
!

l-

PTJSTAKA 4l Bhirawa
Jumat Legi,

4 [KTIBEll 2[i3

T oleransi -..,rprkE: Hakikatnya, perpecahan
I salah satu sifat yang karenh perbedaan ini dis.
I mesti dimilil<i oleh tiap- ebabkan oleh; merasa diri

tiap individu, dari indiridu kita sebagai yang paling be-

ierus digulirkan pada aga- nar,kitaterlalurmudahmeng-
ma;.ras;l'etnis, politik, pa- hakirniseseorangatausuatu
tiam, aanUerUag"it uto*iot golbngaa sebagli sesat' dan
ur'tuk terus menjunjung militalsi yang buta. Sikap
tingginilaitoleransi. Tujua- iliri yang merasa paling be-

nnya taktain agar kita.bisa nar rentan menjadi buba ter-
hidupdengandimai,tenter- hadap dosa dan kesalahan
air, aman; dan sejahtera. sencliri.letapisangatjelidarr
Toleransi patut,diteralikan keras terhadap dosa darr ke-
di bumi vans nendudui<nva salahan orang lain. Dosa be-
malemuk. "Di sana terk- sar akan dianggap sebagai

4ding sering {itemukhn hal'kecil yang manusiawi.
hentu1 intoliransi antarS- Sedangkau dosa kecil orang

l enju4jung Tinggi lt[ilai Toleransi da]am Beragama
guhnya tuli atas masukan
yang disampaikan orang Jain
dan buta terhadap kebenaran
(Ha].85-86).

Sebuah bentuk ulasan
yang cukup menghipnotis
para pernbaca hingga meny-
adari bdhwa perpecahan
hanya karena perbedaan itu
tiCah bclch. Namun, "berbe-
da" dalam segala hai itu
sah'sah saja asal perbedaan
itu tidak dipa[sakan pada
orang lain. Terserah orang
Iain mau mengikuti yang
beda itu atau tidak. Jikaada
yang berbeda;.kita tidak
harus memusuhi dan meng-
hasut'orang lain agar juga
ikut memusuhi. Misalkan

konflik yang mengatasna-
makan gologan S1.i'ah dan
Sunni di sampang. Tidak
elok' ses.ama Islam
bcrtengkar, sekali lagi Is-
lam tidak melarang perbe-
daan. Namrrn jika bentuhn-
ya riremaksa, dan mblaku-
kan vonis terhadap suatu
golongan atau ir-rdividu, ma-
ka ini perlu dipikirulang.

Sedangl<an yang meniadi
penyebab konflik keyakinan
dalam tubuh umat Isiam
tak Iain perbedaan pendap-
at baik atas suatu kandun-
gah ai-Quian, dan al-Hadits
maupulr kehiduparr sehari-
hari yang tidah ada di da-
lam keduanya dan mengi-
kuti ijma' ulama' berdasar-
kan ijtihhdnya. Hal yang
menjadi pemicu konflik juga
yaitu perbedaan yang dipak-
sakan pada orang lain yang
tidak sama dengan dirinya.
Dengan kata 1ain, hak untuk
bebas dalam talaran memi-
Iah dan memiiih sudah mu-
lai dirampas. Misalkan sab-
da nabi Muhammad Saw.
;uang seri ng diteriemalkan
dalam arti memukuVmeng-
hancurkan y aitu; " B arcing
siapa di antara hamu yang
melihat hemungharan, malea
hcndahlah ia mettgubolt nya
dengan longonnyo. jiha ia
tid,ak mompu cegahlah den-
gan Lisannya, dan apabila
tidah mampti, mahb dengan
hatirwa. Yang demihian itu
adalah selemah-lemah
iman." (HR. Muslim),

Kita jangan dengan mu-
dah menarikrmakna "men-
gubah dengan Langan" sep-
eiti yang dilakukan oleh
Frcnt Pembela Is'lam (FPI)
di Indonesia ketika bulan
Ramadhan. Seclorhara saja.
antara "mengubah dan
menghancurkan" s.angat
jauh berbeda. Ketika FPI
bedindak yang kata mereka
ingin mengubali, namrrn ken-
yataannya merusak. Sehing"
ga masyarakat merasa
clirugikarr oleh ulah FPI yang
militan itu. Padahal setelah

FPI melakuhan tindakan,
tidak ada perubahan bagi
mereha. Bdhkan mereka
malah memlenci iara mere-
ka membela Islam.

Jika dengan cara yang
salah, Islam tidak usah d,i-
bela. Cara lickerasan hanya
menimbull<an kebencian.
Lihat sejarah penyebaran
Islam di ltrropa. Ili sana
tidak berhasil metode ei<-
spansinya dengan jalan pep-
eralgan (hekerasan). Namun
di Indonesia yang diprakar.
sai oleh para Wali Songo ls-
lam. menjadi dominan. Itu
tak Iain ltalena metode yang
drgunakan untuk mcnyebar-
kan Islam sangat halus dan
fleksibei. Sehingga aiaran
(agama) Is1am mudah diter-
irne oleh grendrrdul pribumi.
Trdak heran jika Islam di
lndonesia nren.jadi mayori-
tas. Memahami ai-Hadist
atau a1-Quran jangan serta-
merta hanya melihat secara
tekstualnya saja. Namun
secara mendalam dan lebih
luas agar kita tldak te4'ebak
dalam persepsi yang dangkal
rHal. 119).

Kehadiran buku ini tidak
scrta-mer'ta men5 alahkan
gplongan tertentu. Narhun,
ulasan di dalamnya merupa-
kan upaya kajian mendalam
agar kita sesama umat.
manusia,,utamanya umat
yang beragama dengan pe-
mahaman yang berbeda
tidak terperangkap dalam
penafsiran yang dangkal.
Dalam kemajemukan seper-
ti di lndonesia ini kita perlu
menjunjung kesamaan hak
dan kewajiban, serta nilai
toleransi yang tinggi. Si1a.
kan berbeda asal tidak me-
maksa orang 1ain. Apa yang
kita pahami tidak harus
mcniadi pemaha'man orang
lain. Karena belum tentu pe-
mahaman (yang beda) kita
benar, dan belum tentu pe-
mahaman orang lain salah.
Mari utamakan hidup tole-
ran derrii menjaga keutuhan
hidup umat manusia. .:i

rnaqyarakat yang. rnsj.m*t
seperLi di Indonesia guna
menjaga kerukunan antar-
sesarna umat manusia.

, 
rtsukuinimengajrik'untuk'

trerpikir lebih dalam, kritis,
dan penuh furtrospeksi. diri:
dalam menjalani kehidu-
pan yang.penuh perbedaan
ini. Kita sebagai umat ma-
nusia seiatinya bersaudara
yang terlahir dari Adam dan
,I{awa; Namuu karena per:-'
bedaan, maka kita seakan
bulian, saudara di lbawah
keturunan Adam darr Hawa.
Sebuah perbedaan dalam
bero-agqi hal semestinya
tidak menjadi awal dari
.perpecahan. Utamanya da-
lamjiwa umat Islam sendi-
ri yang saling tudrih-me-
nuduh terkait suatu hukum
yang lidak sepaham.dengan t,'.t

yang lainnya.


