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TOLERANSI BERAGAMA MENJAGA KEUTUHAN NKRI 

DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA 

Oleh: Ida Mulyaningrum 

 

Namo Buddhaya, 

 

 Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Indonesia memiliki 

6 agama yang diakui pemerintah; 187 aliran kepercayaan (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 2017); 750 bahasa daerah (Pusat Bahasa Depdiknas); 1.128 etnis/suku  bangsa 

(Badan Pusat Statistik, 2010); dan memiliki 13.466 pulau (Survei Geografi dan Toponimi, 

2010). Keanekaragaman adalah anugrah, jika bisa mengelola dengan baik akan menjadi 

berkah. Namun jika tidak mampu mengelola secara baik, berpotensi menimbulkan 

ketidakharmonisan. Segala bentuk permusuhan akan dapat mengancam keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang mengaitkan masalah agama, 

telah memberikan pelajaran berharga agar umat beragama harus terus dapat menjaga 

toleransi.  

Indonesia dibangun dari keragaman. Bunga rampai akan terlihat indah karena 

keanekaragaman warnanya. Perbedaan itulah yang menyatukan sebagai suatu bangsa yang 

bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai anak bangsa, sudah barang tentu 

berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi 

penerus, harus menjadi generasi yang cerdas dan bijaksana, sehingga tidak mudah menerima 

isu-isu yang menyesatkan. 

 Salah satu upaya untuk meredam isu-isu agama yang dapat merusah disintegrasi yaitu 

dengan menumbuh-kembangkan sikap toleransi. Menurut KBBI, Toleransi berasal dari kata 

toleran yang berarti: “bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, 

membolehkan} pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan 

sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri”. Toleransi adalah 

sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu 

maupun kelompok. Toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk 

bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. 

 Selama 45 tahun berkhotbah, Sang Buddha telah mengajarkan tentang toleransi dalam 

beragama meskipun tidak secara spesifik. Toleransi yang diajarkan Sang Buddha tidak terlalu 

kompleks dan mudah dipahami. Salah satunya adalah empat sifat luhur (Brahma Vihara) 

yang terdiri dari Metta (cinta kasih), Karuna (welas asih), Mudita (simpati), 
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dan Uppekha (keseimbangan batin). Keempat sifat luhur itulah yang menjadi dasar dari 

toleransi dalam Buddhisme. 

 Cinta kasih yang diajarkan Sang Buddha adalah cinta kasih yang universal tanpa 

membeda-bedakan. Kekuatan cinta kasih dapat mendamaikan dan menghilangkan rasa 

perbedaan. Sifat belas kasih dapat mendorong untuk membantu orang lain dengan ikhlas. 

Mempunyai rasa bahagia jika dapat menolong atau membantu orang lain. Rasa simpati atau 

empati adalah turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dengan empati akan memiliki 

sikap tenggang rasa. Keseimbangan batin akan memberikan keteguhan hati tidak mudah 

terprovokasi oleh pihak lain. Keseimbangan batin memiliki ketenangan saat menghadapi 

berbagai permasalahan. Keseimbangan batin juga memberikan keteguhan hati tidak bangga 

karena dipuji  dan tidak sakit hati karena dicela.
 

Pemahaman terhadap Brahma Vihara, dalam diri  akan tumbuh rasa toleransi. 

Memiliki pengertian serta dapat membiarkan umat agama lain untuk menjalankan 

kepercayaannya dan melakukan ibadah sesuai keyakinannya, sekalipun merasa tidak setuju 

atau bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Rasa “tidak setuju” yang muncul dalam 

diri, bisa dikikis dengan mengamalkan keempat sifat luhur tersebut. Cinta kasih, welas asih, 

simpati, dan keseimbangan batin inilah yang akan membawa pada terciptanya kedamaian. 

Semangat toleransi dan perdamaian yang diajarkan oleh Sang Buddha diteruskan oleh 

para pengikutnya. Dalam catatan sejarah, Raja Asoka terus menggelorakan semangat 

toleransi, sebagiamana tercatat dalam “Prasasti Batu Kalinga No. XXII Raja Asoka”. Yaitu: 

“Janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama lain. 

Sebaliknya agama lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. 

Dengan berbuat demikian kita membuat agama kita sendiri berkembang, selain 

menguntungkan pula agama lain. Jika kita berbuat sebaliknya, kita akan 

merugikan agama kita sendiri selain merugikan agama lain. Oleh karena itu, 

barangsiapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama lain, semata-

mata terdorong oleh rasa bakti kepada agamanya sendiri dengan pikiran 

‘Bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri’, justru ia akan merugikan 

agamanya sendiri. Karena itu kerukunan dianjurkan dengan pengertian biarlah 

semua orang mendengar dan menghormati ajaran yang dianut orang lain.”  

 

 Demikianlah agama Buddha dengan sifat toleransi dan pasifisme (paham cinta damai) 

yang tinggi dapat hidup rukun dan harmonis dengan agama lain di mana pun ia berkembang. 

Dalam sejarah perkembangannya, agama Buddha tidak pernah menyebabkan pertumpahan 

darah saat memperkenalkan ajarannya di dalam maupun di luar India. Di Asia Timur 

khususnya di Cina agama Buddha dapat berbaur dengan keyakinan setempat (agama Kong 
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Hu Cu dan Taoisme). Di Indonesia sendiri pada masa kerajaan Majapahit kehidupan agama 

Buddha dan agama Hindu berlangsung rukun dan harmonis seperti yang tersirat dalam 

ungkapan Jawa Kuno “Bhinneka tunggal ika, tan hana Dharma mangrwa (Berbeda-beda 

namun tetap satu, tiada kebenaran yang mendua)” yang tertulis dalam kitab Sutasoma. 

Frasa “Semoga semua makhluk hidup berbahagia” yang merupakan doa penutup khas 

umat Buddha juga mencerminkan toleransi. Memperbolehkan umat agama lain melaksanakan 

ajaran dan ibadahnya sama dengan membuat mereka bahagia karena bisa melaksanakan 

ibadahnya tanpa gangguan apapun. Ajaran toleransi yang telah diajarkan Sang Buddha, 

hendaknya dapat dipedomani dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat 

toleransi dapat meneguhkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata 

Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia 
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