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(10 SAPAR 1950)

T okoh Is lam  

D iha rap  S e ju kka n  U m at
YOGYA (KR) - Umat Islam termasuk warga Muhammadiyah 

sedang diuji kesabaran dan ketabahan diri. Dalam menghadapi 
kasus Ahok, masyarakat Muslim perlu sikap lapang hati untuk sa
ling menahan diri. Jangan terus saling menyudutkan, menyalah
kan, dan menegasikan satu sama lain. Di sisi lain, para tokoh 
Islam diharapkan dapat saling tasamuh dan menenangkan sua
sana dengan menyiramkan air sejuk yang menyejukkan umat.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir menge
mukakan hal tersebut kepada wartawan, Kamis (10/11). Dalam 

menghadapi kasus ini, katanya, bukan hanya banyak yang 
berbeda cara dan strategi, tetapi mungkin juga ada yang berbe
da pemahaman atau pandangan. Kondisi seperti ini sering terja
di dalam kehidupan umat Islam di mana pun sepanjang sejarah.

”Jika menyangkut beda paham dan pandangan, masalah 
yang dihadapi biasanya dapat menjadi rumit dan kian mengeras, 
bahkan sering sulit dipertemukan. Lebih-lebih manakala unsur 
politik juga masuk di dalamnya, maka nuansanya dapat semakin 
tajam,” tandas Haedar.

Untuk itulah, Ketum PP Muhammadiyah menyarankan agar 
umat Islam dapat membuktikan ukhuwah Islam seiman di kala 
suasana berat seperti Ini. "Media sosial juga diharapkan jangan 
menjadi ajang kian memanaskan hati dan suasana. Semuanya 
diharapkan lebih seksama, bertabayun, dan bersabar. Jangan 

mudah terpancing dan terprovokasi, agar umat Islam keselu
ruhan tetap teijaga kondusif,” jelasnya.

Dalam situasi sekarang, lanjut Dosen UMY tersebut, belajar 

diam dan menahan diri sebagaimana 

tuntunan Nabi jauh lebih utama.

”Hal ini perlu dilakukan untuk 
menghindari ujaran dan tindakan 

yang dapat saling mencederai 

hati satu sama lain. "Jauhi tin

dakan yang dapat merugikan 

sesama umat Islam sendiri.

Kehormatan Islam sungguh 

dipertaruhkan dalam 

dapi situasi pelik 

sekarang ini,’
Haedar mengakui 

umat Islam sungguh 

tubuh umat sendiri centang peranang 
malah tidak elok. Mari praktikkan 

ukhuwah dan akhlak mulia

dalam dan 
menghadapi ujian be
rat seperti ini,” 

ujarnya.


