
ONSEP HAM DAN TOLERANSI 

  

6.1 Hak Asasi Manusia:  

“Hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai pemberian Tuhan, 
yang dalam Islam meliputi: 

(1) Hak Hidup (QS. An-Nisa’ : 29 tentang bunuh diri); 
(2) Hak Merdeka (QS. At-Taubah: 60, QS. Al-Maidah: 89, QS. An-Nisa’ 

: 92, QS. Al-Muzadalah: 3); 
(3) Hak Memiliki (QS. Al-Baqarah: 275, 284, QS. Al-Hadid-7) melalui 

Kerja, Zakat, Wasiat, Wakap dan Hibah; 
(4) Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran (QS. At-Tahrim: 6, 

QS. Al-Alaq: 1-5, QS. Al-Muzadilah: 11); 
(5) Hak Mendapatkan Keadilan dan Pemerintahan (QS. An-Nisa’ : 58); 
(6) Hak Tertentu Wanita (QS. An-Nisa’ : 3, 19, 37, 231), biasanya 

berhubungan dengan pernikahan dan mawaris; 
(7) Hak Beragama (QS. Al-Baqarah: 256, QS. An-Nahl: 125, QS. Qaf: 

45, QS. Al-Kahfi: 29, QS. Al-Mumtahanah: 8-9, QS. Al-An’am: 108); 
(8) Hak Membela Negara (QS. At-Taubah: 41, QS. Al-Haj: 39-40, QS. 

Al-Baqarah: 190, 193, 256); 
(9) Hak Mendapatkan Kerja dan Hidup Layak (QS. Al-Baqarah: 29); 
(10) Hak Mengeluarkan Pendapat (QS. Ali Imron: 104, 110, QS. An-

Nahl: 125, QS. Al-Haj: 41, QS. At-Taubah: 71); dan 
(11) Hak Berserikat (QS. An-Nisa’ : 12, QS. Shad: 24). 
 

Dalam Islam dalam menuntut dan menerapkan hak asasi manusia 
itu semua, yang terpenting tidak bertentangan dengan maqashid 
syari’ah, yang meliputi :  

 agama; 

 Jiwa; 

 Harta; 

 Kehormatan; 

 dan akal. 

6.2 Pengertian Toleransi 

Pendefinisian makna toleransi itu ada bermacam-macam menurut 
siapa, dimana, dan kepentingan dari yang mendefinisikan ‘makna 
toleransi’ tersebut. Namun, dari beberapa pendefinisian tersebut 
terdapat 2 (dua) definisi yang cukup dapat dipamai, yaitu: 

K 
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(1) Webster’s New American Dictionary, tolerance is liberty to ward 
the opinions of others, patience with others (memberi kebebasan 
pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain). 

(2) Kamus Indonesia, toleransi adalah sikap menghargai, membiarkan, 
membolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan, kelakuan yang 
lain dari yang dimiliki oleh seseorang atau bertentangan dengan 
pendirian seseorang. 

(3) Kesimpulan, toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip 
orang lain, tanpa mengorbankan prinsip sendiri.  

6.3 Prinsip Toleransi Dalam Al-Qur’an 

Terdapat prinsip-prinsip bagi umat Islam didalam melaksanakan 
‘toleransi’ di antara umat beragama itu, meliputi: 

 Tidak ada paksaan dalam memeluk sesuatu agama, karena telah 
jelas mana yang hak dan bathil (QS. Al-Baqarah : 256); 

 Katakanlah Hai Muhammad bahwa telah datang kebenaran dari 
Tuhanmu. Oleh karena itu, barang siapa yang mau, berimanlah 
barang siapa yang tidak mau, biarlah (QS. Al-Kahfi : 29); 

 Sesungguhnya Kami telah memberi petunjuk kepada seseorang 
untuk mengikuti jalan (yang lurus). Adakalanya ia bersyukur, 
adakalanya ia menolak jalan yang lurus itu (QS. Al-Insan : 3); 

 Dan apabila Tuhanmu menghendaki, orang yang ada dimuka bumi 
ini akan beriman seluruhnya. Apakah engkau hendak memaksa 
manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? (QS. 
Yunus : 99); 

 Tuhan tidak melarang kamu berbuat kebaikan dan bersikap jujur 
terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama 
dan tidak mengusir kamu dari kampungmu. Sesungguhnya Allah Swt. 
mencintai orang-orang yang jujur (QS. Mumtahanah : 8).  

6.4 Prinsip Toleransi dalam Al-Qur’an 

Ada beberapa bentuk toleransi yang ada di sekitar kita, yaitu: 

(1) Toleransi Agama  

‘Toleransi yang menyangkut keyakinan, yang berhubungan dengan 
akidah (rukun iman atau tauhid)’ (QS. Al-Kafirun: 1-6, QS. As-Syura: 
15) 

(2) Toleransi Sosial: 

‘Toleransi yang menyangkut kebaikan hidup bersama di dunia 
(kemasyarakatan) (QS. Al-Mumtahinah: 8)  
toleransi agama sendiri ada beberapa bentuk toleransinya yaitu: 
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a. Toleransi Intern Umat Islam:  

 Berlandaskan atas semangat ukhuwah Islamiah (QS. Al-Hujuat: 
10), ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu golongan 
mengolok-olok golongan yang lain. Boleh jadi orang yang 
diperolol-olok itu lebih baik dari kamu’ (QS. Al-Hujuat: 11); 

 Diikat oleh kesamaan akidah, akhlaq, dan sikap beragamanya 
yang berdasarkan Qur’an dan Hadist; 

b. Toleransi Antar Umat Beragama:  

 Landasannya (QS. Al-Kafirun: 1-6) 
 Kebebasan beragama tidak membenarkan menjadikan orang lain 

yang telah menganut agama tertentu menjadi sasarn propaganda 
agama yang lain; 

 Menggunakan bujukan berupa memberi uang, pakaian, makanan, 
dan lainnya supaya orang lain pindah agama adalah tidak 
dibenarkan; 

 Penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku dari rumah ke 
rumah umat beragama lain adalah terlarang; 

 Pendirian rumah ibadah harus benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan umat, dan dihindarkan timbulnya keresahan penganut 
agama lain, karena mendirikan rumah ibadah; 

 Dalam masalah perkawinan, terlarang perkawinan antara umat 
Islam dengan penganut agama lain, seperti diatur dalam UU 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 

c. Toleransi Antara Umat Beragama Dengan Pemerintah : 
 Contoh terbentuknya negara Madinah (Piagam Madinah); 
 ‘Wahai manusia, sesungguhnya kamu Kami jadikan terdiri dari 

pria dan wanita, dan Kami ciptakan kamu berkaum dan 
berbangsa untuk saling berkenalan, bahwa orang yang paling 
mulia dalam pandangan Allah Swt. adalah yang paling bertaqwa 
(QS. Al-Hujurat: 13). 

 Semua pihak menyadari kedudukannya sebagai komponen dalam 
menegakkan berbangsa dan bernegara; 

 Antara pemerintah dengan umat beragama ditemukan apa yang 
saling diharapkan untuk dilaksanakan; 

 Pemerintah mengharapkan 3 prioritas, umat beragama 
diharapkan berpartisipasi aktif dan positif dalam: 
 Pemantapan ideologi Pancasila; 
 Pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional; 
 Suksesnya pembangunan nasional; 
 Pelaksanaan 3 kerukunan harus simultan. 
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