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Tujuan Penguatan
Setelah mengikuti kegiatan penguatan moderasi beragama, civitas akademika IAIN Ponorogo mampu:
 Menganalisis konsep “persaudaraan dengan sesama muslim” dengan tepat dan benar
 Menyikapi “perbedaan pendapat sesama muslim” dengan bijak
 Mengaktualisakan “etika sesama muslim” dalam kehidupan sehari di lingkungan kampus, keluarga dan masyakarat
yaitu: (1) mengucap salam dan saling mendoakan; (2) menasihati sesame muslim; (3) menjaga kehormatan sesama
muslim; (3) menghormati yang lebih tua; (4) menyayangi yang lebih muda; (5) bergaul dengan lawan jenis yang bukan
mahram; (6) tidak menyakiti perasaan muslim dengan merendahkan dan mengafirkan; (7) dan saling membantu urusan
sesama muslim.

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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Moderasi beragama tidak hanya terkait dengan hubungan antar agama, tetapi juga hubungan antar sesama umat
Islam sendiri. Sebelum membahas mengenai moderasi beragama dalam kaitannya dengan hubungan dengan nonmuslim dalam konteks satu negara, bab lima ini akan memaparkan beberapa bagian dari ajaran Islam mengenai
moderasi beragama dalam hubungan dengan sesama muslim. Berikut ini akan diulas mengenai persaudaraan
sesama muslim (ukhuwah islamiyah), sikap seorang muslim terhadap berbagai perbedaan yang mungkin
terjadi di kalangan umat Islam, serta beberapa contoh penerapan etika pergaulan sesama muslim dalam kehidupan
sehar-hari.

PERSAUDARAAN DENGAN SESAMA MUSLIM
Salah satu ajaran Islam yang terpenting terkait dengan moderasi adalah menjalin persaudaraan dengan sesama
muslim atau dalam bahasa lain disebut ukhuwah islamiyah. Ikatan persaudaraan ini ada bersamaan dengan ikrar
dua kalimat syahadat, yakni pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ketika
seseorang sudah menyatakan beriman, maka ia menjadi saudara bagi orang beriman lainnya.
Allah Swt berfirman:

ۡ َ ة فَأٞ ِإنَّ َما ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُونَ ِإ ۡخ َو
َص ِل ُحواْ َب ۡينَ أَخ ََو ۡي ُك ۡۚۡم َوٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَ َعلَّ ُك ۡم ت ُ ۡر َح ُمون
Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua
saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS Al-Hujurat [49]: 10).
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Ayat ini menjelaskan tentang persaudaraan atau ukhuwah atau dalam ayat tersebut memakai kata ikhwah .
Persaudaraan yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah persaudaraan karena hubungan biologis atau persaudaraan
akibat ikatan perkawinan, namun persaudaraan karena keimanan. Orang-orang yang beriman dipersaudarakan oleh
akidah yang sama. Orang-orang yang beriman bagaikan satu tubuh, jika salah satu bagian tubuh sakit, maka
bagian tubuh lainnya merasakan sakitnya. Rasulullah Saw bersabda:

ُ احم ِه ْم َوت َ َعا
س َه ِر
َّ سد
ُ ُس ِد ِإذَا ا ْشت َ َكى ِم ْنه
ِ َمث َ ُل ْال ُمؤْ ِمنِينَ فِي ت َ َو ِاد ِه ْم َوت َ َر
َ عضْو ت َ َدا
َ سائِ ُر ال َج
َ ُ عى لَه
َ ط ِف ِه ْم َمث َ ُل ال َج
|ح َّمى
ُ َوال
Artinya:
Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang bagaikan satu tubuh, apabila satu anggota badan merintih
kesakitan maka sekujur badan akan merasakan panas dan demam. (HR Muslim)
Apabila seorang atau sekelompok mukmin menderita kesulitan, maka mukmin yang lain juga seharusnya merasakan
itu. Islam mendorong umatnya untuk menerjemahkan ajaran persaudaraan sesama muslim ini ke dalam kehidupan
sehari-hari. Umat Islam harus bisa merasakan apa yang diderita saudaranya se-agama, untuk selanjutnya
memberikan bantuan apapun bentuknya agar meringankan beban dan penderitaan saudaranya itu. Inilah makna
ukhuwah.
Selanjutnya, ayat ke-10 surat Al-Hujurat tersebut memerintahkan kepada umat Islam untuk mendamaikan
perselisihan yang terjadi di antara sesama orang yang beriman. Perintah untuk mendamaikan ini merupakan
konsekuensi dari adanya ikatan persaudaraan. Mendamai-kan dapat berarti menjadi penengah di antara mereka
yang sedang berselisih.
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Perintah untuk berdamai ini juga ditujukan kepada orang beriman yang terlibat perselisihan itu sendiri, bukan hanya
untuk pihak yang mendamaikan. Jadi ayat ini sekaligus merupakan perintah bagi pihak ketiga yang bertugas untuk
mendamaikan perselisihan di antara sesama orang beriman, maupun berlaku juga bagi dua orang yang berselisih.
Berdamai ini juga dimaksudkan dengan saling memperbaiki hubungan antara sesama saudara sesama mukmin
yang sedang berselisih. Jika pun seseorang yang beriman tidak menaati perintah agama atau telah berbuat zalim,
maka mereka tetaplah bersaudara dengan orang-orang beriman.
Ayat di atas diakhiri dengan perintah kepada orang beriman untuk bertakwa atau takut kepada Allah sebagai syarat
agar mendapatkan rahmat-Nya dalam berbagai urusan. Dalam kitab Tafsir al-Wajiz dijelaskan bahwa maksud
perintah untuk bertakwa dalam ayat persaudaraan ini maksudnya adalah bertakwalah kepada Allah SWT saat
terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai hukum-hukum-Nya.

MENYIKAPI PERBEDAAN PENDAPAT
Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tidak mungkin terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman
Nabi SAW pun perbedaan pendapat sudah sering terjadi. Namun, karena masih ada beliau, para sahabat langsung
bisa menuntaskannya melalui sabda dan keputusan Nabi berdasarkan bimbingan Allah SWT.
Setelah Rasulullah SAW wafat, perbedaan pendapat banyak sekali terjadi. Rasulullah sendiri sudah memprediksikan
bahwa sepeninggal beliau hingga akhir zaman, akan terjadi banyak perbedaan pendapat. Beliau juga berpesan agar
dalam menyikapi perbedaan umat Islam merujuk kepada apa yang telah disampaikan, dipraktikkan dan ditetapkan
oleh Nabi Muhammad SAW dan sunnah para sahabatnya, terutama Khulafaur Rasyidin atau empat pemimpin yang
menggantikan Nabi.
Barangsiapa yang masih hidup diantara kalian maka akan melihat perselisihan yang banyak. Dan waspadalah terhadap
perkara- perkara yang diada-adakan karena hal itu sesat. Dan barangsiapa yang menemui yang demikian itu, maka berpegang
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teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian.” (H.R. Abu Dawud,
Tirmidzi, dan Ibnu Majah).
Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh bagaimana cara meyikapi perbedaan pendapat yang terjadi ketika
itu. Dikisahkan bahwa setelah rombongan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Perang Khandaq,
Malaikat Jibril datang menemuinya dan menyampaikan perintah Allah SWT agar beliau dan pasukannya menuju
perkampungan Bani Quraidhah. Nabi pun berangkat ke sana. Sebelum berangkat, Nabi memerintahkan para
sahabatnya untuk tidak melaksanakan Shalat Ashar sebelum sampai di perkampungan yang dimaksud.
"Janganlah ada seorang pun melakukan Shalat Ashar kecuali setelah sampai di Bani Quraidhah." Pada saat para
sahabat masih di tengah perjalanan, tibalah waktuShalat Ashar. Mereka berbeda pendapat atas perintah Nabi SAW
tersebut. Sebagian dari mereka mengabaikan perintah tersebut dengan melakukan Shalat Ashar karena shalat
adalah kewajiban setiap muslim. Menurut mereka, Nabi menghendaki agar para sahabat mempercepat perjalanan,
dan bukannya mengundurkan waktu shalat. Sebagian yang lain tetap berpegang pada nash secara tekstual yang
terucap oleh Nabi atau memahaminya secara harfiyah. Mereka tidak melakukan shalat karena belum sampai di
tempat tujuan.
Terjadinya perbedaan pendapat tersebut kemudian dilaporkan pada Nabi Muhammad SAW. Ternyata, beliau
mendiamkan hal itu, tidak menyalahkan ataupun menegur salah seorang pun diantara mereka. Dua pendapat
yang berbeda dalam memahami perintah agama itu dibenarkan oleh Nabi.
Ada dua hal yang bisa diambil dari kisah di atas yang menjadi bagian dari sunnah taqririyah atau hadits Nabi yang
berupa sikap beliau atas peristiwa yang terjadi ketika itu. Pertama, pada saat Nabi masih hadir di tengah-tengah
umat pun, perbedaan dalam memahami agama pun sudah terjadi. Kedua, dalam kasus tersebut Nabi menolelir atau
membenarkan dua pendapat atau hasil ijtihad sahabat tersebut. Jadi perbedaan pendapat menjadi hal yang
lumrah atau wajar dan sah-sah saja.

6

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

Sikap diam Nabi SAW dalam kisah di atas menunjukkan kepada umat Islam, bahwa suatu perbuatan jika
disempurnakan atas dasar ijtihad, tidaklah layak untuk dikafirkan atau dianggap dosa. Para ulama menjelaskan
bahwa para sahabat yang memilih melakukan shalat atau berpegang pada kandungan ucapan Nabi, adalah para
pendahulu ahli qiyas serta mementingkan arti atau maksud dari ucapan atau hadits Nabi. Kelompok kedua yang tidak
shalat atau memahami secara tekstual ucapan Nabi adalah pendahulu ahli zhahir berpegang pada susunan kalimat
secara harfiyah atau tekstual. Sementara diamnya Nabi mengisyaratkan bahwa kedua sikap dalam memahami
perintah Nabi tersebut di atas dapat dibenarkan.
Setiap orang harus meyakini apa yang ia jalankan terkait agama. Namun bukan berarti kemudian ia menafikan
pendapat atau riwayat atau penafsiran yang lain, terutama pada soal-soal khilafiyah, atau soal-soal yang masih
diperdebatkan dan bukan terkait pokok-pokok agama.
Dalam menyikapi perbedaan pendapat, ada kalimat yang sangat masyhur dari Imam Syafi’i dan sering dikutip para
kiai di lingkungan pondok pesantren.

َ ي َخ
َ ص َواب َي ْحت َ ِم ُل ال َخ
َ ي
اب
َّ طأ َي ْحت َ ِم ُل ال
َ ص َو
ْ غي ِْر
َ َرأْ ِي ْي
ُ ْطأ َ َو َرأ
Pendapatku benar, tapi bisa jadi salah. Sementara pendapat yang lain salah, tapi bisa jadi benar. Para ahli fikih
meyakini bahwa pendapat mereka adalah yang benar, namun dengan kerendahan hati mereka mengatakan bahwa
pendapat mereka itu mungkin memuat kesalahan. Dengan pernyataan ini para ulama tidak menutup peluang untuk
adanya kebenaran dari luar pendapat mereka sendiri.
Akhirnya, perbedaan pendapat atau khilafiyah bukan hal yang harus diributkan, apalagi sampai meretakkan
persaudaraan sesama muslim. Tidak boleh ada suatu kelompok merasa paling benar dan menyalahkan yang lain.
Jika seorang muslim tidak sanggup berijtihad sendiri, maka ia boleh melakukan ittiba', yakni mengikuti atau
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memilih pendapat mana saja sesuai keyakinan dan pemahaman kita sendiri, disertai pengetahuan dan pemahaman
akan landasan atau argumen masing-masing pendapat.
Sebagai bagian dari tugas seorang muslim adalah mempelajari ajaran agama secara lebih baik. Maka dalam konteks
ittiba’ di atas, seorang muslim tidak diperkenan-kan melakukan taklid buta atau asal pilih, ikut-ikutan, tanpa
mengetahui dan memahami alasannya atau dasar hukum yang dikemukakan. Proses belajar atau mendalami agama
tetap harus dilakukan karena kewajiban menuntut ilmu agama bagi setiap muslim berlaku sepanjang hidupnya. Sikap
taklid buta juga tidak sesuai dengan firman Allah SWT:

َٰٓ
ع ۡنهُ َم ۡسُٔٔ ا
وَل
َّ س لَ َك بِ ِهۦ ِع ۡل ۚۡم إِ َّن ٱل
َ َص َر َو ۡٱلفُ َؤا َد ُك ُّل أ ُ ْولَئِ َك َكان
ُ َو ََل ت َ ۡق
َ َس ۡم َع َو ۡٱلب
َ ف َما لَ ۡي

Artinya:
Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu apa-apa tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan rasa,
masing-masing akan dimintai pertanggung-jawabannya.” (QS Al- Isra’ [17]: 36)

EBERAPA ETIKA PERGAULAN SESAMA MUSLIM
Mengucap Salam dan Saling Mendoakan
Salah satu perintah bagi seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling menebar salam ketika bertemu. Salam adalah
ucapan doa untuk sesama muslim. Salam yang dimaksud adalah ucapan “Assalamu’alaikum” atau lebih sempurnya lagi
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh”, semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpah bagi kalian. Selain doa,
ucapan salam adalah syiar Islam. Allah STW berfirman:

ب
َ ذَ ِل َۖ َك َو َمن يُ َع ِظ ۡم
ِ ش َٰٓعَئِ َر ٱللَّ ِه فَإِنَّ َها ِمن ت َ ۡق َوى ۡٱلقُلُو
Artinya:
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Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari
ketakwaan hati. (QS Al-Hajj [22]: 32)
Seorang muslim dianjurkan untuk lebih dulu mengucapkan salam kepada saudaranya. Hukum mendahulukan ucapan salam
bagi muslim dan muslimah adalah sunnah atau jika dikerjakan mendapatkan pahala, namun tidak berdosa jika ditinggalkan.
Mendahulukan salam adalah amalan yang senantiasa dikerjakan dan dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Adapun hukum menjawab
salam adalah wajib, sehingga seseorang yang tidak menjawab salam yang ditujukan kepadanya secara sengaja,
berarti dia dalam keadaan berdosa.
Hendaknya seorang muslim mengucapkan salam kepada muslim lain, baik yang dikenal dan yang tidak dikenal. Rasulullah SAW
selalu mengajarkan bahwa setiap bertemu saudara sesama Muslim, sangat dianjurkan mengucapkan salam.

اإل ْسالَ ِم َخيْر قَا َل
َ ع ْب ِد اللَّ ِه ب ِْن
َ ع ْن
َ
َ ً أ َ َّن َر ُجال-  رضى الله عنهما- ع ْم ٍرو
ُّ َ  أ- ى صلى الله عليه وسلم
ِ ى
َّ ِسأ َ َل النَّب
ْ ُت
َّ ط ِع ُم
ف
َ ع َر ْف
َّ  َوت َ ْق َرأ ُ ال، ام
ْ ت َو َم ْن لَ ْم تَ ْع ِر
َ علَى َم ْن
َ سالَ َم
َ الط َع
Artinya:
Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW: Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab: Kamu memberi
makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.” (HR Bukhari)
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Salam digunakan sebagai sapaan doa yang menyatukan hati setiap umat Islam. Dengan ucapan salam, kita telah mendoakan
sesama umat Islam. Siapa pun dia, berada di manapun, dan kapan pun juga, maka salam adalah sapaan pemersatu kaum
muslimin di seluruh dunia.
Ucapan salam terutama dianjurkan bagi orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah
SAW bersabda:

علَى ْال َكثِير
َّ س ِل ُم ال
ُّ  َو ْال َم، ير
ُ ص ِغ
َ  َو ْالقَ ِلي ُل، علَى ْالقَا ِع ِد
َ ار
َ ير
َ ُي
ِ علَى ْال َك ِب

Artinya:
Hendaklah yang muda memberi salam kepada yang tua. Hendaklah yang berjalan memberi salam kepada yang duduk.
Hendaklah yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak.” (HR.Bukhari)
Jika orang yang bertemu sama-sama memiliki sifat yang sama yaitu sama-sama muda, sama-sama berjalan, atau sama-sama
berkendaraan dengan kendaraan yang jenisnya sama, maka di antara kedua pihak tersebut sama-sama diperintahkan untuk
memulai mengucapkan salam.
Orang yang mulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Namun jika orang yang seharusnya mengucapkan salam
pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka yang lain hendaklah memulai mengucapkan salam agar salam tersebut
tidak ditinggalkan. Jadi siapa yang dianjurkan mengucapkan salam terlebih dahulu?
Yaitu orang yang lebih muda kepada yang tua; orang yang naik kendaraan memberi salam terlebih dahulu kepada orang yang
berjalan; dan orang yang berjalan memberi salam terlebih dahulu kepada orang yang duduk; orang yang sedikit kepada
orang yang banyak.
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Demikianlah Rasulullah memerintahkan umatnya agar mengucapkan salam dengan ucapan yang sempurna dan menempatkan
pahala salam dengan pahala yang besar. Betapa ruginya kita jika merasa cukup dengan mengucapkan sebagian dari ucapan
salam itu atau bahkan tidak mau mengucapkannya, padahal itu mudah sekali dulakukan.
Ucapan salam adalah salah satu wujud kasih sayang terhadap orang lain. Sementara rasa kasih sayang terhadap saudara
muslimnya yang lain itu merupakan indikator keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Salam dianjurkan untuk selalu
diucapkan oleh seorang muslim dalam keadaan baik atau buruk, senang atau sedih.
Mendoakan kebaikan bagi orang lain akan dibalas dengan doa kebaikan yang sama untuk kita yang mendoakan, entah oleh
orang yang didoakan atau oleh Dzat Yang Maha Mengabulkan Doa. Allah SWT secara khusus mengutus Malaikat untuk
mengaminkan dan mendoakan hal serupa bagi yang mendoakan. Seperti dalam suatu hadist Rasulullah SAW bersabda :

َ َِدع َْوة ُ ْال َم ْر ِء ْال ُم ْس ِل ِم أل َ ِخ ْي ِه ب
 قَا َل ْال َملَكُ ْال ُم َو َّك ُل،ع ِا أل َ ِخ ْي ِه بِ َخي ٍْر
ِ ظ ْه ِر ْالغَ ْي
َ  ُكلَّ َما َد. ب ُم ْست َ َجابَة ِع ْن َد َرأْ ِس ِه َملَك ُم َو َّكل
 َولَ َك بِ ِمثْ ٍل. َ ِآميْن: بِ ِه
Artinya:

Tidak ada seorang muslim pun yang mendo’akan kebaikan bagi saudaranya (sesama muslim) tanpa sepengetahuan-nya,
melainkan Malaikat akan berkata, ‘Dan bagimu juga kebaikan yang sama’.” (HR Muslim)
Selain salam, Islam mengajarkan umat untuk memanjatkan doa yang lain untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, antara
lain, doa untuk kesejahteraan kaum muslim baik di dunia maupun di akhirat nanti.
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Seperti diutarakan di atas, ketika seorang muslim mendoakan muslim lainnya, tanpa disadari doa itu sebenarnya akan kembali
kepada dirinya. Oleh karena itu, diwajibkan bagi setiap muslim untuk mendoakan dengan doa yang lebih baik. Maka orang
tua harus senantiasa mendoakan anak kandungnya, anak didiknya dan sesama saudara muslim dengan doa yang terbaik. Begitu
pula anak, dia juga harus mendoakan kedua orangtuanya, guru-gurunya dan seluruh saudaranya semuslim pula.
Jika ditanyakan kewajiban apakah yang bagi seorang anak tidak terbatas usia? Tidak lain adalah mendoakan orang tua. Meskipun
telah dewasa, dia tetap berkewajiban mendoakan orang tua. Bahkan tak lepas dari itu, umat Islam dianjurkan untuk mendoakan
orang-orang yang sudah meninggal dunia seperti kakek, nenek, ibu, bapak, atau saudara segaris keturunan yang telah meninggal
dan juga berkirim doa kepada orang-orang terdahulu yang merupakan orang- orang terkasih Allah SWT, semisal para nabi, para
wali dan para ulama. Diantara doa yang kita panjatkan adalah sebagai berikut :

َت َو ْال ُمؤْ ِمنِيْن
ِ  َو ِل َج ِميْعِ ْال ُم ْس ِل ِميْنَ َو ْال ُم ْس ِل َما.ص ِغي ًْرا
ْ ى َو
َ ار َح ْم ُه َما َك َما َربَّيَانِ ْى
َّ اَللّٰ ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِل ْى ذُنُ ْوبِ ْى َو ِل َوا ِل َد
 َوَلَ َح ْو َل، َاح ِميْن
َ ار َح ْم َوا َ ْن
ِ الر
ِ َا َ َْلَحْ ي،َِو ْال ُمؤْ ِمنَات
ْ ب ا ْغ ِف ْر َو
َّ ت َخي ُْر
ِ  َر،ِ َوتَا ِب ْع بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُه ْم ِب ْال َخي َْرات،ِآء ِم ْن ُه ْم َواَْلَ ْم َوات
َوَلَقُ َّوة َ اَِلَّ ِبالل ِه ْال َع ِلي ِ ْال َع ِظي ِْم

Artinya:
Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya itu
sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil, begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, semua
orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan ikutkanlah
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diantara kami dan mereka dengan kebaikan. Ya Allah, berilah ampun dan belas kasihanilah karena Engkaulah Tuhan yang lebih
berbelas kasih dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu”

Menasihati Sesama dengan Bijak
Salah satu ketutamaan yang menghantarkan ketaatan seorang Muslim kepada Allah adalah saling mengingatkan dan
menasihati antara muslim satu dengan lainnya secara bijaksana. Setiap orang berhak memberikan dan diberikan
nasihat. Nasihat memiliki makna membimbing dan mengarahkan orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang
mengandung kebaikan, kemaslahatan, dan melarang
mengerjakan sesuatu yang mengandung kerusakan yang disebut dengan istilah amar ma’ruf nahi munkar.
Amar ma’ruf atau mengajak atau menyuruh kepada kebaikan dan nahi mungkar atau meninggalkan kemungkaran
merupakan anjuran Islam. Islam mengajarkan agar sesama muslim saling menasihati dalam kebaikan dan saling
mengingatkan. Tetapi Allah SWT juga menyuruh kita agar menyampaikan nasihat tersebut dengan baik sehingga
jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, bahkan menimbulkan kebencian dan permusuhan.
Allah Swt berfirman:

َٰٓ
َوف َويَ ۡن َه ۡونَ َع ِن ۡٱل ُمن َك ۚۡ ِر َوأ ُ ْولَئِ َك ُه ُم ۡٱل ُم ۡف ِل ُحون
ِ عونَ ِإلَى ۡٱلخ َۡي ِر َويَ ۡأ ُم ُرونَ بِ ۡٱل َمعۡ ُر
ُ ة يَ ۡدٞ َو ۡلت َ ُكن ِمن ُك ۡم أ ُ َّم

Artinya:
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang
ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS Ali Imran [3]: 104).
Hukum memberikan nasihat adalah fardhu kifayah. Jadi, jika ada yang memenuhi syarat dan telah menjalankan
nasihat itu, maka gugurlah kewajiban nasihat dari selainnya dan memberi nasihat harus disesuaikan menurut kadar
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kemampuan seseorang. Kemudian dalam memberikan nasihat, ada beberapa adab atau tata cara bijak yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:
Pertama, memberi nasihat bukan untuk merasa diri lebih baik. Memberi nasihat dengan merasa diri lebih baik akan
berpengaruh pada pilihan kata yang akan digunakan dalam memberi nasihat. Tentu saja tidak ada manusia yang
nyaman jika diberi nasihat dalam posisi salah-benar. Berikanlah nasihat dengan memposisikan diri sama-sama masih
perlu belajar, maka nasihat yang disampaikan akan mententramkan hati orang yang diberikan nasihat.
Kedua, tidak boleh mempermalukan orang yang dinasihati. Muslim yang baik akan menutupi aib saudaranya dan
memberi nasihat, sedangkan orang jahat menghancurkan dan menghina karena tujuan kita memberi nasihat
kepada saudara kita bukan untuk mempermalukannya. Salah satu tujuan dalam penyampaian nasihat adalah
tersampaikannya kebaikan kepada seseorang yang dinasihati agar ia dapat mengetahui kesalahannya dan
memperbaiki kekeliruan atau kehilafannya tanpa merasa dihakimi dan direndahkan.
Lebih baik mengingatkan orang lain secara khusus, tidak di hadapan orang banyak. Dikatakan bahwa siapa yang
menegur saudaranya secara diam-diam, ia telah memberikan untuknya nasihat dan menghiasi dirinya. Adapun
seseorang yang menegur saudaranya secara terbuka di muka umum, ia telah membuat saudaranya malu dan merasa
buruk.
Ketiga, memberi nasihat dengan cara yang baik. Orang yang melakukan amar ma’ruf nahi mungkar juga
semestinya bersikap lemah lembut agar lebih memungkinkan meraih tujuan. Manusia memiliki hati dan perasaan
yang disebut kalbu (al-qalb). Kalbu inilah yang bisa mendapat cahaya hidayah dengan amar ma’ruf nahi
munkar dengan jalan yang tepat sesuai ajaran Islam. Sebaliknya jika kalbu tersebut diperlakukan dengan semenamena misalnya melukai hati dan menyinggung perasaan, maka aktifitas amar ma’ruf menjadi gagal dan sia-sia. Jika
seseorang ternyata tidak bisa menasihati dengan baik, maka dianjurkan untuk diam dan hal itu lebih baik karena
akan lebih menjaga dari perkataan-perkataan yang akan memperburuk keadaan atau bisa dengan meminta tolong
pada teman yang bisa menasihati dengan lebih baik.
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Keempat, memberi nasihat dalam keadaan dan kondisi yangtepat. Ketika hendak memberikan nasihat,
hendaknya seorang muslim melihat kondisi seseorang yang akan diberikan nasihat apakah dalam keadaan yang baik
atau sebaliknya. Apabila kita memberikan nasihat dalam keadaan yang tidak baik, maka nasihat yang disampaikan
tidak akan diterima dan bahkan akan memperburuk keadaan. Apabila seseorang dalam keadaan marah, maka
tunggulah hingga dia berhenti dari marahnya karena menasihati seseorang dalam keadaan dia sedang marah bisa
jadi malah akan menambah kemarahannya, bukan memperbaiki keadaanya.
Sahabat atau teman yang baik adalah yang mau menasihati sahabatnya, atau sebaliknya yang mau dinasihati oleh
sahabatnya. Sahabat sejati adalah sahabat yang mengingatkan kita ketika kita lupa, menegur kita ketika kita salah,
dan menasihati kita kepada kebenaran dan mencegah kita dari kesesatan. Tidak ada alasan untuk berhenti memberi
nasihat dengan maksud baik, sekalipun nasihat yang disampaikan tak pernah digubris apalagi dilaksanakan,
tentunya dengan berbagai adab atau tatacara yang telah disebutkan di atas. Jangan pernah bosan memberi nasihat
dan peringatan, karena batu yang keras pun bisa berlubang jika terus ditetesi air, apalagi hati manusia.
Kemudian ketika menyampaikan nasihat, kita tentu berharap orang lain akan mendapatkan hikmah dan manfaat
dari nasihat yang kita berikan untuk orang lain. Maka bagian penting dari amar ma’ruf nahi mungkar adalah jangan
sampai seserang menasihati orang lain, namun dirinya sendiri masih berbuat buruk dan tidak menjalankan apa yang
dinasihatkan. Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Ash-Shaff ayat 2-3:

ََٰٓيَأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ ِل َم تَقُولُونَ َما ََل ت َ ۡف َعلُونَ َكبُ َر َم ۡقتًا ِعن َد ٱللَّ ِه أَن تَقُولُواْ َما ََل ت َ ۡف َعلُون
Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah
dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS al-Shaff [61]: 2-3).

Menjaga Kehormatan Sesama Muslim
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Di antara sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh manusia, tak terkecuali seorang muslim adalah
kehormatan. Dengan kehormatan seorang bisa dihargai dan dihormati oleh manusia. Bahkan bisa jadi kehormatan
itu dianggap lebih berharga dari harta benda.
Seseorang dihormati bukan saja karena dia berasal dari keluarga terhormat atau pun memiliki paras indah, tapi
ketika dia mampu terus menjaga kehormatan dirinya. Sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seseorang, namun
ketika kehormatannya telah hilang dari dirinya, maka dia akan menjadi orang yang rendah dan hina. Sebaliknya,
seorang yang masih memiliki kehormatan, walaupun dia seorang yang sangat fakir, dia masih dihargai dan dihormati
oleh manusia.
Keharusan menjaga kehormatan diri adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, termasuk menjaga diri dan
orang lain dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena penting dan berharganya kehormatan ini, maka
Islam datang dalam rangka untuk menjaganya. Islam melarang untuk melecehkan kehormatan seorang muslim.
Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadits :

ش ْه ِر ُك ْم َهذَا فِ ْي بلَ ِد ُك ْم َهذَا
َ يو ِم ُك ْم هَذا َ فِ ْي
َ ِإ َّن ِد َماء َك ْم َوأ َ ْمواَلُ ُك ْم َوأَع َْرا
َ ض ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم َحراَم َك ُح ْر َم ِة
Artinya:
Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram (untuk diganggu) sebagaimana kemulian hari kalian ini,
di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini”. (H.R. Al Baihaqi)
Semua hal yang sekiranya akan menjadi sebab hancurnya kehormatan seorang muslim, maka haram untuk dilakukan
oleh saudaranya sesama muslim. Diantaranya faktor yang menyebabkan hancurnya kehormatan tersebut adalah
ghibah (menggunjing), menuduh tanpa bukti, mencela, menyebarkan aib, menghina, dan lain sebagainya.
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Sebaliknya, seluruh perkara yang akan mewujudkan terjaganya kehormatan seorang muslim wajib untuk kita
lakukan.
Menjaga kehormatan seorang muslim dapat menolong dari api neraka sebagaimana dalam hadist Rasulullah
bersabda :
َّ
 كان له حجابا من النار،من رد عن ِع ْرض أخيه
Artinya:
Siapa saja yang membela kehormatan saudaranya, niscaya hal tersebut akan menjadi penghalang baginya dari api
neraka.” (HR. Imam Tirmidzi).
Pada saat yang lain, Rasulullah Saw juga bersabda :
ْ ََ
ْ ُ
ُ ُ
ُُ
ُ َ
كل ال ُم ْس ِل ِم على ال ُم ْس ِل ِم َح َرام د ُمه َو َماله َو ِع ْرضه
Artinya:
Setiap muslim dengan muslim yang lain adalah haram darahnya, hartanya, dan haram kehormatannya”. (HR
Muslim).
Setiap muslim itu mulia. Haram seseorang menciderai darahnya, kehormatannya dan hartanya. Islam sangat
melindungi kehormatan seorang muslim yang dapat menyelamatkannya dari siksa neraka. Oleh karena itu, tidak
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boleh ada seorang muslim yang menodai harga diri saudaranya. Justru jagalah dengan baik apa yang seharusnya
dijaga, jangan biarkan apapun dan siapapun melucutinya.
Dengan ungkapan yang lebih tegas, kehormatan seorang muslim sama mulianya dengan darahnya. Tak boleh
menetes sedikit pun tanpa alasan yang dibenarkan. Menjaga kehormatan dapat dilakukan dengan tidak
menyebarkan rahasia dan aib seseorang yang dapat menghilangkan kehormatannya pada orang lainnya. Larangan
itu terdapat dalam firman Allah SWT:
َ َ ۡ َ َ َُ َ ُ ُ ۡ َ َكُ َ َك
َ ْ ُ َ ۡ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َٰٓ َ
َۚ َّ ْ ُ َّ ۚ ُ ۡ َ َ ٗ
ُ َ ۚ ً ۡ َ ُ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ٞۖ ۡ ِّ َّ َ ۡ َ َّ ِّ َّ َ ِّ
يه َم ۡيتا ََ هرۡت ُمو ُ ُۚ َوٱتُوا ٱلله
ِ َّي أي َّها َٱل ِذين ءامنوا ٱجت ِنبوا ك ِث ٗيرا من ٱلظن ِإن بعض ٱلظن ِإثم و َل تجسسوا وَل يغتب بعضكم بعضا أي ِحب أحدكم أن يأ ُل يأ ُل لحم أ ِخ
َ
ِإن ٱلله ت َّواب َّر ِحيم
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.
Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu
merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha
Penyayang. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 12).
Menjaga kehormatan saudara seiman dan menutupi aibnya merupakan kemuliaan, sebaliknya menyebar-luaskan
aib orang lain tanpa hak adalah ghibah yang sangat tercela. Menggunjing atau ghibah seperti dijelaskan dalam ayat
di atas ibarat memakan bangkai saudaranya. Inilah pertanda sangat busuk dan kejinya perbuatan yang kadang
terasa menyenangkan itu.
Maksud dari saudara seperti diulas di atas adalah saudara seiman, yaitu orang Islam, sedangkan melindungi
kehormatannya ialah mencegah agar tidak terjadi ghibah terhadapnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melarang
atau mencegah sebelum ghibah itu terjadi, atau dengan memberikan pembelaan dan bantahan saat ghibah terjadi.
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Sementara ghibah adalah membicarakan orang lain yang jika dia mendengar pembicaraan tersebut, tentu dia tidak
suka. Ghibah juga berarti membicarakan kekurangan orang lain, dan ini bukan kebiasaan seorang muslim.

Menghormati yang Lebih Tua, Menyayangi yang Lebih Muda
Salah satu tatanan kehidupan yang indah yang diajarkan dalam syariat Islam adalah keharusan menjalin kasih sayang
kepada sesama muslim tanpa memandang usia. Terhadap yang lebih tua, hendaklah seorang muslim menghormati
dan memuliakannya. Adapun terhadap yang lebih muda, maka hendaklah ia menyayangi dan lemah lembut
kepadanya. Hal itu telah dijelaskan dalam hadist dimana Rasulullah bersabda:
Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua. (HR.
al-Tirmidzi).
Ketika seorang muslim bergaul dengan anak muda atau orang tua, mereka memiliki masing-masing hak yang pantas
diberikan baginya sehingga membuahkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin.
Memuliakan orang yang tua bukan sekedar budaya, namun bagian dari akhlak mulia dan terpuji yang ditekankan
oleh Islam karena mereka memiliki keutamaan. Hal ini dilakukan dengan cara memuliakannya dan memperhatikan
hak-haknya. Terlebih, bila di samping tua umurnya, juga lemah fisik, mental, dan status sosialnya. Orang yang
menghormati atau memuliakan orang tua, ia akan dihormati saat masa tuanya dengan balasan yang setimpal dengan
perbuatan yang dia perbuat.
Nabi Muhammad SAW bersabda:
َ ْ ْ َّ
ْ ْ
َ ْ َْ َ ْ ُْ
َْ
َ َْ َ َُْ
َ َْ
َ َ ْ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ
اان ال ُمُ ِس ِط
ِ ِإن ِمن ِإجَل ِل
ِ آن غير الغ ِالي َِي ِه والج ِاَي عنه و ِإكرام ِذي السلط
ِ لله ِإكرام ِذي الشيب ِة المس ِل ِم وح ِام ِل الُر
Artinya:
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Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang beruban (sudah tua),
pembawa Al-Qur’an yang tidak berlebih-lebihan padanya (dengan melampaui batas) dan tidak menjauh (dari
mengamalkan) Al-Qur’an tersebut, serta memuliakan penguasa yang adil.” (HR. Abu Dawud).
Bila orang yang telah lanjut usia mendapatkan hak penghormatan dan pemuliaan, demikian pula dengan anak yang
masih kecil, dia berhak mendapat kasih sayang yang penuh. Anak kecil yang belum baligh secara umum masih lemah
fisik dan mentalnya, serta belum mengetahui persis tentang kemaslahatan untuk dirinya. Kondisi yang seperti ini
tentunya menggugah kita untuk memberikan kasih sayang kepadanya, karena beban syariat juga belum ditujukan
kepadanya dan pena pencatat dosa pun belum berlaku atasnya. Oleh karenanya, menyayangi anak kecil merupakan
keharusan.
Menyayangi anak kecil dan anak muda tidak hanya terbatas pada anaknya sendiri, namun semua anak kecil memang
layak disayangi. Bentuk menyayangi anak kecil juga banyak. Misalnya, dengan bercanda dengannya tanpa
memasukkan kegembiraan pada dirinya, menciumnya, menggendongnya, mengusap kepalanya, menyapa dan
menyalaminya, serta mengucapkan salam kepadanya.
Sementara terkait dengan adab pergaulan dengan orang yang lebih tua, terdapat beberapa keadaan yang
disyariatkan untuk mengutamakan orang yang lebih tua. Di antaranya dalam jama’ah shalat dan saat berbicara. Nabi
Muhammad bersabda dalam sebuah hadits :
ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ ْ ِّ َ ْ َ ُ َ َّ
َ
َ
الصالة َل ُيؤذن لك ْم أ َحدك ْم َول َيؤ َّمك ْم أ ك َبرك ْم
ِإذا َحض َر ِت
Artinya:
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Bila waktu shalat telah tiba maka hendaklah salah seorang kalian mengumandangkan adzan dan orang yang paling
tua mengimami shalat kalian.” (HR Imam Bukhari).
Maksud dari paling tua adalah mereka yang memiliki umur paling tua di antaranya dan pandai dalam membaca dan
memahami Al- Qur’an serta mengetahui tentang sunnah dan syari’at lainnya.
Mengutamakan orang yang lebih tua juga dianjurkan ketika berbincang atau berdiskusi. Orang yang lebih muda
hendaknya lebih banyak mendengar dari yang lebih tua dan memberikan kesempatan mereka menyelesaikan
pembicaraan terlebih dahulu. Mereka memiliki pengalaman hidup di dunia lebih lama, dan mungkin saja memiliki
banyak pelajaran dan manfaat yang bisa kita peroleh sebagai orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda
hendaknya berbicara dengan nada yang lembut dan penuh sopan santun. Jangan pernah berbicara dengan nada
yang tinggi apalagi membentak pada orang tua. Jika orang tua mencela atau berkata buruk pada kita, hendaknya
kita selalu membalas dengan perkataan yang baik.
Adapun terhadap yang lebih muda hendaklah seorang muslim membimbing apa yang mereka belum ketahui dengan
lemah lembut kepadanya. Hal itu karena pada diri yang lebih muda masih belum cukup mempunyai pengalaman
hidup. Mereka perlu dibimbing dan dipenuhi kebutuhannya serta tidak menghukumnya apabila tidak sengaja
melakukan kesalahan.
Orang yang lebih tua tentunya telah melewati berbagai macam tahapan hidup di dunia ini sehingga setumpuk
pengalaman dimilikinya. Orang yang telah mencapai kondisi ini biasanya ketika hendak melakukan sesuatu telah
dipikirkan matang-matang. Terlebih lagi, disamping banyak pengalamannya, juga mendalam ilmu dan ibadahnya.
Ini berbeda dengan kebanyakan anak muda yang umumnya rendah dan masih memiliki ilmu dan pengalaman yang
dangkal. Terkadang mereka lebih sering memperturutkan hawa nafsunya sehingga sangat diperlukan bimbingan dan
keberkahan dari yang lebih tua. Seperti sabda Rasulullah SAW:
Barakah itu ada bersama orang-orang tua dari kalian.” (H.R. Al- Tabrani)
Modul
Penguatan Moderasi Beragama Bagi Civitas Akademika IAIN Ponorogo
Menrujuk Kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019
Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam

21

22

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

Bergaul dengan Lawan Jenis yang Bukan Mahram
Pembahasan mengenai hal ini perlu disampaikan berkaitan dengan tema moderasi agar tidak ada yang bertindak
berlebihan dalam membatasi hubungan dengan lawan jenis, atau sebaliknya terlau bebas bergaul tanpa
memperhatikan sekat-sekat ketentuan agama.
Islam memberikan batasan-batasan dan etika bagaimana seharusnya pergaulan antara lawan jenis yang belum
menikah. Hal itu perlu diperhatikan dan tidak boleh diterjang karena ada bahaya besar jika aturan-aturan ini
diabaikan, yakni perzinaan, sebuah dosa besar yang akibatnya bisa ditanggung oleh keturunan pelakunya. Zina bisa
merusak nasab, risiko pembunuhan bayi tak bersalah (aborsi), penyakit kelamin menular, serta penyakit berujung
kematian.
Interaksi dan komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram diperbolehkan dengan batas-batas
tertentu, misalnya jika keduanya dapat menjaga diri dari perbuatan buruk yang dilarang agama.
Untuk menjaga kaum muslim agar tidak keluar dari koridor dan norma yang sesuai dengan syariat Islam, adab yang
perlu diperhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis. Pertama, menundukkan pandangan. Allah SWT telah
memerintahkan laki-laki dan perempuan yang beriman kepada-Nya untuk senantiasa menjaga dan menundukkan
pandangannya. Hal itu untuk menghindari perbuatan zina mata yang dapat menghilangkan keimanan seorang
muslim. Sebagaimana firman Allah SWT:
َ
ْ ُ َ ۡ ُ ُ ِّ ك
َ َ َّ َّ ۚ َ َ ۡ َ َ َ ۚ َ ُ ُ ْ ُ َ ۡ َ َ ۡ
َ َ
وج ُه ۡم ذ ِلك أزكى ل ُه ۡم ِإن ٱلله خ ِب ُير ِب َما َي ۡصن ُعون
ين َيغضوا ِم ۡن أ ۡب َص هر ِۡم ويحفظوا َر
قل للمؤ ِم ِن
Artinya:
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara
kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
mereka perbuat". (QS Al-Nur [24]: 30).
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Kedua, menutup aurat. Islam memerintahkan umat untuk menutup aurat supaya tidak mengundang syahwat dari
orang lain. Sebaliknya jika aurat masih terbuka akan menjadi pengundang untuk melakukan hal kemaksiatan yang
bertentangan dengan ajaran Islam.
Allah SWT berfirman:

َ
َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َٰٓ َ َ َّ ُ ِّ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ٓ ك
َ َ َ َۗ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َٰٓ َ ۡ َ َ َ ۚ َّ
ٗ ان ٱ َّلل ُه َغ ُف
ٗ ورا َّرح
يما
ُين عل ۡي ِه َّن ِمن َجل ِب ِيب ِهن ذ ِلك أدنى أن يعرَن ََل يؤذين و
ي أيها ٱلن ِبي قل ِّلزو ِجك وبنا ِتك و ِنسا ِء ٱلمؤ ِم ِنين يد ِن
ِ

Artinya:
Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah
mereka mengulurkan jilbabnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka
tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al- Ahzab [33]: 59).
Para ulama fikih terdahulu menetapkan batasan aurat bagi laki- laki, baik dalam shalat maupun di ruang publik
adalah bagian tubuh dari pusar sampai lutut. Akan tetapi, ketentuan ini tentunya berubah sesuai perkembangan
zaman berkaitan dengan etika berpakaian. Jika pun secara fikih pakaian minimalis untuk laki-laki itu sudah
dibenarkan, namun mengamalkan ajaran Islam tidak hanya terbatas ketentuan fikih tetapi juga soal etika atau
pengamalan akhlak.
Sementara batasan aurat untuk kaum perempuan di luar shalat atau di ruang publik adalah muka dan telapak
tangan. Tidak ada ketentuan mengenai model pakaian yang layak dipakai oleh perempuan di berbagai daerah
muslim. Namun batasannya jelas, selain menutupi aurat juga tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, tidak
menonjol atau ketat dan tidak transparan.
Ketiga, Tidak berdua-duaan dengan lawan jenis (berkhalwat).
Islam melarang keras laki-laki dan perempuan berdua-duaan yang bukan dengan mahramnya. Hal itu karena yang
ketiga adalah setan yang dapat mengajak pada perbuatan yang amat keji yaitu zina. Saat sahabat Umar bin Khottob
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berkhutbah di hadapan umat di Jabiyah, yaitu suatu perkampungan di Damaskus, ia membawakan sabda Nabi
Muhammad SAW:
Janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan
adalah orang ketiganya. (HR Ahmad).
Berdua-duaan dengan lain jenis menyebabkan perbuatan zina.
Islam mengharamkan berbuat zina meskipun hanya mendekatinya saja. Seperti dalam firman Allah SWT:
ٗ
ٗ َ َ َ َ ُ َّ ٞۖ َ ِّ ْ ُ َ ۡ َ َ َ
ٓ
ٱلزن َٰٓى ِإنهۥكان َ ِحشة َو َسا َء َس ِبيَل
وَل تُربوا
Artinya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan
yang buruk. (QS Al-Isra’ [17] : 32).
Itulah sebagian etika pergaulan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Sekali lagi bukan berarti pergaulan
antara laki-laki dan perempuan dilarang. Kaum perempuan tetap bisa beraktifitas di ruang publik asalkan tetap
menaati etika pergaulan muslim yang telah ditetapkan.

Tidak Menyakiti Perasaan Muslim dengan Merendahkan dan Mengafirkan
Manusia dengan berbagai kelemahannya adalah mahluk Allah SWT yang diciptakan paling sempurna dibanding
makhluk-makhluk lainnya baik pancaindera dan kelengkapan fisiknya, akal budi atau hati nuraninya. Karena itu,
manusia tidak boleh merendahkan derajat manusia lainnya yang diciptakan sedemikian sempurna, meskipun
dikarenakan kelemahan, kekurangan dan kesalahan yang dimilikinya. Hal ini terlebih berkaitan dengan interaksi
sesama muslim.

Modul
Penguatan Moderasi Beragama Bagi Civitas Akademika IAIN Ponorogo
Menrujuk Kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019
Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam

25

Rasulullah SAW tidak pernah menjatuhkan martabat dan harga diri seseorang di muka umum, meskipun yang
bersangkutan memang bersalah. Tidak ada kemuliaan pada diri seseorang lantaran sikap merendahkan sesama,
apalagi merasa diri yang paling benar untuk selanjutnya memaki-maki, bahkan melucuti kehormatan sesama
Muslim.
Allah SWT berfirman:
 ۡ َ سٞۖ َ  َ َ َ ك ُ َٰٓ ْ َ ُ َ ُ ۡ َ َ َ َ َ ُ ْ ۡ َ كٞۖ َّ ُ ۡ ِّ ٗ ۡ َ َّ ُ َ َ َٰٓ َ َ ٓ َ ِّ ِّ ٓ َ َ َ ۡ ُ ۡ ِّ ٗ ۡ َ ْ ُ ُ َ َ َٰٓ َ َ ۡ َ ِّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َٰٓ َ
َ ِٱِ ۡس ُم
ي أيها ٱل ِذين ءامنوا َۚل يسخر قوم م ُن قو ٍم عسى أن يَونوا خيرا منهم وَل ِنساء من نسا ٍء عسى أن يَن خيرا منهن وَل تل ِمزوا أنفسكم وَل تنابزوا ِبٱِّللُ ِب ِبۡئ
َّ
َ
ُ َ َٰٓ َ َ ۡ ُ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ُ ك
ب َأ ْول ِئك ۡ ُم ٱلظ ِل ُمون
ٱلفسوق بعد ِٱۡليم هن ومن لم يت
Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah laki-laki di antara kalian mengolok-olok laki-laki yang lain. Sebab,
boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik di sisi Allah daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula
wanita-wanita Mukmin mengolok- olok wanita-wanita Mukmin yang lain. Karena, boleh jadi mereka yang diolokolok lebih baik di sisi Allah dari mereka yang mengolok- olok. Janganlah kalian saling mencela yang lain, dan jangan
pula seseorang memanggil saudaranya dengan panggilan yang tidak disukainya. Seburuk-buruk panggilan bagi
orang Mukmin adalah apabila mereka dipanggil dengan kata-kata fasik setelah mereka beriman. Barangsiapa tidak
bertobat dari hal-hal yang dilarang itu, maka mereka adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri dan orang
lain.” (QS Al Hujurat [49]: 11)
Seseorang yang hendak berkata hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika diperkirakan perkataannya tidak akan
membawa mudharat, maka silahkan dia berbicara. Akan tetapi, jika diperkirakan perkataannya itu akan membawa
mudharat atau ragu apakah membawa mudharat atau tidak, maka hendaknya dia tidak usah berbicara.
Banyak perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain menjadi sakit hati di antaranya larangan kita membicarakan
keburukan orang lain, karena hal itu akan menimbulkan fikiran buruk dari seseorang lainnya. Termasuk
membicarakan sesamanya secara rahasia, sebagaimana dalam firman Allah :
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ٓ َ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ ۡ َ
َّ
َ
َ ُ ۡ ً َّ ۡ َّ ۚ َ َ َّ َ ك َ َّ ك
َّ
َ َّ
َ ِبضا ِّر ِۡ ۡم ش ۡئٔا ِإَل ِب ِإذ ِن ٱلل ِه َوعلى ٱلل ِه َل َيت َوُ ِل ٱل ُمؤ ِمنون
ِإن َما ٱلن ۡج َوى ِم َن ٱلش ۡيط هن ِليحزن ٱل ِذين ءامنوا ولي
Artinya:
Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita,
sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada
Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. ” (QS Al-Mujadalah [58]: 10).
Termasuk dalam larangan menyakiti hati sesama muslim adalah memanggil atau menyebutnya dengan sebutan
kafir. Sesama kaum muslim harus saling mendukung untuk menjadi muslim yang lebih baik. Rasulullah SAW
bersabda :
“Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya (seagama): Wahai kafir, maka pengafiran ini akan kembali kepada
salah satu dari keduanya, jika dia benar dalam pengafirannya (maka tidak mengapa), tapi jika tidak maka ucapan
itu akan kembali kepadanya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Saling Membantu Urusan Sesama Muslim
Seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Ia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh pula
membiarkannya diganggu orang lain, bahkan ia wajib menolong dan membelanya. Dalam merajut persaudaraan di
atas naungan Allah, kita diperintahkan untuk tolong-menolong yang meliputi saling kerja sama dan ta'awun di atas
ketakwaan dan kebajikan, serta saling melapangkan antar sesama kaum muslim. Balasan ketika kita melakukan hal
tersebut adalah Allah senantiasa akan menolong dan juga melapangkan kita dari salah satu kesempitan di hari
Kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda:
…Dan barangsiapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allâh senantiasa menolong kebutuhannya.” (H.R.
Bukhari).
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Dalam Islam dikenal tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maka hendaknya kita terus bercita-cita
untuk menjadi tangan yang di atas, yaitu sebagai orang yang memberikan bantuan kepada orang muslim lainnya.
Tidak hanya dalam praktik memberikan sesuatu, atau menolong seseorang. Namun juga bisa dalam praktik
membuka peluang yang banyak bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Kemanfaatan tersebut tidak semata-mata
untuk mencari panggung di mata manusia, namun juga sebagai ladang mencari pertolongan Allah dimana Allah akan
senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Urusan tersebut masih dalam
kategori rahmat Allah di dunia. Ternyata Allah memberikan ganjaran yang istimewa juga bagi seseorang yang mau
membantu kesusahan orang lain di akhirat kelak.
Islam mengajarkan kita untuk ikut meringankan beban atau musibah orang lain, karena itu termasuk
menyenangkan hati mereka. Namun, Allah juga melarang kita untuk tolong-menolong dalam urusan keburukan
atau maksiat karena akan mendapatkan aliran dosa dari orang yang mengikutinya. Siapa yang menolong dalam
maksiat, maka terhitung pula melakukan maksiat. Sebagaiman firman Allah dalam Al-Qur’an :
َ ْ ۚ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َٰٓ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُّ ْ َ َ َٰٓ َ َّ َ َ َّ ۡ َ ك َ َ َ َ َ ك َ ۡ َ َ َ ك َ َ َٰٓ َ َ َ َٰٓ َ ٓ ِّ َ ك َ ۡ َ ك َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ٗ ِّ َّ ِّ ۡ َ ۡ َ ٗ ۚ َ َ َ َ ك
ٱصطادوا َوَل
َ ي أيها ٱل ِذين ءامنوا َل ت ِح َلوا شع ِئر ٱلل ِه وَل ٱلشهر ٱلحرام وَل ٱلهدي وَل ٱلُل ئد وِ ءامين ٱلبيت ٱلحرام يبتغون َضَل من رب هم ورضو نا وإذا حللتم
َ َ َّ ِ َّ َ َ ُ كٞۖ َّ  َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ۡ َ ك ُ ۡ َ ۚ َ ِ َّ ُ ْ هٞۖ َ ۡ َّ َ ِّ ك َ َ َ َ ۡ َ ُ ْۘ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ِ ك
ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ
ۡ ََ ُ ۡ َ ك
اب
ِ ُيج هرمنكم شنٔٔان قو ٍم أن صدوكم ع هن ٱلمس ِج ِد ٱلحر ِام أن تعتدوا وتعاونوا على ٱل ِبر وٱلتُوى وَل تعاونوا على ِٱۡلث ِم وٱلعدو ِن وٱتُوا ٱلله ِإن ٱلله ش ِديد ٱل ِع
Artinya:
Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS Al-Maidah [5]: 2).
Rasulullah Saw juga bersabda:
Barangsiapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut
dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. (HR
Muslim).
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Aliran pahala atau dosa akan didapatkan kepada seseorang sesuai dengan petunjuk apa yang dia berikan apakah
petunjuk kebaikan atau kesesatan sebagai orang yang mengawalinya atau ada yang sudah mencontoh
sebelumnya. Seseorang yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang
yang mengikutinya. Sedangkan seseorang yang memberi petunjuk pada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa
seperti orang yang mengikutinya.
Berikut ini beberapa contoh tolong-menolong yang diperbolehkan antar muslim: saling membantu atau gotong
royong dalam membangun tempat ibadah, mengajak untuk berbuat kebaikan tanpa melalui tindakan kekerasan,
saling mengingatkan untuk selalu taat dalam menjalankan syariat agama, membantu saudara yang sedang tertimpa
musibah dan kesusahan, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, memberi makan seseorang yang kelaparan, dan lain
sebagainya.
Banyak sekali jenis kesulitan yang dialami manusia, maka banyak pula cara untuk menolongnya. Jika saudara kita
mengalami kesulitan untuk memenuhi hajat hidupnya, seperti makan, minum dan pakaian, maka cara
menghilangkan kesusahannya adalah dengan memenuhi kebutuhan mereka.
Menolong seseorang sama halnya dengan kondisi saat kita sedang menolong diri kita sendiri. Hal itu karena di akhirat
setiap orang amat butuh akan pertolongan Allah agar terlepas dari kehausan, kelaparan maupun panasnya terik
yang menyengat badan, sedangkan tak ada lagi harta dunia yang bisa untuk memenuhi kebutuhan di akhirat
melainkan pertolongan Allah yang akan datang jika di dunia kita membantu saudara kita yang kesulitan. Untuk itu,
setiap muslim harus berupaya agar senantiasa berada dalam pertolongan Allah dengan menolong saudaranya.
Umat Islam harus berupaya untuk bisa berbuat positif dan jangan pernah mempersulit saudara muslim lain;
berupaya meringankan beban orang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Umat Islam harus yakin bahwa
jikalau ia melapangkan hidup orang lain dengan ikhlas, Allah akan melapangkan pula hidupnya di dunia dan kelak di
akhirat.
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