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Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

Moral atau akhlaqul karimah merupakan satu hal yang sangat penting sekali dalam 

kehidupan umat manusia. Tanpa moral yang baik maka kehidupan tidak akan berarti bagi 

setiap masyarakat. Bila suatu masyarakat telah rusak moralnya, mereka tidak akan berarti lagi 

bagi masyarakat dunia secara keseluruhan. Dalam kehidupan ini banyak sekali kita lihat 

contoh dari rusaknya moral dari suatu masyarakat. 

Dalam Al-Qur’an juga banyak dikisahkan masyarakat yang hancur karena rusaknya moral di 

tengah mereka. Seperti kaum Nabi Luth, kaum ‘Ad, kaum Tsamud, dan sebagainya. 

Demikian juga saat ini, tampaknya kebobrokan moral semakin kronis dan merajalela. 

Perampokan, pembunuhan, pelecehan seksual, korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lain 

sebagainya. Jika ini tidak segera diatasi, kelak akan membawa masyarakat kita jatuh ke 

lembah kehancuran dan kehinaan. 

Oleh karena itu akhlaqul karimah bagi suatu masyarakat sungguh tiada ternilai harganya. 

Bahkan Rasulullah Saw. sendiri pun diutus untuk menyempurnakan akhlaq. Mengapa moral 

begitu penting bagi kita dan bagi masyarakat luas? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita 

jadikan alasan mengapa moral atau akhlaqul karimah itu sangat penting. Pertama, dengan 

akhlak maka kehidupan manusia akan menjadi makmur. Kedua, dengan akhlaqul karimah 

tindakan kejahatan tidak akan terjadi lagi. Setiap muslim yang taat pasti memiliki akhlaqul 

karimah. Jika masyarakat kita yang mayoritas muslim ini moralnya rusak dan bobrok artinya 

masyarakat kita belum menjadi muslim yang taat. Ketiga, dengan akhlaqul karimah kita akan 

menjadi manusia yang luhur dan terhormat, baik di dunia maupun di akhirat. 

Orang yang memiliki akhlaqul karimah senantiasa akan menghormati orang lain tanpa 

memperhatikan kedudukan orang lain tersebut. Senantiasa memberikan contoh yang baik 

dalam menjalankan aktifitas kehidupannya. Jika seluruh anggota masyarakat telah memiliki 

akhlaqul karimah atau budi pekerti luhur, kelak akan luhur pula masyarakat itu di depan 
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masyarakat lainnya di dunia ini. Mereka juga akan menjadi cermin untuk menggapai 

kedamaian. Masyarakat yang berakhlaqul karimah akan mendapatkan dua jaminan, yaitu 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Marilah kita terapkan akhlaqul karimah dalam diri kita dan dalam masyarakat kita. Kita atasi 

bersama kerusakan-kerusakan moral di tengah masyarakat kita. Sehingga dengan demikian 

kehancuran masyarakat dapat kita hindari. InsyaAllah keluhuran dan kemakmuran dapat kita 

peroleh. Semoga Allah Swt. memberkati kita semua. 

Baarakallaahu lii walakum fil qur’anil kariim. 

Innahuu huwal ghofuururrohiim. 
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