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Berbaik Sangkalah
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D
i Indonesia pola asuh keluarga 
juga memperkenalkan berbagai 
macam stereotip kepada generasi 

penerus mereka. Sayangnya, stereotip berupa 
generalisasi kesan mengenai seseorang 
atau kelompok tertentu terkait karakter 
psikologis atau sifat kepribadian tersebut 
cenderung diskriminatif. Misalkan stereotip 
bahwa orang China itu pelit, orang Arab itu 
radikal, orang Indonesia itu sering telat dan 
hal negatif lainnya sehingga menjadikan 
prasangka kepada pihak tertentu.

Menjadi hal lumrah sekali di Indonesia 
yang kemudian menjadi sangat gampang 
untuk melakukan justifikasi (penilaian), 
misalkan orang bertato itu jahat, lelaki 
berambut gondrong itu urakan, orang 
muslim yang tidak bisa mengaji sangat 
memalukan, muslim yang berpegang pada 
syariat itu radikal, dan muslim yang toleran 
itu adalah muslim liberal. Kita kemudian 
cenderung untuk menghindari melakukan 
sosialisasi dengan orang-orang tersebut 
tanpa terlebih dahulu mengenal mereka 
apalagi memberikan kesempatan bagi 
mereka untuk menunjukkan jati diri 
mereka lebih dalam lagi.

Keberadaan manusia di m uka bumi 
bukanlah sebuah kecelakaan atau sekadar 
penjelasan tentang sebab akibat dari terhasutnya 
Nabi Adam a:S oleh setan. Keberadaan 
manusia di muka Bumi sudah jelas terpapar 
dalam surat Adz Dzariyat ayat 56 dan Al 
Baqarah ayat 30 bahwa manusia selain 
dimintai pertanggungjawaban mengenai 
ibadah khususnya kepada Allah SWT. 
Manusia juga ditanya mengenai apa yang 
telah diperbuatnya sehubungan dengan 
kemaslahatan maupun kumudharatan 
di muka bumi.

Kita diminta untuk berlomba-lomba 
melakukan kebaikan agar bisa menjadi 
muslim yang taat dan membawa manfaat 
bagi banyak orang. Namun apakah mungkin 
kita bisa bermanfaat bagi banyak orang 
jika kita memulai hubungan sosial dengan 
stigma dan prasangka negatif?

Tidak sedikit dari umat muslim yang 
sudah merasa sangat ahli mengaji dari 
mengkaji Alquran bahkan merasa mafhum 
dengan Alquran kemudian beranggapan 
bahwa derajatnya lebih tinggi dibandingkan 
umat lainnya kemudian memunculkan 
prasangka-prasangka negatif. Mereka 
lebih memilih mencaci ibadah-ibadah 
kecil, menertawakan bacaan Quran 
yang terbata-bata, mengomentari gaya

berhijab yang “nyeleneh”, atau melakukan 
pelabelan dan sterotip negatif kepada orang- -5 
orang tersebut, seperti “kafir, muslim 
abal-abal, Islam KTP, dan sebagainya”, 
padahal alangkah baiknya jika mereka 
merangkul, memperbaiki dan mengajak 

» mereka untuk kembali mempelajari Islam 
bersama-sama. Fenomena ini sangat miris 
karena mad’u (orang yang diceramahi) 
alih-alih belajar memperbaiki aqidah 
mereka, bahkan untuk mendekat belajar 
agamapun mereka menjadi takut karena 
adanya prasangka dan stima negatif di 
awal hubungan.

Isu negatif yang dihembuskan oleh 
oknum tidak bertanggung jawab akan 
semakin lebih cepat menyebar karena 
bertebarannya prasangka-prasangka negatif 
dan kebiasaan kita untuk mudah menilai 
orang tanpa perlu bertabayun terlebih 
dahulu. Kasus heboh di awal Ramadan, 
penutupan warung makan Ibu Saenih 
di Serang Banten juga dikarenakan kita 
sangat reaktif tanpa mempertimbangkan 
banyak hal. Sangat mudah diadu-domba, 
menghujat dan menyerang bahkan di 
bulan suci yang seharusnya menuntun 
kita untuk lebih bijak dan menahan diri 
sebelum bertindak.

Sama halnya dengan pertikaian di social 
media saat bulan Ramadan, ketika seorang 
perempuan di Lombok, Desy Mariina 
yang memberikan makan anjing-anjing 
liar dengan menggunakan pakaian jilbab 
panjangnya. Desy yang memberikan 
makan kepada hewan tersebut dengan 
tujuan berbuat baik kepada makhluk- 
Nya, namun kemudian orang mulai 
beradu argumen dan mengait-ngaitkan 
dengan SARA, mempertanyakan keislaman 
Desy yang memberi makanan hewan 
najis, malah ada yang menilai perbuatan 
Desy telah menodai ajaran Islam tanpa 
memperhatikan niat Desy hanya untuk 
merawat hewan tersebut hingga ada yang 
bersedia mengadopsi hewan liar tadi.

Tindakan pelabelan dan stereotip tanpa . 
bertabayun merupakan awal penyakit 1 
hati. Tidakkah kita lebih baik melihat 
bahwa setiap proses perjalanan religius 
mencari ridho Allah bagi tiap orang itu 
berbeda-beda. Ada yang menemukan 
hidayah karena didikan keluarga, akan 
tetapi tidak sedikit dari mereka yang 
mendapatkan hidayah setelah adanya 
perjalanan spiritual yang panjang. 
Beruntunglah mereka yang dilahirkan 
di lingkungan yang agamis sehingga 
mereka dikelilingi oleh ilmu agama, 
nam un bukanlah sebuah kutukan jika 
dilahirkan dari keluarga muslim yang 
belum religius atau bahkan lahir dari 
keluarga non-muslim sekalipun. Karena 
mereka akan menjadi ladang amal bagi 
orang-orang yang telah mengenal Islam 
terlebih dahulu. Sungguh mengajak pada 
perbuatan kebajikan adalah amalan yang 
baik. Bahkan salah satu amal jariyah 
yang tidak akan terputus meski ajal 
menjemput, ialah ilmu yang berguna. 
Karena hakikatnya Islam adalah Rahmatan 
Lil ‘Alamin, maka kita juga harus menjadi 
muslim yang menjadi rahmat untuk 
alam semesta.


