanya karena beda keyakinan, bahkan 

Islam telah mengatur kebijakan sosial budaya dalam bermasyarakat. Kebijakan 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Menjadikan agama sebagai pedoman hidup bermasyarakat. 

2. Menghormati keyakinan orang lain selama tidak mengganggu keyakinan 

umat Islam. 

3. Menjamin kebebasan hidup beragama dan pelaksanaan ibadah sesuai dengan 

keyakinan yang dianut. 

4. Menumbuhkan iklim saling tolong menolong dalam kebajikan untuk 

kemashlahatan bersama. 

5. Menjauhkan masyarakat dari segala jenis minuman keras (termasuk narkoba) 

dan segala bentuk perjudian karena hal tersebut merusak masyarakat. 

6. Menjauhkan masyarakat dari gaya kehidupan yang permisif (serba boleh) dan 

bergaulan bebas aktif. 

7. Membudayakan pola hidup sederhana, tidak bermegah-megahan atau 

berfoya-foya, terutama bagi pejabat/penyelenggara negara meskipun mereka 

mampu dalam bidang ekonomi.31 

 

                                                           

 
29

Abu Bakar, Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama..., hlm.128 

 
30

Muhammad Yusuf Musa, Islam : Suatu Kajian Komprehensif.., hlm.20 

 
31

Majelis Syura Partai Bulan Bintang, Syariat Islam dalam berbangsa dan bernegara, 

(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008),hlm.43 
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Dari kebijakan tersebut, dapat memberi penjelasan bagaimana cara Islam 

memberikan arahan terhadap kehidupan sosial bermasyarakat, wacana Al-Quran 

dapat dengan mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi. Al-Quran tidak 

hanya mengharapkan, tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan keragaman 

dalam masyarakat.32 

Selain itu, al-Qur’an juga mengatur asas-asas kehidupan sosial, di 

antaranya yaitu : 

1. Persamaan (di antaranya disebutkan dalam Q.S.at-Tiin :4, Q.S.as-Sajadah :7,9, 

Q.S.an- Nisa :1, serta Q.S.al-Baqarah:213) 

2. Kemerdekaan (diantaranya disebutkan dalam Q.S. al-Kahfi : 29, Q.S. al-

Baqarah : 256, dan Q.S. Qaf : 45). 

3. Keadilan (diantaranya disebutkan dalam Q.S. an-Nahl : 90, Q.S. an-Nisa :135,       

Q.S. al-Maidah :8, serta Q.S. al-Mumtahanah :8) 

4. Saling mencintai dan menghormati 

5. Tolong menolong (diantaranya dijelaskan dalam Q.S.al-Maidah:2, dan Q.S.al-

Ma’un : 1-3) 

6. Persaudaraan (dalam Q.S.al-Hujurat:10, Q.S.Ali Imran:103, dan Q.S. al-Anfal : 

63) 

7. Persatuan (Q.S.al-Anbiya’ : 92) 

8. Musyawarah, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ali Imran:159 dan Q.S. asy- 

Syura :38) 

9. Menjauhi yang haram, karena hal tersebut dapat menjadi penyebab kerugian 

baik itu bagi diri sendiri maupun masyarakat.33 

 

Dalam kehidupan bermasyarakat, al-Qur’an mengajarkan toleransi yang 

mengarah kepada sikap terbuka dan mengakui adanya berbagai macam perbedaan, 

baik itu perbedaan suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, serta 

agama. Dimana, hal ini merupakan fitrah dan sunnatullah yang tidak dapat 

dipungkiri. Sebagaimana dalam firman Allah swt: 

                                                           

 
32

Khaled Abou El Fadl, Cita dan Fakta Toleransi Islam:Puritanisme versus Pluralisme, 

terj.Heru Prasetia,(Bandung : PT Mizan Pustaka, 2003), hlm.31 

 
33

Syahminan Zaini, Kehidupan Sosial Seorang Muslim,(Jakarta: Kalam Mulia,1995), 

hlm.5-13 
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 َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ

 َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ

 

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S.al-Hujurat:13) 

 

Selanjutnya, bentuk toleransi Islam juga terlihat dari perintah 

menegakkan keadilan meskipun terhadap orang kafir sekalipun. Sebagaimana 

ditegaskan dalam surah al-Mumtahinah ayat 8-9 berikut ini : 

 َ َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ✓☺ َ َ َ َ

☺ َ َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ

 َ☺ َ َ َ َ َ

Artinya:  “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil 

terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak 

(pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang 

kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu 

karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang 

lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai 
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kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S. al-

Mumtahinah:8-9) 

 

Quraish Shihab menyatakan bahwa melalui ayat tersebut, Allah swt tidak 

melarang berbuat baik dan berlaku adil dalam bentuk apapun terhadap orang-

orang kafir. Sehingga, apabila dalam interaksi sosial ada orang kafir berada di 

pihak yang benar, sedangkan seorang muslim berada di pihak yang salah. Maka, 

sudah sepatutnya untuk membela dan memenangkan pihak yang benar tersebut. 

Sesungguhnya, Allah swt menyukai orang-orang yang berlaku adil. Lain halnya, 

terhadap mereka yang memerangi agama Islam, mengusir orang-orang muslim 

dari negerinya dan membantu orang lain dalam pengusiran tersebut. Maka, dalam 

hal ini Allah swt melarang untuk menjadikan mereka sebagai teman akrab untuk 

menyimpan rahasia dan menjadikan mereka sebagi penolong. Barang siapa yang 

mengindahkan perintah tersebut, mereka termasuk orang-orang yang beruntung 

dan barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman akrab untuk 

menyimpan rahasia, maka mereka termasuk orang-orang zalim.34 

Dalam ayat lain juga ditegaskan bahwa janganlah kebencian terhadap 

suatu kaum menyebabkan seorang muslim berlaku tidak adil. Sebagaimana 

firmanNya: 

 َ َ
 َ َ✓▪ َ َ
 َ َ َ َ

 َ َ َ
 َ َ َ َ

 َ َ َ
 َ َ َ َ

                                                           

 
34

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an vol.14, 

(Jakarta, Lentera Hati, 2002),hlm.168 
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 َ َ َ َ☺ َ
☺ َ َ َ َ َ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. 

al-Maidah:8) 

 

Toleransi juga bukan hanya berlaku terhadap orang-orang non-Muslim, 

tetapi juga terhadap sesama kaum Muslimin. Dimana, Islam mengajarkan untuk 

tidak berbuat aniaya dan memerintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan 

dan takwa. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikut ini: 

 َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ✓ َ

 َ َ

 َ َ َ▪ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ☺ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang 

qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan 

dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka 

bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada 

sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
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Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan 

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya”.35  

 

Dari beberapa ayat di atas, memaparkan bahwa umat Islam 

diperbolehkan berbuat baik terhadap kaum non Muslim, hidup bermasyarakat dan 

bernegara selama mereka berbuat baik dan tiak memusuhi umat Islam serta tidak 

melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam.36  

Al-Qur’an mengajarkan toleransi (tasamuh) yang bersifat universal 

dengan mentolerir adanya perbedaan agama, suku, etnis, golongan,dan pendapat  

baik di antara umat beragama, antar kelompok lainnya, maupun di antara sesama 

umat Islam. Dengan memasyarakatkan pemahaman dan pengamalan konsep 

toleransi yang benar, maka akan terciptanya kehidupan yang damai, tenang dan 

tentram, yang di dalamanya terjalin kerjasama, saling menghargai dan saling 

menghormati antar satu sama lain. 

3. Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara 

Salah satu bentuk toleransi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

dapat dilihat dari isi perjanjian Piagam Madinah. Piagam tersebut telah 

membuktikan salah satu esensi dalam Islam adalah perdamaian dan persaudaraan. 

Sebab, Piagam Madinah meneguhkan posisi Islam sebagai agama yang menerima 

                                                           

 35 QS.al-Maidah:2  

 
36

Muhammad Yasir, Makna Toleransi Dalam Al-Qur’an..., hlm.177 
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perbedaan dan menjadikan kebhinnekaan sebagai kekuatan untuk membangun 

sebuah komunitas yang kuat, bermartabat, dan menjungjung tinggi keadaban.37  

Said Aqil Siradj menyatakan bahwa Piagam Madinah secara eksplisit 

mengakomodasi antar kelompok-kelompok yang ada khususnya kalangan Yahudi 

dan kalangan Pagan. Dimana orang-orang yang terlibat dalam Piagam tersebut 

memiliki komitmen untuk hidup bersama dengan damai dan saling bahu-

membahu dalam membangun Madinah sebagai kota yang berperadaban dan 

berkeadaban. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa Madinah merupakan 

prototip dari negara-bangsa yang menekan kan prinsif kemajuan dan peradaban 

dalam Islam dimana prinsip tersebut menginsfirasi seluruh kelompok dan 

kalangan dalam Islam untuk mengembangkan politik yang menegakan moralitas, 

mengembangkan peradaban, dan memihak kepada kepentingan semua kelompok 

apapun latar belakang suku, agama, dan rasnya.38 

Roberrt N.Bellah sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhudin, 

menyatakan bahwa masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah saw. 

Merupakan masyarakat yang syarat akan nilai dan moral, maju, beradab, serta 

sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan sosial antar komponen 

masyarakat Madinah telah diatur secara formal, hal tersebut sebagaimana 

tergambar dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi tertulis pertama 

                                                           

 
37

Zuhairi Misrawi, Madinah : Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad 

saw, (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 293 

 
38

 Zuhairi Misrawi, Madinah : Kota Suci, Piagam Madinah ..., hlm.295 
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dalam sejarah peradaban manusia (the first written constitution in the world).39 

Adapun isi naskah Piagam Madinah yaitu sebagai berikut40: 

Bismillahirahmanirrahim 

 

Ini adalah tulisan dari Muhammad saw, untuk kaum mukminin dan muslimin dari 

Quraisy dan yatsrib, orang orang yang bergabung dengan mereka dan berjuang 

bersama mereka.  

 

Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu dan berbeda dengan manusia yang 

lain. 

 

Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap dalam tradisi mereka yang dilegalkan Islam, 

mereka membayar diyat (ganti rugi pembunuhan, atau pencederaan) kepada 

sebagian yang lain, menebus tawanan mereka  dengan cara yang baik dan adil 

kepada  kaum Mukminin. 

 

Bani Auf tetap dalam tradisi mereka yang dilegalkan Islam, mereka membayar 

diyat kepada sebagian yang lain seperti dulu dan setiap kelompok menebus 

tawanannya dengan cara yang baik  dan adil kepada  kaum mukminin. 

 

Bani Saidah tetap berada pada tradisi mereka yang dilegalkan Islam, sebagian dari 

mereka membayar diyat kepada sebagian yang lain seperti dulu dan sebagian dari 

mereka  menebus tawanannya dengan cara yang baik  dan adil kepada manusia. 

 

Bani Al Harits tetap berada pada tradisi mereka yang dilegalkan Islam, sebagian 

dari mereka membayar diyat dan sebagian dari mereka  menebus tawanannya 

dengan cara yang baik  dan adil kepada manusia. 

 

Bani An Najjar tetap berada pada tradisi mereka yang dilegalkan Islam, sebagian 

dari mereka membayar diyat kepada sebagian yang lain dan setiap kelompok dari 

mereka  menebus tawanannya dengan cara yang baik  dan adil kepada manusia. 

 

Bani Amr bin Auf tetap berada pada tradisi mereka yang dilegalkan Islam, 

sebagian dari mereka membayar diyat kepada sebagian yang lain seperti 

sebelumnya dan setiap kelompok dari mereka  menebus tawanannya dengan cara 

yang baik  dan adil kepada manusia. 

 

Bani Al Aus tetap berada pada tradisi mereka yang dilegalkan Islam, sebagian 

dari mereka membayar diyat kepada sebagian yang lain seperti sebelumnya dan 

                                                           

 39
Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta, Gema Insani Press, 2003), hlm. 98 

 40
Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam Al-Muafiri Muhaqqiq, Sirah Nabawiyah 

Ibnu Hisyam, terj. Fadli Bhari, (Jakarta, Darul Falah, 2002), hlm.454  
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setiap kelompok dari mereka  menebus tawanannya dengan cara yang baik  dan 

adil kepada manusia. 41 

 

Kaum Mukminin tidak boleh menelantarkan Mufrah (orang yang mempunyai 

hutang banyak dan mempunyai tanggungan keluarga yang banyak) dan mereka 

harus memberinya uang untuk penebusan tawanan atau pembayaran diyat dengan 

cara yang baik.  

 

Orang Mukmin tidak boleh bersekutu dengan mantan budak orang Mukmin tanpa 

melibatkan mantan pemilik budak tersebut. 

 

Sesungguhnya kaum Mukminin yang bertakwa itu bersatu dalam menghadapi 

orang yang berbuat aniaya terhadap mereka atau orang yang menginginkan ke 

dzaliman yang besar, atau dosa, atau permusuhan, atau perusakan terhadap kaum 

Mukminin. 

 

Orang Mukmin tidak boleh membunuh orang Mukmin yang membunuh orang 

Kafir dan orang Mukmin tidak boleh membantu orang Kafir dalam menghadapi 

orang Mukmin. Sesungguhnya tanggungan Allah itu satu.  

 

Orang yang terlemah di antara mereka diberi perlindungan dan sesungguhnya 

orang-orang Mukminin adalah pendukung bagi sebagain yang lain.  

 

Barang siapa di antara orang Yahudi mengikuti kami ia berhak mendapatkan 

pertolongan,  kebersamaan, mereka tidak di dzalimi dan mereka tidak boleh 

dikalahkan. 

 

Sesungguhnya perdamaian kaum Mukminin itu satu; orang Mukmin tidak boleh 

berdamai dengan selain orang Mukmin dalam perang dijalan Allah kecuali atas 

dasar persamaan dan keadilan di atara mereka. Semua pasukan yang berperang 

bersama kami itu  datang secara bergantian.  

 

Sesungguhnya sebagain kaum Mukminin dibunuh karena mereka membunuh 

sebagian kaum Mukminin yang lain.  

 

Sesungguhnya kaum Mukminin yang bertaqwa berada pada petunjuk yang paling 

baik dan yang paling lurus.  

 

Sesungguhnya orang Musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy atau 

jiwa mereka dan tidak boleh pindah kepadanya untuk menghadapi orang Mukmin. 

 

Barang siapa yang membunuh orang Mukmin tanpa dosa dan bukti, ia dibunuh 

karenanya terkecuali jika keluarga korban memaafkannya. 

                                                           

 41
Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam Al-Muafiri Muhaqqiq, Sirah Nabawiyah 

Ibnu Hisyam...,hlm. 454-455 
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Sesungguhnya kaum Mukminin bersatu dalam menghadapinya dan mereka harus 

menegakkan hukum terhadap orang tersebut. 42 

Sesungguhnya orang Mukmin yang beriman kepada isi perjanjian ini, beriman 

kepada Allah dan beriman kepada hari akhir haram membela pelaku bid’ah dan 

melindunginya. 

 

Barang siapa membela pelaku bid’ah atau melindunginya,  ia mendapatkan 

kutukan Allah dan Murka-Nya pada hari kiamat. Tebusan tidak boleh diambil dari 

padanya. 

 

Jika kalian berselisih dalam salah satu persoalan, tempat kembalinya ialah Allah 

Azza wa Jalla dan Muhammad saw. 

 

Sesungguhnya orang-orang Yahudi juga terkena kewajiban pendanaan jika 

mereka bersama-sama diperangi musuh. 

 

Sesungguhnya orang-orang Yahudi dari suku Auf satu umat bersama kaum 

Mukminin.  

 

Bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi kaum Mukminin agama 

mereka. Budak-budak mereka dan mereka (terlindungi), kecuali berbuat dzalim 

dan berbuat dosa, tidak menghancurkan siapa-siapa selain dirinya sendiri dan 

keluarganya.  

 

Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani An Najjar memiliki hak yang sama 

dengan orang-orang Yahudi Bani Auf. 

Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Harits mempunyai hak yang sama 

dengan hak orang-orang Yahudi Bani Auf. 

 

Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Saidah mempunyai hak yang sama 

dengan hak orang-orang Yahudi Bani Auf. 

Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Jusyam mempunyai hak yang sama 

dengan hak orang-orang Yahudi Bani Auf. 

 

Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Al-Aus mempunyai hak yang sama 

dengan hak orang-orang Yahudi Bani Auf. 

 

Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Tsa’labah mempunyai hak yang sama 

dengan hak orang-orang Yahudi Bani Auf, kecuali orang yang berbuat dzalim dan 

yang berbuat dosa, ia tidak menghancurkan siapa-siapa selain dirinya sendiri dan 

keluarganya. 
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Sesungguhnya Jafnah, salah satu kafilah dari Tsa’labah sama seperti mereka. 

 

Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani As Suthaibah mempunyai hak yang 

sama dengan hak orang-orang Yahudi Bani Auf. 

 

Sesungguhnya kebaikan seyogyanya menghalangi seseorang dari keburukan. 43  

Sesungguhnya budak orang-orang tsa’labah sama seperti mereka. 

 

Sesungguhnya keluaraga orang-orang Yahudi sama seperti mereka. 

 

Seorangpun dari orang-orang yahudi tidak boleh keluar dari Madinah kecuali atas 

ijin Muhamamd Shallalahu Alaihi wa Sallam. 

 

Barang siapa membunuh, ia membunuh dirinya sendiri dan keluarganya, kecuali 

orang yang didzalimi, sesungguhnya Allah hendak menolak kedzaliman dari 

dirinya.  

 

Sesungguhnya orang-orang Yahudi terkena kewajiban pembiayaan (infaq) dan 

kaum Muslimin juga kewajiban pembiayaan (infaq) serta mereka semua 

berkewajiban memberikan pembelaan terhadap siapa saja yang memerangi orang-

orang yang terikat dengan perjanjian ini. Nasehat dan kebaikan harus dijalankan 

ditengah-tengah mereka. 

Sesesorang tidak boleh berbuat jahat terhadap sekutunya dan pembelaan 

(pertolongan) harus diberikan kepada orang yang didzalimi.  

 

Sesungguhnya orang-orang Yahudi wajib berinfaq bersama kaum Mukminin jika 

mereka diperangi musuh.  

 

Sesungguhnya Bani Yatsrib, haram yang berada dalam perjanjian ini. 

Sesungguhnya tetangga itu seperti jiwa; ia tidak boleh diganggu dan tidak boleh 

disakiti 

 

Sesungguhnya kehormatan itu tidak boleh dilanggar kecuali atas ijin pemiliknya. 

Jika pada orang-orang yang berada perjanjian ini terhadap kasus atau konflik yang 

dihawatirkan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya ialah kepada 

Allah Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Shallalahu Alaihi wa Sallam. 

Sesungguhnya Allah sangat mampu menjaga perjanjian ini. 

Sesungguhnya orang-orang Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga orang-

orang yang menolong mereka. 

 

Sesungguhnya orang-orang yang terikat dengan perjanjian ini berkewajiban 

memberikan pertolongan (pembelaan) melawan siapa saja yang bermaksud 

menyerang Yatsrib. Jika mereka diajak berdamai dan bersahabat, mereka harus 
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berdamai dan bersahabat. Jika mereka diajak kepada hal tersebut, mereka 

mempunyai hak atas kaum Mukminin kecuali terhadap orang-orang yang 

memerangi agama.  

 

Setiap manusia mempunyai bagian terhadap mereka sendiri seperti sebelumnya. 

Sesungguhnya orang-orang Yahudi Al-Aus; budak-budak mereka dan jiwa 

mereka, mempunyai hak yang sama dengan orang-orang yang berada dalam 

perjanjian ini, termasuk berbuat baik kepada orang-orang yang berada dalam 

perjanjian ini. 

 

Sesungguhnya kebaikan itu berbeda dengan keburukan. Jika seseorang 

mengerjakan sesuatu, itu untuk dirinya sendiri. 

Sesungguhnya Allah membenarkan isi perjanjian ini dan meridhainya. Barang 

siapa keluar dari Madinah, ia aman. Barang siapa yang menetap di Madinah, ia 

aman, kecuali orang yang berbuat dzalim dan berbuat dosa. Sesungguhnya Allah 

melindungi orang yang berbuat baik dan orang yang bertakwa, serta Muhammad 

adalah Rasululllah (utusan  Allah) Shallalahu Alaihi wa Sallam.44 

 

Dalam Piagam Madinah tersebut, terdapat beberapa prinsip-prinsip 

kontitusi, diantaranya yaitu sebagai berikut45 : Prinsip konstitusi pertama, yaitu 

kebajikan dan kedamaian. Piagam Madinah merupakan proyek ideal untuk 

menghormati hukum yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian yang 

sesungguhnya dan stabilitas di kalangan masyarakat. Namun, hal ini didasari oleh 

sebuah perjanjian di antara kelompok-kelompok yang berbeda (agama, hukum, 

filsafat, politik dan sebagainya). Selama perjanjian tersebut, para anggota atau 

perwakilan dari kelompok-kelompok sosial tersebut harus hadir. Dimana, pasal-

pasal (prinsp-prinsp dasar) perjanjian tersebut harus diputuskan dalam sebuah 

lingkungan yang bebas yang melibatkan diskusi-diskusi dan negosiasi dari 

kelompok-kelompok yang dilibatkan. 
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Prinsip konstitusi kedua, yaitu seleksi dari konsep partisipasi tersebut 

merupakan titik awal, bukan dominasi. Karena sebuah struktur politik yang 

unitarian dan totalitarian tidak mengizinkan adanya keberagaman. Artinya, tiap-

tiap kelompok etnis dan keagamaan menikmati otonomi hukum dan budaya secara 

total. Dengan kata lain, dalam wilayah-wilayah seperti agama, penetapan hukum, 

peradilan, pendidikan, perdagangan, budaya, seni, dan organisasi kehidupan 

sehari-hari, tiap-tiap kelompok akan mengekspresikan dirinya sendiri melalui 

kriteria-kriteria hukum dan budaya tertentu. Jaminan bagi otonomi hukum dan 

keagamaan ini terdapat dalam pasal 25 Piagam Madinah yang menyatakan bahwa 

‘agama orang-orang Yahudi untuk mereka sendiri,agama kaum Muslim untuk 

mereka sendiri. Hal ini termasuk mawla tiap-tiap kelompok secara personal’.46 

Zuhairi Misrawi menyatakan bahwa isi Piagam Madinah tersebut, secara 

garis besar yaitu: Pertama, bahwa sesama Muslim adalah satu umat, walaupun 

berbeda suku. Kedua, hubungan antar komunitas muslim dengan non muslim 

didasarkan pada prinsip “bertetangga baik”, saling membantu dalam menghadapi 

musuh bersama, membela yang teraniaya, serta saling mencintai dan menghormati 

kebebasan beragama. Konstitusi tersebut telah mengatur tentang hak-hak sipil 

(civil right) atau lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM), jauh sebelum 

Deklarasi Kemerdekaan Amerika (American Declaration of Independence) 1776, 

Revolusi Prancis 1789, dan Deklarasi Universitas PPB tentang HAM 1948.47 

Abdul Husein Sya’ban dalam Fiqh al-Tasamuh fil al-Fikr al-‘Arabi al-

Islami: al-Tsaqafah wa al-Dawlah yang dikutip oleh Zuhairi Misrawi, 
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menegaskan bahwa Piagam Madinah merupakan puncak toleransi dalam Islam. 

Piagam tersebut bukan hanya sekedar naskah perjanjian, tetapi juga sebagai 

dokumen politik, terutama melalui konstitusi Madinah. Beliau juga menyatakan 

bahwa sikapa yang diambil Nabi saw. Merupakan kelanjutan dari kesepatan 

perdamaian yang sudah dilaksanakan di Makkah, atau yang dikenal dengan Hilf 

al-Fudhul. Kesepatan tersebut dikeluarkan pada abad ke-6 Masehi atau sekitar 

tahun 590-an, yang berisi perihal pentingnya menolak berbagai macam bentuk 

penindasan dan kedzaliman, menegakkan persamaan bagi orang-orang Makkah 

dan orang-orang yang datang ke kota suci, menegakkan kebenran dan membela 

hak-hak orang yang didzalimi, menjaga hak hidup setiap orang dan menjadi 

lembaga elit Makkah sebagi rujukan untk mengatasi kezaliman.48 

Terdapat dua nilai yang tertuang dalam Piagam Madinah yaitu : Pertama, 

prinsip sederajat dan keadilan (al-Musaawah wa al-‘Adalah). Kedua, 

insklusivisme atau keterbukaan. Dimana, kedua prinsip tersebut dijabarkan dalam 

beberapa bentuk nilai yang universal seperti konsistensi (i’tidal), keseimbangan 

(tawazun), moderat (tawassut), dan toleran (tasamuh). Oleh sebab itu, meskipun 

pendudduk Negara Madinah pada saat itu heterogen baik dalam hal agama, ras, 

suku, ataupun golongan, tetapi setiap penduduknya memiliki kedudukan yang 

sama. Masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan melakukan 

aktifitas dalam bidang sosial. Semua pihak mempunyai kebebasan yang sama 

untak membela Madinah. Masyarakat Madinah dibangun setelah Rasulullah saw. 

Melakukan reformasi dan transformasi terhadap individu (Inner Reformation and 
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Transformation) yang berdimensi akidah, ibadah, dan akhlak. Oleh sebab itu, 

moralitas menjadi landasan pokok Piagam Madinah, sekaligus sebagai landasan 

pokok masyarakat Madani.49 

C. Batasan Toleransi Menurut Al-Qur’an 

Konsep toleransi yang ditawarkan Islam sangatlah rasional dan praktis 

serta tidak menyulitkan pihak tertentu. Namun, dalam hubungannya dengan 

akidah dan ibadah Islam tidak mengenal kata kompromi, ini berarti keyakinan 

umat Islam kepada Allah tidak sama dengan keyakinan penganut agama lain 

terhadap tuhan-tuhan mereka. Demikian juga dengan tata cara ibadahnya.50  

Adapun yang perlu diperhatikan dalam hal batasan toleransi menurut al-

Qur’an yaitu bahwa Islam tetap menjunjung tinggi ajaran tauhidnya, dengan 

penegasan bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar. Sebagaimana 

dalam firman Allah swt: 

 َ َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ َ

 َ☺ َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ 

 

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada 

berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab, kecuali sesudah 

datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di 

antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka 

Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”. (Q.S.Ali Imran:19) 
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Ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya agama yang 

benar disisi Allah ialah Islam. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan teologi liberal 

yang mengusung paham pluralisme agama. Dimana, pluralisme agama yang 

ditawarkan oleh Barat ialah relativitas kebenaran pada setiap agama di dunia, 

sebagai bentuk toleransi untuk memelihara kerukunan hidup antar umat beragama 

di tengah-tengah keberagaman yang ada. Dengan kata lain, adanya pluralisme 

agama diharapkan tidak ada lagi agma yang mengklaim sebagai pemilik 

kebenaran hakiki karena pada hakikatnya, agama itu merupakan hasil dari 

berbagai perasaan dan pengalaman keberagaman manusia, sehingga setiap agma 

yang ada di dunia ini mengandung kebenaran Ilahi.51 

Islam memang mengakui adanya pluralitas agama, ras, dan kultur sebagai 

kehendak Allah swt, tetapi Islam tidak mengakui pluralitas yang memandang 

babhwa semua agama sama. Hal itu karena adanya perbedaan fundamental secara 

teologis antara agama Islam dengan agama-agama lainnya. Islam ialah agama 

tauhid yang mengakui bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Adapun agama 

Yahudi mengakui Tuhan yahweh sebagai Tuhan Khusus untuk golongan mereka, 

Kristen mengimani satu Tuhan namun meliliki tiga unsur yaitu Tuhan Bapak, 

Tuhan Anak dan Roh Kudus, atau dikenal dengan paham trinitas. Sedangkan 

agama-agama non-semitik seperti Hindu, Majusi, dan lainnya beriman kepada 

banyak Tuhan atau golongan yang disebut dengan politeistik.52 
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Al-Qur’an juga mengajarkan untuk bersikap tegas menunjukkan 

identitasnya sebagai muslim, dengan mengajak ahli kitab pada kata sepakat 

tentang ketauhidan. Hal ini sebagaimana dalam firmanNya: 

 َ َ َ

 َ َ☺ َ

 َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ

☺ َ َ َ َ َ

Artinya: “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu 

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, 

bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia 

dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian 

yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka 

Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-

orang yang berserah diri (kepada Allah)". (Q.S.Ali Imran : 64) 

 

Meski demikian, Islam menggagaskan prinsip bahwa tidak ada paksaan 

dalam hal keyakinan, serta menegaskan bahwa akidah tidak dapat diperdamaikan 

dengan menggabungkan antara tauhid dan syirik. Oleh sebab itu, Islam tidak 

mengenal dengan apa yang disebut Sinkretisme.53 Seperti halnya di antara 

animisme dengan Tauhid, penyembah berhala dengan sembahyang, menyembelih 

binatang guna pemujaan dengna basmalah, dan lain sebagainya.54 

Terkait hal tersebut, Hamka memberi penjelasan tentang sinkretisme 

peringatan halal bi halal Idul Fitri dan Hari Natal yang digabungkan dalam 
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upacara serentak di satu tempat. Beliau menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah 

toleransi akan tetapi merupakan pemaksaan terhadap kedua belah pihak menjadi 

orang munafik. Orang yang menganjurkan doa bersama atau perayaan Idul Fitri 

dengan Natal adalah orang yang masa bodoh terhadap agama. Sebab, bagi mereka 

agama hanyalah ‘iseng” atau orang-orang yang sinkretisme yang mencari segala 

penyesuaian di antara perbedaan, lalu dari hal tersebut, mereka membuat sesuatu 

yang baru.55 

Islam hadir sebagai agama rahmatan lil ‘alamin bagi alam semesta, 

dalam artian kehadiran Islam mendatangkan kedamaian. Dimana, pada 

hakikatnya, Islam tidak membeda-bedakan penghormatan terhadap setiap orang 

dari segi kemanusiaannya. Apapun agama yang dianutnya, perlakuan dan 

penghormatan yang diberikan tetaplah sama, selama mereka tidak memerangi 

Islam.56  

Meski demikian, Islam mengajarkan untuk tidak langsung memerangi 

mereka dengan keras, namun dengan pendekatan sikap lemah lembuh terlebih 

dahulu. Hal ini sebagai mana terdapat dalam firman Allah swt berikut ini : 

☺ َ☺ َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ

☺ َ َ َ َ 
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Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya”. (Q.S.Ali Imaran:159) 

 

Hal tersebut juga terdapat dalam firman Allah dalam surah al-Fushshilat 

ayat 34 berikut ini: 

 َ َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ

☺ َ َ َ َ َ

Artinya: “Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) 

dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan 

antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang 

sangat setia”. 

Namun, perlakuan tersebut akan berbeda terhadap orang-orang kafir yang 

terang-terangan memusuhi Islam. Maka, Umat Islam diwajibkan untuk 

mengangkat senjata terhadap mereka. Sebagai mana dijelaskan dalam ayat berikut 

ini: 

 َ َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ َ َ

☺ َ َ َ َ 

Artinya: “dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, 

(tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (Q.S.al-

Baqarah:190) 
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Melalui ayat tersebut, Islam membolehkan untk mengangkat senjata 

memerangi orang-orang yang memusuhi Islam. Namun, bukan berarti hal tersebut 

untuk menjadikan umat Islam belaku sewenang-wenangnya. Dalam artian, Umat 

Islam dilarang merampas kebebasan seseorang atau memaksa orang masuk ke 

dalam agama Islam. Tetapi, perintah tersebut belaku untuk mempertahankan diri 

dan membela agama saja dar segala bentuk permusuhan orang-orang kafir yang 

menyerang Islam.57 

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa toleransi 

dalam Islam tidak bermakna kompromi terhadap suatu perkara dengan 

membenarkan sesuatu yang salah. Setiap orang bebas meyakini kebenaran mutlak 

agamanya masing-masing tanpa perlu dipaksa untuk mengakui kebenaran agama 

lain. Karena hal ini merupakan kebebasan individu yang merupakan fitrah dari 

Allah swt. Umat Islam wajib menyampaikan kebenaran terhadap yang lainnya 

dengan cara yang baik. Baik itu terhadap sesama Muslim ataupun terhadap non-

Muslim. Untuk itu, toleransi dan kebebasan yang diberikan Islam tetaplah terbatas 

pada prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri. 
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BAB III 

KONSEP BHINNEKA TUNGGAL IKA 

A. Makna Bhinneka Tunggal Ika 

 Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dengan dukungan penuh 

seluruh rakyat Indonesia bersepakat mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal 

Ika pada Lambang Negara Garuda Pancasila yang ditulis dengan huruf latin pada 

pita putih yang dicengkeram burung garuda. Semboyan tersebut berasal dari 

bahasa Jawa Kuno yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Kalimat itu 

sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak jaman Kerajaan Majapahit 

sudah dipakai sebagai semboyan pemersatu wilayah Nusantara. Dengan demikian, 

kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi 

jiwa serta semangat anak-anak bangsa, jauh sebelum zaman modern.1  

 Hal ini, semakin dipererat ketika Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 

Oktober 1928, di Gedung Indonesische Clubgebouw, Weltevreden (kini Gedung 

Sumpah Pemuda, Jalan Kramat 106 Jakarta) milik seorang Tionghoa bernama Sie 

Kok Liong, para tokoh pemuda dari berbagai etnik dan daerah menyadari 

sepenuhnya kekuatan yang dapat dibangun dari persatuan dan kesatuan nasional. 

Dengan Sumpah Pemuda mereka bersatu dan menegaskan persatuan dengan satu 

tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia.2 

 

                                                           

 1
Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hlm.174 
 2Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara..., hlm.174 



61 
 

 
 

 Secara resmi, penggunaan Lambang Negara Indonesia dalam bentuk 

Garuda Pancasila dipakai pada saat Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat 

yang dipimpin oleh Soekarno Hatta pada tanggal 11 Februari 1950 berdasarkan 

rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II (1913-1978). Dalam sidang tersebut, 

juga terdapat beberapa usulan terkait lambang negara. Namun kemudian, yang 

dipilih ialah usulan yang dibuat oleh Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin.3 

 Pada saat persiapan negara Republik Indonesia yang didasarkan atas 

Pancasila, para pemimpin negara Indonesia menyadari realitas bahwa di tanah air 

Indonesia terdapat aneka ragam kebudayaan yang masing-masing terdapat dalam 

suatu suku. Realita ini tidak dapat diabaikan dan secara rasional harus diakui 

adanya. Namun, kesatuan bangsa dan negara sesuai dengan Sumpah Pemuda 

harus diwujudkan. Salah satunya yaitu dengan melalui bahasa kesatuan, Bahasa 

Indonesia. Oleh sebab itu, maka ditetapkan bahwa Lambang Negara Garuda 

Pancasila menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman 

budaya tersebut diterima sebagai sebuah realitas, untuk dimasukkan dalam satu 

wadah yaitu satu bangsa dan satu negara. Selain bahasa persatuan, bahasa 

Indonesia dan Sumpah Pemuda, selanjutnya Pancasila dijadikan landasan untuk 

lebih memperkuat dan mempererat kesatuan bangsa.4 

 

                                                           

 3 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara..., hlm.189 

 4 Tukiran, Kawasan Perbatasan, Kedaulatan Bangsa, dan Nilai-nilai Pancasila, dalam 

Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila : Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (Kumpulan Makalah Call For Papers Kongres 

Pancasila VII), (Yogyakarta, Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada,2015), hlm.68 
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 Lambang Negara Republik Indonesia Garuda Pancasila dengan 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 66 

Tahun 1951, disusun oleh Panitia Negara yang diangkat oleh pemeritah 

diantaranya ialah Muhammad Yamin.5 Beliau menyatakan bahwa berdirinya 

negara kebangsan Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama 

yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara Indonesia 

terbentuk melalui tiga tahapan yaitu : Pertama, zaman Sriwijaya di bawah wangsa 

Syailendra (600-1400), yang bercirikan kedatuan. Kedua, negara kebangsaan 

zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan. Dimana, kedua tahapan 

tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Ketiga, negara 

kebangsaan modern yaitu negara Indonesia merdeka (negara Proklamasi 17 

Agustus 1945).6 

 Muhammad Yamin meletakkan perspektif nasionalisme Indonesia 

dengan menggali nasionalisme Sriwijaya sebagai nasionalisme pertama, dan 

Majapahit sebagai nasionalisme kedua, yang mengusung ciri kedatuan dan 

keprabuan7. Kausa materialis yang berakar dari sejarah budaya bangsa, toleransi 

dalam kehidupan agama, dan sejarah kebudayaan memunculkan seloka Bhinneka 

Tunggal Ika. Selain itu, sejarah bangsa Indonesia juga memberikan nilai-nilai 

                                                           

 
5
Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis,Yuridis,danAktuali

sasinya, (Yogyakarta, Paradifma,2013), hlm.323 

 
6
Sekretariat RI, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI), Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Jakarta,t.p.,1995), hlm.11  

 
7
Kedatuan dalam penyebutan kuno berarti kerajaan, dalam penyebutan Jawa disebut 

kedaton. Sedangkan, Keprabuan ialah tanda-tanda kebesaran (kerajaan) 
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ajaran geopolitik dan geostrategi negara Indonesia, yaitu dengan munculnya 

istilah nusantara serta sumpah palapa.8 

 Pemberian nama Lambang Negara Garuda Pancasila, dikarenakan wujud 

lambang yang dipergunakan adalah burung garuda, dan didalamnya terdapat 

lambang sila-sila Pancasila disertai semboyan seloka Bhinneka Tunggal Ika yang 

tersurat di bawahnya. Sehingga, dalam Lambang Negara Indonesia terdapat unsur 

gambar burung garuda, simbol sila-sila Pancasila dan seloka Bhinneka Tunggal 

Ika.9  

 Penggunaan Lambang Negara Garuda Pancasila juga didasari bahwa 

burung garuda merupakan kekayaan satwa nusantara, sebagai salah satu jenis 

burung bahkan terdapat secara luas di tanah bangsa yang serumpun dan memiliki 

kesamaan kebudayaan yaitu madagaskar dan malagsi yang dahulunya diistilahkan 

dengan nama Vurumahery (burung sakti). Garuda termasuk jenis burung yang  

besar dan kuat serta mampu terbang tinggi, yang melambangkan bangsa 

(Indonesia) yang besar dan kuat. Sebagai seekor satwa, burung garuda mampu 

terbang tinggi, dan hal ini melukiskan cita-cita bangsa Indonesia di tengah-tengah 

masyarakat Internasional.10 

 Burung garuda juga ditafsirkan dari sejarah nenek moyang bangsa 

Indonesia yang dahulunya menganut agama Hindu. Dimana, garuda merupakan 

wahana (kendaraan) Dewa Wishnu sebagai Dewa pembangunan dan 

pemeliharaan. Dalam cerita wayang (Jawa) dijelmakan sebagai Bhatara Kresna 

                                                           

 
8
Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila..., hlm.3 

 
9
Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila..., hlm.323 

 10
Ismanun, Pembahasan Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia, (Bandung, 

C.V Yulianti,1975), hlm.118  



64 
 

 
 

tokoh bijaksana. Bahkan, Raja Airlangga menggunakan lencana Garuda-mukha 

yang terdapat dalam kitab Marowangsa. Sama halnya dengan kerajaan Kedah 

yang menggunakan lambang Garuda Garagasi sebagai lambang pemeliharaan.11 

 Seloka ‘Bhinneka Tunggal Ika’ diambil dari kitab Sutasoma atau 

Purudasanta dalam bahasa Jawa Kuno yang merupakan gubahan Empu Tantular.12 

Dimana, pada zaman Majapahit, seorang pujangga memiliki kedudukan yang 

tinggi. Sehingga, ketika ada sidang kerajaan, pujangga diminta untuk hadir. Salah 

satu pujangga yang hadir dan menulis hasil sidang kerajaan saat itu ialah Empu 

Tantular. Beliau kemudian menulis hasil sidang kerajaan tersebut dalam bukunya 

yang berjudul Kakawin Sutasoma.13 Adapun bunyi dari petikkan bagian kitab 

Sutasoma itu selengkapnya ditulis dalam bahasa Jawa Kuno ialah sebagai berikut: 

Hyang Budha tan pahi Ciwa raja dewa 

Rwanekadhatu winuwus wara Budha wicwa’ 

Bhinneka rakwa ring apan kena arwwanosen 

Mangka Yittnawa lawan Ciwatatwatunggal’ 

Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa 

 

Adapun terjemahnya ialah sebagai berikut : 

Dewa Budha tidak berbeda dengan dewa Ciwa sebagai dewa 

Keduanya disebutkan memiliki sejumlah anasir dunia, Budha yang 

tinggal di kedudukannya ini adalah dunia semesta alam. 

Apakah kedua mereka yang dapat diperbedakan ini dipisahkan menjadi 

dua. 

Dzat Budha dan dzat Ciwa hanya satu 

Itu dapat diperbedakan tetapi sesungguhnya satu, tak ada hukum agama 

yang mendua.14  

 

                                                           

 11
 Ismanun, Pembahasan Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia..., hlm.119  

 12
Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila..., hlm.11 

 
13

Woro Aryandini, Asal-Usul Bhinneka Tunggal Ika (The History of Bhinneka Tunggal 

Ika), (Jakarta, Universitas Indonesia Press,2014), hlm.2 

 
14

Ismanun, Pembahasan Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia..., hlm.122 
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 Apabila dikaji melalui bidang filsafat analitika bahasa15, seloka Bhinneka 

Tunggal Ika pada hakikatnya suatu frase. Secara lingustis  makna struktural seloka 

itu ialah ‘beda itu, satu itu’. Secara merpologis kata “Bhinneka” berasal dari kata 

polimorfemis yaitu bhinna dan ika. Kata bhinna berasal dari bahasa sansekerta 

‘bhid’ yang diterjemahkan dengan makna ‘beda’. Dalam proses lingustis apabila 

digabungkan dengan morpem ‘ika’, maka menjadi ‘bhinna’. ‘ika’ artinya yaitu 

‘bhinneka’ artinya ‘beda itu’, sedangkan ‘tunggal ika’ artinya ‘satu itu’. Oleh 

karena itu jika terjemahkan secara bebas maka makna Bhinneka Tunggal Ika, tan 

hana dharma mangrwa, ialah meskipun berbeda-beda akan tetapi satu jua. Tidak 

ada hukum yang mendua (dualisme).16 

 Dalam hal ini, Yamin menyatakan bahwa seloka Bhinneka Tunggal Ika 

yang terdapat di bawah lambang burung Garuda dan perisai Pancasila hampir 

sama artinya dengan seloka dalam bahasa latin, seperti pluribus unum yang 

artinya bersatu walaupun berbeda, berenis-jenis tetapi tunggal.17 

 Sedangkan menurut Surbakti, yang dimaksud dengan bersatu dalam 

perbedaan ialah kesetiaan warga masyarakat pada suatu lembaga yang disebut 

negara, atau pemerintah yang dipandang dan diyakini mendatangkan kehidupan 

yang lebih manusiawi, tanpa menghilangkan keterikatan kepada suku bangsa, 

adat-istiadat, ras ataupun agama.18 

                                                           

 
15

Suatu metode analisis terhadap makna ungkapan bahasa era kontenporer di eropa 

 
16

Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila..., hlm.325  

 
17

M.Yamin, Pembahasan Undang-undang dasar Republik Indonesia, (Jakarta,t.p,1960), 

hlm.439-445 

 18
R Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia,1992), 

hlm.46 
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 Hardono Hardi, mengemukakan pendapat bahwa Bhinneka Tunggal Ika 

merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung 

tinggi kesatuan, meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur 

yang beraneka ragam. Semboyan tersebut merumuskan dengan tegas adanya 

harmoni antara ‘hal satu’ dan ‘hal banyak’, kesatuan dan kemajemukan. 

Keanekaragaman di dalam segala aspek kehidupan tidak dilihat sebagai ancaman 

bagi kesatuan bangsa Indonesia, tetapi justru berperan sebagai kekayaan bagi 

bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya.19 

 Berkenaan dengan hal tersebut, Eka Dharmaputera menjelaskan bahwa 

pembahasan mengenai Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa 

keanekaragaman ataupun kesatuan Indonesia merupakan kenyataan sekaligus 

persoalan. Dimana, setiap pembahasan mengenai Indonesia yang mengabaikan 

kedua atau salah satu dimensi tersebut, dapatlah dipastikan tidak akan mencapai 

sasaran. Bhinneka Tunggal Ika juga dapat berarti bahwa bahaya disintegritas 

merupakan ancaman yang nyata, namun sekaligus integritas adalah masalah 

pokok bagi masyarakat Indonesia. Hal ini, justru karena integritas mengasumsikan 

adanya pluralitas dan heterogenitas.20 

 Demikian juga dalam konteks  negara Indonesia, terdapat beragam suku, 

agama, ras, dan golongan masing-mansing memiliki karakteristik yang berbeda-

beda, tetapi semuanya memiliki  kesamaan, yaitu sama-sama bangsa Indonesia . 

Konsep “sesama” tidak hanya terbatas pada manusia. Manusia dengan binatang 

                                                           

 19
Hardono Hadi,  Hakikat dan Muatan  Filsafat Pancasila, (Yogyakarta, Kanisius,1994), 

hlm.61 

 
20

Eka Dharmaputera, Pancasila Identitas dan Modernitas, (Jakarta, BPK Gunung Mulia, 

1992), hlm.44 
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juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mahluk hidup. Demikian juga 

kesamaan bisa ditemukan dalam hubungannya dengan yang lain, sehingga muncul 

adanya berbagai konsep sesama, seperti sesama ciptaan Tuhan, atau sesama isi 

dunia, dan lain sebagainya. Inilah konsep “sesama” dalam arti luas.21 

 Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa keberagaman dan kekhasan ialah 

sebagai sebuah realitas masyarakat dan lingkungan serta cita-cita untuk 

membangun bangsa dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dimana, 

Kebhinnekaan merupakan realitas sosial, sedangkan Ketunggalikaan adalah 

sebuah cita-cita kebangsaan. Sebagai wadah untuk menuju pembentukan sebuah 

ikatan yang merangkul keberagaman dalam sebuah bangsa yaitu sebuah negara 

yang merdeka dan berdaulat, Indonesia.22 

  

B. Dasar Hukum Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika 

 Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam Lambang Negara Garuda 

Pancasila, bersamaan dengan Bendera Negara Merah Putih, Bahasa Negara 

Bahasa Indonesia dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, merupakan jati diri dan 

identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana, keempat simbol tersebut 

adalah cerminan dan manifestasi kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dalam 

masyarakat internasional, juga sebagai cerminan kemandiriaan dan eksistensi 

negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan 

                                                           

 
21

I Nyoman Pursika, Harmoni Antara Pluralisme dan Monoisme..., hlm. 28 

 22 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara..., hlm.176 
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demikiaan, dapat dipahami bahwa lambang negara, bendera negara, bahasa 

persatuan, serta lagu kebangsaan Indonesia, bukan sekedar hanya pengakuan atas 

Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang 

negara yang dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal 

tersebut menjadi kekuatan yang menghimpun sejarah Nusantara yang beeragam 

sebagai bangsa besar Bangsa Indonesia yang hidup dalam negara kesatuan 

Republik Indonesia.23  

 Hubungan Lambang Negara Garuda Pancasila yang didalamnya terdapat 

seloka Bhinneka Tunggal Ika telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  Yaitu pada pasal 36 A disebutkan bahwa 

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal 

Ika. Pasal tersebut merupakan dasar yuridis konstitusional sekaligus sebagai 

pengakuan dan penegasan secara yuridis formal dan resmi oleh Negara tentang 

penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.24  

 Adapun dasar hukum lambang negara beserta penggunaannya dalam 

dinamika bangsa dan Negara Indonesia diatur dalam berbagai peraturan hukum 

serta perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) yang mengatur tentang 

kejahatan (tindak pidana) yang menggunakan Bendera Merah Putih; penodaan 

terhadap Negara Sahabat; penodaan Bendera Merah Putih dan Lambang 

Negara Garuda Pancasila; serta pengunaan Bendera Merah Putih oleh mereka 

                                                           

 23 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila..., hlm.318-319 

 24
 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila..., hlm.319  
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yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada Pasal 52a; 

Pasal 142a; Pasal 154a; dan     Pasal 473.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Pengunaan Lambang 

Negara. 

 Pengaturan perihal bendera, bahasa, lagu kebangsaan, serta Lambang 

Negara dalam bentuk Undang-undang sebagaimana diamanatkan Pasal 36C  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah 

direalisasikan. Sehingga, hal tersebut akan mampu mengatasi berbagai masalah 

yang terkait dengan praktik penetapan dan tatacara penggunaan bendera, bahasa, 

lambang negara serta lagu kebangsaan yang selama ini masih berpedoman kepada 

peraturan perundang-undangan produk Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 

1950.25 

 Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu 

Kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, 

standarisasi dan ketertiban dalam pengguanaan bendera, bahasa, lambang negara 

dan lagu kebangsaan. Undang–Undang ini mengatur tentang berbagai hal yang 

terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang 

negara dan lagu kebangsaan, termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan 

pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut.26 

                                                           

 25 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila..., hlm.320 

 26
 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila..., hlm.320-321  
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 Ketentuan tentang Lambang Negara termuat dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Ada pun makna Lambang Negara 

Garuda Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 

24 Tahun 2009 adalah sebagai berikut27: 

UNDANG UNDANG RI 

NOMOR 24 TAHUN 2009 

TENTANG 

BENDERA, BAHASA, LAMBANG NEGARA DAN LAGU 

KEBANGSAAN 

                                                       BAB IV 

LAMBANG  NEGARA 

Bagaian Kesatuan 

                                                       Umum 

 

Pasal 46 

 

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila 

yang kepalanya menoleh lurus kesebelah kanan, perisai berupa jantung yang 

digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika 

ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. 

 

Pasal 47 

1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 memiliki paruh, 

sayap, ekor, dan cakar yang mewududkan tenaga pemabangunan. 

2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap masing-masing 

berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. 

 

Pasal 48 

1) Ditengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terdapat sebuah 

garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. 

2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terdapat lima buah ruang 

yang mewujudkan dasar pancasila sebagai berikut: 

a. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya dibagian 

tengah berbentuk bintang yang bersudut lima 

b. Dasar kemanusianan yang Adil dan Beradap dilambangkan dengan tali 

rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai 

c. Dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin 

                                                           

 27 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila..., hlm.321-323 
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d. Dasar kerakyatan yang dimpimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ pewakilan dilambangkan dengan kepala banteng di 

bagian kanan atas perisai; 

e. Dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan 

kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai. 

 

Pasal 49 

Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: 

 

a. Warna merah dibagaina kanan atas dan kiri bawah perisai 

b. Warna putih dibagian kiri atas dan kanan bawah perisai 

c. Warna emas untuk keseluruhan warna burung Garuda 

d. Warna hitam ditengah-tengah perisai yang berbentuk jantung 

e. Warna alam untuk seluruh gambar lambang 

 

Pasal 50 

 Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 46 sampai dengan pasal 49 tercantum dalam lampiran yang 

tidak terpisah dari Undang-Undang ini. 

 

C. Prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika 

 Untuk dapat mengimplemantasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan pemahaman secara mendalam 

mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Adapun 

prinsip-prinsip tersebut ialah sebagai berikut28: 

1. Dalam rangka membentuk kesatuan dari keanekaragaman, tidaklah terjadi 

pembentukan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat 

pada unsut-unsur atau komponen bangsa. Salah satu contohnya dibidang 

keragaman agama dan kepercayaan, Bhinneka Tunggal Ika bukanlah untuk 

membentuk agama baru. Dimana, setiap agama diakui seperti apa adanya, 

namun dalam kehidupan beragama negara Indonesia ditegakkan prinsip 

common denominator, yakni prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama 

yang memiliki kesamaan, dan common denominator ini di pegang sebagai ke-

tunggalan, untuk kemudian dipergunakan sebagai acuan dalam hidup 
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Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara..., hlm.201  Lihat Juga: Pitoyo dkk, Pancasila Dasar 

Negara, (Yogyakarta, PSP Press,2012), hlm 68-69 
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berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya dengan adat budaya daerah, 

tetap diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berwawasan kebangsaan. Faham Bhinneka Tunggal Ika yang diusung  oleh 

Sujamto disebut sebagai faham Tantularisme, bukan faham sinkretisme yang 

datang dari luar. 

2. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif; hal ini bermakna 

bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa 

dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan 

martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan ekslusif ini akan memicu 

terbentuknya kekauan yang berlebihan dengan tidak atau kurang 

memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan dan 

persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Golongan 

mayoritas  dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan 

hendaknya pada golongan minoritas. 

3. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan 

perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya 

mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun. 

Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman ini dapat dipersatukan. 

4. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna 

perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan 

tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan 

terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, 

akomodatif, dan rukun. 

 

 Adapun prinsip atau asas pluralistik dan multikultural yang terdapat dalam 

Bhinneka Tunggal Ika, mengandung nilai-nilai yaitu :  

1. Insklusif, namun tidak bersifat eksklusif. 

2. Terbuka 

3. Ko-eksistensi damai dan kebersamaan 

4. Kesetaraan 

5. Tidak merasa yang paling benar 

6. Tolerans 

7. Musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. 

 

Adanya masyarakat yang tertutup atau ekslusif tidak memungkinkan 

terjadinya perkembangan dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin kuat 

dan tidak mampu menghadapi keanekaragaman budaya bangsa. Sifat terbuka yang 

terarah merupakan syarat bagi berkembangannya masyarakat modern. Sehingga  

keterbukaan dan berdiri sama tinggi serta duduk sama rendah memungkinkan 
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terbentuk nya masyarakat yang pluralistik ko-eksistensi saling menghormati, tidak 

merasa dirinya yang paling benar serta tidak memaksakan kehendak kepada pihak 

yang lain. Segala peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah 

harus mampu mengakomodasi masyarat yang pluralistik dan multikultural, 

dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan UUD 1945.29  

 Suatu peraturan perundang-undangan, terutama peraturan daerah yang 

memberikan peluang terjadinya perpecahan bangsa, atau yang semata-mata untuk 

mengakomodasi kepentingan unsur bangsa harus dihindari. Suatu contoh 

persyaratan untuk jabatan daerah harus dari putra daerah, menggambarkan 

sempitnya kesadaran nasional yang semata-mata untuk memenuhi aspirasi 

kedaerahan, yang akan mengundang terjadinya perpecahan. Hal ini tidak 

mencerminkan penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menerapkan 

nilai-nilai tersebut secara konsisten akan terujud masyarkat yang damai, aman, 

tertip, teratur, sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud.30 

Dari prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika tersebut, maka haruslah 

diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu dengan 

menumbuhkan perilaku insklusif, mengakomidasi pluralistime yang ada, tidak 

menganggap bahwa pendapatnya paling benar yaitu dengan menghormati 

pendapat orang lain, selalu mengedepankan musyawarah dalam mencapai 

mufakat, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan rela berkorban untuk 

kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan berlandaskan pada prinsip-

                                                           

 29 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara..., hlm.201-202 

 30 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara..., hlm. 202 
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prinsip Bhinneka Tunggal Ika, maka akan terwujud masyarakat yang bersatu 

dalam kesatuan tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada.31 

 

D. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Semboyan Bhinneka Tunggal Ika 

 Adapun nilai-nilai yang Terkandung dalam Semboyan Bhinneka Tunggal 

Ika, yaitu sebagai berikut: 

1. Nilai Satu Kesatuan 

 Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Bhinneka 

Tunggal Ika yang diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang apabila 

terjemahkan secara bebas makna Bhinneka Tunggal Ika ialah meskipun berbeda-

beda akan tetapi satu jua.32 Maka dalam hal ini, terkadung nilai satu kesatuan. 

Dimana, dalam konteks Negara Republik Indonesia maka Bhinneka Tunggal Ika 

menggartikan bahwa meskipun bangsa Indonesia terdapat keanekaragaman dan 

banyaknya perbedaan baik itu dari suku, agama, adat istiadat, bahasa, dan lain 

sebagainya. Namun, bangsa Indonesia tetap terintegrasi dalam kesatuan. 

 Nilai satu kesatuan yang terdapat dalam Bhinneka Tungal Ika, tercermin 

melalui isi Sumpah Pemuda yang didalamnya menyatakan bahwa Indonesia 

merupakan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yaitu Indonesia. Dimana, 

sumpah pemuda merupakan tekad dan ikrar para pemuda dan pelajar Indonesia 

dalam merebut kemerdekaan, bersatu tanpa memandang perbedaan daerah, 

                                                           

 31 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara..., hlm. 203 

 
32

Kaelan,Negara Kebangsaan Pancasila:Kultural,Historis,Filosofis,Yuridis,dan Aktualis

asinya ,(Yogyakarta, Paradifma,2013), hlm.325  
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agama, suku bangsa, dan warna kulit. Karena dalam merebut kemerdekaan ialah 

dengan cara menjalin persatuan dan kesatuan.33 

 Persatuan yang dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika akan 

memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam rangka 

mencapai perdamaian dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadai, dan 

keadilan sosial maka hubungan antar bangsa haruslah didasari pada prinsip saling 

menghormati dan bekerja sama.34 

 Persatuan tersebut dapat dilihat dari prinsip-prinsip nasionalisme 

Indonesia (persatuan Indonesia) yang tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, 

sebagaimana diungkapkan oleh Notonagoro yang dikutip oleh Kaelan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu 

pross sejarah, sejak zaman prasejarah, Sriwijaya, majapahit, Sumpah Pemuda 

28 Oktober 1928, sampai proklamasi 17 Agustus 1945 yang kemudian 

membentuk negara Republik Indonesia. 

2. Kesatuan nasib, yaitu berada dalam satu proses sejarah yang sama dan 

mengalami nasib yang sama yaitu dalam penderitaan penjajahan dan 

kebahagiaan bersama. 

3. Kesatuan budaya, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu 

bentuk kebudayaan nasional. 

                                                           

 
33

Sri Sudarmiyatun, Makna Sumpah Pemuda, (Jakarta, PT Balai Pustaka, 2012), hlm.23 

 
34

Tukiran, Kawasan Perbatasan, Kedaulatan Bangsa, dan Nilai-nilai Pancasila..., 

hlm.68 
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4. Kesatuan wilayah, yaitu keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan 

dengan wilayah tumpah darah Indonesia. 

5. Kesatuan atas kerokhanian, yaitu adanya ide, cita-cita, dan nilai-nilai 

kerokhanian yang secara keseluruhan tersimpul alam Pancasila.35 

 Musni Umar menyatakan bahwa terdapat lima faktor dari ajaran al-

Qur’an yang menjadi pendorong bersatunya masyarakat Indonesia dalam satu 

negara, yaitu: Pertama, Al-Qur’an mengajarkan untuk bersatu, serta tidak 

diperbolehkan untuk bercerai-berai. Disamping itu, al-Qur’an mewajibkan untk 

menyebar ‘rahmat’ (kasih sayang) yang tidak hanya untuk orang-orang Islam, 

tetapi juga untuk umat lainnya bahkan untuk seluruh makhluk dijagat raya. 

Kedua, al-Qur’an mengajarkan dan mewajibkan umat Islam untuk mengamalkan 

ajaran toleransi dalam kehidupan antar umat yang heterogen baik itu dari segi 

agama, suku, adat-istiadat, dan budaya. Ketiga, al-Qur’an memerintahkan untuk 

membangun dan memelihara rasa persaudaraan (ukhuwah). Keempat, al-Qur’an 

mendorong umat Islam untuk bekerjasama (coorporation) dengan semua orang 

apapun agama, suku, bangsa dan budayanya. Kelima, al-Qur’an membawa pesan 

kemanusiaan untuk empati terhadap orang-orang yang tertindas, lemah (dhu’afa) 

dan mendorong untuk mewujudkan perasaan senasib dan sepenanggungan.36 

 Persatuan yang terdapat dalam semboyan bhinneka tunggal ika juga 

ditegaskan dalam Pancasila. Dimana, nilai persatuan Indonesia didasari dan 

dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan 

                                                           

 35 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila..., hlm.278 

 36
Musni Umar, Al-Qur’an, Demokrasi Politik dan Ekonomi, (Jakarta, INSED, 2004), 

hlm.51-51 
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Beradab, serta dilandasi oleh sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta sila Keadilan Sosial 

bagi Seluruh Rakyat Indonesia.37  

 Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam Ideologi Dasar Negara yaitu 

Pancasila, yaitu sebagaimana dijelaskan berikut ini : 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, didalamnya terkandung prinsip bahwa Bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang berTuhan Serta mengembangkan sikap hormat-

menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut 

kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat terwujud kerukunan hidup 

diantara umat beragama. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradap, mengandung prinsip bahwa manusia 

diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai 

makhluk Tuhan Yang Mahaesa, yang sama derajatnya, hak dan kewajiban 

asaasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, 

kedudukan sosial,warna kulit dan sebagainya. Karena itu dikembangkan sikap 

toleransi, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, serta sikap untuk 

tidak semena-mena terhadap orang lain. 

3. Persatuan Indonesia, yang mengandung arti bahwa rakyat Indonesia 

menempatkan persatuan,kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa 

dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan, mengandung prinsip bahwa rakyat Indonesia 

memiliki kedudukan,hak, dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, tidak 

boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum 

diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dan diadakan 

musyawarah terlebih dahulu. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung prinsip bahwa 

seluruh rakyat Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk 

menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan 

mengembangkan sikap yang luhur, kekeluargaan dan tolong menolong.38 

 

 Pancasila juga sejalan dengan ajaran al-Quran. Seperti yang dijelaskan 

melalui surah al-Ikhlas untuk sila pertama, tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. 

                                                           

 37
Sekretariat Jenderal MPR RI, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 

(Jakarta: ISBN, 2012), hlm.98  

 
38

A.W.Widjaja, Masyarakat dan Permasyarakatan Ideologi Pancasila,(Bandung:CV 

Armico, 1985), hlm.43-45 

 Lihat Juga: Natonagoro, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila,(Jakarta:CV 

Rajawali, 1982), hlm.35-36 
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Surah Ar-rum Menguatkan sila kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan 

beradab. Surah al-Anbiya’: 92 menguatkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. 

Surah Ali Imran: 159 menguatkan  sila keempat, tentang kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

Sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ditegaskan 

melalui surah al-Maidah : 2 dan Surah al-Anbiya:107.39 

 Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem 

kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan 

pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang 

berlandaskan dasar negara.40 Dengan adanya ideologi dasar negara yaitu 

pancasila, diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang bersatu dalam kesatuan 

tanpa memandang suku, ras, agama dan lain sebagainya. Seperti halnya 

diungkapkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. 

 Dalam sila Persatuan Indonesia, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia 

terdiri dari beragam suku, agama dan kepercayaan,budaya, serta keadaan 

geografis yang terdiri dari beribu-ribu pulau kemudian disatuakan menjadi satu 

kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia dalam 

sila ketiga ini tidak bisa dipisahkan dengan keempat sila lainnya, karena 

keseluruhan sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bersifat sistematis.41 

                                                           

 39
Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, (Jakarta, UI-Press, 1988), hlm.318  

 
40

Sekretariat Jenderal MPR RI, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara..., 

hlm.98 

 41
Tim Pustaka Yustisia, UUD Negara Republik Indonesia 1945 : Lembaga-lembaga 

Negara Beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-

JK),(Jakarta, Transmedia Pustaka, 2014), hlm.4 
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 Persatuan dalam sila ketiga ini mencangkup arti ideologis, politik, 

ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Adapun sikap dan perilaku yang sesuai 

dengan sila Persatuan Indonesia yaitu sebagai berikut42 : 

1. Mengembangkan rasa saling memiliki (sense of belonging) sesama rakyat 

Indonesia. 

2. Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan antar 

suku, agama, rasa, dan golongan. 

3. Mengembangkan sikap saling asah, asih, dan asuh. 

4. Membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan 

negara Indonesia. 

 Ideologi Persatuan sangat penting artinya sejak lahirnya negara RI sampai 

pada permulaan penyelenggaraan negara RI. Dimana, ideologi bertugas dan 

berfungsi untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi rakyat dan 

bangsa yang memiliki sikap kepribadian yang tersendiri tanpa ketergantungan 

kepada siapapun serta mempertebal kebersamaan dalam kehidupan bangsa. 

Kondisi bangsa Indonesia yang kebhinnekaan serta keragamanan yang bersifat 

plural/majemuk baik itu dibidang etnik, religi, bahasa, cara hidup maupun budaya, 

maka dalam hal ini diperlukannya semangat persatuan yang tinggi khususnya 

dalam rangka nation and character building.43 

 

 

                                                           

 42
Tim Pustaka Yustisia, UUD Negara Republik Indonesia 1945...,hlm.5 

 43
Pandji Setijo, Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa, (Jakarta, 

PT Gramedia Widiasmara Indonesia, 2010), hlm.66 
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Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa persatuan bangsa dan 

wilayah negara Indonesia tertera dalam seloka Bhinneka Tunggal Ika, yang 

artinya meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beranekaragam suku 

bangsa, yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam serta 

terdiri dari berbagai wilayah kepulauan Indonesia. Namun, hal tersebut 

merupakan satu kesatuan yaitu bangsa dan Negara Indonesia. Keberagaman 

tersebut bukanlah perbedaan yang bertentangan, tetapi justru keanekaragaman 

tersebut bersatu dalam suatu sintesis yang akan memperkaya sifat dan makna 

persatuan bangsa negara Indonesia. 

 

2. Nilai Pluralisme 

 Adanya kandungan nilai pluralisme ini, dapat dilihat dari kata bhinna 

berasal dari bahasa sansekerta ‘bhid’ yang diterjemahkan dengan makna ‘beda’.44 

Artinya secara tidak langsung, seloka Bhinneka Tunggal Ika mengakui perbedaan-

perbedaan yang ada. Kata Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak 

atau lebih dari satu. Pluralis artinya bersifat jamak (banyak). Pluralisme 

merupakan paham yang mengatakan jamak atau tidak satu; kebudayaan: berbagai 

kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat.45 Sedangkan dalam kamus 

teologi, pluralisme merupakan pandangan filosofis yang tidak mereduksikan 
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 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila..., hlm.325   

 45 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka,1990), 

hlm. 691 
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segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. 

Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik dan religius.46 

 Dalam hal sosial, dikenal dengan istilah Pluralisme sosial yang 

merupakan bentuk keanekaragaman masyarakat, baik dari segi adat istiadat, suku, 

bangsa, religi/ kepercayaan /agama, bahasa, kebiasaan, kesenian, maupun dari 

segisistem ekonomi, sistem organisasisosial, sistem pengetahuan, dan lain 

sebagainya. Adapun bentuk keanekaragaman dalam pluralisme sosial 

mencangkup semua segi kehidupan masyarakat, baik itu keanekaragaman ide, 

keanekaragaman rasa atau selera, dan keanekaragaman kepentingan. Dengan kata 

lain, dalam pluralisme sosial terdapat keanekaragaman yang hampir ridak terbatas. 

Adanya pluralisme merupakan suatu sistem dan peluang untuk sebuah bangsa 

agar dapat hidup saling melengkapi karena keanekaragaman dapat memungkinkan 

terjadinya pertukaran karya, seni, ilmu, dan menjadi bahan kajian yang sangat 

kaya dan tidak pernah habis.47  

 Namun dari segi lainnya, pluralisme adalah tantangan. Hal ini karena 

terjebak pada pemikiran tirani uniformitas yang memendang keanekaragaman 

adalah nilai dan bentuk terbaik untuk menciptakan keharmonisan.48 Oleh sebab 

itu, Pluralisme harus dipahami sebagai bentuk pertalian sejati kebinekaan dalam 
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Gerald O Collins dan Edward G. Farrugia, Kamus Teologi, (Yogyakarta, Kanisius 
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ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement diversities within the bonds of 

civility).49 

Dalam hal pluralitas, maka bangsa Indonesia merupakan bangsa yang 

majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, adat-istiadat, bahasa daerah, serta 

agama yang berbeda-beda. Selain itu, masyarakat Indonesia juga terdiri dari 

berbagai kebudayaan daerah yang bersifat kewilayahan sebagai pertemuan dari 

berbaagi kelompok kebudayaan suku bangsa yanga ada di daerah tersebut. Bangsa 

Indonesia memiliki lebih dari 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku 

bangsa. Dimana, setiap suku bangsa Indonesia memiliki kebiasaan hidup yang 

berbeda-beda. Demi persatuan dan kesatuan, keanekaragaman yang ada harusnya 

dapat menjadi suatu kekuatan yang tangguh dan keunggulan dibandingkan dengan 

negara yang lainnya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman suku 

bangsa dan budaya merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan.50 

 Sujanto menyatakan bahwa  lahirnya Bhinneka Tunggal Ika ialah 

berangkat dari kesadaran adanya kemajemukan serta kesadaran perlu adanya 

persatuan dari keberagaman tersebut yang selanjutnya tertuang dalam Sumpah 

Pemuda tahun 1982 dengan semangat nasionalisme Indonesia yang sangat 

kokoh.51 Dengan kata lain, masyarakat Indonesia telah menyadari adanya 

kemajemukan, multi-etnik, dan multi-agama dalam masyarakatnya. Kesadaran 

akan kebhinnekaan ini kemudian dibangkitkan kembali pada masa perjuangan 

                                                           

 49
Budhy Munawar Rachman, Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, 

(Jakarta, Paramadina,2001),hlm.31  

 50 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara...,hlm.197 
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83 
 

 
 

kemerdekaan untuk menggali persatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi 

penjajahan kolonial. Penjajahan tersebut memberikan rasa senasib dan 

sepenanggungan akan keadaan bangsa yang benuh dengan keterbelakangan. 

Sehingga muncullah gagasan dan gerakan-gerakan perlawanan hingga kongres 

Sumpah Pemuda pun terlaksana sebagai bentuk inisiatif pemuda Indonesia ketika 

itu. Oleh sebab itu, makna yang tertera dalam seloka Bhinneka Tunggal Ika 

haruslah teraktualisasi dalam kehidupan nyata di masyarakat Indonesia.  

 Perbedaan dalam kebhinnekaan merupakan suatu realitas. Oleh sebab itu, 

perbedaan tidak perlu lagi untuk dibeda-bedakan karena hal tersebut justru dapat 

menimbulkan disitegrasi. Perbedaan dalam kebhinnekaan perlu di sinergikan dan 

dikelola dengan cara mendayagunakan aneka perbedaan tersebut menjadi modal 

sosial untuk membangun kebersamaan. Sebab kesatuan dicirikan oleh adanya 

kesamaan. Untuk itu, guna mewujudkan cita-cita kesatuan ditengah-tengah 

kebhinnekaan diperlukan adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk 

melihat kesamaan pada sesuatu yang bebeda itu. Secara individu setiap manusia 

adalah berbeda, baik itu dari segi fisik maupun mentalnya. Setiap manusia subjek 

yang otonom. Namun demikian, setiap manusia memiliki kesamaan yaitu sama-

sama mahluk sosial.52 

 Dimana, kebhinnekaan atau suatu yang beda-beda itu menunjukan 

realitas objektif masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang 

tinggi. Keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam berbagai 
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Realitas dan Tujuan Masyarakat Indonesia), dalam Jurnal IKA, (Singaraja, Ikatan Keluarga 

Alumni Universitas Pendidikan Ganesha, 2009), hlm. 28  
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bidang kehidupan. Dibidang politik, misalnya seperti diwarnai dengan adanya 

kepentingan berbeda-beda antara individu atau kelompok yang berbeda dengan 

individu atau kelompok lainnya. Dibidang ekonomi keanekaragaman dapat dilihat 

dari adanya perbedaan akan kebutuhan hidup, yang pada ahirnya berimplikasi 

terhadap munculnya keanekaragaman pada pola produksi. Bidang sosial, 

keberagaman tersebut tercermin dari adanya perbedaan peran dan status sosial. 

Selain itu, keanekaragaman dapat dilihat dari segi geografis, budaya, agama, etnis, 

dan sebagainya.53 

 Keanekaragaman tersebut, juga dikukuhkan oleh kebhinnekaan 

perseorangan masing-masing anak negeri yang kini berjumlah lebih dari dua ratus 

juta jiwa. Dengan adanya keanekaragaman dalam berbagai bidang tersebut, 

menyebabkan Indonesia dijuluki sebagai masyarakat multi etnik, multi agama 

(multi religi), multi budaya (multi kultural) dan sebagainya sehingga dapat 

dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk 

(Plural Society).54 

 Untuk itu, kesatuan adalah upaya guna menciptakan wadah yang mampu 

menyatukan berbagai keanekaragaman baik itu suku bangsa, bahasa, ataupun 

agama yang dianut. Kesatuan merupakan cerminan rasionalitas yang lebih 

menekankan kesamaan dari pada perbedaan, yang mengandung ide, tindakan dan 

keputusan subjek. Bhinneka Tunggal Ika ialah sebagai keseimbangan antara unsur 

perbedaan yang menjadi ciri keanekaragaman dengan unsur kesamaan yang 

                                                           

 53
I Nyoman Pursika, Kajian Analitik Terhadap Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dalam 

jurnal pendidikan dan pengajaran, (Vol.2 No.1, Singaraja,Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Pendidikan Ganesha, 2009), hlm. 17 

 54
 I Nyoman Pursika, Kajian Analitik Terhadap Semboyan Bhinneka Tunggal Ika..., hlm. 
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menjadi ciri keanekaragaman. Keseimbangan tersebut merupakan ruang gerak 

yang tidak bisa ditentukan secara persis titik temunya. Sehingga, keseimbangan 

bukanlah jawaban pasti dari perpaduan antara keanekaragaman dengan kesatuan. 

Keseimbangan adalah konsep filsafat yang terletak pada ketegangan antara dua 

titik ekstrim, yaitu keanekaragaman di satu pihak, dan kesatuan di pihak lain.55 

  Oleh karena itu, apabila keanekaragaman tersebut lebih memperlihatkan 

perbedaan, maka kesatuan akan meredakan konflik yang timbul atas dasar 

nasional. Demikian pula sebaliknya, apabila kesatuan lebih memperlihatkan 

kesamaan, maka keaneragaman selalu mengingatkan bahwa perbedaan adalah 

kodrat yang tidak dapat tereklakkan. Kedua hal tersebut, merupakan realitas 

dalam eksistensi kehidupan manusia, yang terekpresi secara filosofis dalam 

Lambang Negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.56 

 Maka dalam hal ini, masyarakat Indonesia harus berpegang teguh pada 

ideologi negara yaitu Pancasila dan cita-cita bangsa yang dirumuskan melalui 

Bhinneka Tunggal Ika. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip persatuan Bhinneka 

Tunggal Ika, maka perbedaan dan keanekaragaman yang ada harusnya menjadi 

suatu modal untuk membangun peradaban yang lebih baik serta menciptakan 

kehidupan yang damai, rukun, toleran dan harmonis antar masyarakat dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara.  

 Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa istilah Bhinneka Tunggal 

Ika mengandung arti meskipun bangsa Indonesia berbeda-beda, memiliki latar 

belakang budaya yang berbeda, berbeda ras, etnis, agama, budaya dan perbedaan 

                                                           

 55 Rizal Mustamsyir, Bhinneka Tunggal Ika Dalam Perspektif Filsafat Analitik..., hlm.52 
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lainnya. Namun, bangsa Indonesia adalah saudara yang diikat oleh kedekatan 

persaudaraan dengan rasa saling memiliki, menghargai, dan saling menjaga. 

Bhinneka Tunggal Ika juga mengandung makna untuk bersatu dalam 

keberagaman tanpa mempermasalahkan keberagaman, karena dalam keberagaman 

terdapat suatu nilai persatuan yang menyatukan semua perbedaan, hal ini lah yang 

disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. 

3. Nilai Kesetaraan 

 Adanya nilai kesetaraan dapat dilihat dari kalimat lengkap semboyan 

Bhinneka dalam kitab Sutasoma yaitu Bhinneka Tunggal Ika, tan hana dharma 

mangrwa, yang jika terjemahkan secara bebas, maka bermakna meskipun 

berbeda-beda akan tetapi satu jua. Tidak ada hukum yang mendua (dualisme).57 

Hal ini menunjukkan adanya nilai kesetaraan. Dimana, Bhinneka Tunggal Ika 

dimaksudkan agar masyarakat Indonesia menyadari sebagai sutu bangsa, satu 

tanah air, satu bahasa dan satu tujuan nasional yaitu terciptanya sebuah 

masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila sebagai asas dan 

pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.58 Hal tersebut 

menandakan, bahwa dalam Bhinneka Tunggal Ika terdapat adanya nilai kesetaraan 

dalam perbedaan tersebut yaitu kesetaraan dalam bingkai kenegaraan.  

 Kesetaraan tersebut dapat dilihat dalam hak dan kewajiban warga negara 

menurut UUD 1945. Adapun hak warga negara Indonesia yaitu sebagai berikut59: 

1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.  
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Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila..., hlm.325  
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A Syaefullah, Merukunkan Umat Beragama, (Jakarta, Grafindo Khazanah Ilmu,2007), 

hlm.193 
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2) Berhak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran  

3) Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.  

4) Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.  

5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

perlindungan kekerasan dan diskriminasi.  

6) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya.  

7) Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup 

manusia.  

8) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.  

9) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.  

10) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja.  

11) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan.  

12) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.  

13) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya serta berhak kembali.  

14) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.  

15) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

pendapat.  

16) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.  

17) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.  

18) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlaskuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik 

negara lain.  

19) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan.  

20) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai guna 

mencapai persamaan dan keadilan.  

21) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.  



88 
 

 
 

22) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut 

tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.  

23) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun.  

24) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 

bersifat diskriminatif itu.  

25) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban.  

 

Adapun kewajiban warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD 

1945 yaitu sebagai berikut:  

1) Menjunjung hukum dan pemerintah 

2) Ikut serta dalam upaya pembelaan negara 

3) Ikut serta dalam pembelaan negara 

4) Menghormati hak asasi manusia orang lain 

5) Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 

6) Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta (vii) mengikuti 

pendidikan dasar.60 

 

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam Bhinneka 

Tunggal Ika terdapat nilai kesetaraan, yang menegaskan bahwa seluruh bangsa 

Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Untuk itu, 

perlakuan deskriminasi pada seseorang atau kelompok tertentu tidaklah 

dibenarkan. Hal ini mengingat bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki andil 

dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 
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4. Nilai Semangat Gotong Royong 

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa Bhinneka Tunggal 

Ika lahir dari kesadaran untuk merekatkan perbedaan-perbedaan yang terdapat 

dalam masyarakat Indonesia dalam bingkai kesatuan. Sehingga tidak dapat 

dipungkiri, bahwa Indonesia merdeka dikarena adanya semangat gotong royong, 

kebersamaan dan bahu membahu dalam memperjuangkan kemerdekaan dan 

terbebas dari penjajahan. Karena hal tersebut tidak dapat dicapai tanpa dukungan 

kekuatan dari seluruh masyarakat  Indonesia.61 Hal ini menandakan bahwa 

Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai semangat gotong royong masyarakat 

Indonesia. 

Semangat gotong royong juga di usung oleh Soekarno Hatta pada sidang 

BPUPKI pertama dengan mengusulkan lima prinsip yaitu nasionalisme 

(kebangsaan Indonesia), internasionalisme (peri kemanusiaan), mufakat 

(demokrasi), kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Prinsip 

tersebut kemudian dinamakan Pancasila yang diperas menjadi “Trisila” yaitu 

pertama : sosio- nasionalisme, perpaduan atau sintesis  dari kebangsaan dan peri 

kemanusiaan. Kedua, sosio-demokrasi perpaduan antara demokrasi dan 

kesejahteraan sosial. Ketiga, ketuhanan.  Selanjutnya, Trisila tersebut diperas 

menjadi “Eka Sila” yang intinya adalah gotong royong.62 

 

                                                           

 61 Tri Panandji, Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosio Budaya 

Bangsa : Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dalam 

Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 2, No 1, (Bogor, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan 

Kebijakan Pertanian,2009), hlm.63 
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Demikian dapat dipahami, bahwa dalam semboyan Bhinneka Tunggal 

Ika terdapat nilai semangat gotong royong bangsa Indonesia dalam 

memperjuangkan kemerdekaan dan melawan penjajahan yaitu dengan bersatu 

dalam kesatuan tanpa mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam 

hal ini, semangat gotong royong tentunya tidak dapat terlepas dari sikap kenal-

mengenal dan saling memahami antar masyarakat. Karena dengan adanya 

interaksi kenal-mengenal maka akan menumbuhkan rasa kasih sayang antar 

sesama. Dengan adanya rasa kasih sayang , makan akan melahirkan rasa senasib 

dan sepenanggungan. 
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BAB IV 

NILAI-NILAI TOLERANSI DALAM AL-QUR’AN  

DAN RELEFANSINYA TERHADAP BHINNEKA TUNGGAL IKA 

 

A. Inventarisasi Ayat 

 Pembahasan tentang nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam surah            

al-Hujurat ayat 13 dan surah al-Kafirun ayat 1-6 akan dijabarkan dalam sub-sub 

bab berikut ini: 

1. Surah al Hujurat Ayat 13 

 

Surah al-Hujurat terdiri dari 18 ayat yang termasuk golongan surah-surah 

Madaniyyah. Surah ini turun setelah surah al-Mujadalah. Dinamakan dengan               

“al-Hujurat” yang berarti kamar-kamar, diambil dari perkataan al-Hujurat pada 

ayat ke-4 dalam surah ini. Ayat tersebut mencela perbuatan para sahabat yang 

memanggil Nabi Muhammad saw, yang sedang berada di dalam kamar rumahnya 

bersama istrinya. Memanggil Nabi Muhammad dengan cara dan dalam keadaan 

yang demikian menunjukkan sifat yang kurang hormat kepada beliau dan 

mengganggu ketentraman beliau.1 

a. Asbabun Nuzul 

 Dalam suatu riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatim yang 

bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah, ketika Fathul Makkah (penaklukan kota 

Makkah) Bilal naik ke atas Ka’bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa 

orang berkata : “Apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka’bah?”. Maka 

berkatalah yang lainnya : “Sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Dia akan 

                                                           

 1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Jilid IX, (Semarang, Effhar Offset, 

1993), hlm. 415  
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menggantinya”. Lalu turunlah ayat ini sebagai penegasan bahwa dalam Islam 

tidak ada diskriminasi, dan yang paling mulia ialah yang paling bertakwa.2 

 Sedangkan dalam riwayat Ibnu ‘Askir dikitabnya Mubhamat (yang 

ditulis oleh Ibnu Basykuwal) yang bersumber dari Abu Bakr bin Abi Dawud di 

dalam tafsirnya, menyatakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Abu 

Hind yang akan dinikahkan oleh Rasulullah saw. kepada seorang wanita Bani 

Bayadlah. Lalu, Bani Bayadlah berkata : “Wahai Rasulullah, pantaskah kalau 

kami menikahkan putri-putri kami kepada bekas budak-budak kami?”. Kemudian 

turunlah ayat ini sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan 

antara bekas budak dan orang yang merdeka.3 

 

b. Penafsiran Surah al Hujurat Ayat 13 

 Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya (ayat ke 11-12) 

yang berisi larangan kaum Muslimin memperolok-olok serta larangan 

mempergunakan pangilan-panggilan buruk yang menyakiti hati orang lain. Maka, 

pada ayat ke-13 surah al Hujurat ini, Allah swt., memperkuat larangan tersebut 

dengan menegaskan bahwa manusia semuanya berasal dari seorang ayah dan 

seorang ibu, yaitu Adam dan Hawwa. Oleh sebab itu, tidak patut seseorang 

mencemooh saudaranya. Dalam hal ini, Allah swt., telah menciptakan manusia 

menjadi berbagai bangsa dan berbagai suku ialah supaya saling mengenal dan 

saling tolong menolong dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada kelebihan 
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Q.Shaleh dan Dahlan dkk, Asbabun Nuzul : Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat Al-

Qur’an, (Bandung, Diponegoro,2000), hlm.518  
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 Q.Shaleh dan Dahlan dkk, Asbabun Nuzul..., hlm.518 
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seseorang dari yang lainnya, kecuali ketakwaan dan budi pekerti yang luhur. Oleh 

sebab itu, Allah swt., tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan 

kesombongan terhadap keturunan, pangkat atau kekayaannya. Karena yang paling 

mulia disisiNya ialah yan paling bertakwa kepadaNya.4 

 Hal ini senada dengan pendapat Mushthafa al-Maraghi dalam tafsirnya 

yang menyatakan bahwa maksud ayat ini ialah hai manusia, sesungguhnya Kami 

telah menciptakan kalian dari Adam dan Hawwa. Namun, yang terjadi ialah 

manusia masih saja memperolok sesamanya dan mengejek sebagian yang lainnya, 

padahal manusia sesungguhnya ialah bersaudara dalam hal nasab. Allah 

menjadikan manusia bersuku-suku dan berkabilah-kabilah yang berbeda-beda, 

agar manusia saling kenal-mengenal dan tolong menolong dalam kemaslahatan-

kemaslahatan manusia yang bermacam-macam tersebut. Tidak ada kelebihan bagi 

seseorang atas yang lainnya, kecuali dengan takwa dan kesalehan, bukan dengan 

hal-hal yang bersifat duniawi yang pada hakikatnya tidaklah abadi. Untuk itu, 

barang siapa yang ingin memperoleh derajat yang tinggi disisiNya maka 

hendaklah bertakwa kepada Allah swt. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui 

tentang manusia dan amal perbuatannya.5  

 Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan uraian 

tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Untuk itu, ayat ke-13 dalam surah 

al-Hujurat tidak menggunakan panggilan yang tertuju kepada orang-orang 

beriman, tetapi ditujukan kepada jenis manusia. Allah berfirman : Hai manusia, 

                                                           

 4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Jilid IX...,hlm.441 

 5
Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi : Juz XXVI, terj. Bahrun Abu Bakar, 
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sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yakni Adam dan Hawwa, atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum 

(indung telur perempuan) dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal yang akan mengantarkan manusia untuk 

saling membantu serta saling melengkapi. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal sehingga tidak ada 

satu halpun yang tersembunyi bagiNya, termasuk detak jantung dan niat 

seseorang.6  

 Hamka dalam tafsir al-Azharnya menyatakan bahwa pangkal ayat Hai 

manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, bahwa 

seluruh manusia dijadikan pada mulanya dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam, 

dan seorang perempuan yaitu Siti Hawwa. Keduanya merupakan manusia pertama 

yang diciptakan di dunia ini. Penafsiran kedua, yaitu bahwa seluruh manusia sejak 

dahulu hingga sekarang tercipta dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu ibu. 

Penafsiran kedua terhadap pangkal ayat ini menyangkut penciptaan manusia 

secara biologis. Oleh sebab itu, tidak ada manusia yang tercipta di dunia kecuali 

dari percampuran seorang laki-laki dan perempuan.7 

 Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa dari tiap-tiap manusia yang 

tercipta tersebut memiliki karakteristik tersendiri menurut keadaan tempat 

tinggalnya, sehingga terciptanya berbagai macam bangsa-bangsa dan suku-suku. 

                                                           

 6
M.Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah..., hlm.260 
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Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa adanya berbagai bangsa, berbagai suku 

hingga perinciannya yang lebih kecil (keluarga), bukanlah agar manusia 

bertambah lama bertambah jauh, melainkan supaya manusia saling kenal-

mengenal. Hingga dapat dipahami bahwa manusia pada hakikatnya adalah dari 

asal keturunan yang satu. Tidak ada perbedaan diantara yang satu dengan yang 

lainnya, dan tidak perlu membanggakan keturunan melainkan menyadari adanya 

persamaan keturunan. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, ujung ayat ini 

memberi penjelasan bahwa bagi manusia kemuliaan yang sejati yang dianggap 

bernilai oleh Allah swt., ialah kemuliaan hati, kemuliaan budi, kemuliaan 

perangai, dan ketaatan kepadaNya.8 

 Selanjutnya, Hamka menyatakan bahwa penutup ayat yang berbunyi 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal menjadi peringatan 

bagi manusia yang lalai karena urusan kebangsaan dan kesukuannya, sehingga 

lupa bahwa kedua hal tersebut bukanlah untuk membanggakan suatu bangsa 

kepada bangsa lainnya, atau membanggakan suatu suku kepada suku lainnya. 

Melainkan untuk saling mengenal satu sama lain. Ujung ayat ini menyatakan 

Allah Maha Mengetahui bahwa tidak sedikit perbedaan bangsa menimbulkan 

ashabiyah jahiliyah, bangga karena mementingkan bangsa sendiri. Padahal, Allah 

mengetahui setiap bangsa memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Dan yang 

paling mulia disisi Allah ialah yang paling takwa kepadaNya.9  

                                                           

 8 Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 9..., hlm.6834-6835 

 9
Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 9..., hlm.6835-6836 
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 Adapun dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa, dalam hal 

kemuliaan seluruh umat manusia dipandang dari sisi ketanahannya dengan Adam 

dan Hawwa adalah sama. Hanya saja derajat manusia akan bertingkat-tingkat jika 

dilihat dari sisi-sisi keagamaannya, yaitu ketaatan kepada Allah swt dan 

kepatuhan kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, pada ayat sebelumnya (ayat ke 12 

surah al-Hujurat) ditegaskan mengenai laranngan berbuat ghibah dan mencaci 

antar sesama. Untuk itu melalui ayat ke 13 ini, Allah mengingatkan bahwa 

manusia itu sama dalam sisi kemanusiaan. Adapun kalimat Hai manusia, 

Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal maksudnya ialah agar manusia saling mengenal, 

yang masing-masing kembali kepada kabilahnya.10  

 Lafadz ( اّنَ أكرمكمَ عندَ هللاَ أتقاكم) Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu 

maksudnya ialah yang membedakan derajat manusia sisi Allah hanyalah 

ketakwaan, bukan keturunan.11 Oleh sebab itu, manusia tidak seharusnya 

berbangga-bangga dengan garis keturunannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan 

dalam hadits Nabi saw., berikut ini: 

عمَر: أنَّ  ابن دْيناٍر عن حدثنا َعبد هللا بنُ جعفٍر,  حدثنا عليُّ ْبُن ُحْجِر, أَْخبرنا َعبد هللا بنُ 

يا أيّها النّاس إنَّ هللا قد  هللا عليه وسلم َخَطَب النَّاَس يوَم فتُْح مّكةَ فقال :صلى رسول هللا 

                                                           

 10 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, Tafsir Ibnu 

Katsir...,hlm.496 

 11 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, Tafsir Ibnu 

Katsir...,hlm.496 
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َ  يّة الجاهليَّةَ بْذهب عنكم عأ َمها با بائها, فالنّاُس َرجالَِن : رُجُل برٌّ تَِقيٌّ كريم على هللا ظوتعا

يا أيّها التّوراِب قال هللا: ق هللا ادم من لوخ َشِقيٌّ َهيِّن  على هللا. والنّاس بَنو ادم وفاَِجر  

النّاس إنّا خلقناكم من ذكٍر و أنثى وجعلناكم شعوباا وقبائَل لتعارفوا إّن أكرمكم عند هللا 

.  12أتقاكم إّن هللا عليم  خبير 

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujri, telah mengabarkan 

kepada kami Abdullah bin Ja’far, telah menceritakan kepada kami 

Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar : Sesungguhnya Rasulullah saw 

berkhutbah pada hari kemenangan Makkah, Nabi bersabda “ Wahai 

manusia, sesungguhnya Allah telah menghapuskan kesombongan 

jahiliyah dan mengagung-agungkan bapak-bapak mereka, maka manusia 

terbagi menjadi dua golongan : golongan yang bagus, bertakwa dan 

mulia disisi Allah, dan golongan yang fajir celaka dan hina disisi Allah. 

Dan manusia “adalah anak keturunan Adam yang diciptakan dari tanah. 

Maka Allah berfirman:“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (HR. Tirmidzi, kitab 

tafsir, bab surah al Hujurat, no.3281) 
 

 Adapun firman Allah swt (خبير َ َ هللاَ عليم  Sesungguhnya Allah Maha (إّن

mengetahui lagi Maha Mengenal maksudnya ialah Allah Maha mengetahui 

tentang semua manusia dan Maha mengenal semua urusan manusia, sehingga 

dengan demikian Dia akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia 

kehendaki. Demikian juga sebaliknya, Allah akan menyesatkan siapa yang Dia 

kehendaki, menyayangi siapa yang Dia kehendaki, menimpakan siksaan kepada 

siapa yang Dia kehendaki, mengutamakan siapa yang Dia kehendaki. Allah juga 

                                                           

 12 Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh, Sunan At Tirmidzi Juz 5, (Bairut, Dar Al fikr, 

t.t), hlm.179-180   
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Maha bijaksana, Maha mengetahui dan Maha mengenal tentang semua hal 

tersebut.13 

2. Surah al Kafirun Ayat 1-6 

 Surah al-Kafirun terdiri dari 6 ayat yang termasuk kelompok surah 

Makkiyyah. Surah ini turun setelah surah al-Ma’un. Dinamai dengan surah al-

Kafirun (orang-orang kafir) yaitu diambil dari kata al-kafirun yang terdapat dalam 

ayat pertama surah ini.14 Nama lain dari surah ini ialah surah al-Ibadah dan surah 

ad-Din. Tema utama uraian surah ini yaitu berbicara mengenai perbedaan secara 

jelas antara keislaman dan kekufuran, sekaligus meletakkan dasr utama bagi 

terciptanya kerukunan antar pemeluk agama atau kepercayaan yang intinya adalah 

mempersilahkan masing-masing individu melaksanakan ajaran agama dan 

kepercayaannya tanpa saling mengganggu.15 

a. Asbabun Nuzul  

Dalam suatu riwayat dikemukakan oleh ath-Thabarani dan Ibnu Abi 

Hatim, yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa kaum Quraisy berusaha 

mempengaruhi Nabi saw., dengan menawarkan harta kekayaan agar beliau 

menjadi orang yang paling kaya di kota Makkah. Mereka juga menawarkan 

kepada beliau untuk menikahi wanita mana saja yang beliau kehendaki. Upaya 

tersebut mereka sampaikan kepada beliau seraya berkata : “inilah yang kami 

sediakan bagi mu hai Muhammad, dengan syarat engkau jangan memaki-maki 

                                                           

 13 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, Tafsir Ibnu 

Katsir...,hlm.498 
14

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta, Lentera Abadi, 2010), 

hlm.795 
15

M. Quraish Shihab, Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Al-Fatihah dan Juz 

‘Amma, (Jakarta, Lentera Hati,2008), hlm. 317  
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tuhan-tuhan kami dan menjelek-jelekkannya, atau sembahlah tuhan-tuhan kami 

selama setahun”. Nabi saw., menjawab : “Aku akan menunggu Wahyu dari Rabb-

ku”. Lalu turunlah ayat ini sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir 

tersebut. Dan turun pula ayat, Qul a fa ghairullahi ta’murunni a’budu ayyuhal 

jahilun (katakanlah:”maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, 

hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?”) (Q.S.az-Zumar: 64), sebagai 

perintah untuk menolak ajakan orang-orang yang menyembah berhala.16 

Disebutkan juga dalam riwayat bahwa AL-Walid bin al Mugirah, al ‘As 

bin Wa’il as Sahmi. Al Aswad bin Abdul Mutalib, dan Umaiyyah bin Khalaf 

bersama rombongan pembesar-pembesar Quraisy datang menemui Nabi saw., dan 

menyatakan, “Hai Muhammad! Marilah engkau mengikuti agama kami dan kami 

mengikuti agamamu dan engkau bersama kami dalam semua masalah yang kami 

hadapi, engkau menyembah Tuhanmu selama setahun dan kami menyembah 

Tuhanmu selama setahun. Jika agama yang engkau bawa itu benar, maka kami 

berada bersamamu dan mendapat bagian darinya, dan jika ajaran yang ada pada 

kami itu benar, maka engkau telah bersekutu pula dengan kami dan engkau akan 

mendapat bagian pula darinya”. Beliau menjawab, “Aku berlindung kepada Allah 

dari mempersekutukanNya”. Kemudian Nabi saw., pergi ke Masjidil Haram 

menemui orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul disana dan membaca 

surah alKafirun ini, maka mereka berputus asa untuk dapat bekerja sama dengan 

Nabi saw., Sejak itu mulailah orang-orang Quraisy meningkatkan permusuhan 

                                                           
16 Q.Shaleh dan Dahlan dkk, Asbabun Nuzul..., hlm.684 



100 
 

 
 

mereka kepada Nabi dengan menyakiti beliau dan sahabatnya, sehinga tiba 

masanya hijrah ke Madinah.17 

b. Penafsiran Surah al Kafirun Ayat 1-6 

   

       

      

Artinya:“Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa 

yang kamu sembah”. 

Kata ‘abid merupakan bentuk fa’il (kata yang menunjukkan pelaku) dari 

kata kerja ‘abada-ya’budu, yang artinya menyembah atau beribadah. Dengan 

demikian, ‘abid diartikan sebagai penyembah. Bila dikaitkan dengan subjek atau 

pelaku yang dimaksud dari kata ini, maka hal itu menunjukkan kepada Rasulullah 

saw. Pada ayat   ke-2 ini, ungkapan yang dipergunakan untuk menunjukkan pada 

penyembahan menggunakan kata kerja lampau (fi’il madhi) yang berfungsi 

menerangkan sesuatu yang lalu. Adapun ayat ke-4 surah ini menggunakan kata 

kerja bentuk sekarang (fi’il mudhari’). Hal ini mengisyaratkan bahwa yang 

disembah orang musyrik pada waktu yang lalu ada kemungkinan berbeda dari 

yang disembah saat ini atau yang akan datang. Untuk itu, pada ayat ke-4 ini 

menyatakan konsistensi Nabi saw., dalam beribadah seperti yang ditunjukkan 

pada ayat 3 dan 5, yang menggunakan bentuk sama yaitu fi’il mudhari’ atau kata 

kerja masa kini dan yang akan datang.18 

 Oleh sebab itu pada ayat 1 dan 2 ini, Allah memerintahkan Nabi 

Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa “Tuhan” yang 

                                                           
17 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Jilid X...,hlm.797 
18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Jilid X...,hlm.796 
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mereka sembah bukanlah “Tuhan” yang ia sembah, karena mereka menyembah 

“Tuhan” yang memerlukan pembantu atau mempunyai anak atau menjelma dalam 

suatu bentuk atau dalam suatu rupa atau bentuk-bentuk lain yang mereka 

dakwakan. Sedangkan, Nabi saw., menyembah Tuhan yang tidak ada 

tandinganNya dan tidak ada sekutu bagiNya, tidak mempunyai anak dan istri. 

Akal tidak sanggup menerka bagaimana Dia, tidak ditentukan oleh tempat dan 

tidak terikat oleh masa, tidak memerlukan perantara dan tidak pula memerlukan 

penghubung. Lebih lanjutnya lagi, bahwa terdapat perbedaan yang sangat besar 

antara “Tuhan” yang disembah orang-orang kafir dengan “Tuhan” yang disembah 

Nabi Muhammad.Mereka menyifati tuhannyan dengan sifat-sifat yang tidak layak 

bagi Tuhan yang disembah Nabi saw.19  

Hal ini senada dengan pendapat Musthafa al-Maragi dalam tafsirnya yang 

menyatakan bahwa ayat ini memberi penegasan dengan menyerukan : katakanlah 

kepada mereka, “Sesungguhnya apa yang kamu sembah itu bukanlah Tuhan yang 

aku sembah. Sebab, kalian telah menyembah sesuatu yang membutuhkan 

perantara dan membutuhkan anak. Bahkan, berbebntuk seseorang atau sesuatu 

dan lainnya yang kalian duga sebagai Tuhan. Tetapi, aku adalah penyembah 

Tuhan yang tidak ada persamaan dan tandingan-Nya. Tuhan (Allah) tidak 

mempunyai anak atau istri, tidak memiliki raga, tidak dapat dicapai oleh akal 

manusia, serta tidak membutuhkan wasilah dalam mendekatkan diri kepadaNya”. 

Ayat ini sebagai penegaskan bahwa apa yang orang-orang kafir sembah berbeda 

dengan apa yang disembah oleh kaum Muslimin. Sebab, orang-orang non Muslim 

                                                           
19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Jilid X...,hlm.797 
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telah menggambarkan Tuhan  mereka dengan sifat yang tidak semestinya bagi 

Allah swt,.20 

 َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ

Artinya: “ dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah”. 

 Setelah menyanggah adanya persamaan dalam hal zat yang disembah, 

pada ayat ke-3 Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk 

disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak 

menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad, karena sifat-sifatNya 

berlainan dengan sifat-sifat “Tuhan” yang mereka sembah dan tidak mungkin 

dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut.21  

Menanggapi hal tersebut, Musthafa al Maraghi menyatakan bahwa hal 

tersebut disebabkan karena orang-orang kafir beranggapan bahwa ibadah yang 

mereka lakukan itu harus dilakukan dengan perantara, atau khusus di tempat-

tempat yang telah mereka buat, yaitu di tempat-tempat yang sunyi. Selain itu, 

mereka juga menganggap bahwa perantara tersebut merupakan ibadah murni 

kepada Allah. Adapun Nabi saw., dianggap oleh mereka sebagai tidak lebih utama 

dibanding perantara-perantara itu.22 Untuk itu Allah swt., berfirman dalam ayat 

selanjutnya: 

     

       

     

Artinya: “dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan 

kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah”. 
                                                           

20 Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi : Juz XXVIII..., hlm.447 
21 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Jilid X...,hlm.797-798 
22 Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi : Juz XXVIII..., hlm.448 
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 Sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat 

antara Tuhan yang disembah Nabi saw dengan yang disembah oleh orang-orang 

kafir, maka dengna sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan 

yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan yang Mahasuci dari sekutu dan 

tandingan, tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa 

atau orang tertentu. Sedangkan hal tersebut berbeda dengan “Tuhan” yang mereka 

sembah. Pada ayat kelima terdapat pengulangan yang sama pada ayat ketiga untuk 

memperkuat dan membuat orang yang mengusulkan kepada Nabi saw., berputus 

ada terhadap penolakan Nabi menyembah Tuhan mereka selama setahun. 

Pengulangan ini juga terdapat dalam surah ar Rahman ayat 55 dan surah al 

Mursalat ayat 77. 23 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Musthafa al-Maragi dalam tafsirnya 

bahwa ayat ini menekankan adanya perbedaan yang asasi dalam hal yang 

disembah dan cara beribadah. Jadi, apa yang disembah oleh kaum Muslimin 

bukanlah batu, dan cara beribadah kaum Muslimin berbeda dengan cara erobadah 

orang-orang kafir. Bahwa, Tuhan yang disembah oleh kaum Muslimin tidak ada 

yang menyamaiNya, tidak berbentuk layaknya manusia, tidak hanya cinta kepada 

satu bangsa, dan tidak hanya mencintai seseorang saja. Hal tersebut, berbeda 

dengan sifat-sifat Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Dalam ayat ini 

juga dijelaskan bahwa ibadah kaum Muslimin hanyalah ikhlas karenaNya, 

sedangkan ibadah mereka telah bercampur dengan kemusyrikan dan diiringi 

dengan kealpaan terhadap Allah swt. Sehingga dapat dikatakan bahwa ibadah 

                                                           
23

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Jilid X...,hlm.798  
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orang-orang kafir pada hakekatnya bukanlah ibadah, tetapi sebagai 

kemusyrikan.24  

 

Untuk itu pada akhir ayat, Allah memperingatkan dan memberi ancaman 

kepada orang-orang kafir yaitu: 

 َ َ َ َ َ َ َ َ

Artinya: “untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." 

 Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang kafir mempunyai balasan atas 

amal ibadah mereka. Dan orang-orang Muslim juga memiliki balasan atas amal 

ibadah mereka. Hal ini juga ditegaskan dalam surah asy-Syuura ayat 15, berikut 

ini : 

... َ َ☺ َ َ

☺ َ... َ

Artinya: “bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu”. 

 Bahwa kaum Muslimin akan menerima balasan yang tidak akan 

menyimpang dari amalan-amalan yang diperbuatnya baik itu berupa pahala 

maupun hukuman. Demikian pula, amalan-amalan bagi orang-orang kafir. 

Dimana, kaum Muslimin tidak akan mengambil manfat dari kebaikan-kebaikan 

orang-orang kafir dan tidak akan berbahaya terhadap kaum Muslimin dari 

keburukan-keburukan orang-orang kafir.25 

 Demikian, dapat dipahami bahwa surah ini sebagai penegasan tentang apa 

yang disembah kaum Muslimin dan cara beribadahnya berbeda dengan sembahan 

dan cara beribadah orang-orang kafir. Surah ini juga menggambarkan kekuatan 

                                                           
24 Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi : Juz XXVIII..., hlm.448 
25

Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi : Juz XXV..., hlm.50  
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iman dari Nabi saw,. yang menolak dengan tegas tentang apa-apa yang ditawarkan 

orang-orang kafir untuk menyembah Tuhan mereka. Ayat ini juga sebagai bentuk 

toleransi agama, dengan penegasan bahwa umat Muslim tetap dengan keyakinan 

mereka dan kaum kafir tetap dengan keyakianan mereka.  Dimana, masing-

masing pihak dan tiap-tiap individu akan mendapat balasan dari amalan-amalan 

yang mereka lakukan.  

B. Nilai-nilai Toleransi Dalam Surah al-Hujurat ayat 13 

 Dari beberapa penafsiran di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai-nilai 

yang terdapat dalam surah al Hujurat ayat 13 ialah sebagai berikut : 

1. Nilai Kesatuan  

 Nilai kesatuan tersebut dapat dilihat dari lafadz “Hai manusia, 

Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan...”. Lafadz tersebut menyatakan bahwa seluruh manusia merupakan 

satu kesatuan yaitu kesatuan dalam hal penciptaan dan asal usul manusia. 

Kesatuan asal usul manusia tersebut menunjukkan bahwa tidak seharusnya 

manusia merasa bangga dan merasa lebih tinggi dari pada yang lain. Karena 

semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan semuanya berasal dari satu 

keturunan yaitu Adam dan Hawwa. Dimana, semua manusia tercipta dari proses 

biologis antara laki-laki dan perempuan (ibu dan ayah). 

 Adapun ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara mengenai penciptaan 

manusia pertama (Adam), disebutkan dengan berbagai macam istilah yaitu: 

Pertama, turab atau debu (QS. Ali Imran: 59). Kedua, thin atau tanah (QS. As-

Sajdah:7, Al-A’raf:12). Ketiga, thin lazib atau tanah liat (QS. Ash Shaffat: 11). 



106 
 

 
 

Keempat, shalshal min hama’in masnum atau tanah liat kering yang berasal dari 

lumpur hitam yang diberi bentuk (QS. Al Hijr : 26, 28 dan 33).26 

 Selanjutnya, tahapan penciptaan manusia juga dijelaskan dalam surah             

al-Qur’an berikut ini:  

 َ َ َ
 َ َ َ َ

▪ َ َ َ َ
 َ َ َ

 َ َ َ َ
 َ َ َ
 َ َ
 َ َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ 

 
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.27  

 

Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan kekuasaan 

Allah swt., yang telah menciptakan manusia dari satu jiwa yaitu Adam. “Dan dari 

padanya Allah menciptakan isterinya” yaitu Hawwa. “Dan dari pada keduanya 

Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” artinya, 

Allah swt., menciptakan dari keduanya (Adam dan Hawwa), laki-laki dan wanita 

yang banyak sekali, serta ditebarkan di berbagai pelosok dunia dengan macam-

macam perbedaan golongan, sifat, warna kulit, dan bahasa. Ayat ini menyebutkan 

bahwa asal penciptaan manusia itu adalah dari satu ayah dan satu ibu, agar 

                                                           

 26
Moh Sholeh, Bertobat Sambil Berobat : Rahasia Ibadah untuk Mencegah dan 

Menyembuhkan Berbagai Penyakit, (Jakarta, Hikmah,2008), hlm.80  
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manusia dapat berkasih sayang antara satu sama lain. Serta menganjurkan 

manusia untuk memperhatiakan kaum dhu’afa (orang-orang lemah) di antara 

manusia.28 

 Proses penciptaan manusia juga telah dijelaskan al-Qur’an secara rinci, 

seperti yang disebutkan dalam firmanNya: 

 َ َ َ َ

 َ َ✓ َ َ  َ  َ▪ َ

 َ َ َ َ

✓ َ َ  َ  َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ

☺ َ☺ َ َ

 َ☺ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ

✓ َ َ َ َ 

 

Artinya : “dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 

saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air 

mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air 

mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami 

jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang 

belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. 

kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha 

sucilah Allah, Pencipta yang paling baik”. 29 

 

Ayat tersebut menyatakan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan 

melalui beberapa tahapan. Pertama, dari nutfah yang artinya sesuatu yang 

membasahi atau dalam pengertian lain yaitu hasil pertemuan sperma laki-laki 

dengan sel telur perempuan (ovum). Kedua, dari nutfah yang tersimpan dalam 

rahim yang kokoh tersebut, dijadikan ‘alaqah, yaitu gumpalan darah (darah beku). 
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Ketiga, dari ‘alaqah menjadi mudhgah, yaitu sesuatu yang kecil menyerupai 

daging. Tahap keempat, gumpalan daging tersebut dijadikan izham yaitu tulang 

belulang, dan tulang-belulang itu diibungkus dengan daging, setelah itu Allah 

meniupkan ruh kepadaNya. Hingga terciptalah makhluk lain yaitu manusia.30 

Kata sulalah, terambil dari kata salla yang berarti mengambil, mencabut 

yang mengandung makna sedikit. Dalam hal penciptaan manusia, Allah hanya 

mengambil sedikit dari tanah yaitu saripatinya. Hal ini membuktikan kehebatan 

penciptaanNya, seperti lafadz inna khalaqnakum min zakar wa untsa, dimana 

dengan diciptakannya manusia dari laki-laki dan perempuan, manusia dapat 

berkembang biak, melanjutkan keturunan sehingga menjadikan manusia bersuku-

suku dan berbangsa-bangsa. Sedangkan, lafadz ja’ala berarti menjadikan, 

menunjukkan beralihnya sesuatu dari sesuatu yang lain. Dalam artian bahannya 

telah ada dan penekanannya pada manfaat yang diperoleh dari sesuatu yang 

diciptakan. Dengan demikian, kata nutfah menunjukkan bahwa manusia 

diciptakan dari sebuah peralihan dari berupa cairan yang berasal dari laki-laki 

yaitu sperma dan sel telur (ovum) dari perempuan, yang selanjutnya terjadi 

pembuahan hingga membentuk janin yang sempurna.31 

Pada akhir ayat dinyatakan tabaraka Allah, Maha Suci Allah dengan 

sebaik-baik penciptaanNya yang mengandung arti bahwa meskipun ada orang tua 

sebagai perantara dalam proses kelahiran anak, namun tetap Dia-lah yang terbaik 

dalam menciptakan perantara itu, dan hanya Dia-lah yang menentukan 
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keberhasilan keduanya dalam memperoleh anak, serta menyediakan sarana untuk 

kehidupan ciptaan-ciptaanNya tersebut.32 

2. Nilai Pluralisme 

 
Nilai ini terdapat dalam lafadz “Hai manusia, Sesungguhnya Kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku...”. Melalui lafadz ini, 

al-Qur’an mengakui adanya keberagaman dan pluralisme dalam kehidupan 

manusia, yaitu melalui penjelasan bahwa setelah Allah menciptakan manusia dari 

seorang laki-laki dan perempuan yang akan membangun sebuah ikatan kelompok 

kecil yaitu keluarga, dari ikatan keluarga tersebut akan lahir berbagai macam 

golongan, suku, etnis yang nantinya akan menimbulkan berbagai jenis budaya, 

adat istiadat, agama dan lain sebagainya, hingga dalam ikatan yang lebih besar 

yaitu berbangsa-bangsa dan pada akhirnya akan membentuk negara-negara. 

 Lafadz yang menyatakan “berbangsa-bangsa” (syu’uban) dan “bersuku-

suku” (qaba’il) merupakan fakta diversity atau pluralily. Sementara lafadz yang 

mengatakan ‘untuk saling mengenal” (ta’aruf) ialah pemahaman tentang adanya 

sebuah “dialog” lintas agama dan budaya sebagai bentuk jembatan pluralisme. 

Oleh sebab itu, fakta pluralisme itu baru dapat dipahami apabila umat beragama 

memiliki komitmen untuk saling berdialog yang merupakan ruh pluralisme. Dari 

hal tersebut, dialog bisa dimengerti sebagai “a way of knowing or 

understanding”.33 Dalam fatwa MUI Juli 2005, dikeluarkan fatwa tentang 
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pengharaman pluralisme. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan 

pengharaman pluralisme menurut MUI, yaitu pertama, pluralisme, khususnya 

pluralisme agama bersumber dari teologi Kristen. Kedua, dibalik pluralisme 

tersembunyi kepentingan politik-ekkonomi dari negara-negara adikuasa Barat. 34 

 Menanggapi hal tersebut, Ma’aruf Amin menjelaskan bahwa sebenarnya 

pluralisme agama dapat dimaknai bermacam-macam. Adapun yang menjadikan 

pluralisme menyimpang ialah : Pertama,menyatakan semua agama benar. Paham 

yang menyatakan bahwa semua agama benar merupakan pemahaman yang 

menyimpang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, teologi pluralisme, 

yaitu teologi yang mencampuradukkan berbagagi ajaran agama menjadi satu, dan 

menjadi sebuah agama baru. Hal ini dikatakan menyimpang, karena sama saja 

dengan sinkretisme.35 

 Terkait hal tersebut, terdapat tiga pengertian pluralisme kontemporer 

yang telah dikembangkan dan dijadikan dasar analisis dalam teologi ataupun 

sejarah Islam terhadap wacana pluralisme. Ketiga pengertian tersebut ialah 

sebagai berikut : 

Pertama, pluralisme ialah keterlibatan aktif dalam keragaman dan 

perbedaan yang ada untuk membangun peradaban bersama. Dalam pengertian ini, 

sejarah Islam menyatakan bahwa pluralisme lebih dari sekedar mengakui 

pluralitas keragaman dan perbedaan. Akan tetapi, aktif merangkai keragaman dan 
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perbedaan tersebut untuk tujuan sosial yang lebih tinggi, yaitu kebersamaan dalam 

membangun peradaban.  

Kedua, pluralisme mewujudkan pengenalan secara mendalam terhadap 

yang lainnya. Sehingga, terdapat mutual understanding yang membantu satu sama 

lain secara aktif menjalankan toleransi dalam hal yang lebih konstruktif untuk 

membangun peradaban.  

 

Ketiga, pluralisme tidaklah bersifat relativisme. Dimana, pengenalan 

yang mendalam terhadap lainnya akan membawa konsenkuensi untuk mengakui 

sepenuhnya terhadap nilai-nilai dari kelompok yang lain. Dalam hal ini, toleransi 

aktif menolak paham relativisme, misalnya pernyataan bahwa “semua agama 

sama saja”. Tetapi, justru yang ditekankan ialah bahwa perbedaan  merupakan 

sebuah potensi besar untuk mengemban komitmen bersama dalam membangun 

toleransi aktif, guna terwujudnya sebuah peradaban. 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pluralisme secara teologis 

berarti manusia harus menangani perbedaan-perbedaan yang ada dengan cara 

terbaik secara maksimal, dengan menempatkan penilaian akhir mengenai 

kebenaran Tuhan. Karena, tidak ada satupun cara yang bisa digunakan secara 

objektif untuk mencapai kesepakatan mengenai kebenaran yang mutlak.36 

 Hal tersebut sejalan dengan pluralisme yang dinyatakan oleh Alwi 

Shihab, yaitu sebagai berikut : 

1) Pluralisme tidak hanya menunjukkan pada kenyataan tentang adanya 

kemajemukan. Namun, yang dimaksud ialah keterlibatan aktif terhadap 
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kenyataan kemajemukan tersebut. Dalam hal agama, pluralisme agama ialah 

bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan hanya sebatas mengakui keberadaan 

dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan 

persamaan guna tercapainya kerukunan dalam bingkai kebhinekaan. 

2) Pluralisme harus dibedakan dengan kosmopilitanisme. Dimana, 

kosmopolitanisme merujuk pada suatu realita dimana aneka ragam 

agama,ras,bangsa, hidup berdampingan disuatu lokasi namun interaksi positif 

antar penduduk, khususnya di bidang agama sangat sedikit. 

3) Pluralisme juga tidak dapat disamakan dengan relativisme. Dimana, paham 

relativis berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran atau nilai 

ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau 

masyarakat tertentu. 

4) Pluralisme ialah menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan 

keunggulannya terhadap pihak lain. 

5) Pluralisme agama bukanlah snkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru 

dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari 

beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut. yang 

perlu diperhatikan, bahwa apabila konsep pluralisme agama tersebut hendak 

diterapkan, maka haruslah komitmen terhadap agama masing-masing.37 

 

Pluralisme juga disebutkan dalam ayat al-Qur’an berikut ini: 

 َ َ َ

☺ َ َ

 َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ✓☺ َ

 َ َ َ َ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit 

dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. 

Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi orang-orang yang mengetahui”.38  

 

Ayat ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu terdapat berbagai 

macam bahasa manusia di muka bumi yang tak terhitung jumlahnya serta adanya 
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berbagai macam warna kulit yang menjadi pembeda antara satu dengan yang 

lainnya.39 

 

3. Nilai Saling Memahami 

 Adanya nilai saling memahami dalam surah al-Hujurat ayat 13 dapat 

dilihat melalui lafadz ( لتعارفوا) supaya kamu saling kenal-mengenal. Melalui 

lafadz ini, dapat dipahami bahwa adanya hubungan timbal balik antara satu sama 

lain yaitu untuk saling mengenal dan memahami. Dengan adanya perkenalan 

masing-masing pihak, maka akan mewujudkan berbagai pertukaran ide, adat-

istiadat, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sehingga, dengan adanya ta’arafu 

tersebut, maka perbedaan yang ada dalam masyarakat baik itu, perbedaan suku, 

bangsa, adat istiadat, agama, warna kulit dan sebagainya akan menjadi sebuah 

peluang yang baik guna membangun peradaban yang lebih maju. Pengenalan 

tersebut, akan memberi manfaat antara satu sama lain. 

 Kata (تعارفوا) ta’arafu diambil dari kata (عرف) ‘arafa yang artinya 

mengenal. Kata yang digunakan dalam ayat ini mengandung makna timbal balik, 

yang artinya saling mengenal. Dimana, apabila semakin kuat pengenalan satu 

pihak kepada yang lainnya, maka akan terbuka peluang untuk saling memberi 

manfaat. Untuk itu, ayat diatas menekankan perlunya saling mengenal َ

.Pengenalan tersebut dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman 

dari pihak lainnya, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. yang 
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dampaknya akan tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan 

kebahagiaan ukhrawi. Demikian juga, pengenalan terhadap alam raya. Semakin 

banyak pengenalan terhadapnya, maka semakin banyak pula rahasia-rahasia alam 

yang akan terungkap dan pada akhirnya akan melahirkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta menciptakan kesejahteraan lahir, batin, dunia 

dan akhirat.40 

 Dengan mengenal, maka seseorang akan semakin memahami pihak yang 

lainnya hingga menumbuhkan rasa kasih sayang yang berimbas pada terciptanya 

kehidupan yang damai, harmonis serta penuh dengan kekayaan budaya, ide, ilmu 

pengetahuan yang merupakan salah satu faktor pendorong kemajuan peradaban 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

 Dalam lafadz ini dipahami, bahwa dengan adanya ta’aruf maka manusia 

dapat saling mengenal dan bertukar pengetahuan guna kemaslahatan bersama 

dengan cara tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah swt 

berikut ini: 

... َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ َ

 َ َ َ َ 

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya”.41 
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Quraish Shihab menyatakan bahwa lafadz dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja 

sama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebaikan dan ketakwaan.42 

 

4. Nilai Persamaan Derajat 

 Hal ini dapat dilihat melalui ungkapan lafadz ( أكرمكمَ عندَ هللاَ أتقاكما َ ّن ) 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang 

yang paling taqwa diantara kamu. Lafadz tersebut menegaskan bahwa derajat 

manusia ialah sama disisi Allah. Tidak ada yang membedakan antara golongan 

satu dengan golongan yang lain, tidak ada bedanya dari keturunan kaya dengan 

keturunan miskin, tidak ada bedanya antara warna kulit satu dengan yang lain. 

Karena yang membedakan derajat manusia disisi Allah ialah tingkat 

ketakwaannya, bukan hal-hal yang bersifat duniawi.  

 Hal ini juga disebutkan dalam hadits Nabi saw, sebagai berikut : 

نَ يزيد,َ عنَ عليَ بنَ رباحٍ,َ عنَ عقبةَ حدثناَ ي حيَ بْنَ إسحاق،َ أنبا نا َ ابُنَ ل هيع ة,َ عنَ الحارثَ اب

َ أ ْنسبا كمَ هذهَ ل ْيس تَ ب مس بٍَّةَ  نّي .َ قالَ :َ قالَ رسولَ هللاَ صلىَ هللاَ عليهَ وسلمَ :َ انَّ بنَ عامٍرَ الُجه 

َ الّصاعَ لْمَ ت ْملئوهُ,َ ليسَ ألحدَ علىَ أحٍدَ فضٌلَ إالَّ بديٍنَ أوَ تقوا,َ  علىَ أحٍد,َ كلّكمَ منَ بنوَ ادم,َ طفَّ

َ ب ًَ وكفىَ باالّرجلَ أنَ يكون  َ  .ذيّاًَ بخيالًَ فاَ خسشا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq, telah memberitakan 

kepada kami Ibnu Lahi’ah, dari Harits Ibnu Yazid, dari Ali bin Rabah, 

dari Uqbah bin ‘Amir al-Juhaniy, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : 

sesungguhnya nasab-nasab kalian ini bukanlah untuk mencaci maki 
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(merendahkan) seorang pun. Kalian semua adalah anak Adam. Isi Sha’ 

telah jatuh tertumpah dan kalian belum mengisinya. Tidakada 

keutamaan bagi seseorang atas yang lainnya kecuali dengan agama atau 

takwa yang dimilikinya. Cukuplah (kecelakaan bagi seseorang) jika ia 

seorang yang berkata-kata buruk, bakhil dan berbuat kekejian”.(HR. 

Ahmad bin Hanbal: 17583)43 

 

 Adanya persamaan derajat, maka berimbas pada persamaan hak dan 

kewajiban. Dalam hal ini, maka akan berkaitan dengan nilai keadilan. Dimana, 

semua manusia derajatnya sama disisi Allah swt. Oleh sebab itu, keadilan harus 

ditegakkan secara merata tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang 

lainnya.44 Hal tersebut ditegaskan dalam ayat berikut ini : 

 َ َ
 َ َ✓▪ َ َ
 َ َ َ َ

 َ َ َ
 َ َ َ َ

 َ َ َ
 َ َ َ َ

 َ َ َ َ☺ َ
☺ َ َ َ َ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 45 

 

 Lebih lanjut, al-Qur’an juga menegaskan keadilan dalam ayat  berikut 

ini: 

 َ َ َ َ

 َ َ َ
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 َ َ☺ َ

✓ َ َ َ☺ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ

 َ َ☺ َ َ

 َ َ َ َ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat”.46 

 

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk 

berlaku adil dalam menetapkan suatu hukum di antara manusia dengan 

menggunakan standar keadilan Ilahi yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah. 

Keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan yang bersumber dari manusia, namun 

keadilan yang bersumber dari ketetapan Allah.47 

 

C. Nilai-nilai Toleransi dalam Surah al Kafirun Ayat 1-6 

1. Toleransi dalam Hal Keyakinan 

 Konsep toleransi terpenting yang diajarkan oleh Islam ialah menolak 

segala bentuk sinkretisme. Dimana, hanya ada satu agama yang benar yaitu 

Islam.48 Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 19 berikut ini 

: 

      

.... 
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Artinya : “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam...” 

Hal tersebut semakin diperkuat melalui surah al-Kafirun, bahwa kaum 

Muslimin dilarang ridho atau bahkan ikut serta dalam segala bentuk keyakinan 

orang-orang kafir dan orang-orang Musyrik. Sebagaimana firmanNya : 

   

       

       

     

Artinya:“Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa 

yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku 

sembah”. 

Sebagaimana yang dijelaskan melalui penafsiran terhadap surah ini, 

bahwa ayat diatas merupakan penolakkan sekaligus penegasan sikap umat Islam 

kepada orang-orang Kafir dan Musyrik bahwa sekali-kali  Nabi Muhammad saw., 

dan kaum Muslimin tidak akan menyembah apa yang disembah orang-orang kafir 

dan orang-orang musyrik. Dimana, apa yang mereka anggap sebagai ‘Tuhan’ atau 

yang mereka sembah sangatlah berbeda dengan ‘Tuhan’ yang disembah kaum 

Muslimin. Karena, yang disembah oleh orang-orang Kafir dan Musyrik sangatlah 

bertolak belakang dengan sifat-sifat Tuhan yang disembah oleh kaum Muslimin, 

bahwa Allah swt., merupakan satu-satunya Tuhan, tidak beranak dan tidak 

diperanakkan, tidak memerlukan perantara, serta tidak menyerupai sesuatupun 

yang bisa dicapai oleh akal manusia. DzatNya tidak dapat diserupai dan tidak 

dapat ditandingi. Untuk itu, kompromi dalam hal keyakinan  seperti yang 

dilakukan orang-orang Quraisy kepada Nabi saw., agar sewaktu-waktu dapat 

menyembah apa yang mereka sembah tidak dapat dilakukan.  Ayat ini juga 
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menjelaskan bahwa masing-masing individu atau kaum harus kolektiv dalam 

menyembah Tuhan menurut keyakinan masing-masing, yaitu kaum Muslimin 

menyembah Allah swt., tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Sedangkan 

orang-orang kafir dan musyrik menyembah Tuhan yang diyakininya. 

 Said Agil Al-Munawar menyatakan bahwa toleransi beragama ialah 

toleransi yang mencangkup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang 

berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ke-Tuhanan yang 

diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk 

agama masing-masing yang dipilihnya serta memberikan kebebasan atas 

pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianutnya. Adanya toleransi, dimaksudkan agar 

supaya terbentuknya sistem yang menjamin hak pribadi, harta benda, dan unsur-

unsur minoritas yang terdapat dalam masyarakat dengan menghormati agama, 

moralitas, lembaga-lembaga, serta menghargai pendapat orang lain, tanpa harus 

berselisih dengan sesamanya hanya karenan perbedaan keyakinan atau agama. 

Dengan catatan, bahwa hal-hal yang ditolerir itu tidak bertentangan dengan 

norma-norma hukum perdamaian dalam masyarakat.49 

Demikian ajaran Islam memerintahkan pemeluknya dalam menyikapi 

penganut agama yang berbeda. Dimana, toleransi umat beragama dalam al-Qur’an 

dan Sunnah ialah bentuk toleransi murni yang tidak mencampuradukkan ajaran 

agama yang satu dengan agama yang lainnya, karena masing-masing pihak 

mempunyai ajaran dan keyakinan masing-masing. Berkeyakinan adalah hak yang 

tidak bisa dipaksakan karena Allah swt., menghargai akal manusia untuk berfikir, 
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memilih, berkreasi, menciptakan sesuatu yang berbeda, serta menghargai 

perbedaan.50 

2. Toleransi dalam Hal Peribadahan 

Setelah menegaskan bahwa tidak ada persamaan terhadap apa yang 

disembah kaum Muslimin dengan orang-orang karif dan musyrik, maka dengan 

sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal cara beribadah. Untuk itu, ayat 

selanjutnya menyatakan bahwa : 

     

       

     

Artinya: “dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan 

kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah”. 

Menurut Imam al-Qurthubi, sebagaimana yang dikutip oleh Quraidh 

Shihab bahwa perbedaan dari redaksi ayat ketiga dan kelima ialah terletak pada 

makna (ma) yang berarti “apa yang”. Sehingga pada ayat ketiga serta ayat kedua 

memiliki arti “kamu tidak akan menjadi penyembah apa yang sedang dan yang 

akan aku sembah”. sedangkan makna (ma) pada ayat kelima dan keempat ialah 

berbicara tentang cara beribadah yaitu “aku tidak pernah menjdai penyembah 

dengan cara penyembahan kalian, dan kalianpun tidak akan menjadi penyembah-

penyembah dengan cara penyembahanku”.51 

Melalui hal tersebut telah jelas bahwa terdapat perbedaan apa yang 

disembah dan cara ibadah masing-masing. Oleh sebab itu, tidak mungkin sama 
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menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan cara beribadat kepada-Nya, karena Tuhan 

yang sembah kaum Muslimin ialah Tuhan Yang Maha suci dari sekutu dan 

tandingan, tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa 

atau orang tertentu. Sedang “Tuhan” yang orang-orang Kafir sembah itu berbeda 

dari Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Dimana, umat Islam melakukan 

ibadah semata-mata karena Allah saja, sedang ibadahnya Orang-orang Kafir dan 

Musyrik bercampur dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian dari Allah, 

maka hal itu bukanlah sebuah ibadah. 

Untuk itu, seseorang harus konsisten dan berpegang teguh pada keyakinan 

agamanya. Keyakinan tersebut harus dijaga kukuh dalam hati dan pikiran, 

sehingga apapun yang terjadi keyakinan tersebut tidak boleh goyah sepanjang 

masa. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan tindakan mengubah, menambah, atau 

mengurangi praktrik-praktik ibadah ritual yang diterima dari Nabi saw., karena itu 

cara peribadatan kaum musyrik yang  berbeda dengan tuntunan Nabi saw., 

walaupun dengan tujuan yang sama, tetap tidak bisa dibenarkan.  Dengan kata 

lain, surah al-Kafirun ini memperbolehkan pengakuan terhadap eksistensi 

penganut agama dan kepercayaan lain, namun bukan sebagai pengakuan 

kebenaran ajaran atau keyakinan selain Islam. Dimana, Islam adalah Islam, dan 

kekufuran adalah kekufuran. Keduanya tidak dapat dipaksaaan untuk bersatu. 

Dengan pengakuan eksistensi agama secara de facto, maka masing-masing pihak 

dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakkan 

pendapat kepada orang lain, sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-

masing. Absolutisitas ajaran agama yang dianut masing-masing adalah sikap 



122 
 

 
 

kedalam jiwa, hal tersebut tidak menuntut pernyataan terhadap mereka yang tidak 

meyakininya.52 

Berkenaan dengan penjelasan tersebut, Yusuf al-Qaradhawi 

menyebutkan empat faktor utama yang mendominasi perilaku toleransi umat 

Islam terhadap non-muslim, yaitu: Pertama, keyakinan terhadap kemuliaan 

manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan kerukunannya. Kedua, 

perbedaan bahwa manusia dalam hal agama dan keyakinan merupakan realitas 

yang dikehendaki Allah yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih 

iman dan kufur. Ketiga, seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran 

seseorang atau menghakimi sesatnya orang lain, karena hal ini merupakan 

kapasitas kekuasaan Allah swt. Keempat, keyakinan bahwa Allah memerintahkan 

untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun terhadap 

orang musyik, serta melarang berbuat zalim meskipun terhadap orang-orang 

kafir.53 

 

 

 

D. Nilai-nilai Toleransi yang Terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika 

 Secara garis besar, nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam Bhinneka 

Tunggal Ika dapat dirumuskan dalam  dua kategori yaitu: 

1. Toleransi dalam Kehidupan Beragama 
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 Seloka ‘Bhinneka Tunggal Ika’ merupakan lambang realitas bangsa dan 

negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat, dan terdiri dari 

berbagai macam suku, adat-istiadat, golongan, kebudayaan, agama, serta dari 

wilayah dengan beribu-ribu pulau yang kemudian bersatu menjadi bangsa dan 

negara Indonesia. Secara filologis istilah Bhinneka Tunggal Ika tersebut diambil 

dari bahasa Jawa-Kuno, dari jaman kerajaan keperabuan Majapahit dijaman 

keemasannya dibawah kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah 

Mada (1350-1364). Dimana, pada jaman kerajaan tersebut masyarakat hidup 

dengan berbagai agama dan aliran, antara lain seperti Hindu dan Budha, serta 

berbagai macam tradisi yang terdapat dalam Tantrayana dan upacara Crada (yaitu 

upacara penghormatan terhadap nenek moyang yang telah meninggal). Namun 

kemudian, hal tersebut bercampur syncritisme.54  

 Sehingga dapat dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika yang diambil 

dari kitab Sutasoma ini, dalam sejarah Majapahit abad ke-14 menunjukkan nilai 

toleransi kehidupan beragama pada masa itu, dengan menempatkan dua agama 

besar yaitu agama Hindu dan agama Budha untuk hidup secara bersama dengan 

rukun dan damai. Kedua agama besar itu beriringan dibawah kerajaan, pada 

zaman pemerintahan raja Hayam Wuruk. Oleh sebab itu, meskipun Budha dan 

Siwa merupakan dua substansi yang berbeda, namun perbedaan tersebut tidak 

menimbulkan perpecahan, karena kebenaran Budha dan Siwa bersumber pada 
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satu hal. Mereka memang berbeda, namun sesungguhnya satu jenis, tidak ada 

perbedaan dalam kebenaran.55 

 Berbagai unsur agama tersebut hidup dalam satu kerajaan dibawah 

kekuasaan kerajaan Majapahit dibawah satu Hukum Negara (Dharma), hidup 

rukun, damai, serta penuh toleransi antar umat beragama. Salah satu bentuk 

toleransi tersebut, ditemukan dalam peninggalan sejarah bahwa agama Hindu 

aliran Ciwa dipimpin oleh Dharmadyaksaring Kaciwan (Kepala Urusan Agama 

Ciwa) agama Budha dipimpin oleh Dharmadyaksaring Kasogatan (Kepala 

Urusan Agama Budha) yang pernah dijabat oleh ayah Prapanca sendiri.56 

 Di Indonesia sendiri, agama memegang peranan penting dalam 

kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut juga tertera dalam ideologi bangsa 

Indonesia yaitu Pancasila, pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh 

sebab itu, sejumlah agama di Indonesia secara kolektif berpengaruh terhadap 

politik, ekonomi, dan budaya. Dimana pada tahun 2010, 85,1% dari 240.271.552 

penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 9,2% pemeluk Protestan, 3,5% 

pemeluk Katolik, 1,8% pemeluk Hindu, dan 0,4% pemeluk Budha.57  

 

 Dalam UUD 1945 juga ditegaskan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan 

kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin 

semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama dan 
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kepercayaannya. Pemerintah Indonesia juga secara resmi mengakui beberapa 

agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Namun, 

meskipun keenam agama ini mendapat perhatian negara, tetapi para penganut 

agama lainnya seperti Baha’i, Sinto,Yahudi, dan agama pribumi yang diwarisi 

oleh keyakinan para leluhur juga diberikan kebebasan untuk dianut dan diyakini 

oleh masyarakat.58 

 Menanggapi hal tersebut, Kaelan menyatakan bahwa negara tidak dapat 

memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena hal 

tersebut merupakan suatu keyakinan batin yang tercermin dalam hati sanubari dan 

tidak dapat dipaksakan. Dalam artian, negara menjamin kemerdekaan warganya 

untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing 

individu.59 

 Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama di Indonesia dijamin 

dalam konstitusi negara yaitu dalam UUD 1945 pasal 28 E, ayat 1, “Setiap orang 

bebas memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan 

dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya dan berhak kembali”. Ayat 2, 

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan 

sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Hal tersebut juga tertera dalam Pasal 29   

ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
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kepercayaannya itu”. Toleransi dalam kehidupan umat beragama di Indonesia 

yang diusung oleh para tokoh pendiri Republik Indonesia ini senada dengan 

Piagam Madinah pada pasal 25 dan pasal 37, bahwa umat Muslim hidup secara 

damai dengan umat agama lainnya dan mendiptakan perdamaian (mu’ahad). 60 

 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika terdapat nilai yang menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan 

beragama. Oleh sebab itu, sudah seharusnya masyarakat Indonesia dapat 

menghormati keyakinan pihak-pihak lainnya dengan kebebasan dalam menganut, 

meyakini dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. 

2. Toleransi terhadap Adanya Pluralisme  

 Selanjutnya, dalam seloka Bhinneka Tunggal Ika terdapat nilai toleransi 

terhadap pluralisme yang ada, baik itu menyangkut ras, suku, adat-istiadat, budaya 

dan lain sebagainya. Pluralisme adalah gagasan atau pandangan yang mengakui 

adanya hal-hal yang bersifat banyak dan berbeda-beda (heterogen) di dalam 

komunitas masyarakat. Semangat pluralisme sebagai penghargaan atas perbedaan-

perbedaan dan heterogenitas merupakan moralitas yang harus dimiliki oleh 

manusia. Terlebih di negara Indonesia, dimana adanya pluralisme dapat menjadi 

pengingat akan fenomena sosio-historis, kultural, dan geografis dalam masyarkat 

Indonesia yang syarat akan heterogenitas dengan banyaknya pulau, perbedaan 

adat istiadat, agama, dan kebudayaan.61 
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 Dalam hal ini, masyarakat Indonesia hidup dalam keadaan pluralis, baik 

secara natural (jenis kelamin, ras, dan etnis) maupun secara kultural (bahasa, 

struktur sosial, nilai-nilai yang dianut, dan tradisi keagamaan). Indonesia 

merupakan bangsa yang majemuk ditinjau dari banyaknya agama, suku, dan ras 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajemukan di Indonesia merupakan 

realitas Empirik yang tak terbantahkan. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai 

bangsa dengan sebutan mega cultural diversity karena di Indonesia terdapat tidak 

kurang dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 500 ragam bahasa yang 

berbeda.62 

 Diana L. Eck63 menyatakan bahwa pluralisme berbeda dengan plurality 

atau diversity (keberagaman). Dimana, diversity ialah pluralitas yang  sifatnya 

alami, basic, simple, colorful, splendid, dan given. Sementara pluralisme ialah 

sebuah proses pergumulan yang bertujuan menciptakan sebuah “masyarakat 

bersama” (common society) yang dibangun atas dasar pluralitas atau 

kebhinnekaan. Lebih lanjut, beliau memaparkan lima karakteristik utama konsep 

pluralisme, yaitu sebagai berikut64 : 

1. Pluralisme berbeda dengan pluralitas. 

2. Pluralisme tidak sekedar toleransi, melainkan proses pencarian pemahaman 

secara aktif menembus batas-batas perbedaan. 

3. Pluralisme bukanlah relativisme, tetapi the encounter of commitment. 

4. Pluralisme berbeda dengan sinkretisme. Dimana, pluralisme mengandaikan 

mutual respect dan dibangun atas dasar saling menghormati dan menghargai 

perbedaan dan keunikan masing-masing tradisi agama. Sedangkan sinkretisme 
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Muhathir Muhammad Iqbal, Pendidikan Multikultural Interreligius...,hlm.90  
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merupakan sebuah kreasi agama baru dngan mencampur adukkan aneka 

elemen dari berbagai tradisi agama yang berbeda.  

5. Pluralisme dibangun atas dasar dialog antar agama. Karena, tanpa dialog 

pluralitas maka tradisi agama, budaya, dan etnistas menyebabkan masing-

masing pihak mengibarkan bendera berbeda dan hanya bertemu temporal dan 

formalitas saja. 

 

 Selanjutnya, pluralitas yang terdapat pada lapisan masyarakat Indonesia 

disatukan dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yaitu pada semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung makna bahwa meskipun Indonesia 

berbhinneka dalam artian terdapat berbagai perbedaan, tetapi hal tersebut 

terintegrasi dalam kesatuan.65 

 Menanggapi hal tersebut, Kansil dan C.Kansil sebagaimana yang dikutip 

oleh Gina Lestari bahwa persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal 

Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Sehingga, 

sasasti Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebagai suatu selogan saja tetapi 

sebagai pemersatu bangsa Indonesia.66 

 Adanya berbagai perbedaan yang mewarnai bangsa Indonesia tidak boleh 

dipandang secara negatif sebagai ancaman yang bisa saling menegasikan. 

Sebaliknya, hal tersebut perlu disikapi secara positif sebagai limpahan karunia 

yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan melalui proses 

penyerbukan silang budaya. Puncak-puncak kebudayaan daerah dan hasil 

persilangan antarbudaya daerah terhitung sebagai kebudayaan bangsa yang dapat 
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memperkuat kepribadian nasional. Bahasa daerah serta penyerapan bahasa daerah 

bisa menjadi sumber kekayaan bahasa nasional.67 

 Dalam hal ini, Parsudi Suparlan mengemukakan empat syarat 

terwujudnya bhinneka tunggal ika, yaitu : pertama, harus didasarkan pada 

pembentukan masyarakat sipil. Kedua, adanya demokrasi sebagai pedoman dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, memperlakukan hak satu dengan 

yang lain secara sama. Keempat, harus adanya penegakan hukum untuk menjamin 

keteraturan. 68 

 Dimana, pada tataran pembangunan bangsa Indonesia yang kuat dapat 

dilaksanakan melalui proses pengembangan pluralisme dan toleransi antarsuku, 

antaragama, dan antardaerah. Hal ini merupakan tugas para pemimpin masyarakat 

madani yang harus mendorong menumbuhkan rasa keindonesiaan dari waktu ke 

waktu, melalui kegiatan yang semakin memperkaya kebhinnekaan dalam 

persatuan Indonesia.69 

 Oleh sebab itu sebagai sebuah bangsa, perbedaan etnis harusnya dapat 

terakomodasi dalam suatu format politik yang menjunjung tinggi asas-asas 

demokrasi dan keadilan. Oleh sebab itu, format politik harusnya bertolak pada 

sebuah kenyataan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang bersifat multietnis, 
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yang menekankan pentingnya keragaman budaya sebagai dasar untuk hidup 

bersama sebagai sebuah bangsa.70  

 Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam Bhinneka Tunggal 

Ika terkandung nilai toleransi terhadap pluralisme yang ada, baik itu dari segi ras, 

etnis, bahasa, adat-istiadat, agama, kepercayaan dan lain sebagainya. Dimana, 

Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan yang terdapat pada Lambang 

Negara Indonesia. Akan tetapi, Bhinneka Tunggal Ika bermakna pernyataan 

semangat dan jiwa bangsa Indonesia yang mengakui sebagai bangsa yang 

majemuk, namun tetap menyunjung tinggi kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika juga 

bermakna pernyataan tegas akan adanya harmoni antara kebhinnekaan dan 

ketunggalikaan, mengakui adanya perbedaan dan kesatuan. Oleh sebab itu, 

dengan adanya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, maka masyarakat Indonesia dapat 

hidup dalam kebersamaan dengan rukun dan damai tanpa mempersoalkan adanya 

berbagai bentuk pluralisme, keanekaragaman dan perbedaan yang ada. 

 

E. Relevansi Antara Nilai-nilai Toleransi dalam Surah al-Hujurat Ayat 13 

dan Surah al-Kafirun Ayat 1-6 dengan Konsep Bhinneka Tunggal Ika 

 Adapun relevansi antara nilai-nilai toleransi dalam ajaran Islam terhadap 

Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan kajian surah al Kafirun 1-6 dan surah al 

Hujurat ayat 13, dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

1. Mengembangkan Paham Keagamaan yang Insklusif 
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 Pengembangan paham keagamaan yang insklusif dapat dilihat dari 

ungkapkan al-Qur’an melalui surah al-Kafirun ayat ke-6, dimana masing-masing 

pihak diberi kebebasan dalam hal keyakinan dan cara beribadah. Hal ini 

ditegaskan oleh Allah swt., melalui lafadz; 

        

Artinya: “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku’. (Q.S.al Kafirun:6) 

 Quraish Shihab dalam Tafsirnya mengemukakan bahwa didahulukannya 

kata lakum (لكم) daripada kata liya ( َ ل ى) ialah berfungsi untuk menggambarkan 

kekhususan. Dengan kata lain, masing-masing agama biarlah berdiri sendiri dan 

tidak perlu dicampurbaurkan. Sehingga apabila din diartikan agama, maka ayat ini 

menegaskan bahwa Nabi tidak diperintahkan mengakui kebenaran terhadap apa 

yang diyakini oleh orang-orang kafir dan musyrik.71 

 Ayat tersebut memberi penegasan bahwa kaum Muslimin tetap dengan 

keyakinan mereka, dan dengan cara beribadah sesuai ajaran Islam. Demikian pula, 

dengan orang-orang kafir memiliki kebebasan dalam keyakinan dan cara 

beribadahan mereka. Karena, apa yang orang-orang kafir jadikan sebagai Tuhan 

atau yang disembah berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh kaum Muslimin. 

Hal tersebut, sudah tentu terdapat pula pebedaan dalam hal peribadahan. Kaum 

Muslimin beribadah semata-mata karena Allah swt., tidak bercampur dengan hal-

hal yang mengandung bentuk kemusyrikan. Untuk itu, surah al Kafirun ini 

memberi kebebasan dalam keyakinan dan peribadahan, namun menolak segala 

bentuk sinkretisme dan kompromi dalam hal keyakinan dan cara beribadah. Ayat 

ini juga merupakan pengakuan terhadap eksistensi secara timbal balik antara 
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pemeluk agama dan keyakinan, sehingga terciptanya rasa saling memahamai antar 

pemeluk agama serta menjamin semua pihak dalam melaksanakan ajaran agama 

tanpa adanya pemaksaan terhadap suatu pihak tertentu. 

 Selain itu, ajaran Islam memberikan penegasan bahwa dalam agama 

tidak dapat dipaksakan pada seseorang ataupun pada pihak tertentu. Sebagaimana 

firmanNya dalam surah al-Baqarah ayat 256 berikut ini:  

 َ َ َ َ َ َ

✓ َ َ َ

 َ َ☺ َ َ

 َ َ

 َ َ☺ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ 

Artinya: “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu 

Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut72 dan beriman kepada Allah, 

Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat 

kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah:256) 
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 Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat ini menegaskan agar tidak 

memaksakan seseorang untuk masuk agama Islam, karena sesungguhnya agama 

Islam itu sudah jelas, terang, dan gambalang dalil-dali serta bukti-buktinya. Oleh 

sebab itu, tidak perlu memaksakan seseorang agar memeluknya. Bahkan, Allah-

lah yang akan memberi hidayah, melapangkan dada, dan menerangi hati 

seseorang yang dikehendakiNya  untuk masuk Islam dengan suka rela dan penuh 

kesadaran. Barang siapa yang hatinya dibutakan, pendengaran dan pandangannya 

dikunci oleh Allah, maka sesungguhnya tidak akan ada guna mendasaknya untuk 

masuk Islam.73 

 Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Munirnya meyebutkan bahwa yang 

dimaksud الدّين ialah al Millah (agama) dan keyakinan. Hal tersebut diperkuat 

dengan lafadz selanjutnya  َّالّرشدَ منَ الغي َ َ تبيّن  maksudnya sesungguhnya telah  قد

jelas dengan ayat ini bahwa keimanan adalah jalan yang benar, sedangkan 

kekufuran ialah jalan yang sesat.74 Oleh sebab itu, melalui ayat ini ditegaskan 

bahwa telah jelas jalan kebenaran dan kebatilan. Dimana, Islam ialah jalan 

kebenaran, sedangkan selain Islam ialah jalan kesesatan. Dengan demikian, semua 

orang memiliki kebebasan untuk beriman ataupun kafir.75  

 Adapun Quraish Shibah berpendapat bahwa ( الّرشد ) dan (  الّرشاد ) 

berarti petunjuk dan segala kebaikan. Penggunaan kata rusyd ( رشد ) mengandung 

makna jalan yang lurus. Kata ini bermakna ketepatan mengelola sesuatu serta 
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kemantapan dan kesinambungan dalam ketepatan itu. Kata tersebut bertolak 

belakang dengan al-ghayy   (  َّالغي) , yang artinya jalan sesat. Dengan demikian, 

yang menelusuri jalan lurus pada akhirnya melakukan segala sesuatu dengan 

tepat, mantap, dan berkesinambungan.76 

 

 Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa apabila seseorang telah memilik 

satu akidah, maka ia wajib melaksanakan perintah-perintah ajaran akidahnya. Dan 

apabila melanggar, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ajaran akidahnya. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa, sangatlah wajar apabila setiap pejalan memilih 

jalan-jalan yang benar dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. Oleh sebab itu, 

apabila seseorang tidak mau menelusuri jalan yang lurus setelah jelas jalan 

tersebut terbentang dihadapnnya, maka dipastikan ada yang keliru dalam 

jiwanya.77Demikian dapat dipahami bahwa agama Islam menjunjung tinggi 

toleransi dalam hal beragama dan menerima adanya perbedaan dalam hal 

keyakinan dan cara peribadahan dengan catatan bahwa masing-masing pihak tetap 

pada keyakinannya tanpa ada paksaan.  

 Adanya toleransi beragama juga terdapat pada konsep Bhinneka Tunggal 

Ika. Sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa 

Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari kitab Kakawin Sutasoma mengandung 

bentuk toleransi agama yang tinggi. Sebagaimana yang diungkap oleh Woro 

Aryandini bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tan hana Dharma Mangrwa ( yang dua 

itu adalah satu juga, tidak ada pengabdian yang mendua). Hal tersebut adalah 
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makna ketika kaliamat itu dibuat pada zaman Majapahit. Yang dimaksud dengan 

kata “yang dua’ ialah agama Buddha dan agama Hindu. Sedangkan maksud dari 

“satu juga” ialah mengemban misi persatuan Siwa-Buddha. Tidak ada pengabdian 

yang mendua antara agama Buddha dan Hindu, karena pengabdiannya adalah 

sama, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya untuk mencapai tujuan itu 

dapat berbeda-beda, tetapi tujuannya satu dan sama.78 

Dimana, pada zaman Majapahit, agama Buddha dan agama Hindu 

menjadi agama negara. Hal itu sebagai salah satu cara agar tidak terjadi friksi 

dalam masyarakat karena sebagian rakyat Majapahit menganut agama Buddha dan 

sebagaian lainnya menganut agama Hindu. Persatuan antara kedua agama tersebut 

sebenarnya sudah dimulai sejak sebelum zaman Majapahit, antara lain pada 

zaman Kerajaan Singhasari. Raja Singhasari yang terakhit yaitu Raja Kartanegara 

yang merupakan pencetus Politik Nusantara 1, menganut agama Buddha 

Tantrayana. Dalam karya-karya sastra seperti Kidung Panji Wijayakrama, beliau 

selalu mengatakan ‘Akulah Sang Siwa Buddha”. Hal itu, menandakan bahwa 

beliau mengakui adanya Dewa Siwa dan memeluk agama Buddha. Bahkan ketika 

wafatnya, Raja Kartanegara dicandikan di Candi Jawi (Jawa Timur). Pada bagian 

bawah candi tersebut bernuansa Hindu karena terdapat patung atau relief Trimurti, 

yaitu Dewa Brahma, Dewa Sinta, dan Dewa Wisnu, Dewa-dewa dalam agama 

Hindu. Namun pada bagian atasnya berbentuk stupa, simbol agama Buddha.79  

Selanjutnya, Woro Aryandini menyatakan bahwa maknanya dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “yang berbeda-beda itu adalah satu 
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juga. Tidak ada pengabdian (kepada Negara) yang mendua”. Yang dimaksud 

berbeda-beda ialah suku-suku bangsa Indonesia, agama, adat istiadat, bahasa, 

profesi, kelompok-kelompok sosial dan sebagainya.80 

 Untuk itu, perlu dipahami bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya 

sebagai semboyan yang tertera di Lambang Negara Indonesia, tetapi sebagai 

bentuk persatuan, cita-cita bangsa dan penegasan bahwa pluralisme yang ada pada 

masyarakat Indonesia merupakan bentuk kekayaan Indonesia, baik itu kekayaan 

suku, bahasa, adat istiadat, budaya, agama dan lain sebagainya. Hal ini tentunya, 

apabila masyarakat Indonesia memahami perbedaan tersebut dengan bijaksana 

dan mengembangkan sikap toleran antar sesama.  

 Pengembangan paham keagamaan yang bersifat insklusif juga tertera 

dalam Pancasila yaitu pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara epistemologis 

pemahaman tentang hakikat sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan dimaksudkan 

agar negara berdasarkan suatu paham agama tertentu, atau dengan kata lain negara 

tidak masuk pada ruang keimanan/akidah para warganya dalam menjalankan 

ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dimana, pada hakikatnya 

ruang akidah merupakan hak yang paling asasi pada setiap warga negara, 

sehingga siapapun termasuk negara tidak bisa mencampuri hak fundamental 

tersebut. Bangsa Indonesia melalui founding fathers menyadari akan pluralisme 

kehidupan beragama dalam negara, oleh sebab itu maka dirumuskannya dasar 

filosofi Pancasila yang sila pertamanya” Ketuhanan Yang Maha Esa” dan tertera 

dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2, yang dalam pengertiannya negara memberikan 
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jaminan hukum kepada setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan 

keyakinan dan  kepercayaan masing-masing, dan negara tidak akan campur tangan 

terhadap keyakinan agama para warga negara tersebut karena hal ini merupakan 

keyakinan dan haknya yang paling asasi.81 

 Adanya kebebasan beragama mengajarkan untuk menghargai pluralisme 

yang saat ini menjadi kebutuhan kolektif. Dimana, masyarakat membutuhkan 

akan rasa aman, kebersamaan, dan semangat gotong royong. Oleh sebab itu, 

melalui pemahaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika serta pengamalan nilai-nilai 

toleransi, seharusnya Masyarakat Indonesia dapat menciptakan kehidupan yang 

damai, rukun, dan harmonis antara satu sama lain. Hal tersebut dimulai dari 

pengamalan sikap toleransi beragama. Karena, apabila tiap individu memiliki 

pemahaman dan hubungan yang baik terhadap Tuhannya, maka seseorang akan 

memiliki pemahaman dan hubungan yang baik terhadap sesamanya. 

 

2. Menerima adanya pluralisme 

 Relevansi selanjutnya antara nilai-nilai toleransi dalam surah al-Hujurat 

ayat 13 dan surah al-Kafirun ayat 1-6 terhadap Bhinneka Tunggal Ika ialah 

menerima adanya pluralisme dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan 

bermasyarakat. Hal ini sebagai mana yang diungkap melalui penggalan surah al 

Hujurat ayat 13: 
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 ... 

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal...”.(Q.S. 

al-Hujurat ayat 13) 

 Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia yang mulanya berasal dari 

satu keturunan yaitu dari laki-laki dan perempuan, yang selanjutnya berkembang 

biak dan menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.  

 Quraish Shihab menyatakan bahwa kata (شعوب)  syu’ub merupakan 

bentuk jamak dari kata (شعب) sya’b, yang digunakan untk menunjukkan 

kumpulan dari sekian (قبيلة) qabilah yang biasa diterjemahkan suku yang merujuk 

pada satu kakek. Dimana, qabilah/ suku terdiri dari sekian banyak kelompok 

keluarga yang disebut dengan (عمارة) imarah, yang juga terdiri dari sekian banyak 

kelompok yang dinamai dengan (بطن) bathn. Dibawah bathn ada sekian (فخذ) 

fakhdz sehingga akhirnya sampai pada himpunan keluarga yang kecil. Oleh sebab 

itu, penggunaan kata sya’b menunjukkan bahwa kata tersebut bukan merujuk pada 

pengertian bangsa.82 

 Dalam hal ini, Jalalain dalam tafsirnya memberi contoh terkait tingkatan 

dari syu’ub yaitu seperti Khuzaimah adalah nama suatu bangsa, Kinanah adalah 

nama suatu qabilah atau suku, Quraisy adalah nama suatu Imarah, Qushay adalah 
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nama suatu Bathn, Hasyim adalah nama suatu Fakhdz dan Al-Abbas adalah nama 

suatu Fashilah.83 

 Sedangkan,  Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ke 13 dari surah al-

Hujurat menegaskan kepada umat manusia bahwa Allah swt., telah menciptakan 

manusia dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan pasangannya yaitu Adam 

dan Hawwa. Lalu, Dia menjadikan manusia berbangsa-bangsa. Adapun kata 

 .bersuku-suku (القبائل) berbangsa-bangsa lebih umum daripada kata (شعوبا)

Setalah ( القبائل) ini berurutan tatanan lainnya, seperti األفخاذ,العمائر,العشائر,الفصائل 

dan lain sebagainya. Ibnu katsir juga menambahkan  melalui ringkasan 

muqadimah dari kitab al-Asybaah karya Abu Umar bin ‘Abdil Barr, juga dari 

kitab al-Qashdu wal Umam fii Ma’rifati Ansabil Arab wa ‘Ajam bahwa yang 

dimaksud dengan الشعوب ialah penduduk negeri-negeri lain, sedangkan kata القبائل 

ialah penduduk Arab, sebagaimana األسباط dimaksudkan sebagai penduduk Bani 

Israil.84 Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dalam ayat ini bukan hanya 

mengakui adanya pluralisme namun juga berisi penegasan tentang kesatuan dalam 

perbedaan. 

 Abdullah Yususf Ali menyebutkan bahwa ayat ini tidak hanya ditujukan 

untuk kesatuan persaudaraan sesama muslim saja, tetapi juga kepada seluruh umat 

manusia. Inti dari ayat ini ialah menegaskan bahwa manusia dilahirkan dari 

sepasang orang tua laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian, manusia 
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berkembang menjadi bermacam-macam suku-suku, berbagai ras, dan berhimpun 

dalam bangsa-bangsa. Hal tersebut akan memungkinkan untuk memahami 

perbedaan kerakteristik yang ada di antara manusia. Namun, perlu dipahami 

bahwa dihadapan Allah swt., eksistensi manusia adalah satu, dan yang paling 

tinggi derajatnya ialah yang paling bertakwa.85 

 

 Hal tersebut juga terdapat dalam firmanNya pada surah Ar-Rum ayat 22 

yaitu sebagai berikut : 

 َ َ َ

☺ َ َ

 َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ✓☺ َ

 َ َ َ َ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit 

dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. 

Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi orang-orang yang mengetahui”. (Q.S. ar-Rum :22) 

 Melalui ayat tersebut, perlu dipahami bahwa perbedaan warna kulit, 

bahasa, dan budaya juga harus diterima sebagai sesuatu yang positif dan sebagai 

tanda-tanda kebesaran Allah swt. Untuk itu, dalam merespon pluralisme atau 

perbedaan yang ada diperlukannya sikap yang memandang secara positif, optmis, 

berbuat sebaik dan sebijaksana mungkin terhadap perbedaan tersebut. 86 
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 Berbagai perbedaan dalam bahasa dan warna kulit juga dapat dari segi 

geografi atau waktu tertentu dalam sejarah. Dimana, semua umat manusia 

diciptakan dari sepasang orang tua (ibu dan bapak). Lalu kemudian bertebaran 

keberbagai negeri dan iklim yang berbeda-beda, serta berkembang menajdi 

berbagai macam bahasa dan warna kulit. Untuk selanjutnya bahasa-bahasa baru 

pun berkembang. Syarat-syarat kehidupan dan pikiran baru selalu melahirkan dan 

mengembangkan kata-kata, ungkapan, susunan bahasa, serta bentuk pengucapan 

yang baru pula. Demikian juga, bangsa-bangsa lama akan hilang dan bangsa-

bangsa baru akan lahir.87 

  Hal tersebut telah pasti melahirkan berbagai bentuk pluralisme baik itu 

dari segi adat-istiadat, agama, etnis, bahasa dan lain sebagainya.  Dalam hal ini, 

bhinneka tunggal ika juga mengakui adanya pluralisme dalam masyarakat 

Indonesia. Yaitu dapat dilihat dari kata bhinna berasal dari bahasa sansekerta 

‘bhid’ yang diterjemahkan dengan makna ‘beda’.88 Artinya secara tidak langsung, 

seloka Bhinneka Tunggal Ika mengakui perbedaan-perbedaan yang ada. 

 Keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam berbagai 

bidang kehidupan. Dibidang politik, misalnya seperti diwarnai dengan adanya 

kepentingan berbeda-beda antara individu atau kelompok yang berbeda dengan 

individu atau kelompok lainnya. Dibidang ekonomi keanekaragaman dapat dilihat 

dari adanya perbedaan akan kebutuhan hidup, yang pada ahirnya berimplikasi 

terhadap munculnya keanekaragaman pada pola produksi. Bidang sosial, 
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keberagaman tersebut tercermin dari adanya perbedaan peran dan status sosial. 

Selain itu, keanekaragaman dapat dilihat dari segi geografis, budaya, agama, etnis, 

dan sebagainya.89  Maka dalam hal ini, Bhinneka Tunggal Ika ialah sebagai 

keseimbangan antara unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaragaman dengan 

unsur kesamaan yang menjadi ciri keanekaragaman.90 

 Budhy Munawar Rachman mengungkapkan bahwa pluralisme 

merupakan keharusan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk. Dimana, 

pluralisme adalah ke-Bhinneka Tunggal Ika-an. Kesatuan bukan yang 

diutamakan, sebab hal tersebut dapat menjadikan hilangnya perbedaan. Namun, 

perbedaan harus dihargai, bahkan harus tetap ada. Dalam hal ini, Indonesia secara 

de jure sudah menjamin persamaan bagi semua kelompok (masyarakat).91 

 Untuk itu, perlu dipahami bahwa adanya berbagai perbedaan atau bentuk 

pluralisme ialah sebagai suatu hal yang perlu diperdebatkan. Namun, adanya 

pluralisme ialah sebagai salah satu bentuk rahmat dari Allah swt., bahwa 

dijadikannya manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ialah untuk saling 

kenal mengenal. Hal tersebut dapat memungkinkan adanya pertukaran ide, karya, 

ilmu pengetahuan dan sebagainya serta dapat menjalin kerjasama yang baik antara 

satu sama lain. 

 Sehingga dapat dipahami, bahwa antara Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-

nilai toleransi yang diajarkan oleh Islam melalui surah al-Hujurat ayat 13 dan 
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surah               al-Kafirun ayat 1-6 memiliki relevansi dalam hal pengakuan 

terhadap bentuk pluralisme dalam kehidupan manusia. Dimana, sikap menghargai 

segala bentuk pluralisme merupakan salah satu bentuk toleransi dalam kehidupan 

bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Namun demikian, harus dipahami 

bahwa perbedaan merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri. Untuk itu, kesamaan 

asas kerohanian dan kesatuan ideologi. Maka, perbedaan tersebut dapat diarahkan 

pada suatu persatuan. Disinilah letak fungsi dan kedudukan asas, Pancasila 

sebagai asas kerokhanian, persatuan dan kesatuan serta asas kerja sama bangsa 

Indonesia dengan bertujuan membina, membangkitkan, memperkuat, dan 

mengembangkan persatuan dalam suatu pertalian kebangsaan yang sangat penting 

artinya. Sehingga persatuan dan kesatuan tidak hanya bersifat statis namun harus 

bersifat dinamis.92 

 

3. Menerapkan Nilai Kesetaraan dan Keadilan Sosial 

Relevansi yang ketiga antara nilai-nilai toleransi dalam surah al-Hujurat 

ayat 13 dan surah al-Kafirun ayat 1-6 dengan Bhinneka Tunggal Ika ialah terletak 

pada penerapan nilai kesetaraan dan nilai keadilan sosial untuk segala lapisan 

masyarakat yang ada. Hal tersebut disebutkan dalam surah al Hujurat ayat 13, 

bahwa seluruh manusia ialah sama derajatnya di sisi Allah kecuali dalam hal 

ketakwaan, yang berimbas pada persamaan hak dan kewajiban manusia sebagai 

makhlukNya. Dalam artian, bahwa garis keturunan, harta, pangkat dan lain 
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 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila..., hlm.55 
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sebagainya tidak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban manusia terhadap 

Tuhannya. Adapun firmanNya yaitu sebagai berikut: 

 َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ

 َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ َ

 َ َ َ َ َ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. al-Hujurat :13) 

 

 Quraish Shihab, menjelaskan bahwa penggalan pertama ayat tersebut 

sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan merupakan pengantar untuk menegasakan bahwa semua manusia 

derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku 

dengan yang lainnya. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara 

laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan, semua diciptakan dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan. Pengantar tersebut mengatar pada kesimpulan yang 

disebut oleh penggalan terakhir ayat yaitu “Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu”. 

Oleh sebab itu, berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang 

termulia disisi Allah swt.93 
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 Kata (أكرمكم) akramakum terambil dari kata ( كرم) karuma yang pada 

dasarnya berarti yang baik dan istimewa sesuai objeknya. Manusia yang baik dan 

istmewa ialah yang memiliki akhlak yang baik terhadap Allah, dan terhadap 

sesama makhluk. Manusia memang memiliki kecenderungan untuk mencari 

bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Dimana, kebanyakan 

manusia menganggap bahwa kepemilikan materi, kecantikan serta kedudukan 

sosial karena kekuasaan atau garis keturunan, merupakan kemulian yang harus 

dimiliki. Tetapi, apabila diamati lebih lanjut semua hal tersebut hanyalah bersifat 

sementara bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. 

Kemulian merupakan suatu yang membahagiakan secara terus menerus. Dimana, 

kemulian itu ada disisi Allah swt. Untuk mencapainya, maka manusia harus 

mendekatkan diri kepadaNya, menjauhi laranganNya, melaksanakan perintahnya, 

serta meneladani sifat-sifatNya sesuai kemampuan manusia. Hal tersebut disebut 

dengan takwa. Dengan demikian, yang paling mulia disisi Allah ialah yang paling 

takwa.94 

 Adapun lafadz ( َ َ أكرمكمَ عندَ هللاَ أتقكم  menegaskan bahwa tidak ada ( إّن

keunggulan atas lainnya kecuali dalam hal ketakwaan. Karena semua manusai 

berasal dari orangtua yang sama yakni Adam dan Hawa. Dimana, perkara yang 

paling mulia ialah ketakwaan dan kedekatan manusia kepada Tuhannya, Allah 

swt.95 Adapun mengenai batasan takwa ialah ketika manusia dapat menjahui 

larangan-laranganNya, mengerjakan perintah-perintah dan berbagai 

                                                           

 94
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah...,hlm.262-263  

95 Fakhruddin ar-Razi, at-Tafsir al-Kabir Aw Mafatih al-Ghayb, (Beirut, Dar al-Kutub               

al-Ilmiyah,1990), hlm.118 
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keutamaanNya, tidak lengah dan tidak merasa aman. Sehingga, apabila seseorang 

khilaf dan melakukan perbuatan terlarang, ia akan merasa tidak aman. Maka, 

segeralah melakukan amal kebaikan, menyesal dan bertaubat kepadaNya.96 

Dengan demikian, takwa merupakan sikap menetapkan apa-apa yang 

diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah swt.97 

 

Adanya nilai kesetaraan juga terdapat pada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu 

pada kalimat Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa yang artinya 

meskipun berbeda-beda akan tetapi satu jua. Tidak ada hukum yang mendua 

(dualisme).98 Hal ini menegaskan bahwa meskipun masyarakat Indonesia 

memiliki berbagai macam perbedaan baik itu dari segi etnis, budaya, agama, 

ekonomi, politik dan lain sebagainya tetapi masyarakat Indonesia tetaplah bagian 

dari negara Indonesia yang bernaung dibawah UUD sebagai ketentuan Hukum 

Indonesia. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban 

yang sama terhadap negaranya, dan sebaliknya negara juga memiliki kewajiban 

dalam melindungi hak-hak warganya tanpa melihat garis keturunan, jabatan, ras, 

agama dan tingkatan-tingkatan perbedaan yang lainnya. 

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Sehingga kesetaraan 

dapat juga disebut dengan kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), sederajat artinya sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan 

demikian, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang 
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Al-Khazin, Lubab at-Ta’wil fi Ma’ani at-Tanzil, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 

1995), hlm.184 
97

 Az-Zuhayli, at-Tafsir al-Munir, (t.tp, Dar al-Fikr,1991), hlm.248 
98

Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila..., hlm.325 
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sama, kedudukan yang sama yaitu tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah antara 

satu sama lain. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk 

Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan 

yang sama itu bersumber dari pandangan  bahwa semua manusia tanpa dibedakan 

adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama yaitu sebagai makhluk mulia dan 

tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Dihadapan Tuhan, semua manusia 

adalah sama derajatnya, kedudukan atau tingkatannya. Yang membedakan ialah 

tingkat ketakwaan manusia terhadap Tuhannya.99 

Persamaan kedudukan atau tingkatan manusia ini berimplikasi pada 

adanya pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan manusia. Oleh sebab itu, 

kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan 

kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya 

persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama 

manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam keragaman diperlukan 

adanya kesetaraan dan kesederajatan. Artinya, meskipun individu atau masyarakat 

adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi memiliki dan diakui akan kedudukan, 

hak-hak, dan kewajiban yang sama baik dalam kehidupan pribadi atau 

bermasyarakat. Terlebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan 

akan kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dari berbagai ragam masyarakat 

sangatlah diperlukan.100  

                                                           
99

Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), 

hlm.98 
100 Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar..., hlm.98-99 
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Dengan adanya kesetaraan, maka nilai-nilai keadilan harus ditegakkan. 

Karena setiap individu memiliki posisi yang sama di mata Agama dan negara. 

Dimana, nilai keadilan sosial tersebut juga ditertera pada pancasila yaitu pada sila 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. M. Dawan Rahardjo menyatakan 

bahwa sila keadilan sosial itu bersumber dari sosialisme (yang menghendaki 

terciptanya masyarakat tanpa kelas, sebagai wujud keadilan sosial). Dimana, sila 

ini telah mengusahakan sosial justice dalam beberapa sisi, misalnya melalui 

politik pemerataan dan kesejahteraan (welfare). Gagasan tersebut telah dipakai 

menjadi pengertian Indonesia dan dipahami dalam konteks dan sejarah 

masyarakat Indonesia. Sebagaimana internasionalisme telah diubah menjadi 

“kemanusian yang adil dan beradab”, nasionalisme diubah menjadi “persatuan 

Indonesia” dan demokrasi diubah menjadi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan”, maka sosialisme, sosial 

justice, dan welfare state yang berkembang dalam perbincangan intelektuan di 

Eropa Barat, misalnya dalam Fabian Society diubah menjadi “keadilan sosial”. 

Istilah dan gagasan tersebut juga telah didiskusikan oleh Muhammad Hatta pada 

tahun 1930-an dalam tulisan-tulisannya.101 

Dengan demikian, adil merupakan nilai dasar yang berlaku dalam 

kehidupan sosial (sosial life). Nilai tersebut merupakan pusat orientasi dalam 

interaksi antarmanusia. Sehingga jika keadilan dilanggar, maka akan terjadi 

                                                           
101

M. Dawan Rahardjo, Ensiklopedia Al-Qur’an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-

konsep Kunci, (Jakarta, Paramadina, 2002), hlm. 367  
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ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup. Sebab, suatu pihak akan dirugikan 

atau disengsarakan.102 

Berkaitan dengan keadilan, maka melalui al-Qur’an, Islam mengajarkan 

untuk tidak mengorbankan kepentingan individu demi kepintangan orang banyak 

(masyarakat) serta tidak boleh menzhalimi dan mengorbankan masyarakat demi 

kepentingan individu. Dalam pandangan Islam, ditegaskan untuk berlaku adil 

mencangkup semua aspek keadilan tanpa membeda-bedakan antara satu dengan 

yang lain, sekalipun terhadap orang tua ataupun kerabat.103 Sebagaimana 

firmanNya dalam ayat  berikut ini: 

 َ َ

 َ َ✓▪ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ

✓ َ َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ☺ َ َ َ

 َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ َ َ َ

 َ☺ َ☺ َ

 َ َ َ َ َ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun 

miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawwa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan 

jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 

Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan”.104 

 

                                                           
102 M. Dawan Rahardjo, Ensiklopedia Al-Qur’an...,hlm.388 
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 M.Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El Sutha, Panduan Muslim Sehari-hari Dari Lahir 

Sampai Mati, (Jakarta, Wahyu Qolbu, 2016), hlm. 47    
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Quraish Shihab mengemukakan pendapat bahwa persamaan merupakan 

makna asal dari kata ‘adil’ yang menjadikan pelakunya tidak berpihak, yang pada 

dasarnya seseorang yang adil akan berpihak kepada yang benar. Karena baik yang 

benar maupun yang salah, sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan 

demikian, seseorang akan melakukan hal yang semestinya dan tidak berbuat 

sewenang-wenang.105 

 Dimana, untuk menerapkan nilai kesetaraan dan keadilan, maka setiap 

individu masyarakat Indonesia harus menghormati dan menghargai satu sama 

lain. Hal ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  Bab 2 Pasal 3 yang 

berbunyi106: 

1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia sama dan 

sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. 

2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan 

hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan 

hukum. 

3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan, tanpa 

diskriminasi. 

 

 Dengan menghormati Hak Asasi Manusia, maka penindasan dan 

deskriminasi, serta intimidasi terhadap pihak yang lemah dapat lebih terhindarkan. 

Untuk itu, pemahaman terhadap nilai-nilai toleransi dan Bhineka Tunggal Ika  

dalam menanggapi segala bentuk pluralisme yang ada sangatlah di perlukan guna 

terwujudnya kesatuan dalam hidup berbangsa, bernegara ataupun bermasyarakat.  

                                                           

 105
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an : Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan 

Umat, (Bandung, Mizan, 1996), hlm.111  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

 Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1.  Nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam surah al-Hujurat ayat 13 ialah 

pertama, nilai kesatuan yaitu kesatuan dalam hal penciptaan dan asal usul 

manusia. Kedua, nilai pluralisme artinya Islam mengakui adanya perbedaan 

dan keberagaman di antara manusia. Ketiga, nilai saling memahami, yaitu 

adanya interaksi timbal balik untuk saling kenal-mengenal antar pihak. 

Sehingga, perbedaan yang ada bukan menjadi faktor pemicu terjadinya konflik. 

Namun, dengan adanya proses saling mengenal maka perbedaan tersebut akan 

melahirkan pertukaran ide, karya, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya guna 

terciptanya peradaban yang lebih baik. Keempat, nilai persamaan derajat. 

Dalam artian, bahwa manusia semuanya sama disisi Allah, dan yang 

membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Dengan adanya persamaan 

derajat, maka berimbas pada persamaan hak dan kewajiban.   

Sedangkan, Nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam surah al-Kafirun 

ayat 1-6 ialah pertama, toleransi terhadap keyakinan. Dimana, Islam 

memberikan kebebasan terhadap orang-orang non-muslim untuk menyembah 

apa yang diyakininya. Karena apa yang mereka sembah dan mereka anggap 

sebagai Tuhan berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh kaum Muslimin. 

Kedua, toleransi dalam hal peribadahan. Artinya, Islam memberikan kebebasan 



151 
 

 
 

kepada penganut agama lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan cara 

peribadahan mereka. Namun, perlu ditegaskan bahwa adanya toleransi dalam 

surah al-Kafirun ayat 1-6 dalam hal keyakinan dan cara peribadahan bukan 

berarti Islam mengakui kebenaran ajaran selain Islam. Dengan kata lain, Islam 

menolak sinkretisme dengan penegasan bahwa agama yang paling benar disisi 

Allah ialah Islam. 

2. Nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika ialah 

toleransi terhadap kehidupan beragama dan toleransi terhadap adanya 

pluralisme. Dimana, bhinneka tunggal ika dalam sejarahnya merupakan ajaran 

toleransi kehidupan beragama pada masa itu, dengan menempatkan dua agama 

besar yaitu agama Hindu dan agama Budha untuk hidup secara bersama 

dengan rukun dan damai. Demikian juga di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika 

mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menghormati keyakinan pihak-pihak 

lainnya dengan kebebasan dalam menganut, meyakini dan menjalankan ibadah 

sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar 

semboyan yang terdapat pada Lambang Negara Indonesia. Akan tetapi, 

Bhinneka Tunggal Ika bermakna pernyataan semangat dan jiwa bangsa 

Indonesia yang mengakui sebagai bangsa yang majemuk, namun tetap 

menyunjung tinggi kesatuan. 

3. Adapun relevansi antara nilai-nilai tolerasi dalam surah al Hujurat ayat 13 

dengan Bhinneka Tunggal Ika ialah bahwa dalam Q.S. surah al Hujurat ayat 13 

dan Q.S. surah al Kafirun ayat 1-6 serta Bhinneka Tunggal Ika memberikan 

pemahaman untuk mengembangkan paham keagamaan yang insklusif, 



152 
 

 
 

menerima adanya pluralisme, serta menerapkan nilai kesetaraan dan keadilan 

sosial. 

 

B. Saran 

Untuk meningkatkan kehidupan yang harmonis, rukun dan damai dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka diperlukan menanamkan 

pemahaman dan pengamalan toleransi dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika kepada 

masyarakat Indonesia khususnya melalui para tokoh agama, tokoh masyarakat, 

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), MUI, Kementerian Agama, 

Kementerian Sosial, Pemerintah, serta pihak-pihak lainnya untuk memberikan 

pengarahan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk 

menjalin dan mempererat silaturrahmi antar pihak, antar golongan, dan antar 

agama, serta memberikan pemahaman bahwa perbedaan-perbedaan tersebut 

bukanlah hal yang perlu diperdebatkan, namun justru untuk dipertautkan. Agar 

masing-masing pihak saling melengkapi dan membangun masyarakat yang lebih 

baik, guna kepentingan dan kebaikan bersama. Serta, menjadi dasar kekayaan dan 

fotensi untuk membangun peradaban yang lebih baik.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

٥بابَ   

فنوتوف  

 والنفكيسيم .أ

َ تَ ديَ سيمڤولَ كنَ بهواَ :فبابَ سيبلومڽ,َ ماكَ داَ -داَ بابفمبهسانَ فداريَ 

إياله:َ فرتما,َ َ ۱٣بهواَ نياليَ ـَ نياليَ طلرنسيَ يڠَ تركندوڠَ دالمَ سوراةَ الحجراتَ اياتَ َ -۱

تأنَ دانَ أسالَ أوسولَ منوسييا.َ كادووا,َ نياليَ فنجفنياليَ كستوَ وانَ ياَ ايتوَ كستووانَ دلمَ هلَ 

لوراليسمىَ ارتيڽَ اسالمَ مڠاكوئَ اداڽَ فربيدائنَ َ دانَ كيبراڠمانَ ديَ انتراَ منوسييا.َ كاتيڠا,َ فڤ

مڠينالَ انترَ َ -نياليَ سليڠَ ميماهمى,َ ياَ ايتوَ اداڽَ إنتراَ كسيَ تمبالَ باليكَ اونتوكَ َ سالڠَ كنال

َ َ .َ يهاكف َ بوكانَ مينجاديَ فكطارَ فسيهڠكا, َ نامون,َ فيميچوَ ترجادڽَ قانفربيدائنَ يڠَ ادا يليك.

يڠيتاهووان,َ فرتوكرانَ إيدي,َ كريا,علمَ فانَ اداڽَ ڠروسيسَ سالڠَ مڠينالَ ماكَ اكنَ لهيرَ ديڠ

َ ترج َ كائمفتاڽَ فدانَ ألينَ سىيباڠيڽَ ڠونا َ نياليَ فرادابنَ يڠَ ليبهَ بأيك. رسمائنَ دراجد.َ فت,

َ منوسيياَ سموواڽَ سامَ ديَ سيسيَ هللاَ دانَ يڠَ ممبيداكنَ حاڽالهَ كيتقوائنڽ.َ  َ بهوا دالمَ ارتيان,

َ رسمائنَ هاقَ دانَ كيواجيبان.فداَ فمائنَ دراجدَ ماكَ بيريمباسَ رسفداڠنَ اداڽَ 

رتما,َ فإيالهَ :َ َ ٦-۱سدڠكن,َ نياليَ طلرنسيَ يڠَ تركندوڠَ دالمَ سوراةَ الكافرونَ اياتَ 

َ اسالمَ ممباريكنَ كبيباسنَ ترحدا َ دالمَ أرتيان, َ –أوراڠَ َ فنياليَ طلرنسيَ ترحدڤَ كياكينان.

َ فاَ يڠَ ميريكَ سيمباهَ دانَ ميريكَ أڠڬفكريناَ أاَ يڠَ ديَ يكينيڽ.فأوراڠَ نونَ مسليمَ أونتكَ مڽمباهَ أ

سيباڠيَ توهانَ بربيداَ داڠنَ توهانَ يڠَ ديَ سيمباهَ أولهَ كأومَ مسليمين.َ َ كدووا,َ طلرنسيَ دالمَ 

 َ َ كيفهل َ كبيباسن َ ممبريكن َ إسالم َ أرتيڽ َ منجلنكنَ فريباداهن. َ أونتوك َ ألين َ أڠام َ ڤڠانوت دا

رلوَ ديَ تڠسكانَ بهواَ اداڽَ طلرنسيَ دالمَ سوراةَ فريبداهنَ ماريك.َ نمون,فكياكينانَ دڠنَ چارَ 

 َ َ ايات َ َ ٦-۱الكافرون َ چار َ دان َ كياكينان َ هل َ مڠاكؤيَ فدالم َ إسالم َ برارتي َ بوكن ريباداهن



 
 

 
 

ناڠسنَ اڠامَ فكبنرانَ اجارانَ سإلنَ اسالم.َ ارتيڽ,َ اسالمَ منولكَ سڠالَ بنتوكَ سنكاريتيسمَ داڠنَ 

َ ليڠَ بنرَ ديَ سيسيَ هللاَ إيالهَ اسالم.فيڠَ 

َ نيالَ -۲ َ نياليَ ـ : َ َ إياله َ إيك َ بينوكَ توڠڬل َ دالم َ تركندوڠ َ يڠ َ طلرنسيَ فيَ طلرنسي رتام,

اكنَ أجارانَ فنَ برَ أڠامَ .ديمان,َ ديمانَ بينوكَ توڠڬلَ إيكَ دالمَ ساجرهڽَ مروفكحيدوَ فترحدا

اتكنَ دوواَ أڠامَ باسرَ يإيتوَ أڠامَ حيندوَ فداَ ماسَ إيتو,َ داڠنَ منيمفنَ برَ أڠامَ فطلرنسيَ كحيدو

اچراَ برسامَ داڠنَ روكونَ دانَ داماي.َ داميكيانَ جوڠاَ ديَ سَ فدانَ أڠامَ بوهداَ أونتكَ حيدو

َ كياكينانَ  َ مڠهرماتي َ أونتك َ إندونيسيا َ ماسياراكت َ مڠاجركان َ إيك َ توڠڬل َ بينوك إندونيسيا

َ مافَ -هكف َ دالم َ كابيباسن َ داڠن َ إلنڽ َ دڠنَ فهك َ ساسؤي َ إيبداه َ منجلنكن َ دان نوت,مياكيني

لوراليسمى.َ بهواَ بينوكَ توڠڬلَ فَ ماسيڠ.َ كادووا,َ طلرنسيَ ترحداڤَ أداڽَ -كاياكينانَ ماسيڠ

 َ َ برمكنا َ يڠَ فإيك َ بڠسا َ سبڠي َ مڠاكؤي َ يڠ َ اندونيسييا َ بڠسا َ جيوا َ دان َ سامڠت رٽتأن

َ منجونجڠَ تڠڬيَ كاستووان.َ فماجموك,نمونَ تات

َ سوراةَ َ -٣ َ دالم َ تركندوڠ َ يڠ َ طلرنسي َ نيالي َ ـ َ نيالي َ انترا َ راالۏنسي َ بڬيمان ادفون,

 القران إيالهَ بهواَ داڠنَ بهنكَ توڠڬلَ ايكَ ٦-۱َ دانَ سوراةَ الكافرونَ اياتَ ۱٣الحجراتَ اياتَ 

سرتاَ بهنكَ توڠڬلَ ايكَ َ ٦-۱دانَ َ القرانَ سوراةَ الكافرونَ اياتَ َ ۱٣سوراةَ الحجراتَ اياتَ 

 َ َ اداڽ َ مينيريما َ انسكلوسيف, َ يڠ َ ان َ اڠما َ انتوكَ كي َ فيماهمان َ سيرتاَ فممبريكن لوراليسمي,

َ مينيرافكنَ نيالئَ كيستارائنَ دانَ كياديالنَ صسييال.

 َ
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