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Toleransi yang P ositif

Miftahulhaq 
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' enjadi sunnatullah bahwa 
manusia hidup dalam 
keragaman, termasuk 

keragamsn dalam kehidupan 
beragama. Kadang kala, sikap 
yang salah dalam menyikapi 
keberagaman beragama ini 
memunculkan gesekan kepentingan 
dan konflik inter dan antar umat 
beragama. Sebagai muslim, tidak 
salah apabila meyakini bahwa 
Islam merupakan agama yang 
benar. Agama yang diterima oleh 
Allah SWT. Siapa saja yang tidak 
menjadikan agama Islam sebagai 
jalan hidupnya, maka di hadaj—  
Allah dia merupakan orang yang 
merugi dan tidak akan diterima 
oleh-Nya {Q.S. AU Imran/2: 19 
dan  85) .

Setiap muslim harus memiliki 
keyakinan bahwa kebenaran Islam 
ini bersifat mutlak. Ajaran-ajaran 
Islam yang tercantum dalam 
Alquran bersifat tetap, tidak ada 
yang meragukan, dan tidak boleh 
diubah dengan alasan apapun. 
Agama Islam merupakan agama 
yang sempurna dan menyeluruh. 
Islam merupakan agama terakhir 
yang menyempurnakan ajaran- 
ajaran agama yang diturunkan 
Allah kepada Nabi -  Nabi sebelum 
Nabi Muhammad SAW.

Keyakinan terhadap kebenaran 
dan kesempurnaan terhadap agama 
Islam harus menjadi bagian dari 
keimanan kepada Allah SWT. 
Keyakinan ini pula yang akan 
mendorong kita memiliki motivasi 
dan niat yang kuat untuk terus 
menjalankan ajaran-ajaran dengan 
benar dan konsisten. Pelaksanaan 
ajaran Islam dengan benar dan 
konsisten ini akan menjadikan 
kita dapat merasakan kenikmatan 
dan kebahagiaan hidup.

Namun, keyakinan akan kebenaran 
Islam ini bukan berarti membolehkan 
orang muslim memaksakan orang 
yang belum masuk Islam harus 
menjadi muslim. Muslim tidak 
boleh untuk melakukan tindak 
kekerasan dan aksi teror kepada 
umat non-muslim. Allah memberikan 
kebebasan kepada setiap manusia 
untuk memilih jalan hidupnya, 

i ia hendak beriman kepada 
f* atau mengingkari Allah, 
i menegaskan dalam firman- 

“Tidakadapaksaan

untuk (merhasuki) agama (Islam); 
Sesungguhnya telah jelas jalan 
yang benar daripada jalan yang 
sesat, karena itu Barangsiapa yang 
ingkar kepadaThaghutdanberiman 
kepada Allah, MakaSesungguhnya 
iatelahberpeg/mgkepadabuhnltali 
yangAm atkuatyangtidakakan 
putus, dan Allah Maha mendengar 

' lagi Maha mengetahui” (Q.S. Al- 
aqarah/2:256)
Keimanan muslim yang benar 

kepada Allah sesungguhnya akan 
menuntunnya memiliki sikap 
wajar dan tetap m erahorm ati 
keberadaan saudara kUjjjSpg bukan 
muslim. Karena kita plrwya bahwa 
keberadaan mereka juga bagian 
dari ketentuan Allah yang harus 
kita yakini adanya. Sikap inilah 
yang selanjutnya akan mencegah 
kita untuk berbuat terror dan 
anarkis. Tetapi bukan pula kita 
bersedia untuk mencampuradukkan 
ajaran Islam dengan setiap ajaran 
agama yang ada.

Toleransi yang harus dikembangkan 
dalam kehidupan antar umat 
beragama adalah toleransi yang 
didasari oleh keyakinan yang kuat 

kebenaran agama yang dianut 
ig-masittg pemeluknya, 

dengan tetap menghormati dan 
mengakui adanya perbedaan 
keyakinan orang perorang dalam 
kehidupan masyarakat. Setiap 
agama boleh menyampaikan 
agamanya dengan cara-cara 
yang santun, beradab, tidak 
menjebak melalui pemberian 
materi, tidak memaksakan, 
dan tidak pula dengan tindak 
kekerasan. Inilah sesungguhnya 
gambaran toleransi yang positif 
antar umat beragama.

Toleransi antar umat t 
menjadi negatif|
>i yang dikemo 

bentuk penyatuan l 
ipuran agama, atau peniadaan 

perbedaan prinsip keagamaan dari 
masing-masing agama yang ada. 
Setiap kita boleh meyakini agama 
kita yang benar dan beribadah 
berdasar ajaran agama kita masing- 
masing. Tetapi kita tidak boleh 
menyatakan bahwa semua agama 
itu benar, dan kita pun boleh 
beribadah dengan berbagai cara 
y p g  dilakukan oleh setiap agama, 
bahkan kita mencampuradukkan 
satu sama lain.

Surat al-Kafinm tegas mengajarkan 
bahwa setiap agama memiliki 
prinsip dan nilai dasar yang 
berbeda. Perbedaan yang ada 
bukan untuk disatukan atau 
dicampuradukkan. Perbedaan 
yang ada harus saling dihormati 
dan dihargai satu sama lain. 
Tidak saling mengganggu dan 
memaksakan satu sama lain. Dan 
Iman yang benar sesungguhnya 
akan menuntunkan setiap jw iat 
bersikap demikian. Semoga Allph 
selalu memberikan bimbingan- 
Nya. Wallahu A’lam.


