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Tujuan Penguatan
Setelah mengikuti kegiatan penguatan moderasi beragama, civitas akademika IAIN Ponorogo mampu:
 Menelaah “konsep tiga pokok ajaran Islam (Iman, Islam dan Ihsan)” dengan tepat dan benar.
 Menelaah “konsep moderasi dalam Iman” dengan tepat dan benar.
 Menelaah “konsep moderasi dalam Islam” dengan tepat dan benar.
 Menelaah “konsep moderasi dalam Ihsan” dengan tepat dan benar.
 Mengaktualisasikan “konsep khairu ummah” (ash-Shidqu, al-’adalah, al-amanah wa al-wafa’ bi al- ‘ahdi, Istiqamah
dan at-Ta’awun) dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus, keluarga dan masyarakat dengan baik dengan
benar.
 Menakar “toleransi atas wilayah perbedaan dalam Islam” dengan tepat dan benar.

Kegiatan Penguatan
 Presentasi singkat dari nara sumber
 Tanya Jawab dana tau diskusi

Alokasi Waktu : 60 Menit
Teknik Penilaian : Tes Tulis dan Pengamatan
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Ajaran Islam dibangun atas tiga prinsip yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah berhubungan dengan prinsip keimanan yang menjadi
dasar seseorang disebut beriman atau mukmin. Syariah merupakan aturan-aturan yang bersumber dari Allah sebagai bentuk ketundukan
seorang mukmin pada perintah Allah. Karakteristik bentuk ketundukan pada sumber hukum Islam atau syariat ini menjadi bagian penting
dari keislaman seseorang. Sedangkan akhlak merupakan prinsip penting dalam Islam yang berhubungan dengan isi dari keislaman
seseorang. Karakteristik akhlak akan melekat pada ekspresi seseorang dari pemaknaan terhadap keimanan dan ketundukannya terhadap
ajaran Islam. Karakteristik tersebut kemudian membentuk keseimbangan perilaku seorang muslim yang senantiasa berkomitmen dalam
menghiasi dirinya dengan berbagai kebaikan (ihsan).

IMAN, ISLAM DAN IHSAN
Dimensi Islam pada bagian ini dimaksud adalah sisi keislaman seseorang yang meliputi tiga prinsip utama, yaitu iman, Islam dan
ihsan. Ketiga istilah ini kemudian disebut dengan istilah trilogi ajaran ilahiyyah.
Iman secara etimologi bermakna pembenaran hati, sedangkan secara terminologi iman adalah “membenarkan dengan
hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan”. Maksud dari “membenarkan dengan hati” adalah
menerima segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Yang dimaksud “mengikrarkan dengan lisan” adalah dengan
mengucapkan dua kalimat syahadat: “asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah” (Saya bersaksi
bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah). Kalimat
ini seringkali disebut juga kalimat thayyibah yang merupakan suatu pernyataan pengakuan tentang eksistensi Allah Yang Maha
Esa: Tiada Tuhan selain Dia. Lafadz syahadatain harus diucapkan oleh seseorang yang akan memeluk agama Islam. Bentuk
pernyataan pengakuan terhadap Allah yang berimplikasi pada pengakuan-pengakuan lainnya yang berhubungan dengan-Nya,
seperti zat Allah, sifat-sifat Allah, kehendak Allah, perbuatan (af’al Allah), malaikat Allah, para nabi dan utusan Allah, hari
kiamat, serta surga dan neraka. Ia merupakan refleksi dari tauhid Allah yang menjadi inti ajaran Islam.
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Kemudian “mengamalkan dengan anggota badan” memiliki pengertian bahwa, hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan,
sedangkan anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah- ibadah sesuai dengan fungsinya. Kaum salaf menjadikan
amal termasuk dalam kategori iman. Dengan demikian, iman itu bisa bertambah dan berkurang seiring dengan bertambah dan
berkurangnya amal saleh (al-imanu yazid wa yanqush). Dalam konteks ini yang menarik, dari beberapa terma yang terkait
dengan iman, Allah dan Rasul-Nya hanya menyebutkan indikator- indikatornya. Untuk itu, siapa yang disebut mukmin tentu
ketika dia memenuhi kriteria atau parameter tersebut. Penjelasan ini misalnya terlihat pada QS. 45: 23, 2: 14, 39: 38, 9: 31, 6:
162-163. Penjelasan tersebut bisa juga dilihat pada QS. 2: 143, 8: 2-4, 24: 62, 49: 15, 9: 71, 111-112, 23: 1-11, 2: 177, 3: 85, 134136, 4: 65, 32: 15-18, 33: 22.
Selain dijelaskan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, indikator keimanan juga dijelaskan dalam sejumlah hadis Nabi
Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadis berikut:
Artinya:
Bukankah aku telah mengabarkan kepada kalian siapa orang mukmin itu? Mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman
kepada orang lain dengan harta dan dirinya. (HR Al-Nasai, Ahmad, Al-Thabrani).
Setiap orang yang telah mengenal keesaan Allah dan sifat-sifat- Nya yang hakiki, undang-undang-Nya dan pembalasan kepada
hamba-Nya atas perbuatan mereka pada hari kiamat, kemudian ia yakin betul akan semua itu dari dasar hatinya, sesungguhnya
ia adalah seorang mu’min. Salah satu dari konsekuensi iman, ialah bahwa hendaklah seorang mukmin menjadi muslim, yaitu
seorang mukmin yang menaati dan mematuhi syariat dan segala perintah Allah SWT.
\Sementara itu, kata Islam, dilihat dari akar katanya bermakna “tunduk dan patuh kepada perintah orang yang memberi
perintah dan kepada larangannya tanpa membantah”. Agama ini diberikan nama Islam karena ia berarti taat kepada Allah dan
tunduk kepada perintah-Nya tanpa membantah. Islam adalah agama yang ajaran- ajarannya diwahyukan Tuhan kepada
masyarakat manusia melalui nabi Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran bukan hanya satu
segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu
ialah Al-Quran dan Hadis. Jadi Islam berlainan dengan apa yang selama ini dipahami orang, bukan hanya mempunyai satu-dua

4

Tim Penyusun
Modul Penguatan Moderasi Beragama
Bagi Civitas IAIN Ponorogo
Tahun 2021

aspek saja, tetapi berbagai aspek. Islam memiliki aspek teologi, ibadah, moral, mistisisme, filsafat, sejarah, kebudayaan dan lain
sebagainya.
Islam dengan segala aspek ajaran yang dibawanya hadir untuk menyelamatkan, membela dan menghidupkan keadilan dalam
bentuknya yang paling konkret. Dengan demikian, Islam juga bermakna sebagai pembebas, yaitu membebaskan manusia dari
kondisi-kondisi ketidakadilan. Kondisi ini dapat dilihat dari begitu banyaknya ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk
berbuat adil dan menentang kezaliman. Namun sayang sekali, wajah Islam sebagai penyelamat, pembela dan penghidup
keadilan seringkali kurang dikenal justru oleh pemeluknya sendiri sebaliknya yang lebih dikenal dan muncul dalam wacana
kehidupan justru wajah Islam sebagai ritual rutin, wajah agama yang terbatas jangkauannya pada wilayah spiritual belaka.
Ihsan menjadi tolok ukur dari kesempurnaan perilaku seseorang dalam mengekspresikan nilai-nilai keislaman sebagai buah dari
ketundukan dan keimanannya. Untuk itu, ihsan berada di atas Islam dan iman. Seorang muslim yang mampu berbuat ihsan
adalah muslim yang sangat mulia di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril terkait dengan
definisi ihsan.
Rasul yang mulia menjawab:

)(رواه مسلم

اك
َ ــك ت َ َراهُ فَإ ِ ْن لَ ْم ت َ ُك ْن ت َ َراهُ فَإِنَّه ُ يَ َر
َ َّأ َ ْن ت َ ْعبـــُد َ اللَّهَ َكأَن

Artinya:
Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan engkau melihat- Nya, maka bila engkau tak melihat-Nya maka sesungguhnya
Allah melihatmu. (HR. Muslim).
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Hadis di atas mengandung makna bahwa setiap muslim diperintahkan untuk berupaya melakukan amalan terbaik yang
dikehendaki Allah SWT dalam situasi dan kondisi apapun. Kondisi inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan
kesehariannya. Beliau menyeru umat manusia untuk bertauhid kepada Allah SWT.
Dimensi ihsan dalam Islam sering pula disebut dengan akhlak dan mistisisme atau tasawwuf. Akhlak dalam Islam menempati
posisi yang sangat penting, yakni sebagai misi utama diutusnya Rasulullah SAW.

إنما بعثت ألتمم صالحي األخالق
Artinya:
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. (HR. Imam Baihaqi).
Al-Quran mengajarkan kepada kita, misalnya QS. 41: 33, “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang
menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shalih, dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang
menyerahkan diri”. QS. 50: 18, “Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas
yang selalu hadir”. Atau QS. 39: 18, 33: 70, 20: 44. Kemudian nabi yang mulia juga mengatakan, “Barangsiapa yang percaya
kepada Allah hari kemudian, hendaknya ia berkata baik atau diam” (HR. Bukhari dan Muslim). Pada kesempatan yang berbeda
Rasulullah juga menyampaikan, “Sungguh adakalanya seorang hamba berbicara sepatah kata yang tidak diperhatikan, tibatiba ia tergelincir ke dalam neraka oleh kalimat itu lebih jauh dari jarak antara Timur dan Barat” (HR. Bukhari dan Muslim).
Fungsi akhlak dalam hadis yang lain juga dijelaskan sebagai inti keimanan seseorang. Ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai
iman, beliau menjawab sesungguhnya iman adalah akhlak yang baik dan orang yang terbaik di antara manusia adalah yang
terbaik akhlaknya. Kata Rasulullah: “Sesungguhnya (inti) iman adalah akhlak yang baik, yang terbaik di antara kalian adalah
yang terbaik ahlakhnya”. (HR. Tabrani).
Imam al-Syahrastani, dalam kitabnya, “al-Milal wa al-Nihal”, menjelaskan bahwa Islam adalah menyerahkan diri secara lahir.
Oleh karena itu, baik mukmin maupun munafik adalah muslim. Iman adalah pembenaran terhadap Allah, para malaikat, utusan-
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Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat dan menerima qadha dan qadar. Integrasi antara Islam dan iman adalah kesempurnaan (alkamal). Atas dasar penjelasan itu, al-Syahrastani juga menunjukkan bahwa Islam adalah mabda’, (permulaan); iman adalah
pertengahan (wasath), dan ihsan adalah kesempurnaan (al-kamal).

MODERASI DALAM IMAN
Dalam kaitannya dengan moderasi, iman adalah pondasi utama dari moderasi dalam seluruh ajaran agama Islam. Artinya
adalah bahwa dalam berakidah, konsep moderasi diterapkan dalam kaitannya dengan keimanan seseorang maupun pada saat
berhubungan dengan sesama umat Islam dan juga penganut agama lain.
Moderasi keimanan dalam diri seseorang tercermin dalam bagaimana ia memahami dan meyakini unsur-unsur keimanan dalam
ajaran Islam sebagaimana telah diulas di atas. Dalam kaitannya dengan hubungan antar sesama umat Islam, moderasi beragama
adalah menghargai perbedaan pemahaman sesama pemeluk agama Islam. Imam Al-Ghazali (W. 505 H), salah satu ulama
terkemuka, mengingatkan kepada kita semua untuk tidak mudah mengkafirkan sesama umat Islam. Imam Ghazali mengkritik
sejumlah orang yang dengan gegabah menuduh kekafiran kepada orang atau kelompok lain yang berbeda dengannya. Lebih
lanjut Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa selama seseorang berpegang teguh dengan kalimat syahadat, ia tetap seorang
muslim (Al-Ghazali, Fayshal at-Tafriqah, 1993:25).
Dalam kaitannya dengan hubungan dengan orang lain yang berbeda agama, moderasi keimanan tergambar dari perilaku
seorang muslim yang tidak melakukan tindakan-tindakan intimidatif, provokatif, dan diskriminatif. Hal ini seperti tertuang
dalam Q.S Al-Kafirun ayat 6:

ِين
ِ يد
َ لَ ُك ْم دِينُ ُك ْم َو ِل
Artinya:
Bagimu agamamu. Dan bagiku agamaku. (Q.S Al-Kafirun [109]: 6).
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Mengenai praktik dari moderasi keimanan juga sudah dipraktikkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang
menghargai semua penduduk Madinah yang cukup beragam. Banyak kisah yang menunjukkan bentuk penghormatan Nabi
Muhammad SAW kepada umat agama lain. Di antaranya adalah fakta sejarah yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad
memiliki seorang pelayan beragama Yahudi sebagaimana dikisahkan oleh Imam Bukhari:
Artinya:
Nabi memiliki pelayan seorang pemuda Yahudi. Suatu saat pemuda itu jatuh sakit. Nabi pun menjenguknya dan duduk di dekat
kepala pemuda Yahudi itu. Nabi pun menawarkan pemuda Yahudi tersebut masuk Islam. Lalu pemuda Yahudi itu menatap
wajah bapaknya seraya meminta izin. “Silakan kamu mengikuti ajaran Abul Qasim, (Muhammad) (ayah rela kamu masuk
Islam),” jawab ayah pemuda Yahudi itu kepadanya. Nabi pun keluar seraya berdoa, “Alhamdulillah, semoga dia (pemuda
Yahudi) diselamatkan dari api neraka” (HR. Bukhari).

MODERASI DALAM ISLAM
Hubungan antara moderatisme dengan konsep Islam (syariat) memiliki keterkaitan dengan keseimbangan dalam memahami
syariat Islam. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan dalam mendudukkan pemahaman antara teks dengan
realitas.
Syariat Islam sendiri cakupannya sangat luas dan mencakup seluruh aspek dari norma di dalam agama Islam yang meliputi
aspek doktrinal maupun praktis. Dari sisi aspek doktrinal, syariat Islam masuk dalam kategori keimanan yang penjelasannya
sudah diulas di atas. Dalam aspek praktis (amaliah), syariat Islam meliputi norma-norma yang mengatur segenap tingkah laku
umat Islam baik dari segi ibadah, muamalah, dan semua aspek lainnya yang menyangkut kehidupan sehari-hari umat manusia
(Huzaimah T. Yanggo, 2015: 91).
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Syariat Islam berasal dan bersumber dari Al-Quran yang memiliki ketentuan-ketentuan hukum spesifik dan juga berisi prinsipprinsip umum baik dalam kaitannya dengan hukum maupun moral. Ketentuan-ketentuan yang jelas dan spesifik di dalam AlQuran merupakan inti dari syariat (Hasim Kamali, 2013: 51).
Intinya, Al-Quran mengatur hukum-hukum syariat baik secara terperinci maupun global. Demikian juga aturan-aturan yang
berasal dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang terangkum dalam kitab-kitab hadis. Namun demikian, ruang pemahaman
dan penafsiran umat Islam atas kedua sumber utama syariat sangat terbuka lebar. Oleh karenanya, sepeninggal Nabi, bahkan
sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup sekalipun, para sahabat kerap kali memiliki perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran
dan Hadis. Nabi Muhammad SAW sendiri sudah memberikan sinyal bahwa perbedaan pendapat yang terjadi pada umatnya
merupakan sebuah rahmat
Artinya:
Perbedaan (pendapat yang terjadi pada) umatku merupakan sebuah rahmat.
Dari sini dapat dipahami bahwa perbedaan di antara ulama adalah sebuah keniscayaan. Sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.
Oleh karena itu, dalam konteks moderasi di bidang syariat adalah perlunya sikap saling menghargai perbedaan dan keragaman
pendapat. Kaidah masyhur yang dinisbatkan kepada Imam Syafi’i (pendiri Mazhab Syafi’i) kiranya menjadi dasar pegangan bagi
kita semua dalam menyikapi perbedaan secara arif:
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Artinya:
Pendapatku benar. Namun ada kemungkinan salah. Pendapat orang salah. Namun dimungkinkan juga benar.

MODERASI DALAM IHSAN
Ihsan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk lain dari akhlak. Sebagaimana Iman dan Islam, sumber utama dari ihsan
adalah Al-Quran dan Hadis. Ajaran akhlak sebagaimana tercermin dalam Al-Quran menyuruh umat manusia untuk berperilaku
baik kepada siapa pun, baik kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, maupun kepada seluruh alam semesta. Penjelasan
secara rinci dijelaskan berikut ini:
Pertama.
Al-Quran mengingatkan kepada umat manusia untuk berperilaku baik terhadap dirinya sendiri termasuk kepada anggota tubuhnya. Hal ini
sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf: 31.

۟ ُوا َوٱ ْش َرب
۟ ُوا ِزينَت َ ُك ْم ِعندَ ُك ِل َمس ِْجد َو ُكل
۟ ُ َٰ َي َبنِ ٓى َءادَ َم ُخذ
َوا َو ََل تُس ِْرفُ ٓو ۟ا ۚ ِإنَّ ۥه ُ ََل يُ ِحبُّ ْٱل ُمس ِْرفِين
Artinya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang berlebih-lebihan. (QS Al-A'raf [7]: 31).
Dalam kaitannya terhadap perintah berbuat baik kepada keluarga (baik antara suami dengan istri maupun anak dengan orang tuanya),
tercantum dalam firman Allh Swt:
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۟ ُْس َٰ ٓى أَن ت َ ْك َر
يرا
َ وا
ِ عا ِش ُرو ُْ َّن بِ ْٱل َم ْع ُر
شيْـاا َويَ ْجعَ َل ٱللَّهُ فِي ِه َخي اْرا َكثِ ا
َ َو
َ َوف ۚ فَإِن َك ِر ْْت ُ ُمو ُْ َّن فَع
Artinya:

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS Al-Nisa [4]: 19).
Kedua
Perintah berhubungan baik dengan anak dan orang tua sebagaimana dijelaskan dalam firman Allh Swt sebagai berikut:

سناا
َّ َو َو
َ َٰ ْسنَ ِب َٰ َو ِلدَ ْي ِه ِإح
َ َٰ ٱْلن
ِ ْ ص ْينَا
Artinya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. (QS Al-Ahqaf [46]: 15).
Dan perintah berhubungan baik kepada kerabat diperintahkan dalam Al-Quran sebagai berikut:
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ُ شا ٓ ِء َو ْٱل ُمن َك ِر َو ْٱلبَ ْغ ِى ۚ يَ ِع
ظ ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم
َ ع ِن ْٱلفَ ْح
َ ئ ذِى ْٱلقُ ْربَ َٰى َويَ ْن َه َٰى
َ َٰ ٱْل ْح
ِ ٓ س ِن َوإِيتَا
ِ ْ إِ َّن ٱللَّهَ يَأ ْ ُم ُر بِ ْٱلعَدْ ِل َو
َتَذَ َّك ُرون
Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. (QS Al-Nahl [16]: 90).
Sementara ajaran akhlak yang berkaitan dengan hubungan sosial dengan masyarakat dijelaskan oleh Al-Quran sebagai berikut:

۟ س ِل ُم
۟ س
۟ ُوا ََل تَدْ ُخل
۟ َُٰ َٓيأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمن
َ وا بُيُوتاا
علَ َٰ ٓى أ َ ْْ ِل َها ۚ َٰذَ ِل ُك ْم َخي ٌْر لَّ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
ُ ِغي َْر بُيُوتِ ُك ْم َحت َّ َٰى ت َ ْستَأْن
َ وا
َ ُ وا َوت
َتَذَ َّك ُرون
Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi
salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (QS Al-Nur [24]: 27).
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Ketiga
Dalam muamalah dan bekerja seperti dalam firman. Allah Swt sebagai berikut:
Artinya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka
minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS Al- Muthaffifin [83]:
1-3).
Keempat
Adapun mengenai hubungan baik dengan alam semesta sebagaimana terkandung dalam firman Allah Swt sebagai berikut:
Artinya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orangorang yang berakal. (QS Ali Imran [3]:190-191).
Khutbah wada’ nabi Muhammad SAW juga sarat dengan pesan moral yang patut direnungkan dan diteladani oleh kita semua. Ketika berada
di Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah yang cukup panjang:

أ َيـَُّها النَّا ُس
"Wahai umat manusia”, terdengar Rasulullah Saw berkata, dengan suara yang lembut tapi terdengar jelas. Beberapa orang sahabat di
tempat-tempat yang berbeda mengulang kembali sabdanya, bersahut-sahutan, menggemakan suara lembut itu ke seluruh Arafah.
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Artinya:

Dengarkan baik-baik pembicaraanku. Karena sungguh aku tidak tahu apakah aku bisa berjumpa lagi dengan kalian setelah
tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya.
Kemudian ia berhenti sejenak, menarik nafas panjang, dengan butir-butir air mata yang menggenangi pelupuk matanya. Ia memandangi
para pengikutnya, sekali lagi dengan tatapan penuh kasih.

Artinya:

Ketahuilah, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian sama sucinya dengan sucinya hari ini, negeri ini dan
bulan ini.
Kalimat terakhir dari wasiatnya yang terakhir:
Artinya:

Janganlah kamu kembali kafir, yakni kamu saling memerangi di antara kamu! Aku telah meninggalkan sesuatu yang menjadi
pegangan dan petunjuk bagi kalian semua agar tidak tersesat: Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnah Nabi-Nya.
Dari khutbah terakhir Nabi di haji perpisahan beliau (Haji Wada’) di atas, secara tegas Nabi Muhammad SAW membangun pondasi
keberagaman bagi umatnya.

KONSEP UMAT TERBAIK (KHAIRU UMMAH)
Allah Swt berfirman:
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ْ ُكنت ُ ْم َخي َْر أ ُ َّمة أ ُ ْخ ِر َج
َب لَ َكان
ِ اس تَأ ْ ُم ُرونَ ِب ْٱل َم ْع ُر
ِ َ ع ِن ْٱل ُمن َك ِر َوتُؤْ ِمنُونَ ِبٱللَّ ِه ۗ َولَ ْو َءا َمنَ أ َ ْْ ُل ْٱل ِك َٰت
ِ َّت ِللن
َ َوف َوت َ ْن َه ْون
ََخي اْرا لَّ ُهم ۚ ِم ْن ُه ُم ْٱل ُمؤْ ِمنُونَ َوأ َ ْكث َ ُر ُْ ُم ْٱل َٰفَ ِسقُون
Artinya:
Kamu adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, mencegah yang munkar dan
beriman kepada Allah”. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman,
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS Ali Imran [3]:110).
Ayat di atas mengilustrasikan idealitas umat yang terbaik, yaitu umat beriman yang menganjurkan amar makruf dan nahi
mungkar. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa makna umat terbaik adalah bahwa umat Nabi
Muhammad adalah umat terbaik dari seluruh umat yang pernah ada dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya (Ibn
Katsir, vol. I, hal. 391).
Dalam merumuskan konsep umat terbaik ini, para ulama mencoba menjabarkan dengan merujuk pada sumber dalil Al- Quran.
Selain ayat yang telah dijelaskan, dalam ayat lain, yaitu surat Al Baqarah ayat 143 , Allah SWT berfirman:

۟ ُطا ِلت َ ُكون
س ا
ُ وا
ش ِهيداا
َ علَ ْي ُك ْم
ُ ٱلر
َّ َاس َويَ ُكون
ِ َّعلَى ٱلن
َ سو ُل
َ ش َهدَآ َء
َ َو َك َٰذَ ِل َك َجعَ ْل َٰنَ ُك ْم أ ُ َّمةا َو
Artinya:
Begitupula Aku jadikan kalian sebagai umat wasath (moderat). Umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas
(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (QS Al-Baqarah [2]: 143).
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Maksud dari umatan wasathan sebagaimana ayat di atas adalah umat yang adil dan pilihan. Sebab umat pilihan atau terbaik
adalah umat yang adil atau proporsional (At-Thabari, vol. 2: 7). Dari penjelasan dua ayat ini menjadi terang bahwa yang
dimaksud umat pilihan adalah umat yang moderat, adil dan proporsional.
Ayat di atas menjelaskan bahwa umat terbaik adalah umat yang melakukan amar makruf dan nahi munkar serta beriman kepada
Allah SWT. Para ulama menjabarkan secara agak luas mengenai konsep khaira ummah ini ke dalam lima prinsip utama sebagai
berikut:
Kejujuran (ash-Shidqu)
Butir ini mengandung arti kejujuran atau kebenaran, kesungguhan. Jujur dalam arti satunya kata dengan perbuatan dan pikiran.
Apa yang diucapkan sama dengan apa yang ada di dalam sanubari. Tidak memutarbalikkan fakta dan memberikan informasi
yang menyesatkan, jujur sejak dalam pikiran hingga dalam transaksi.
Keadilan (al-’adalah)
Adil berarti bersikap objektif, proporsional, dan taat asas, yang menuntut setiap orang menempatkan segala sesuatu pada
tempatnya, jauh dari pengaruh egoisme, emosi pribadi, dan kepentingan pribadi. Distorsi semacam itu bisa menjerumuskan
orang pada kesalahan dalam bertindak. Dengan sikap adil, proporsional, dan objektif relasi sosial dan transaksi ekonomi akan
berjalan lancar saling menguntungkan.
Terpercaya dan menepati janji (al-amanah wa al-wafa’ bi al- ‘ahdi)
Al-amanah wa al-wafa’ bi al-‘ahdi adalah melaksanakan semua beban yang harus dilakukan, terutama hal-hal yang sudah
dijanjikan. Karena itu, al-amanah wa al-wafa’ bi al-‘ahdi juga diartikan sebagai dapat dipercaya dan setia dan tepat pada janji,
baik bersifat diniyah (keagamaan) maupun ijtimaiyah (sosial). Semua ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari sikap buruk
dalam bermu’amalah, seperti manipulasi dan khianat. Amanah ini dilandasi kepatuhan dan ketaatan pada Allah SWT
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Salah satu etika yang harus dijalankan oleh setiap pribadi umat Islam dalam menjalankan mu’amalah adalah bersifat amanah.
Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mewanti-wanti umatnya agar bersifat amanah dalam menjalankan kehidupan sehariharinya. Sebagaimana kisah Nabi melakukan inspeksi ke pasar dan menegur salah satu penjual kurma yang mencampur kurma
kering (bagus) dengan kurma basah (jelek).
Selain harus amanah, seorang pribadi muslim juga dituntut harus menepati janji (al-wafa’ bi al-‘ahdi). Dalam kaitan dengan
persaingan usaha, seseorang wajib menepati perjanjian yang telah disepakati baik dalam produksi, penentuan harga,
pemasaran, maupun distribusi barang.
Istiqamah (sustainability)
Istiqamah dalam pengertian ini adalah teguh dan konsisten. Istiqamah juga bisa berarti berkesinambungan (sustainability).
Tetap teguh dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, tuntunan para salaf shalih, dan aturan main serta perjanjian yang sudah
disepakati bersama. Ini juga berarti kesinambungan dan keterkaitan antara satu periode dengan periode berikutnya, sehingga
kesemuanya merupakan kesatuan yang saling menopang seperti sebuah bangunan. Ini juga berarti bersikap berkelanjutan
dalam sebuah proses maju yang tidak kenal henti untuk mencapai tujuan.
Saling menolong (at-Ta’awun)
At-ta’awun yang memiliki arti tolong-menolong merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat. Manusia tidak
dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. At-ta’awun berarti bersikap setia kawan, gotong-royong dalam kebaikan dan
takwa. Ta’awun mempunyai arti timbal balik, yaitu memberi dan menerima. Oleh karena itu, sikap ta’awun mendorong orang
untuk bersikap kreatif agar memiliki sesuatu untuk disumbangkan pada yang lain untuk kepentingan bersama, yang ini juga
berarti langkah untuk mengkonsolidasi masyarakat.
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MENAKAR TOLERANSI ATAS WILAYAH PERBEDAAN DALAM ISLAM
Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan (dalam bahasa agama sering disebut sunnatullah).
Bahkan sejak azali, manusia secara fitrahnya juga diciptakan dalam keragaman dari mulai suku, budaya, bahasa, dan lain
sebagainya. Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13 secara tegas berfirman:

ُ اس ِإنَّا َخلَ ْق َٰنَ ُكم ِمن ذَ َكر َوأُنث َ َٰى َو َج َع ْل َٰنَ ُك ْم
ع ِلي ٌم
َ َارفُ ٓو ۟ا ۚ ِإ َّن أ َ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ ٱللَّ ِه أَتْقَ َٰى ُك ْم ۚ ِإ َّن ٱللَّه
ُ ََّٰ َٓيأَيُّ َها ٱلن
َ شعُوباا َوقَ َبآئِ َل ِلت َ َع
ير
ٌ َِخب
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 di antara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
(QS Al-Hujurat [49]: 13).
Dari ayat di atas kita mendapatkan penjelasan teologis bahwa pada dasarnya manusia memang diciptakan dengan penuh
keragaman. Tujuan utama sekaligus hikmah yang dapat kita ambil bersama adalah agar saling mengenal. Selain itu, hikmah
yang dapat dipetik dari ayat di atas lainnya, bahwa menurut Allah SWT manusia yang paling mulia di sisi-Nya adalah yang paling
bertakwa. Artinya adalah siapa pun, dari suku dan ras mana pun, memiliki kesempatan yang sama menjadi makluk yang mulia
di sisi-Nya.
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Pesan lain dari ayat di atas secara tersirat juga menunjukkan betapa keragaman niscaya terjadi dalam memahami teks-teks
keagamaan. Sesuatu yang juga tidak bisa dihindarkan oleh siapa pun. Bahkan, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa
perbedaan merupakan rahmat.
Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana perbedaan pendapat ini bisa dimaklumi dan ditolelir? Perlu ditegaskan di sini
bahwa pada dasarnya perbedaan pendapat hanya terjadi di wilayah fikih dan berkaitan dengan hukum praktis. Sebuah wilayah
yang memang dibuka selebar-lebarnya untuk melakukan ijtihad. Pada titik ini, perbedaan-perbedaan mengenai tata cara
berwudu atau gerakan salat, misalnya, merupakan sesuatu yang sangat dimungkinkan terjadi dan tentunya ditolelir. Para
ulama memberikan penamaan atas hal-hal yang masuk dalam kategori ini sebagai wilayah ijtihadi atau dalam bahasa
lainnya disebut dzanniyat, yaitu nash Al-Quran maupun hadis yang kalimatnya mengandung makna atau ketentuan hukum yang
relatif.
Hal-hal yang menyangkut keimanan, mengenai lima rukunnya, misalnya, dan hal-hal lain yang fundamental seperti arah kiblat,
jumlah waktu kewajiban salat dalam sehari dan semalam, maka tidaklah ditoleransi (Hashim Kamali, 130). Kategori kedua ini
biasa disebut dengan qath’iyyat, yakni sebuah nash Al-Quran yang secara tegas memberikan ketentuan hukum seperti
kewajiban salat, keharaman daging babi, dan lain sebagainya.
Pada titik ini dapat disimpulkan bahwa toleransi atau tasāmuh dalam Islam sepanjang terjadi pada wilayah furu’iyah (bagian
cabang dalam Islam) tidaklah menjadi persoalan, bahkan semakin memperkaya khazanah keilmuan di dalam Islam. Dengan
catatan pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Meski sedemikian terbukanya ruang perbedaan pendapat, penting untuk diutarakan di sini bahwa perbedaan pendapat harus
memiliki tujuan baik. Sebab, Nabi Muhammad SAW sendiri mengarahkan para sahabatnya untuk menghindari perbedaan yang
justru mengarah pada hal-hal yang destruktif. Dalam catatan sejarah dikisahkan bahwa Abdullah bin Umar pernah melaporkan
kepada Nabi mengenai dua orang yang beradu argumen tentang satu ayat dalam Al-Quran yang menyangkut persoalan yang
tidak penting seperti ihwal aksentuasi atau pelafalan. Mendengar laporan tersebut Nabi Muhammad marah dan bersabda:
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“Sesungguhnya umat sebelum kamu dihancurkan karena terlalu berbantah-bantahan dalam masalah kitab suci.” (Hashim
Kamali: 142)
Sebaliknya, persoalan-persoalan ushuliyyah (bagian pokok dalam ajaran Islam) yang berkaitan dengan persoalan akidah atau
keyakinan pokok tidak membuka ruang untuk terjadinya perbedaan. Mengapa demikian? Hal ini dikembalikan lagi kepada
persoalan- persoalan yang terbuka untuk proses ijtihad dan yang tertutup. Dalam menjelaskan mengenai persoalan yang
terkunci untuk terjadinya perbedaan, Imam Syafi’i mengajukan sebuah dalil berupa surat Ali Imran: 105:

ٓ
۟ ُٱختَلَف
۟ ُوا َكٱلَّذِينَ تَفَ َّرق
۟ َُو ََل ت َ ُكون
ْ وا َو
ع ِظي ٌم
ٌ َعذ
َ ٌا
َ وا ِم ۢن بَ ْع ِد َما َجا ٓ َء ُْ ُم ْٱلبَ ِي َٰنَتُ ۚ َوأ ُ ۟و َٰلَئِ َك لَ ُه ْم
Artinya:
Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai- berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada
mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. (QS Ali Imran [3]: 105).
Lalu bagaimana bila hal-hal yang bersifat ushuliyyah/qath’i (prinsip) ditemukan pendapat yang berbeda dengan mayoritas umat
Islam? Ajaklah mereka berdialog dengan santun. Sebagaimana pesan Al-Quran Surat An-Nahl:125 berikut:
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َ سبِي ِل َربِ َك بِ ْٱل ِح ْك َم ِة َو ْٱل َم ْو ِع
ۖ سبِي ِلِۦه
َ ض َّل
َ س ُن ۚ إِ َّن َرب ََّك ُْ َو أ َ ْعلَ ُم بِ َمن
َ عن
َ ى أ َ ْح
َ ظ ِة ْٱل َح
َ ٱدْعُ إِلَ َٰى
َ ِْ سنَ ِة ۖ َو َٰ َجد ِْل ُهم بِٱلَّتِى
ََو ُْ َو أ َ ْعلَ ُم ِب ْٱل ُم ْهتَدِين
Artinya:
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang
baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Yang lebih mengetahui
orang- orang yang mendapat petunjuk”. (QS Al-Nahl: 125).
Etika yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran di atas tentunya bukan hanya berlaku dalam kaitannya dengan persoalan perbedaan
pendapat di internal umat Islam, melainkan juga mengarah pada etika dalam berhubungan dengan umat di luar Islam. Untuk
itu, yang penting ditekankan juga adalah bagaimana mencari sisi-sisi kesamaan dengan siapa pun, baik dengan sesama umat
Islam maupun penganut agama selain Islam. Bukan sebaliknya dengan terus-menerus menonjolkan perbedaan.
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