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KONSEP TOLERANSI BERAGAMA DALAM 
PANDANGAN SYEKH NAWAWI BANTEN

(Studi Analisis Terhadap Tafsir Marah Labid)

Nur Hidayat
(Dosen Tetap IAI Al-Ghurabaa Jakarta)

I. Pendahuluan
Syaikh Nawawi Banten, yang lahir di awal abad ke-19 

(1230 H/1813 M)1 adalah nama yang sangat familiar bagi ma-
syarakat muslim tanah air, khususnya kalangan pesantren dan 
penganut faham Syafi’iyyah. Hal ini bukan saja karena beliau 
lahir di Indonesia dan mengarang banyak kitab, tetapi karena 
sebagian kitab yang ditulisnya menjadi kurikulum wajib hampir 
di seluruh pesantren di Indonesia.2  Syaikh Nawawi Banten di 
kenal sebagai ulama yang masyhur kesalehannya, tawadlu’, 
dan zahid, sederhana dalam penampilan, tetapi komprehensif 
dalam keilmuan, sebagimana lazimnya ulama-ulama zaman 
klasik dan pertengahan. Kesederhanaannya terkesan seolah-
olah ia bukan seorang Syaikh atau Guru Besar.3. tetapi diba-
likkesederhanaan nya terdapat sikap yang tegas dan keras 
terutama dalam sikapnya terhadap penjajah (kolonialisme) dan 
sikapnya terhadap kelompokyang merusak agama. 

Sikapnya terhadap non muslim pun sangat tegas. Menu-
rutnya bahwa toleransi/bersikap baik dengan non muslim sah-
sah saja selama untuk urusan duniawi yang sewajarnya. Tetapi 
jika sudah menyangkut urusan aqidah, atau menyetujui kesala-
han mereka, maka adalah haram, karena menurutnya  “al-ridha 
bil kufri kufrun”. Keluasan ilmunya paling tidak dapat kita lihat 
dari beberapa kitab yang ditulisnya, yang meliputi hampir selu-
ruh fan (cabang) ilmu agama, yaitu; akidah,  fiqh,  sejarah, fsir,  
ilmu Al-Qur’an, akhlah/tasawuf, bahasa,  ilmu Hadis, dan lain 
sebagainya.4
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Kebanyakan karya-karya Syaikh Nawawi Banten adalah 
komentar (Syarah) terhadap kitab yang ditulis oleh ulama 
lain, dengan menggunakan bahasa yang baik dan  mudah di-
mengerti pelajar-pelajar melayu di makkah. Karena itu menurut 
martin Van Bruinessen, dengan agak sinis mengatakan, Syeikh 
Nawawi Banten  hanya menjelaskan tradisi dengan baik, tanpa 
memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan. Tetapi bagi 
Abdurrahman Wahid, Syaikh Nawawi Banten termasuk ulama 
“cakrawala Baru” akhir abad 19 yang mengintrodusir fiqh atas 
dasar ilmu alat bahasa, hadis, dan ushul fiqh, yang awalnya 
lebih ke arah sufistik.5 

Kemasyhuran sang Syaikh, menurut hemat penulis, 
terutama adalah disebabkan karena tiga hal; pertama, karena 
kitab-kitab karyanya yang cukup bayak dan  dijadikan rujukan 
wajib kajian agama di hampir seluruh pesantren di Indonesia, 
kedua, karena murid-muridnya yang menyebar dan memimpin 
pesantren-pesantren besar, dan juga karena kedudukannya se-
bagai salah seorang pengajar  di Masjidil Haram Makkah antara 
(1860-1870)6. Karena kemasyhurannya ini, orang seringkali ke-
liru menyebut Syaikh Nawawi Banten dengan Imam Nawawi 
yang sangat terkenal dan mengarang Kitab Syarah Shahih 
Muslim, yaitu yang bernama Muhyiddin Abu Zakaria Yahya 
bin Syirfu (wafat 676 Hijrah/1277 Masehi). Bahkan kemudian 
Syekh Nawawi mendapat gelar Imam Nawawi ke II. Hingga 
saat ini, belum pernah ada orang lain yang mendapat gelaran 
Imam Nawawi kedua, kecuali Syeikh Nawawi yang kelahiran 
Banten (Imam Nawawi al-Bantani)7. 

II. Pemikiran Syaikh Nawawi Banten Tentang Toleransi Be-
ragama

 Syaikh Nawawi Banten berkeyakinan bahwa tidak ada 
agama yang benar kecuali Islam, karena menurut beliau, “tidak 
ada agama yang diridhai oleh Allah SWT, kecuali Islam, yaitu 
agama tauhid, dan mengikuiti syari’at (jalan/aturan) yang mulia 
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW”.8  Syaikh Nawawi menu-
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lis; Maka barangsiapa yang beragama selain Islam atau tidak 
bertauhid amalnya tidak akan
 
•	 Konsep Non Muslim dalam Kitab Marah Labid 

Sebagaimana keterangan di atas, bahwa siapa saja yang 
tidak beragama Islam atau tidak bertauhid maka ia termasuk 
non Muslim, termasuk di dalamnya adalah kelompok Yahudi, 
Nasrani, Majusi, Hindhu, Budha, dan lain sebagainya. Tetapi 
untuk lebih fokus pada pembahasaan dalam makalah ini, penu-
lis hanya akan menyoroti kelompok non-muslim ini, hanya pada 
tiga kelompok saja; Musyrik, Kafir, dan Ahl al-Kitab. Selanjutnya 
akan kita lihat bagaimana Syaikh Nawawi Banten menyikapi 
existensi mereka dalam realitas kahidupan sehari hari., dan 
bagaimana konsep toleransi yang beliau tawarkan.
 
•	Konsep Musyrik

 Dalam al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 48, Allah berfir-
man;

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, 
dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, 
bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mem-
persekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa 
yang besar”.

Musyrik dalam pandangan Syaikh Nawawi Banten adalah 
setiap individu  atau kelompok yang mengingkari penyembahan 
kepada ke-esaan Allah SWT9. Kelompok musyrik ini juga bisa  
berada pada kelompok umat Islam, Yahudi, maupun Nasrani.

•	Konsep Kufr
Dalam al-Qur’an surat  Al-Baqarah ayat  6-7, Allah 

berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, 
kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mer-
eka tidak juga akan beriman.(6).  Allah Telah mengunci-
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mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mer-
eka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat”.

Maksudnya, mereka tidak dapat memperhatikan dan 
memahami ayat-ayat Al Quran yang mereka dengar dan 
tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebe-
saran Allah yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan 
bumi dan pada diri mereka sendiri.

Konsep kafir dalam pandangan Syaikh Nawawi 
Banten adalah orang yang mengingkari ilmu Allah (‘ilm Al-
lah) ( اى الذين كفروا فى علم هللا )Oleh karenanya apakah kamu 
memberi peringatan pada mereka   dengan al-Qur›an atau 
tidak mereka tidak mau beriman dengan apa yang datang 
kepadanya, dan janganlah kita berharap mereka akan 
beriman. Sebab Allah telah mengunci mati hati mereka, 
sehingga tidak akan masuk iman kepadanya, juga penden-
garan mereka sehingga mereka tidak dapat mengambil 
manfa›at terhadap apa yang didengarnya, dan juga Allah 
telah mengunci kemampuan melihatnya, sehingga mereka 
tidak mampu menangkap kebenaran. Secara khusus pula 
Syaikh Nawawi menyebut orang kafir dalam ayat ini adalah 
para pembesar Yahudi, yaitu orang-orang yang Allah si-
fati mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka 
mengetahuinya.  Mereka adalah Ka›ab bin al-Asyraf dan 
Hayy bin Akhtab, Jidda bin Akhtab. Dikatakan juga bahwa 
mereka adalah Musyrik makkah, seperti ‹Utbah, Syaibah, 
Walid bin Mughirah, dan Abu Jahal. 

Konsep kafir dalam pandangan Syaikh Nawawi 
Banten adalah termasuk di dalamnya orang Munafik, Ya-
hudi dan Nasrani. Tegasnya siapa saja yang mengingkari 
ayat-ayat Allah merekalah orang-orang  Kafir.10

•	 Konsep Ahl al-Kitab
Ketika menafsirkan firman Allah surat al-Baqarah 

ayat 120, yang berbunyi; 
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 “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada 
kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: 
“Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)”. 
dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka 
setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi 
menjadi pelindung dan penolong bagimu”.

 Syaikh Nawawi tidak membahasnya secara 
umum, tetapi ia lebih melihatnya secara khusus, yaitu han-
ya orang Yahudi Madinah dan Nasrani Najran saja yang 
tidak meridhai Nabi Muhammad saw. Sehingga Rasulullah 
dan umatnya mengikuti agama mareka dan qiblat mereka. 
Namun dalam setiap ayat yang menyebut perkataan ahl 
al-Kitab, Syaikh Nawawi Banten selalu menunjuk dua ke-
lompok agama yaitu Yahudi dan Nasrani.11

B. Interaksi Sosial dengan Non Muslim
 Hubungan sosial yang penulis maksud adalah bagaima-

na sikap Syaikh Nawawi Banten  dalam memahami ayat-ayat 
al-Qur’an yang berkaitan dengan interaksi dengan kalangan 
non muslim, terutama dalam hal makanan, pernikahan, dan 
mua’amalah (interaksi sosial) dengan mereka.
 
•	 Makanan Non Muslim dan Ahl al-Kitab

Dalam Surat al-Maidah ayat: 5, al-Qur’an menyebut-
kan, 
  “Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makan-

an (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal 
bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka… “.

Dalam menafsirkan ayat tentang kehalalan makanan un-
tuk dikonsumsi oleh umat Islam di atas, Syaikh Nawawi Banten  
berpendapat  bahwa, “kebolehan memakan makanan non mus-
lim termasuk di dalamnya makanan Ahl al-Kitab, adalah ahl al-
Kitab yang selagi belum turunnya al-Qur’an, dan jika setelah 
turunnya al-Qur’an maka mereka  tidak termasuk Ahl al-Kitab”. 
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Oleh karenanya makanan mereka dengan sendirinya men-
jadi tidak halal lagi. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas 
Fuqaha, terutama yang bermadzhab Syafi’i.12 (Perkawinan den-
gan Non muslim 

 “… (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga 
kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan 
wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-
orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah 
membayar mas kawin mereka dengan maksud menika-
hinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) men-
jadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesu-
dah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka 
hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-
orang merugi».

Sebagaimana dalam hal makanan non muslim, 
begitu juga dalam masalah perkawinan dengan mereka. 
Kebolehan menikahi mereka adalah sebatas pada masa 
belum turunya al-Qur’an dan diutusnya Nabi Muhammad 
saw. Karena term ahl al-Kitab sendiri telah gugur dengan 
turunya al-Qur’an. Tetapi sebagian ulama ada yang ber-
beda pendapat mengenai hal ini. Di antaranya ada yang 
berpendapat bahwa menikahi wanita ahl al-Kitab adalah 
haram hukumnya secara mutlak karena mereka termasuk 
kategori musyrik. Ulama yang berpendapat seperti ini mis-
lanya adalah al-Thabarsi, dan Ibnu Umar.13   

Hal ini juga selaras dengan fatwa MUI  tanggal 1 Juni 
1980, yang menyatakan;
1. Perkawinan wanita muslimah denganm laki-laki non muslim 

adalah haram hukumnya
2. seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bu-

kan muslim.14  
Namun ada pula sebagian ulama yang berpendapat, jika 

lelakinya yang muslim sementara perempuannya ahl al-Kitab 
maka diperbolehkan dengan alasan lelaki dalam keluarga lebih 
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dominan. Sedangkan jika perempuannya yang muslim meni-
kah dengan lelaki non muslim termasuk ahl al-Kitab, maka tidak 
ada toleransi atasnya sebelum mereka beriman. Pendapat ini 
dikemukakan oleh  al-Thabathaba’I, Syaykh Mahmud Syaltut, 
dan termasuk juga Quraish Shihab. Hal ini didasarkan dari teks 
al-Qur’annya. Ada pun yang dimaksud dengan musyrik dalam 
ayat tersebut adalah para penyembah berhala, tidak termasuk 
di dalamnya ahl al-Kitab.15

•	 Muamalah dengan Non Muslim
 Ketika menafsirkan ayat al-Qur’an surat an-Nisa ayat 

144, 

«Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-
orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. 
Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk me-
nyiksamu) ?»

Dalam Surat Ali Imran ayat 28, juga disebutkan:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir men-
jadi wali16 dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa 
berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali 
Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. 
dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya 
kepada Allah kembali (mu)”.

 Syaikh Nawawi Banten dengan tegas mengatakan 
bahwa; “menjadikan orang kafir sebagai wali (pemimpin, pe-
lindung, penolong, atau teman dekat), ada tiga macam bentuk;
1. Jika ia rela/tidak keberatan dengan kekafirannya  dan kemu-

dian menjadikannya sebagai wali, maka itu dilarang. Karena 
ridha dengan kekafiran adalah kafir juga hukumnya

2. Sekedar berinteraksi sosial yang baik dalam urusan duniawi 
dengan mereka adalah tidak haram, tetapi sebaiknya diting-
galkan.
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3. Bercampur aduk, interaksi yang terlalu intensif, saling tolong 
menolong dan  bantu membantu  dalam segala hal dengan 
mereka tanpa ada batas-batas ( seperti penganut paham 
pluralisme) maka itu adalah haram. Karena berinteraksi 
dalam konsep seperti ini dapat membawa kepada sikap me-
nyetujui syare’at mereka dan ridha dengan agama mereka, 
dan ini dapat menjadikan orang keluar dari agama Islam. 
Inilah yang dilarang oleh Allah SWT. Dan barang siapa yang 
melakukan hal tersebut di atas maka Allah tidak akan me-
lindunginya dalam segala hal.17 

Dari beberapa uraian di atas, sesungguhnya nampak 
jelas bagi kita, bahwa sesungguhnya Syaikh Nawawi Banten 
sangat tegas, dan jelas, serta sangat berhati-hati dalam hal 
berinteraksi dengan kelompok non muslim, baik menyangkut 
makanan, perkawinan, dan interaksi sosial dengan mereka. 
Karena menyetujui, membenarkan, dan tidak punya sikap te-
gas dengan aqidah dan keyakinan mereka adalah sama den-
gan meridhainya, sedangkan ridha dengan kekafiran kafir juga 
hukumnya. 

III. Kritik dan Komentar terhadap Pemikiran Syaikh Nawawi 
Banten

Sebenarnya tidak pada tempatnya mengkritik pemikiran 
seorang tokoh sekaliber Syaikh Nawawi Banten yang telah 
memberikan kontribusinya kepada khazanah Islam tanah air 
yang begitu banyak. Tetapi kalaupun ada adalah kenyataan 
bahwa sebagian besar karya-karya beliau bukan “original” yang 
lahir dari pemikiran dan kegelisahannya sendiri, tetapi hasil dari 
komentar (Syarah) terhadap kitab-kitab karangan ulama sebe-
lumnya. Tetapi di atas segalanya kita harus angkat topi atas 
kontribusi beliau yang telah mengharunkan nama Indonesia di 
kancah pemikiran Islam internasional.

Namun jika kita mencari ayat-ayat al-Qur’an dalam Tafsir 
nya Marah Labid kita akan kesulitan mencari dimana letaknya 
ayat dan suratnya, karena dalam tafsiri ini tidak dijelaskan surat 
apa dan ayat berapa, jadi kita yang harus aktif mencariya,
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Ada anggapan bahwa, pemikiran tafsir Syaikh Nawawi 
Banten terutama dalam Tafsir Marah Labid ini bersifat her-
menautik, sebagaimana di tulis Mamat S. Burhanuddin18, na-
mun ini sangatlah tidak beralasan mengingat bahwa tradisi her-
menautika baru berkembang di dunia Islam pada sekitar abad 
20 M, sedangkan Tafsir Marah Labid sendiri ditulis 100 tahun 
an (tahun 1884 M) sebelum lahirnya tradisi hermeneutika yang 
berkembang di Indonesia abad ke 21 an dewasa ini.

III. Kesimpulan
Dari berbagai literatur yang dapat penulis telusuri menge-

nai Syaikh Nawawi Banten dalam makalah ini, dapatlah penulis 
mengambil beberapa kesimpulan tentang konsep toleransi be-
ragama menurut Syaikh Nawawi Banten yaitu;
1. Bahwa selain agama Islam yang berlandaskan tauhid dan 

dan bersumberkan dari al-Qur’an dan hadits adalah di luar 
Islam (non muslim)

2. Konsep Non muslim sendiri tidak hanya terbatas kepada ke-
lompoik Musyrik dan Kafir saja tetapi termasuk di dalamnya 
adalah ahl al-Kitab yang mengingkari keesaan Allah dan ke-
nabian Muhammad saw., orang munafik,  dan orang orang 
yang berpaham tasabbuh fi al-diin (ketidakjelasan dalam be-
ragama) atau kelompok pluralisme dan liberal.

3. Makan makanan/sembelihan mereka, menikahi golongan 
mereka adalah haram kecuali ahli kitab sebelum turunnya 
al-Qur’an. 

4. Interaksi dengan non muslim dibenarkan selama hanya 
dalam hal mua’amalah di dunia saja sebagai sikap saling 
hormat menghormati, dengan catatan jangan terlalu akrab 
dan intensif sehingga seolah-olah membenarkan sikap dan 
keyakinan mereka dan tidak keberatan menjadikannya se-
bagai waliy (pemimpin, pelindung dang teman dekatnya). 
Maka jika itu kita lakukan akan terjerumus dalam kekafiran, 
karena al-Syariku fi al-Kufri Kufrun (bersekutu dalam kekafi-
ran, kafir pula hukumnya)
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popular  dipelajari dipesantren dari sekitar 900 kitab yang ada di per-
pustakaan KITLV di Leiden Belanda, 22 judul kitab di antaranya adalah 
Karya Syaikh Nawawi Banten, yang  sebelas kitab di antaranya adalah 
termasuk kitab yang paling sering digunakan di pesantren. Lihat Mar-
tin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekan, Bandung: 
Mizan, 1995, hal. 143. 

3Mamat S. Burhanuddin, Hermeneutika al-Qur’an ala Pesantren: Analisis 
Terhadap Tafsir Marah Labid Kkarya KH. Nawawi Banten, Yogyakarta: 
UII Press, 2006, hal. 24

4Lihat, Heri Sucipto, Biografi Ulama Dunia, dalam  http://warnadunia.
com/biografi-  ulama-indonesia-syaikh-nawawi-al-bantani/ hal. 2. html, 
15/12/2009

5Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, hal 145. Lihat pula, Faqihudin Abd. 
Qodir, “Syaikh Nawawi Bante dan Nasib Para Istri”, dalam http://sahala.
worldpress.com/2008/10/21/syekh-nawawi-banten-dan-nasib-para-is-
tri/, html, 24/12/2009

6Lihat dalam Mamat S.Burhanudddin, Hermeneutika, hal. 27-30 
7Orang yang pertama kali diduga memberi gelar Syaikh Nawawi Banten 
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NAKIRAH DAN MAKRIFAT DALAM 
TAFSIR AL-QURAN

Nashiruddin, M.Ag
(Dosen Tetap Manajemen Pendidikan Islam

 STAI Darunnajah Jakarta)

Abstraksi

Al-Quran adalah kitab suci yang qathiy (pasti) dari sudut 
makna dan lafadznya. Setiap penggunaan kata yang tertuang 
dalam al-Quran sudah pasti memiliki ketepatan dalam peng-
gunnaan dan peletakannnya, baik kekhususan dan keumuma-
man, waktu dan konteksnya serta berbagai sudut lainnya.

Nakirah (indefinit) atau makrifat (definit) adalah dua kata 
yang banyak ditemukan dalam al-Quran, masing-masing peng-
gunaannya memiliki tujuan dan hikmah tersendiri. Yang terma-
suk kategori makrifat adalah: dhomir, ‘alam, isim maushul, isim 
isyarah, dan isim berawalan alif lam ta’rif.

Bagaimana penggunaan nakirah dan makrifat dalam ber-
bagai ayat, tulisan ini akan mengetengahkan kajian singkat ten-
tang hal itu dari sudut pandang ulama tafsir.

A. PENDAHULUAN 
Al-Quran al-Karim diturunkan dalam bahasa Arab 

yang jelas lagi fasih, dengan bahasa yang terindah dari yang 
pernah dan kini ada. Bahasa Arab dapat dikatakan sebagai 
salah satu bahasa yang kini masih eksis dan senantiasa dikaji 
dan digunakan di dunia dibanding dengan bahasa-bahasa 
sezamannya yang masih ada.

ِبّيًا لََعّلَُكْم َتْعِقلُوَن
َ

ُ قُْرَآنًا َع نَاه
ْ
ِإّنَا  أَْنَزل
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Sesungguhnya kami telah menurunkannya (al-Quran) 
dengan bahasa Arab, agar kalian memikirkannya.

Bahasa Arab itu sendiri adalah bahasa dunia yang 
terus menerus menjadi perhatian kaum muslim khususnya 
dan orang-orang di luar Islam sekalipun. Hal ini tidak dapat 
dilepaskan, karena membahas al-Quran dari berbagai sisinya, 
maka tidak akan terlepas dari membahas bahasa Arab sebagai 
dari induknya.

Kajian dalam bahasa Arab begitu luas dan kompleks, dan 
bahasa Arab sendiri terdiri dari duabelas cabang kajian, yaitu: 
Nahwu, Sharaf, ‘Arudh, Qafiah, Lughah, Qardh, Insya, Khat, 
Bayan, Ma’ani, Isytiqaq dan Adab.

Pada kajian kali ini, akan dibahas secara sederhana 
mengenai Nakirah dan Makrifat yang meliputi definisi, 
pembagiannya dan kaitan antara nakirah dan makrifat dalam 
kajian Tafsir.

 

B. PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN

Secara bahasa Nakirah berasal dari kata 
ُ

َينَْكر  –  
َ

 َنِكر
َونُُكْوًرا  راً 

ْ
نُك  – artinya adalah berubah sesuatu menjadi tidak 

tahu.1 Sementara menurut Ibn Faris, kata Nakirah adalah lawan 
dari Makrifat yang artinya menolak, mengingkari dan berlawa-
nan dengan pengakuan atau yang diakui2 dengan arti nakirah 
seperti itu, maka makrifat adalah lawan kata dari nakirah artinya 
pengetahuan atau pengakuan. 

Secara definitif, makna nakirah adalah isim yang menun-
jukkan kepada sesuatu yang umum dan tidak menunjuk pada 
suatu hal yang tertentu. Sedangkan Makrifat  adalah isim yang 
menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tertentu3.  

Dalam kajian ketatabahasaan, isim nakirah dapat dike-
nali dengan adanya tanwin pada bunyi atau harakat akhir suatu 
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isim, dengan syarat bahwa isim yang diberi tanwin itu tidak  ter-
larang ditambahkannya  ال pada awalnya.

I. PEMBAGIAN ISIM

Sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa isim bila 
ditinjau dari keumuman dan kekhususan katanya terbagi 
menjadi dua yaitu Nakirah dan Makrifat, selanjutnya adalah 
bagaimana mengenali suatu isim itu nakirah dan makrifat.

Adapun untuk mengenali suatu isim adalah makrifat, 
maka dapat dibagi kedalam dua hal berikut:
a) Isim yan aslinya ma’rifat adalah makrifat
b) Isim yang dibentuk dari nakirah sehingga menjadi makrifat

Adapun uraian keduanya adalah sebagai berikut :
Kategori  pertama bahwa ada diantara isim yang menjadi makri-
fat sejak awalanya, maka terbagi kedalam tiga bagian yaitu :
a) Dhomir
b) Isim Alam
c) Isim maushul
d) Isim Isyarah

a) ISIM ‘ALAM

Isim ‘alam adalah setiap isim yang menunjuk kepada 
sesuatu yang tertentu berdsarkan posisinya tanpa perlu ada 
petunjuk lainnya. 

Dalam kitab Mudzakirah Nahwu dan Sharaf disebutkan :

اهلل  وأمساء  الجالةل  كلفظ  بنفسه  مسماه  عىل  مادل  وهو  العلم 
الحسنى4 
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Alam adalah apasaja yang menunjuk kepada sesuatu nama 
dengan sendirinya,tanpa adanya petunjuk lain apapu, .Sep-
erti lafadz al-Jalalah    ( اهلل ) dan al-Asma al-Husna.

Isim ‘Alam terbagi kedalam tiga bagian, yaitu:

i) Mufrad
Contoh:

a) Nama orang َحَسن –– فَاِطَمة 
b) Nama Negara إْنُدْونِِسَيا – أَْمِرْيَكا 
c) Nama Kota ة – َجاَكْرَتا  َمّكَ
d) Bangsa/Suku ش – َجاَوى 

ْ
ي

َ
قُر

e) Sungai ِنْيل – مُْوِس 
f) Laut ُمِحيط

ْ
 ال

ُ
 َجاَوى – َبْحر

ُ
َبْحر

g) Gunung طور  سيناء

ii) Murakkab
Murakkab adalah rangkain kata yang membentuk kata. ‘Alam 
murakkab terbagi kedalam tiga bagian:
Murakkab idhafy, contoh : عبد اهلل 
Murakkab isnady, contoh : َمْن َرأَى َ كَُسّ
Murakkab Majzy : contoh : َبْعلََبك 

iii) Kunyah
rangkaian kata yang diawali oleh kata  أب atau  أم contoh 

أم المؤمنني  - أبو هريرة :
 -

Laqab5ا
Sesuatu sebutan yang dirasakan sebagai suatu pujian atau 

hinaan. Contoh: أنف الناقة  -   سيف اهلل   
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b) DHOMIR
Dhomir adalah kata ganti, baik untuk benda, hewan mau-

pun orang. Kata ganti orang mencakup: orang pertama, orang 
kedua maupun orang ketiga, masing-masing tunggal, dua mau-
pun jamak baik untuk mudzakkar maupun untuk muannats.

Dhomir terbagi kedalam tujuh bagian , yaitu :
1. Dhomir yang tampak / َضِمْير َباِرز
2. Dhomir yang tersembunyi /َضِمْير ُمْسَتِتر 
3. Dhomir yang tersambung /َضِمْير ُمتَِّصل
4. Dhomir yang terputus /َضِمْير ُمْنَفِصل
5. Dhomir dalam keadaan rafa’
6. Dhomir dalam keadaan nasab
7. Dhomir dalam keadaan jar

Berikut ini bagan dhomir munfashil (kata ganti yang ter-
pisah) yang berdiri sendiri dalam keadaan rafa dan nasab beri-
kut ini!

Dhomir Keterangan

’Rafa Nasab Jenis dan jumlah Kata ganti
ُهَو ُ ِإّيَاه Mudzakkar tunggal

orang ketiga
( غائب )

ُهَما ِإّيَاهما Mudzakkar dua
ُهْ ِإّيَاه Mudzakkar jamak

َ
ِهي ِإّيَاها Muannats tunggal

ُهَما ِإّيَاهما Muannats dua

ُهّنَ ِإّيَاهّن Muannats jamak
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Dhomir Keterangan

’Rafa Nasab Jenis dan jumlah Kata ganti
أَْنَت ِإّيَاَك Mudzakkar tunggal

Orang kedua
( ُمَخاَطب)

أَْنتَُما ِإّيَاكَُما Mudzakkar dua
أَْنُتْ ِإّيَاكُْم Mudzakkar jamak

أَْنِت ِإّيَاِك Muannats tunggal
أَْنتَُما ِإّيَاكَُما Muannats dua
أَْنتُّن ِإّيَاكُّن Muannats jamak

أََنا ِإّيَاَي Mudzakkar dan muan-
nats tunggal Orang per-

tama
( (ُمَتَكلِّم

ُ َنْحن َ ِإّيَانا Mudzakkar dan muan-
nats  lebih dari satu

 
Berikut ini bagan dhomir dalam keadaan rafa’ pada fi’il 

madhi berikut ini 

Keterangancontoh
dhomirPenjelasanفعل

Tersembunyi yaitu َجُهَو
َ

َخر
َجاTampakا

َ
َخر

ُجواTampakو
َ

َخر
Tersembunyi  yaitu َجْتِهَي

َ
َخر

َجَتاTampakا
َ

َخر
ْجَنTampakَن

َ
َخر

ْجَتTampakَت
َ

َخر
ْجتَُماTampakتَُما

َ
َخر

Tampakُْتْ
ْجتُ

َ
َخر

ْجِتTampakِت
َ

َخر
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Keterangancontoh
dhomirPenjelasanفعل

ْجتَُماTampakتَُما
َ

َخر

ْجتُّنTampakَتُّنَ
َ

َخر
ْجُتTampakُت

َ
َخر

َ ْجنَاTampakنا
َ

َخر

Berikut ini bagan dhomir tersambung (Muttahsil) pada fi’il 
mudhori berikut ini !

 Keterangan dhomir yang
tersambung

Noمضارع Wu-
judKeterangan

Tersembunyi yaitu 1ُهَويَْخُرُجهُو
2ُهَمايَْخُرَجاِنTampakا
3ُهْيَْخُرُجْوَنTampakو

Tersembunyi yaitu  تَْخُرُجِهَي
َ

4ِهي
5ُهَماتَْخُرَجاِنTampakا
6ُهّنَيَْخُرْجَنTampakن

Tersembunyi yaitu 7أَْنَتتَْخُرُجأنَت
8أَْنتَُماتَْخُرَجاِنTampakا
9أَْنُتْتَْخُرُجْوَنTampakو

10أَْنِتتَْخُرِجْيَنTampakي

11أَْنتَُماتَْخُرَجاِنTampakا

012أَْنتُّنَتَْخُرْجَنTampakن
Tersembunyi yaitu 13أَناأَْخُرُجأنا
ُنَْخُرُجTersembunyi yaitu نحُن 14َنْحن
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Berikut ini dhomir-dhomir pada fiil amr. Dhomir pada fiil 
amr hanya ada enam saja, yaitu dhomir-dhomir yang menunjuk 
pada fihak kedua, tunggal,dua maupun jamak, dan juga mudza-
kkar dan muannats, yaitu :

أنَت أنتما أنت أنِت أنتما أنتّن

 Keterangan dhomir yang
tersambungأمرNo

WujudnyaKeterangan
1ُهَو---
2ُهَما---
3ُهْ---
---

َ
4ِهي

5ُهَما---
6ُهّنَ---

Tersembunyi yaitu ْجانَت
ُ

7أَْنَتاُْخر

َجاTampakا
ُ

8أَْنتَُمااُْخر

ُجواTampakو
ُ

9أَْنُتْاُْخر

جTampakي
ُ

10أَْنِتاُْخر

َجاTampakا
ُ

11أَْنتَُمااُْخر

ْجَنTampakن
ُ

12أَْنتُّنَاُْخر
13أَنا---
---ُ 14َنْحن



Nashiruddin, M.Ag.

Sahaja | Volume 4 No. 2 Juli 2013 | ISSN 2089-7103 21

Berikut ini dhomir muttashil/  ضمير متصل dalam keadaan 
majrur!
 

No Dhomir
munfashil

Dhomir
 Dalam

 keadaan
JAR

 Majrur
oleh

huruf jar

 Majrur karena
mudhof-ilaih

1 ُهَو ــه ُ هل ُ فَْصُل
2 ُهَما ُهَما َلَُما فَْصلُُهَما
3 ُهْ ُهْ لَُهْ فَْصلُُهْ
4

َ
ِهي َها َ لَا فَْصلَُها

5 ُهَما ُهَما َلَُما فَْصلُُهَما
6 ُهّنَ ُهّنَ َلُّنَ فَْصلُُهّنَ
7 أَْنَت َك لََك فَْصلَُك
8 أَْنتَُما كَُما لَُكَما فَْصلُُكَما
9 أَْنُتْ كُْم لَُكْم فَْصلُُكْم

10 أَْنِت ِك لَِك فَْصلُِك
11 أَْنتَُما كَُما لَُكَما فَْصلُُكَما
12 أَْنتُّنَ كُّنَ لَُكّنَ فَْصلُُكّنَ
13 أَنا ْي ل فَْصل
14 ُ َنْحن َ نا لَنَا فَْصلُنَا

Berikut  ini dhomir muttashil/  ضمير متصل dalam keadaan 
mansub!

No Dhomir
munfashil

Contoh Dhomir
Dalam berbagai  keadaan NASHAB

1 ُهَو ه ُ إّنه ُ أُْخِبُه
2 ُهَما ُهَما إّنَُما أُْخِبُُهَما
3 ُهْ ُهْ إّنُْم أُْخِبُُهْ
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No Dhomir
munfashil

Contoh Dhomir
Dalam berbagai  keadaan NASHAB

4
َ

ِهي َها َ ا َ
إّن أُْخِبَُها

5 ُهَما ُهَما إّنَُما أُْخِبُُهَما
6 ُهّنَ ُهّنَ إّنُّنَ أُْخِبُُهّنَ
7 أَْنَت َك إّنَك أُْخِبُ َك
8 أَْنتَُما كَُما إّنُكَما أُْخِبُكَُما
9 أَْنُتْ كُْم إّنُكْم أُْخِبُكُْم

10 أَْنِت ِك إّنِك أُْخِبُِك
11 أَْنتَُما كَُما إّنُكَما فأُْخِبُكَُما
12 أَْنتُّنَ كُّنَ إّنُكّنَ أُْخِبُكُّنَ
13 أَنا ْي إن أَْخِبَتنِي
14 ُ َنْحن َ نا إّنَنَا أَْخِبَتنَا

b) Isim isyarah/ اسم اإلشارة 
Bagian ketiga dari kelomopok isim makrifat yaitu isim 

isyarah. Isim Isyarah adalah isim yang digunakan untuk menun-
juk, baik menunjuk orang, hewan maupun benda lainnya. 

Isim isyarah terbagi kedalam jenis dan jaraknya.. Ditinjau 
dari jenis obyek yang ditunjuknya, maka isim isyarah dibagi ke-
dalam beberapa bagian, yaitu yang khusus menunjuk mudzak-
kar, bagian yang khusus muannats, bagian yang bisa menunjuk 
mudzakkar dan muannats.  

Disamping itupula isim isyarah dibagi berdasar jarak 
benda yang ditunjuk baik jarak dekat, menengah maupun jarak 
jauh.

Perhatikan bagan kata tunjuk berikut ini  dan frekwensi 
kemunculannya dalam al-Quran



Nashiruddin, M.Ag.

Sahaja | Volume 4 No. 2 Juli 2013 | ISSN 2089-7103 23

No Jenis
Jarak yang ditunjuk

Dekat Menengah Jauh

1  Mudzakkar
tunggal

هَذا
190 kali 

/182 ayat
ذَاَك

ذَلَك
280 kali/
270 ayat

2  Mudzakkar
dua

هَذاِن
2 kali / 
2 ayat

ذَاِنَك ذَاِنَك

3
 Mudzakkar
 dan muannats
Jamak

هُؤاَلِء
40 kali / 
40 ayat

أُولَِئَك
133 kali/ 
130 ayat

أُواَللَِك

4  Muannats
tunggal

هِذِه
46 kali/ 
45 ayat

ِتْيَك
َك

ْ
ِتل

28 kali/
28 ayat

5 Muannats dua هاَتاِن تاَِنَك تَانَِّك

6 Khusus tempat ُهنَا ُهنَاَك ُهنَالَِك
9 kali/9ayat

b) Isim Maushul  االِْسُم ْالَمْوُصْول  (kata hubung)

Bagian yang ketiga dalam pembagian isim ‘alam adalah 
isim maushul atau kata hubung. Isim mausul terbagi kedalam 
dua bagian, yaitu; 

1) Isim Maushul Musytarak (kata sambung gabungan) 
adalah isim maushul yang digunakan dengan tanpa 
melihat kata yang akan disambungkannya dari sudut 
jenis dan jumlahnya, akan tetapi hanya dilihat dari sisi 
apakah ia berakal atau tidak berakal. Kalau kata yang 
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disambungkannya berakal maka menggunakan َمْن akan 
tetapi kalau yang akan disambungkannya adalah benda 
tak berakal, maka menggunakan ما.:

Sebagai contoh: 

اَل  َوُهْ  َماَلِئَكةُ 
ْ
َوال َداّبٍَة  ِمْن  َْرِض 

ْ
ال ِف  َوَما  َماَواِت  الّسَ ِف  َما  يَْسجُُد   ِ َ َوهلِلّ

ِبُوَن )النحل 49(
ْ

يَْسَتك

Ayat di atas menggunakan ما sebagai fail dari يسجد artinya bahwa 
yang bersujud kepada Allah dalam pemahaman ayat melalui 
kaidah bahasa di atas berarti segala hal yang ada di langit dan 
di bumi yang tidak berakal, apalagi yang berakal. Timbul kesan 
apabila disebut isim maushul ما yang difungsikan untuk yang 
tidak berakal, maka masuk di dalamnya yang berakal.

Adapun contoh ayat berikut:

مَسِيًعا   ُ اهلّلَ َوَكاَن  ِة 
َ

َِخر
ْ

َوال ادّلُْنَيا  َثَواُب   ِ اهلّلَ فَِعنَْد  ادّلُْنَيا  َثَواَب  يُِريُد  َكاَن  َمْن 
َبِصريًا )النساء 134(

Penggunaan من sebagai isim maushul diatas, adalah 
menunujukkan bahwa obyek khitab (sasaran dialog) dari ayat 
di atas adalah setiap yang berakal yakni manusia.

2) Isim Maushul khas (kata sambung khusus) adalah isim 
maushul yang digunakan dengan melihat kata yang 
akan disambungkannya dari sudut jenis mudzakkar dan 
muannatsnya, dan dari sudut  jumlahnya mufrad mutsanna 
dan jamaknya.

Berikut ini uraian singkat tentang isim mausul khas dan 
kemunculannya dalam al-Quran6
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No Isim 
Maushul Jenis dan jumlah Terdapat dalam al-

Quran sebanyak

1 اذلي Mudzakkar / tung-
gal

 kali dalam 258 268
ayat

2 الذلان /
الذلين Mudzakkar /dua kali dalam 1 ayat 1

3 اذلين  Mudzakkar /
jamak

 kali dalam 738 810
ayat

4 التي Muannats / tung-
gal

 kali dalam 56 57
ayat

5 اللتان Muannats /dua -

6 الالئي  Muannats  /
jamak kali dalam 5 ayat 8

7 الاليت  Muannats  /
jamak kali dalam  2 ayat 2

III) Perubahan Nakirah menjadi ma’rifat
Suatu isim nakirah dapat diubah menjadi isim 

ma’rifat,yaitu :

a. Dengan menambah alif lam ta’rif (  ( ال pada isim 
nakirah. Contoh :

No Isim Nakirah Isim Ma’rifat

1
ٌ
َمْدَرَسة الَمْدَرَسة

2 َمْعَهٌد الَمْعَهد
3 ٌ

كُْرِسّ الُكْرِسّ
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b. Dengan disandarkan atau dikaitkan (  إضافة ) dengan isim 
ma’rifat. Contoh :

No Isim Nakirah Isim Ma’rifat

1
ٌ
َمْدَرَسة َمْدَرَسةُ الَمْعَهد

2 َمْعَهٌد َمْعَهُدَنا
3 ٌ

كُْرِسّ ُ الُْسَتاذ كُْرِسّ

Keterangan:
Kata yang bergaris bawah adalah isim ma’rifat, dan kata yang 
sebelumnya isim nakirah, karena dikaitkan kepada isim ma’rifat, 
maka isim yang sebelumnya nakirah tersebut kini menjadi isim 
ma’rifat.

II. Tujuan Penggunaan Nakirah dan Makrifat dalam al-Quran 

Sebagaimana telah dijelaskan di awal makalah ini, bah-
wa isim nakirah memberikan pengertian bahwa yang dikand-
ung dalam ayat itu mencakup semua hal secara mutlak tanpa 
adanya suatu pengikat apapun. Sebaliknya penggunaan kata 
makrifat untuk menunjuk secara definitif pada hal yang dimak-
sud. Sebagai contoh:

ِذبُوَن
ْ

ًضا َولَُهْ َعَذاٌب أَلمِيٌ ِبَما َكانُوا َيك
َ

ُ َمر ُ اهلّلَ ٌض فََزاَدُه
َ

ْم َمر ِف قُلُوِبِ

Di dalam hatinya ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit dan 
bagi mereka azab yang pedih karena apa yang mereka dahulu ker-
jakan.

Pada ayat diatas terdapat tiga kata nakirah sebagaimana 
yang telah diberi tanda garis bawah. Kata pertama dan kedua 
adalah  َمَرٌض yang artinya adalah penyakit. Pengungkapan 
kata penyakit tersebut menggunakan bentuk nakirah, ini untuk 
menunjukkan bahwa penyakit yang menghinggapinya bisa 
jenis penyakit apa saja, tidak menunjuk jenis penyakit  tertentu, 
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begitupula yang Allah tambahkan pada diri orang itu suatu 
penyakit, apapun penyakit itu. 

Sayyid Thanthawi menyebutkan bahwa penyakit itu 
adalah penyakit apasaja yang berkaitan dengan keyakinan 
seseorang,baik berupa kemunafikan, kekufuran, kedengkian 
dan kebusukan hati dan lainnya.7 Akadapun menurut Ibnu Kat-
sir bahwa yang dimaksud dengan kata penyakit tersebut adalah 
keragu-raguan.8

Kata ketiga yang disebut adalah kata َعَذاٌب yang juga 
adalah kata nakirah. Penggunaan kata nakirah ini untuk menun-
jukkan bahwa azab yang akan timpakan padanya adalah ben-
tuk azab yang umum, tidak bentuk azab yang khusus.

Contoh kedua adalah surat al-Insyirah ayat 4-5:
ا ِ يُسًْ

ُعسْ
ْ
ا )5( ِإّنَ َمَع ال ِ يُسًْ

ُعسْ
ْ
فَِإّنَ َمَع ال

Penggunaan kata يسر dengan nakirah, menurut sayyid 
thantawi adalah untuk tafkhim, yakni pengagungan atau berarti 
kemudahan yang besar9sementara menurut al-Halaby10 men-
gatakan bahwa penyebutan  kata يسر dengan bentuk nakirah 
untuk menunjukkan bahwa kemudahan yang dimaksud adalah 
mutlak tidak menunjuk kepada hal tertentu, ditambahkan oleh 
al-Alusy11 bahwa kemudahan itu boleh adalah kemudahan yang 
diperoleh oleh Rasulullah saw waktu penaklukan kota Makkah 
ataupun kemudahan apapun yang akan diperolehnya di ke-
hidupan dunia ini.

Adapun  penggunaan kata  العسر dengan menggunakan 
kata makrifat disini untuk dua tujuan, pertama untuk tujuan 
ta’rif (menjadikannya makrifat) bahwa kesulitan yang dimaksud 
adalah kesulitan yang dialami oleh Rasulullah saw yaitu kes-
engsaraan dan penderitaan beliau dalam melaksanakan jihad 
melawan kaum musyrikin,  sedang yang kedua adalah untuk 
menunjukkan luasnya cakupan yang dicakup oleh kata itu12.
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KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN 
DI INDONESIA: PENDEKATAN SISTEM

Dudun Ubaedullah, M.Ag.
(Dosen Tetap Manajemen Pendidikan Islam

 STAI Darunnajah Jakarta) 

Abstraks

Persoalan gender dalam pendidikan dewasa tampaknya 
kurang menjadi sorotan berbagai pihak. Hal tersebut mungkin 
terjadi jika ditinjau dari angka partisipasi penduduk laki-laki dan 
wanita khususnya di kota-kota besar yang relatif seimbang. 
Namun jika angka partisipasi itu mencakup populasi penduduk 
Indonesia maka, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 
persentase penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas yang 
buta huruf tahun 2009 – 2011 antara laki-laki dan perempuan 
memiliki perbedaan yang signifikan. Pada tahun 2011 misalnya, 
perbandingan persentasi antara laki-laki dan perempuan yang 
mengalami buta huruf adalah 1:2,2. 

Jumlah tersebut menjadi problem sebab pendidikan 
dalam keluarga relatif didominasi oleh kaum perempuan 
sebagai ibu, pengasuh, atau pembantu rumah tangga. Apabila 
kemampuan mereka dalam mendidik terjadi disparitas yang 
jauh, harapan melahirkan manusia-manusia Indonesia yang 
berkualitas relatif tipis. Untuk memahami problem tersebut 
perlu pemahaman secara holistik terhadap sistem pendidikan di 
Indonesia mengingat sebagai suatu sistem terbuka pendidikan 
saling berkaitan dengan sistem-sistem lain, seperti sosial 
budaya, pemahaman terhadap agama, serta aspek sejarah 
maka pemahaman pendidikan melalui analisa sistem menjadi 
hal yang tidak dapat dielakkan.
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PENDAHULUAN
Permasalahan gender bukan hanya masalah perjuangan 

kesamaan hak dan kewajiban antara wanita dan laki-laki, tetapi 
yang utama adalah permasalahan keadilan atau kemanusiaan. 
Gender juga merupakan suatu identitas kelompok yaitu identitas 
kewanitaan dan bukan lagi hanya sebagai suatu kelompok seks 
dalam biologis tetapi kelompok sosial.

Oleh karena itu persoalan gender juga berkaitan dengan 
pendidikan. Dalam laporan mengenai HDI (Human Development 
Index) yang dilakukan sebuah badan Perserikatan Bangsa 
Bangsa bidang program pengembangan SDM (UNDP) dalam 
Human Development Report tahun 2011 menyebutkan bahwa 
GDI Indonesia berada di urutan ke-1241 atau satu tingkat di atas 
Viet Nam dan masih rendah satu tingkat di bawah Philipina. 
Selain itu jumlah siswa perempuan yang masuk ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi selalu lebih rendah dari jumlah 
laki-laki. 

PEMBAHASAN
1. Keadaan Pendidikan Kaum Perempuan di Indonesia

Ketimpangan gender dalam tata nan masyarakat 
seringkali tidak disadari kaum perempuan sendiri. Angka statistik 
menunjukkan secara umum masyarakat yang mengalami buta 
huruf masih relatif tinggi. Jika angka tersebut kemudian dilihat 
dari komposisi jumlah masyarakat yang buta huruf dari kaum 
perempuan tampaknya lebih besar daripada kaum laki-laki. 
Berikut ini data yang diperoleh dari BPS menunjukkan hal 
tersebut
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. Tabel 1 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf 

menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 – 2011  

Jenis Kelamin
TAHUN

2009 2010 2011

Laki-laki 3.88 4.19 4.01

Perempuan 9.20 8.47 8.88

 Laki-Laki +
Perempuan 6.59 6.34 6.44

Sumber: http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_
subyek=40&notab=162 Diolah kembali untuk penelitian ini. 

Tabel di atas dengan menunjukkan bahwa persentase 
penduduk yang berumur 10 tahun keatas pada tahun 2009 
sebesar 6,59% dari total jumlah penduduk Indonesia mengalami 
buta huruf dan pada tahun 2011 angka tersebut mengalami 
perubahan menjadi 6,44% atau turun sebesar 0,15%. Angka 
tersebut terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 
6,34%. 

Dari angka-angka tersebut ternyata kaum perempuan 
mempunyai angka yang lebih besar daripada kaum laki-laki. 
Pada tahun 2009 kaum perempuan yang buta huruf terdapat 
9,20% dari jumlah penduduk Indonesia dan sedangkan laki-laki 
hanya 3,88%. Pada tahun 2011 jumlah kaum perempuan yang 
buta huruf relatif menurun yaitu sebesar 8,88% sedangkan 
jumlah kaum laki-laki yang buta huruf mengalami peningkatan 
0,13% atau 4,01% dari jumlah penduduk Indonesia.

Ketimpangan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan 
mengenai jumlah mereka yang buta huruf sebagaimana 
dijelaskan di atas juga tampaknya tergambar pula dalam hal 
tingkat pendidikan yang mereka peroleh. Data Berikut ini 
menunjukkan angka jumlah persentase kelulusan penduduk 
usia 10 tahun ke atas antara tahun 2009 – 2011.
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Tabel 2 
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut 

Ijazah/STTB yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Tahun 2009 – 2011

Ijazah/STTB  
yang dimiliki

2009 2010 2011

L P L+P L P L+P L P L+P 

Tdk Memiliki 23.84 29.71 26.83 22.26 27.81 25.05 23.39 28.52 25.95

SD/MI 30.49 30.53 30.51 30.65 30.69 30.67 29.91 29.98 29.94

SLTP/MTs 18.13 17.18 17.64 18.63 17.71 18.17 18.60 18.01 18.31

SMU/MA 16.11 12.84 13.88 16.11 14.04 15.07 15.74 13.47 14.61

SMU Keju-
ruan 

6.76 4.32 5.52 6.12 3.90 5.01 6.45 4.14 5.30

Dipl I/Dipl II 0.58 0.94 0.76 0.61 0.95 0.78 0.52 0.83 0.68

Akademi/
Diploma III/IV/
S1/S2/S3 

5.23 4.50 4.85 5.62 4.89 5.25 5.39 5.05 5.22

Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber: http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_
subyek=40&notab=153 Diolah kembali untuk penelitian ini.

Tabel di atas semakin memperkuat bahwa semakin tinggi 
jenjang pendidikan semakin kecil jumlah kaum perempuan yang 
terlibat dalam pendidikan. Fakta ini jelas tidak menguntungkan 
untuk pengembangan sumber daya manusia mengingat secara 
konstitusi laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama 
untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian apa yang menjadi 
penyebab disparitas gender dalam pendidikan tersebut. Untuk 
menjawab pertanyaan ini tampaknya diperlukan pembahasan 
secara holistik dan sistemik mengingat pendidikan adalah 
sebuah sistem terbuka yang memiliki interaksi dengan sistem 
lain, seperti budaya, hukum, pengetahuan masyarakat tentang 
pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu tulisan ini mencoba 
untuk mengkaji hal tersebut melalui pendekatan sistem.
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2. Pendidikan Sebagai Sistem
a. Pengertian Sistem dan Jenisnya

Menurut McAshan, sebagaimana dikutip oleh Made 
Pidarta, sistem merupakan strategi yang menyeluruh atau 
rencana yang dikomposisi oleh satu set elemen yang harmonis, 
merepresantiskan kesatuan unit, masing-masing elemen 
mempunyai tujuan sendiri yang semuanya berkaitan terurut 
dalam bentuk yang logis.4

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa sistem 
merupakan suatu kesatuan integral dari sejumlah komponen. 
Komponen-komponen tersebut satu sama lain saling 
berpengaruh dengan fungsinya masing-masing, tetapi secara 
fungsi komponen-komponen itu terarah pada pencapaian satu 
tujuan.5

Terdapat dua jenis sistem, yaitu sistem terbuka dan 
sistem tertutup. Sistem dikatakan terbuka jika ia membuka diri 
terhadap lingkungannya. Artinya ia selalu mengadakan kontak 
hubungan dengan lingkungannya sebab ia membutuhkan. 
Sebaliknya sistem dikatan tertutup ia menutup diri terhadap 
lingkunganya.

b. Hubungan antara Komponen dalam Sistem Pendidikan
Pengertian sistem sebagaimana telah disebutkan di 

atas menunjukkan bahwa pendidikan sebagai sebuah sistem 
memiliki sejumlah komponen. Komponen-komponen tersebut 
memiliki hubungan satu sama lain. Unutk melihat komponen 
sistem pendidikan berikut dikemukakan pengandaian Toffler 
sebagaimana dikutip oleh Umar Tirtarahardja dan La Sula yang 
menganalogikan sekolah dengan sebuah pabrik.6 

Sekalipun pengandaian ini tampaknya tidak identik namun 
jika dilihat dari sisi proses mekanismenya ada persamaan antara 
keduanya. Sebagai contoh pabrik gula memiliki tujuan untuk 
memproduksi gula. Untuk memproduksi gula pabrik tersebut 
memerlukan bahan mentah (raw input) berupa tebu dan bahan 
lainnya. Untuk memproses tebu menjadi gula sebaga keluaran 
(output) diperlukan mesin-mesin dan peralatan lainnya (sarana 
dan prasarana) yang ditangani dan dikelola oleh pekerja, 
kepala bagian sampai dengan pimpinan pabrik (tenaga). Tanga 
tersebut bekerja berdasarkan petunjuk peraturan, sistematika, 
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dan prosuder yang telah ditetapkan. Selain itu juga dilakukan 
pencatatan dan pendataan mengenai hal-hal yang berhubungan 
dengan perkembangan produksi (administrasi).

Sarana dan prasarana, ketenagakerjaan, program, dan 
administrasi yang diperlukan untuk memproses bahan mentah 
seperti dikemukakan di atas merupakan masukan instrumental 
(instrumenal input). Selain itu juga perlu diperhitungkan adanya 
faktor lingkungan seperti faktor sosial, budaya, kemanan dan 
sebagainya yang dapat menunjang produksi gula sebagai 
tujuan dari pendirian pabrik tersebut.

Gambaran terebut mengilustrasikan bagaimana 
sistem pendidikan yang juga memiliki komponen-komponen 
sebagaimana dijelaskan di atas. Untuk lebih jelasnya berikut 
ini komponen-komponen dalam bidang pendidikan yang 
dimaksud.
a. Siswa baru merupakan masukan mentah (raw input) yang 

akan diprosesm menjadi tamatan (output).
b. Guru dan tenaga non guru, administrasi sekolah, 

kurikulum, anggaran pendidikan, prasarana dan sarana 
merupakan masukan intrumental (instrumental input) yang 
memungkinkan dilaksanakannya pemrosesan masukan 
mentah menjadi tamatan.

c. Corak budaya dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar 
kependudukan, politik dan keamanan negara merupakan 
faktor lingkungan  (environmental input) yang secara langsung 
atau tidak langsung berpengaruh terhadap berperannya 
masukan instrumental dalam pemrosesan masukan mentah.

3. Analisa Sistem sebagai Upaya Mencari Solusi
Prinsip utama dari penggunaan analisis sistem adalah 

bahwa untuk berpikir secara sistematik dan sistemik harus 
dipertimbangkan seganap komponen yang terlibat dalam 
masalah pendidikan yang akan dipecahkan. Cara tersebut 
memungkinkan pengambil keputusan untuk tidak terburu-buru 
mengambil keputusan setelah melihat suatu alternatif sebagai 
satu-satunya yang dapat digunakan.

Sesuai dengan proses berpikir secara sistemik maka untuk 
mencermati isu gender dalam pendidikan tampaknya harus 
menggali berbagai faktor dan komponen yang menyebabkan 
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mengapa terjadi perbedaan gender dalam pendidikan. Sebelum 
diuraikan lebih lanjut berikut digambarkan sistem pendidikan 
dan komponen-komponen yang mempengaruhinya.

 

Gambar 1
Sistem pendidikan dan komponen-komponennya

Instrumental Input yang dimaksud meliputi kurikulum, 
sarana dan prasarana, tenaga kependidikan, anggaran, 
administrasi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud 
dengan environmental input meliputi sosial-budaya, pemahaman 
masyarakat tentang pendidikan, historis, dan sebagainya. 

Jika dilihat dari komponen instrumental input yang 
mempengaruhi proses pendidikan tampaknya tidak 
mempengaruhi terjadinya disparitas gender dalam proses 
pendidikan mengingat secara kurikulum, tenaga kependidikan, 
dan sebagainya sejauh ini tidak menunjukkan adanya pengaruh 
yang signifikan terhadap disparitas gender.  Berbeda halnya 
dengan komponen environmental input yang relatif lebih luas. 
Faktor-faktor lingkungan seperti sosial, budaya, pemahaman 
masyarakat tentang agama, dan sebagainya tampaknya 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya 
disparitas gender dalam pendidikan. Dengan demikian 
berikut ini akan diuraikan lebih lanjut bagaimana lingkungan 
berpengaruh terhadap fenemona yang telah dikemukan di atas.
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1. Sosial – Budaya
Di dalam masyarakat Indonesia masih banyak wanita 

dianggap sebagai manusia kedua. Hal ini dapat dilihat dari 
posisi mereka dalam keluarga misalnya. Posisi dan tugas isteri 
dalam keluarga cenderung hanya sebatas mengurusi dapur, 
sumur, dan kasur. Hal ini tentunya memberikan dampak yang 
kurang menguntungkan di mana para isteri tidak termotivasi 
untuk mengembangkan kemampuannya sebab yang penting 
mereka mampu melaksanakan tugasnya di ketiga tempat 
tersebut.

Selain itu suami yang berstatus sebagai pemberi nafkah 
memberikan pemahaman bahwa laki-laki lebih berhak atas 
segala sesuatu daripada isteri karena dalam hal ini wanita 
cenderung dianggap sebagai penerima.

Konsep kekeluargaan yang bersifat patrilinial juga 
tampaknya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang 
wanita. Dalam konsep patrilinial laki-laki memiliki garis keturunan 
atau dengan kata lain laki-laki lebih berhak memberikan garis 
keturunannya dibandingkan wanita. Sebagai contoh pada 
suku Jawa atau Sunda, gelar Raden dapat diberikan kepada 
anaknya manakala seorang laki-laki yang bergelar Raden 
menikah dengan wanita sekalipun wanita tersebut bukan 
keturunan ningrat (Raden Ayu), hal itu tidak berlaku sebaliknya. 
Ketika seorang wanita yang memiliki gelar Raden Ayu menikah 
dengan laki-laki yang bukan keturunan ningrat maka gelar 
tersebut tidak dapat diturunkan kepada anaknya, jika ia ingin 
memberikan gelar keturunannya tersebut maka wanita tersebut 
harus menikah dengan yang sederajat.

Konsep kekeluargaan di atas juga mempengaruhi 
hukum kewarisan yang memberikan porsi lebih kepada laki-
laki dibandingkan dengan wanita. Sekalipun konsep ini tidak 
dapat dihubungkan dengan isu gender dalam pendidikan 
namun konsep tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh 
terhadap pemahaman gender.

2. Pemahaman Agama
Pada dasarnya konsep agama manapun tentunya 

memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan wanita. 
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Oleh karena itu timbulnya isu gender bukan terletak pada hukum 
agama melainkan bagaimana manusia-manusia itu memahami 
ajaran-ajaran agama. Sebagai contoh dalam agama Islam 
adalah pemahaman laki-laki lebih kuat daripada wanita, sebagai 
terjemahan dari salah satu ayat Alquran. Jika dikaji lebih dalam 
konteks ayat tersebut pada dasarnya berkaitan kedudukan 
laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga karena pada ayat 
sebelumnya berbicara tentang keluarga. Oleh sekelompok 
orang ayat tersebut cenderung sebagai alat legitimasi untuk 
memposisikan laki-laki lebih baik atau lebih tinggi daripada 
wanita.

Di sisi lain buku-buku yang menjadi acuan pada beberapa 
lembaga pendidikan, biasanya disebut kitab kuning, hampir 
semuanya ditulis oleh ulama-ulama laki-laki. Ada kecurigaan 
jangan-jangan penulis-penulis kitab tersebut, khususnya 
masalah fikih, memberikan intervensi atas ajaran-ajaran Islam 
yang universal. Misalnya tentang bolehnya laki-laki mempunyai 
isteri lebih dari satu, sekalipun dalam teks Alquran tersebut 
memang dibenarkan namun hampir pada beberapa kitab 
kuning tidak memberikan syarat yang ketat. Interpretasi inilah 
yang kemudian mempengaruhi pemahaman tentang gender.

3. Historis
Sejarah telah mencatat bahwa dalam peperangan laki-

laki lah yang berada digaris depan sedangkan wanita berada 
di barisan belakang. Hal ini memberikan gambaran bahwa laki-
laki memiliki kekuatan sedangkan wanita adalah lemah. 

Sejarah juga mencatat sejauh ini tampaknya hampir 
tidak ada (untuk tidak mengatakan sama sekali tidak ada) 
raja-raja wanita, semua raja di Indonesia adalah laki-laki. 
Hal ini memberikan pandangan bahwa yang berhak menjadi 
pemimpinan adalah laki-laki.

4. Sistem Pesantren Tradisional
Yang dimaksud dalam sipendidikan di sini bukan sistem 

pendidikan secara nasional yang diatur oleh pemerintah. 
Mengambil contoh dalam sistem pendidikan di pesantren, 
khususnya pesantren tradisional. Pada pesantren-pesantren 
tradisional hampir dapat dikatakan tidak ada wanita yang 
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menjadi pemimpin pesantren. Agaknya adalah hal yang tabu 
jika sebuah pesantren dipimpin oleh seorang wanita. Hal ini 
jelas memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi 
wanita karena mereka tidak termotivasi untuk menjadi lebih.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadikan 
penyebab timbulnya isu gender sebagaimana disebutkan maka 
perlu adanya prioritas isu gender dalam pendidikan. Prioritas 
tersebut berkaitan dengan hal-hal berikut ini:
1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas keilmuan wanita di 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kaum wanita yang 
mengikuti pendidikan tinggi dan/atau berpendidikan tinggi.

2. Posisi wanita sebagai ibu dalam rumah tangga sekaligus 
pendidik pertama bagi anak-anaknya memerlukan 
kemampuan pendidikan yang baik agar menghasilkan 
manusia-manusia yang berkualitas. Jika seorang ibu tidak 
memiliki pendidikan yang baik bagaimana kelak dapat 
mendidik anaknya dengan baik, jika hal itu terjadi maka 
menghasilkan manusia-manusia berkualitas menjadi 
problem.

3. Munculnya teknologi yang cenderung tidak memerlukan otot 
menjadikan wanita dapat “tampil di muka”. Artinya jika simbol 
kekuatan pada masa lalu adalah otot yang cenderung tidak 
dimiliki wanita maka saat ini dengan munculnya teknologi 
simbol kekuatan adalah kemampuan kognitif, afektif, dan 
motorik sehingga siapa saja, termasuk wanita memiliki 
kesempatan yang sama untuk “tampil di muka”.

Yang menjadi persoalan berikutnya adalah isu kesetaraan 
gender dalam dunia pendidikan akan dibawa ke arah mana. 
Apabila memposisikan wanita untuk dapat tampil sebagai 
penentu kebijakan dalam dunia pendidikan yang selama ini 
cenderung didominasi kaum pria maka isu tersebut tampaknya 
kurang strategis. Yang terpenting tampaknya adalah bagaimana 
kaum wanita menyadari bahwa mereka sangat berperan 
dan harus berperan dalam pendidikan, baik dalam keluarga, 
sekolah, maupun masyarakat termasuk dalam pemerintahan. 
Dengan demikian menghasilkan manusia-manusia berkualitas 
akan dapat terwujud secara merata.
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Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah mengeliminasi 
pemahaman-pemahaman yang menghalangi kesetaraan 
gender dalam pendidikan misalnya:
1. Pada level pemerintahan atau lembaga lainnya memberikan 

kesempatan yang sama kepada wanita sebagai pengambil 
keputusan.

2. Menyadarkan kaum wanita (memotivasi diri) akan posisinya 
yang setara dengan kaum laki-laki serta pentingnya kaum 
wanita dalam dunia pendidikan secara umum, dalam keluarga 
maupun masyarakat, melalui pendidikan baik formal maupun 
non formal.

3. Di sisi lain memberikan kesadaran bagi kaum laki-laki atas 
keseteraannya dengan kaum wanita.

4. Memberikan pemahaman yang baik dan utuh tentang agama 
baik kepada laki-laki maupun wanita melalui lembaga-
lembaga keagamaan.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa disparitas 
gender dalam pendidikan tampaknya faktor-faktor lingkungan 
berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu upaya-upaya 
untuk mencapai kesetaraan gender dalam persamaan hak 
untuk mendapatkan pendidikan harus lebih diarahkan kepada 
paradigma masyarakat secara umum tentang gender dalam 
pendidikan, dan kepada para perempuan itu sendiri secara 
khusus.

KESIMPULAN
Pendidikan adalah sebuah sistem terbuka yang senantiasa 

berinteraksi dengan sistem-sistem yang ada di sekitarnya. Oleh 
karena itu untuk mencari solusi dalam persoalan pendidikan 
tampaknya diperlukan upaya-upaya pendekatan sistem.

Begitu pula halnya dengan persoalan kesempatan 
mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi bagi kaum 
perempuan yang perlu dikaji secara sistemik dan holistik. Dari 
uraian di atas menunjukkan bahwa perbedaan kesempatan 
mendapatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi lebih 
banyak disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan. Oleh karena itu 
upaya-upaya yang perlu dibenahi harus difokuskan kepada hal-
hal yang berkaitan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, 
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khususnya tentang pencerahan diri kaum wanita itu sendiri.
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PANDANGAN AL-QUR’AN  TENTANG 
FITRAH BERAGAMA

Taufik
(Dosen Tetap Al-Ahwal Al-Syakshshiyyah STAI Darunnajah)

Abstraksi

Kajian tentang agama selalu menjadi hal yang menarik. 
Dalam al-Qur’an agama dengan berbagai pilihan katanya me-
miliki kandungan makna yang spesifik. Bahkan kehadiran aga-
ma menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Hal ini menunjukan 
bahwa manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari agama dan 
kebutuhannya kepada Tuhan. Namun secara faktual, banyak 
manusia yang hidupnya jauh dari nilai-nilai agama, bahkan 
menafikan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Bagaimanakah pe-
maknaan agama dalam al-Qur’an? Bagaimanakah konsepsi al-
Qur’an tentang fitrah beragama bagi manusia? Dan mengapa 
manusia dapat menyimpang dari nilai-nilai luhur agama? Tu-
lisan ini akan mengupas persoalan-persoalan di atas sehingga 
diperoleh pemahaman yang utuh tentang agama. 

A. Pendahuluan
Al-Qur’an hadir di tengah kondisi sosial masyarakat yang 

memiliki kepercayaan majemuk. Oleh karena itu, al-Qur’an 
membawa misi yang mulia untuk mengembalikan kepercayaan 
masyarakat pagan kepada kepercayaan tauhid (monotheis). 
Misi luhur ini dapat dilihat dari salah satu penamaan al-Qur’an 
yang memperkenalkan dirinya sebagai al-Nur (cahaya), bahwa 
al-Qur’an diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegela-
pan (al-dzulumat) kepada cahaya ilahi (al-nur). Hal  ini seperti 
ditegaskan dalam al-Qur’an 
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ُ ِإلَْيَك لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الّظُلَُماِت ِإَل النُّوِر  نَاه
ْ
الر ۚ ِكَتاٌب أَنَزل

َحِميِد
ْ
َعِزيِز ال

ْ
اِط ال

َ
ْم ِإَلٰ ِصر ِ ِن َرّبِ

ْ
ِبِإذ

Artinya: “Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan 
kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap 
gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan 
mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi 
Maha Terpuji.”(QS. Ibrahim:1)

 Dalam banyak ayat, kata al-dzulumat disebutkan dalam 
kalimat jamak (plural), sedangkan al-nur disebutkan dalam 
bentuk tunggal (singular). Hal ini dapat dipahami bahwa ja-
lan kesesatan itu beragam dan berbilang karena banyaknya 
kedzaliman, sedangkan jalan petunjuk dan cahaya kebena-
ran itu hanya satu, yakni al-Islam sebagai agama yang hanif. 
Menurut Wahbah al-Zuhaily,1 jalan yang lurus itu adalah agama 
Islam sebagai agama yang benar (haqq), karena kebenaran 
dzat-Nya hanya satu. Namun jabaran dan kupasannya dapat 
berupa keikhlasan, ibadah, sistem, konsepsi, sains tekhnologi, 
stabilitas, musyawarah, kasih sayang, toleransi, keadilan, dan 
lain-lain. Puncaknya adalah kebahagiaan akhirat, yaitu surga. 
Berbeda dengan al-nur, al-dzulumat mewujud dalam berbagai 
ungkapan, seperti kebodohan, kehinaan, keterbelakangan, ke-
sewenang-wenangan, monopoli, anarki, instabilitas, sikap hid-
up materialistik, anti agama, dan lain-lain. Puncaknya adalah 
kesengsaraan hidup di akhirat, yaitu neraka. 

B. Pengertian Agama
 Dalam beberapa sumber bacaan tentang agama di-

jumpai berbagai kata yang menunjuk pada pengertian agama. 
Selain kata agama yang terambil dari bahasa sansekerta, dike-
nal pula kata din dari bahasa Arab dan religi dari  bahasa Eropa. 
Menghadapi istilah-istilah yang bermacam-macam ini sebagian 
ada yang menghendaki agar tidak usah membeda-bedakannya 
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dan ada pula yang mencoba menjelaskan pesan yang dikan-
dung oleh ketiga istilah tersebut, dan secara akademis hal ini 
penting untuk dijelaskan. 

 Para ahli  mengemukakan berbagai teori tentang 
pengertian agama. Ada yang berpendapat bahwa kata agama 
diambil dari bahasa sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan 
gama yang berarrti kacau atau kocar kacir. Dengan demikian, 
agama berarti tidak kacau, tidak kocar kacir, teratur.2 Hal ini 
karena agama memang menjanjikan ketentraman, kedamaian, 
keteraturan, dan jauh dari kekacauan. Selain itu, ada pula yang 
menyebutkan bahwa kata agama berarti tidak pergi, yakni di-
wariskan secara turun menurun. Dan ada pula yang menge-
mukakan arti agama dengan teks atau kitab suci karena aja-
ran agama biasanya tersimpan dalam kitab suci, dan ada yang 
memaknainya dengan tuntunan karena agama mengandung 
ajaran-ajaran yang dapat menjadi tuntunan hidup bagi penga-
nutnya.3

Sementara itu, religi menurut Harun Nasution berasal dari 
bahasa Latin. Menurut satu pendapat asal kata religi adalah 
relegere yang berarti mengumpulkan dan membaca. Hal ini 
karena agama merupakan kumpulan cara mengabdi kepada 
Tuhan yang terhimpun di dalam kitab suci. Menurut pendapat 
yang lain, kata religi berasal dari relegare yang berarti mengi-
kat. Hal ini karena sifat agama yang biasanya mengikat para 
penganutnya.4

Selain religi, dikenal pula din yang menunjuk pada mak-
na agama. Secara semantik atau kebahasaan, kata din adalah 
bentuk mashdar (kata dasar) dari kata kerja dana-yadinu yang 
memiliki banyak arti: ketaatan dan kemaksiatan, kemuliaan dan 
kehinaan, paksaan dan kemenangan, kesalehan, perhitungan, 
pembalasan, putusan, kekuasaan, pengaturan dan pengu-
rusan, tingkah laku, adapt kebiasaan, keadaan, perkara atau 
urusan, kepercayaan, tauhid, ibadah, millah dan madzhab, dan 
nama bagi semua apa yang dijadikan sarana untuk menyembah 
Allah.5 Pengertian-pengertian seperti ini dapat dipahami me-
lalui pendekatan yang menghubungkan agama dengan fungsi, 
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kedudukan, sifat, dan muatan yang terkandung di dalamnya. 
Pengertian-pengertian ini juga sekaligus memperlihatkan uni-
versalitas dari agama itu sendiri.

Untuk memberikan definisi agama bukanlah hal yang 
mudah, terlebih lagi definisi agama secara umum yang dapat 
diterima oleh semua agama dan kalangan. Oleh karena itu, ti-
dak jarang terjadi perbedaan pandangan di antara para tokoh 
agama dalam memberikan definisi agama. Hal ini menurut 
Mukti Ali didasarkan pada tiga alasan. Pertama, pengalaman 
agama adalah soal batini, subyektif, dan individualistis. Kedua, 
barang kali tidak ada orang yang begitu besemangat dan emo-
sional dari pada membicarakan agama. Ketiga, konsepsi ten-
tang agama dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan 
agama itu.6 Namun demikian, perlu bagi kita untuk mengeta-
hui definisi agama yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut 
Ar-Rahib al-Asfahani, agama secara khusus dipahami sebagai 
berikut:

ال  به  ليتواصلوا  االنبياء  لسان  عىل  لعباده  اهلل  شرع  لما  اسم 
جوار اهلل 

“sebuah nama bagi apa yang telah disyari’atkan Allah kepada para 
hamba-Nya melalui para Nabi agar mereka bisa mencapai kedeka-
tan dengan Allah”.7

 
Dari beberapa istilah yang menunjuk pada makna agama, Ha-
run Nasution menyimpulkan beberapa definisi agama sebagai 
berikut:
1. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan 

kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai 

manusia.
3. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung 

pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manu-
sia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.

4. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan 
cara hidup tertentu.
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5. Suatu sistem tingkah laku (code of conduct) yang berasal dari 
suatu kekuatan gaib.

6. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diya-
kini bersumber pada suatu kekuatan gaib.

7. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan 
lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang 
terdapat dalam alam sekitar manusia.

8. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia mela-
lui seorang Rasul.8

C. Arti Din Dalam Al-Qur’an
 Di dalam Al-Qur’an, kata yang berasal dari akar  kata d-

y-n) د-ي-ن (     disebutkan sebanyak 101 kali9 dengan perincian 
sebagai berikut:

1. Yang bermakna din disebutkan sebanyak 95 kali dalam 
bentuk-bentuk sebagai berikut:
a. Mashdar (kata dasar), yaitu din dan ad-din sebanyak 

92 kali.
b. Isim maf’ul (kata sifat bentuk pasif), yaitu madinun dan 

madinin sebanyak 2 kali.
c. Fi’il Mudhari (kata kerja sekarang/akan datang), yaitu 

yadinun sebanyak 1 kali.
2. Yang bermakna dain (hutang) sebanyak 6 kali dalam ben-

tuk sebagai berikut:
a. Mashdar (kata dasar), yaitu dain sebanyak 5 kali
b. Fi’il Madhi (bentuk lampau), yaitu tadayantum sebanyak 

1 kali.
 
Untuk mengetahui makna din dalam al-Qur’an maka kita 

dapat melihatnya dari segi penggunaan kata kerja dana. Sep-
erti yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Abdullah Darraz 
tentang makna din,10 maka akan kita dapati bahwa kata ker-
ja din yang paling banyak digunakan adalah penggunaan fi’il 
muta’addi bi al-ba’ (dana bihi) yang bermakna agama atau ke-
percayaan kepada Tuhan, baik agama Islam maupun agama 
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dan kepercayaan lainnya yang disebut sebanyak 63 kali. Se-
lanjutnya, penggunaan fi’il muta’addi bi al-lam (dana lahu) yang 
berarti ketaatan dan ketundukan kepada Allah dan memurni-
kan peribadatan kepada-Nya disebutkan sebanyak 12 kali. Dan 
penggunaan fi’il muta’addi bi nafsihi (danahu) yang berarti hari 
pembalasan dan yang diberi balasan atau yang dikuasai dise-
butkan sebanyak 15 kali.

Selain kata din, istilah lain yang digunakan al-Qur’an un-
tuk menyebut makna agama adalah  millah yang disebut seban-
yak 15 kali dengan rincian 9 kali menunjuk kepada agama yang 
benar, khususnya agama (millah) Ibrahim, dan 6 kali menunjuk  
kepada agama yang sesat (millah) orang-orang kafir. 

Adapun letak perbedaan antara din dan millah dapat 
dilihat dari segi makna maupun penggunaan lafalnya. Dari segi 
makna, menurut para ulama bahwa apa yang dibebankan Allah 
kepada hamba-hamba-Nya dinamakan syara’ jika dilihat dari 
segi diundangkan dan dijelaskannya (sebagai undang-undang 
dan penjelasan); dinamakan din jika dilihat dari segi adanya ke-
tundukan dan kepatuhan kepada Syari’ (pembuat syara’); dan 
dinamakan millah jika dilihat dari segi himpunan taklif.11 Dari 
penerapan kata, kata millah tidak dirangkaikan kecuali kepada 
para nabi dan lafadz bermakna jama’ (suatu kaum atau ummat), 
seperti millah ibrahim (agama Ibrahim), millah aba’i (agama 
nenek moyang), millatuhum (agama mereka: Yahudi dan Nas-
rani). Tidak ditemukan millah yang dirangkaikan kepada lafal 
Allah atau kepada individu (perorangan). Oleh karena itu, tidak 
bias dikatakan, misalnya millah Allah, millaty (agamaku), dan 
millah fulan. Adapun kata din bisa dirangkaikan kepada semua 
itu, seperti din Allah, din Fulan, dini, atau dinukum.12

D. Fitrah Manusia Dalam Beragama
 Pada dasarnya, manusia secara fitri tidak bisa me-

lepaskan diri dari kebutuhan untuk beragama dan ber-Tuhan. 
Secara fitri, manusia merasa bahwa dirinya lemah dan butuh 
kepada Yang Maha Perkasa untuk memberikan kekuatan, 
pertolongan, dan perlindungan kepadanya. Kefitrian agama 
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ini juga diakui oleh para psikolog. Carl Gustav Jung, setelah 
menerapkan psikoanalisisnya, mendapatkan apa yang ia se-
but Naturaliter Religiosa yang mengandung pengertian  bahwa 
dalam tiap-tiap jiwa manusia ada fungsi percaya kepada Tuhan. 
Dengan demikian, beragama merupakan fenomena yang ada 
dan tumbuh dalam diri manusia, baik secara individual mau-
pun dalam masyarakat. Masyarakat primitif yang tidak menge-
nal peradaban masih memiliki kepercayaan dan peribadatan. 
Demikian juga dengan masyarakat modern yang telah menca-
pai puncak keilmuan dan peradaban memiliki keimanan dan 
kepercayaan terhadap Tuhan. Karena begitu nyata dan jelas 
fenomena tersebut hingga para ulama berpendapat bahwa di 
mana saja ada masyarakat, maka di sana ada agama, apa pun 
jenis agama itu dan apa pun sumbernya.

Fitrah beragama dan ber-Tuhan ini dinyatakan dalam al-
Qur’an sebagai perjanjian transendental antara manusia dan 
Allah ketika Allah meniupkan ruh dalam diri manusia.

َعىَلٰ  َوأَْشَهَدُهْ  ّيََتُْم  ذُّرِ ظُُهوِرِهْ  ِمن  آَدَم  َبنِي  ِمن  َرّبَُك  أََخَذ   
ْ
َوِإذ

ِقَياَمِة 
ْ
ال َيْوَم  َتقُولُوا  أَن   ۛ َشِهْدَنا   ۛ َبىَلٰ  َقالُوا   ۖ ُكْم  ّبِ َ

ِبر أَلَْسُت  أَنفُِسِهْ 
َذا َغافِِلنيَ ِإّنَا كُنَّا َعْن َهٰ

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan ketu-
runan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengam-
bil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bu-
kankah aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab: “Betul (Engkau 
Tuban kami), Kami menjadi saksi”. (kami lakukan yang demiki-
an itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesung-
guhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah 
terhadap ini (keesaan Tuhan)”(QS: Al-A’raf:172).

Dialog dan pengambilan kesaksian pada ayat di atas 
melahirkan dua pendapat di kalangan para ulama dan mufassir. 
Ulama salaf berpendapat bahwa Allah swt telah menciptakan 
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Adam dan mengeluarkan anak keturunannya dari shulbinya 
bagaikan biji-bijian. Kemudian Allah menghidupkan mereka 
dan memberinya akal dan daya tanggap dan mengilhamkan 
kepada mereka pembicaraan (dialog) pengambilan kesaksian 
atau perjanjian bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan mereka, 
dan mereka mengakui serta membenarkannya.

Adapun ulama khalaf, seperti al-Zamaksyari, Abu Hayy-
an, Abu Su’ud, dan Baidhawi berpendapat bahwa dialog itu di-
maksudkan sebagai perumpamaan (tamtsil), penggambaran, 
dan kiasan (majaz). Dengan demikian, dialog itu sebenarnya 
tidak pernah terjadi secara nyata. Allah swt hanya bermaksud 
memberikan dalil-dalil kauniyah sebagai bukti bahwa Dialah 
Yang Maha Esa dan Tuhan seluruh alam semesta. Dan hal itu 
disaksikan  dan dibenarkan oleh akal dan mata batin mereka. 
Akal dan mata batin itu telah disusun oleh Allah swt dalam diri 
mereka dan dijadikan sebagai pembeda antara kesesatan dan 
petunjuk.13

Sayyid Quthb memilih keluar dari kedua penafsiran di 
atas dan mengembalikan permasalahannya kepada Allah swt 
bahwa kaifiyah (tata cara) perbuatan Allah merupakan perkara 
ghaib sebagaimana dzat-Nya. Nalar manusia tidak mampu men-
getahui kaifiyah perbuatan-Nya selama mereka tidak mampu 
mengetahui Dzat-Nya, karena penggambaran kaifiyah adalah 
cabang dari penggambaran mahiyah (hakikat). Tidak ada ses-
uatu pun yang menyerupai Allah, maka tidak ada jalan untuk 
mengetahui dzat dan kaifiyah perbuatan-Nya. Setiap upaya un-
tuk menggambarkan kaifiyah perbuatan-Nya, penyerupaan dan 
perumpamaan dengan kaifiyah perbuatan makhluk-Nya adalah 
upaya yang menyesatkan, karena mahiyah-Nya berbeda den-
gan mahiyah makhluk-Nya, sehingga kaifiyah perbuatan-Nya 
pasti berbeda dengan kaifiyah perbuatan mereka. Oleh karena 
itu, setiap orang, baik para filosof maupun ilmu kalam, yang 
berusaha mensifati kaifiyah perbuatan Allah adalah bodoh, 
sesat, dan sangat keliru.14

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, yang pasti 
pengambilan kesaksian tersebut menunujukan bahwa setiap 
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manusia itu diciptakan oleh Allah swt dengan membawa fitrah 
ber-Tuhan, yaitu fitrah tauhid. Pengakuan dan persaksian terh-
adap keesaan Allah (tauhid) merupakan fitrah keagamaan yang 
hanif (lurus), sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an  

Artinya: “Maka  hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 
agama (Allah). (tetaplah pada) fitrah Allah yang telah mencip-
takan manusia atas (dasar) fitrah itu. Tidak ada perubahan 
pada ciptaan (fitrah) Allah. Itulah agama yang lurus, akan teta-
pi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. al-Rum: 30)

 
Secara bahasa, fitrah terambil dari kata al-fathr yang be-

rarti belahan atau sobekan memanjang, dari kata kerja fathara 
– yafthuru yang artinya menyobek, membelah. Dari sini, kemu-
dian muncullah fathara yang bermakna: (1) aujada yang be-
rarti mewujudkan, mengadakan; (2) auda’a yang berarti men-
ciptakan, menjadikan; (3) rakaza yang berarti memusatkan, 
menanamkan. Oleh karena itu, kalimat  fathara Allahu al-khalqa 
bermakna:

وهو ايجاد الشيء وايداعه عىل هيئة مرتشحة لفعل من االفعال

“Dia mewujudkan dan menciptakan sesuatu pada suatu 
hai’ah (keadaan, bentuk, atau rupa) yang bersifat keahlian 
terhadap suatu perbuatan.15

Dalam kamus al-Munjid juga disebutkan bahwa diantara 
makna fathara adalah: (1) ikhtara’a yang berarti membuat atau 
menciptakan tanpa contoh, (2) ibtada’a yang berarti memulai, 
melakukan untuk yang pertama kali, (3) ansya’a yang berarti 
menumbuhkan. Dan diantara makna fithrah adalah: (1) sifat 
alamiah manusia, (2) sifat yang ada pada setiap makhluk pada 
permulaan masa penciptaannya.16

Dalam al-Qur’an kata fithrah dalam berbagai bentuknya 
terulang sebanyak 28 kali; 14 diantaranya dalam konteks 
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tentang bumi dan atau langit, dan selebihnya dalam konteks 
penciptaan manusia, baik dari aspek pengakuan bahwa pen-
ciptanya adalah Allah, maupun dari aspek uraian tentang fitrah 
manusia.17

Di dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang menerang-
kan bahwa Allah adalah fathir (pencipta) langit dan bumi. Dalam 
hal ini, Ibnu Abbas berkata: “Saya tidak tahu maksud kata fa-
ther langit dan bumi hingga saya kedatangan dua orang Arab 
Badui yang bertengkar tentang sebuah sumur. Salah seorang 
dari keduanya berkata: ana fathartuha, maksudnya adalah ana 
ibtada’tu hafraha (akulah yang menggalinya atau membuatnya 
pertama kali).18 Dari uraian ini dapat dipahami bahwa dalam 
pengertian yang umum kata fithrah digunakan untuk penciptaan 
atau kejadian sejak awal. Fitrah manusia adalah kejadiannya 
sejak lahir. Adapun fitrah dalam pengertian yang khusus adalah 
sebagaimana diisyaratkan Allah swt dalam QS. Al-A’raf: 172-
173 dan dijelaskan pada QS. Al-Rum: 30 sebagaimana dise-
butkan di atas. Yang pertama mengisyaratkan  bahwa manusia 
sejak awal kejadiannya telah membawa fitrah tauhid, sedang 
yang kedua menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya dicip-
takan dalam keadaan hanif (membawa potensi beragama yang 
lurus) yang disebut dengan fithratallah, yakni agama yang ber-
dasarkan pada ma’rifat kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. 
Oleh karena itu, Ibnu Mandzur memberikan pengertian fithrah 
dengan ma’rifat (pengenalan, pengetahuan) kepada Allah yang 
telah diciptakan oleh Allah pada diri setiap makhluk.19

Meskipun setiap manusia dilahirkan dengan membawa 
fitrah tauhid dan agama yang lurus, namun dalam kenyataan-
nya banyak manusia yang menyimpang dari fitrah dan memilih 
kekafiran dengan memeluk agama yang tidak lurus atau bah-
kan tidak mengakui Tuhan dan agama. Mengapa hal ini dapat 
terjadi? Dan yang sebenarnya terjadi, apakah penyimpangan 
atau perubahan?

Memahami ayat di atas mengisyaratkan bahwa fitrah 
Allah tidak akan mengalami perubahan, dan yang mungkin ter-
jadi adalah penyimpangan dari fitrah. Ada dua faktor penentu 
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yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, yaitu setan dan 
orang tua. Setan merupakan faktor yang senantiasa memberi-
kan pengaruh buruk, sedangkan orang tua merupakan faktor 
yang dapat memberikan pengaruh baik dan buruk. Hal ini dite-
gaskan dalam hadis qudsi yang artinya;

Artinya: “Dari ‘Iyadh ibn Himar ra ia berkata: Rasulullah saw 
telah bersabda bahwa Allah swt telah berfirman: “Sesung-
guhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam 
keadaan lurus, kemudian datanglah setan kepada mereka 
dan menyimpangkan mereka dari agamanya serta meng-
haramkan bagi mereka apa yang telah Aku halalkan untuk 
mereka” (HR. Muslim)

Setan adalah sumber kekuatan jahat yang selalu meng-
goda manusia dan berusaha keras menyimpangkan manusia 
dari fitrahnya. Berbagai tipu daya selalu digunakan setan untuk 
menyesatkan manusia dari berbagai arah. 
.   

 
َ
ُمْسَتِقمي

ْ
اَطَك ال

َ
ُعَدّنَ لَُهْ ِصر

ْ
َقاَل فَِبَما أَْغَوْيَتنِي َلَق

َوَعن  ْم  أَْيَماِنِ َوَعْن  ِفِهْ 
ْ
َخل َوِمْن  أَْيِدهِيْم   ِ

ْ
َبني ن  ّمِ ُم  َلِتَيّنَ ُهْ َشاِكِريَنُثَّ 

َ
ثَر

ْ
َشَاِئِلِهْ ۖ َواَل َتِجُد أَك

Artinya: “iblis menjawab: “Karena Engkau telah menghukum 
saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) 
mereka dari jalan Engkau yang lurus. kemudian saya akan 
mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari 
kanan dan dari kiri mereka. dan Engkau tidak akan mendapati 
kebanyakan mereka bersyukur (taat) (QS. Al-A’raf:16-17).

Dalam hadis Nabi saw. juga dijelaskan tentang penga-
ruh orang tua dalam menentukan agama bagi anaknya.
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ما من مولود يودل إال عىل الفطرة، فأبواه هيودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

Artinya: “Tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali 
dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya yang 
menjadikannya yahudi, nasrani, atau majusi.”

Orang tua adalah gambaran dari pengaruh lingkungan 
terdekat yang melingkupi anak sejak dini, terutama lingkungan 
keluarga. Orang tua adalah pihak yang paling berkewajiban dan 
bertanggung jawab terhadap agama dan keyakinan anaknya 
ketika lahir. Anak yang lahir dari orang tua yang beriman, maka 
ia tetap berada dalam fitrahnya yang lurus, sedangkan bagi 
anak yang lahir dari orang tua yang kafir, maka ia telah meny-
impang dari fitrahnya.

E. Penutup
Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik dari pem-

bahasan di atas. Kesimpulan ini setidaknya dapat memberikan 
gambaran yang jelas tentang kebutuhan manusia terhadap 
agama yang menjadi fitrah asasi bagi manusia. Pertama, Tu-
han dan agama merupakan kebutuhan dharury bagi setiap ma-
nusia yang mulai dikenalnya sejak awal, yakni ketika Allah me-
niupkan ruh kepada manusia dengan adanya persaksian dan 
pengakuan manusia terhadap Tuhan yang Esa (fitrah  tauhid) 
dan agama yang lurus (hanif). Kedua, fitrah ber-Tuhan dan be-
ragama pada diri manusia pada dasarnya tidak akan mengal-
ami perubahan. Yang terjadi adalah penyimpangan fitrah yang 
disebabkan oleh faktor godaan setan yang senantiasa mem-
berikan pengaruh jahat dan faktor orang tua atau lingkungan 
yang tidak mendukung.
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WALI DAN AKIBAT HUKUMNYA DI DALAM 
PERKAWINAN

Ahmad Miftah Pauzi, S.H.I., M.A
(Dosen Tetap Al-Ahwal Al-Syakshshiyyah STAI Darunnajah)

I. Pendahuluan.
Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang 

teramat sakral, satu dari tiga peristiwa yang langsung disaksikan 
oleh Allah, yaitu perjanjian yang kuat ( ميثاقا غليظا ), sebagaiamana 
dijelaskan dalam al- Qur’an surat Ali- ‘Imran [3] ayat 21. Ikatan 
suci itu berdampak bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. 
Dalam konteks ini pasal 1 UU No.1/1974 sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami- istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dan, perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan 
menurut hukum agama dan kepercayaan masing- masing 
(pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974), yang hendak menikah.

Jadi jelas dalam kedua konteks pasal tersebut, perkawinan 
harus dipenuhi segala macam syarat dan rukunnya, bila salah- 
satu dari hal tersebut ditinggalkan baik disengaja ataupun tidak 
maka perkawinan tersebut menjadi rusak dan bisa di- fasakh 
oleh Pengadilan Agama.

Di banyak kasus, biasanya perkawinan yang di- fasakh 
oleh Hakim, salah- satu penyebabnya adalah masalah 
perwalian dalam pernikahan. Wali merupakan syarat sahnya 
suatu pernikahan, walau diantara para imam Mazhab terdapat 
perbedaan dalam masalah ini. Mengenai perbedaan tersebut 
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merupakan hal biasa dalam Hukum Islam, karena perbedaan 
tersebut bukan sesuatu yang pokok di dalam hukum, tetapi hal 
yang cabang, menurut istilah ulama usul fiqh.

II. Pembahasan.
A. Wali.

Imam Syafi’i, Malik dan Ahmad bin Hanbal berpendapat 
jika seorang wanita hendak menikah walau ia telah balig dan 
berakal serta masih gadis, maka hak untuk mengawinkan dirinya 
ada pada walinya, jika ia telah janda hak tersebut ada diantara 
keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan seorang janda tanpa 
persetujuannya, begitu sebaliknya.1 Jadi keberadaan wali wajib 
adanya bagi seorang gadis, kalau sudah janda cukup dengan 
izin saja. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah, bahwa 
wali tidak wajib dalam suatu pernikahan, ,baik gadis maupun 
janda cukup dengan izinnya saja.2 Pandangan sebagian ulama 
Imamiyah lebih moderat lagi, pernikahan adalah sebuah bentuk 
transaksi biasa yang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk 
juga seorang wanita, baik yang masih gadis maupun yang 
sudah janda, baik yang sudah balig maupun pra- balig.3 Dalil- 
dalil yang diajukan mereka:

1. Surat al- Baqarah ayat 230:

فإن طلقها فال تحل هل من بعد حتى تنكح زوجا غريه )قىل(......

“Kemudian jika suamimu mentalaknya (sesuadah talak yang 
kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia 
kawin dengan suami yang lain”.4

2. Al- Qur’an surat al- Baqarah ayat 232:

فال تعضلواهن أن ينكحن أزواجهن  

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin 
dengan bakal suaminya”.
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3. Hadis Nabi saw.:

ألمي أحق بنفسها من ولهيا

“Orang lajang (ayim) lebih berhak atas diri mereka ketimbang 
walinya”.5

Kata ayim di sini bermakna umum, bisa gadis bisa juga 
janda, bisa juga laki- laki dan bisa juga perempuan, mereka 
masih lajang belum memiliki pasangan hidup.

Sejujurnya dari teks al- Qur’an dan Hadis tersebut di 
atas, pendapat Imamiyah lebih rasional untuk sekarang ini, di 
sini setiap orang mempunyai kebebasan penuh untuk memilih 
dan bertindak. Namun secara empiris sering kali orang muda 
bertindak gegabah, karena hanya emosi yang berbicara bukan 
perasaan. Apalagi dalam hal cinta  dan kesukaan, acapkali 
rasio tidak berjalan. Dari itu kesepakatan wali dalam pernikahan 
itu amat penting karena bila terjadi kegagalan maka bebannya 
tidak begitu berat.

Imam Abu Hanifah sendiri pada prinsipnya menganjurkan 
harus ada izin wali bila hendak menikah, wali boleh menolak 
apabila mahar yang diberikan oleh calon suami kurang dari 
mahar misil dan tidak se- kufu’.6 Dalam hal ini imam Abu Hanifah 
menukil sebuah Hadis Nabi saw.:

“Aku (kata Ma’qil bin Yasar) pernah mengawinkan 
saudara perempuanku dengan seorang laki- laki. Lalu laki- laki 
itu menceraikannya, ketika iddahnya berakhir, dia datang lagi 
untuk melamarnya. Aku katakan padanya: apakah setelah aku 
nikakan kamu, mempersilahkan kamu tidur dengannya, dann 
menghargai kamu, lalu kamu ceraikan dia, kemudian sekarang 
kamu datang lagi untuk melamarnya?, tidak! Demi Tuhan, dia 
tidak akam mau lagi padamu!. Laki- laki itu sebetulnya tidak 
ada persoalan, baik- baik saja dan si- wanita juga ingin kembali. 
Maka turunlah ayat 232 surat al- Baqarah tersebut. Maka Nabi 
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bersabda:”apakah kamu boleh berbicara seperti itu?” (ditujukan 
kepada Ma’qil bin Yasar), Nabi berkata lagi: “kawinkan dia 
sekarang””.7

Menurut pendapat penulis izin wali yang terpenting bukan 
hadirnya dalam suatu pernikahan, memang lebih afdal lagi 
kalau wali itu sendiri yang mengakadkannya, karena ijab- qabul 
adalah serah terima antara wali dengan calon pengantin laki- 
laki. Namun secara empiris di banyak kasus orang tua (wali) 
walau hadir di dalam pernikahan putrinya sewaktu akad nikah 
selalu mewakilkan kepada kyai atau na’ib. ini berarti izin wali 
lebih utama daripada kehadirannya.

B. Nafkah.
Secara harfiah nafkah adalah pengeluaran atau segala 

sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang lain yang 
menjadi tanggung- jawabnya. Pengeluaran dalam konteks ini 
untuk keperluan- keperluan yang baik dan berguna. Semua 
imam Mazhab sepakat bahwa suami berkewajiban untuk 
menafkahi istri dan anak- anaknya. Kewajiban nafkah menurut 
al- Qur’an dan Hadis sebagai berikut:

1. Surat al- Baqarah ayat 233:

وعىل المولود هل رزقهن وكسوهتن بالمرعف )ج( ..... 

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada 
para ibu (istri) dengan cara yang ma’ruf”……

2. Surat at- Talaq ayat 6:

لتضيقوا  تضارواهن  وال  وجدكم  من  سكنت  حيث  من  أسكنواهن 
علهين)ج( ......

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat 
tinggal menurut kemmapuanamu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.
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3. Hadis Nabi:

وطعامهن  كسوهتن  ف  إلهين  تحسنوا  أن  عليكم  وحقهن  أال 
)أخرجه ألرتكذي(

“Perhatikanlah (para suami) hak- hak mereka (para istri) 
atas kamu adalah memberikan kepada mereka pakaian dan 
makanan secara ma’ruf”.

Di sini letak kearifan hukum Tuhan, yang telah 
menciptakan manusia bersuku- suku dan berbangsa- bangsa, 
dari perbedaan suku dan bangsa tersebut berbeda juga adat 
kebiasaannya. Dalam masalah nafkah saja harus disesuaikan 
dengan adat kebiasaan, kalau di Indonesia kebiasaan 
masyarakatnya (terutama ibu- ibu rumah tangga) bekerja sendiri 
, maka kebutuhan seorang pembantu bukan hal yang utama, 
berbeda dengan Negara- Negara maju dan Negara- Negara 
kaya seperti di Timur Tengah kehadiran seorang pembantu 
sudah merupakan kewajiban.

Begitu juga dalam memberikan nafkah harus disesuaikan 
dengan kemampuan suami, misalnya seorang Direktur akan 
berbeda dengan seorang Sopir dalam memberikan nafkah 
terhadap keluarganya. Sampai masalah ini Islam mengaturnya, 
sebagaimana Allah berfirman:

اهلل  لتاه  مما  فلينفق  رزقه  عليه  قدر  ومن  )صىل(   سعته  من  سعة  ذو  لينفق 
)ج(.......

“Hendaklah orang yang mamapu memberikan nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya 
hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya”. (at- talaq:7)

Asas kemampuan suami dalam memberikan nafkah 
juga dianut dalam UU No.1/1974, pada pasal 34 ayat 1. 
sedangkan segi- segi apa saja yang menjadi kewajiban suami 
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yang termasuk nafkah wajib diatur di dalam KHI pada pasal 
80 ayat 1 – 4 , yang intinya sebagai berikut: (1) suami sebagai 
pembimbing istri dan rumah tangga; (2) suami wajib melindungi 
istri dan memberikan semua kebutuhan hidup; (3) suami wajib 
mendidik istri terutama dalam masalah agama; dan (4) sesuai 
dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah, 
dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya 
perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan c) 
biaya pendidikan bagi anak.

Menurut pendapat penulis, pertama, nafkah yang berupa 
biaya perawatan badan dan biaya pengobatan merupakan 
hasil ijtihad bari para ahli Hukum Islam Indonesia. Di dalam 
fiqh- fiqh klasik nafkah dalam bidang tersebut belum ada. Itu hal 
yang wajar, Karena pada saat itu (pada zaman imam Mazhab 
hidup permasalahan kehidupan manusia belum se- kompleks 
sekarang. Kembali lagi di sini letak keluesan Hukum Islam yang 
bisa menerima Sumber Hukum dari mana saja, asalkan tidak 
bertentangan dengan norma- norma Hukum Islam itu sendiri. 
Misal lain, perkawinan harus dicatat, ini berasal dari Hukum 
Barat yang telah di resifir ke dalam Hukum Islam.

Kedua, Di dalam UU No.1/1974 dan KHI masalah nafkah 
masih tertuju kepada nafkah lahir saja, seperti sandang, 
pangan, dan papan, tidak ada satu pasal- pun yang mengatur 
tentang nafkah batin, karena dalam hal ini penting, banyak 
perkawinan yang kandas di tengah jalan disebabkan tidak ada 
keseimbangan antara nafkah lahir dengan nafkah batin. Yang 
dimaksud penulis dengan nafkah batin, bisa hubungan seksual, 
cinta kasih, kearifan, tutur bahasa yang enak, dll.

C. Kewajiban Nafkah dalam Masa Iddah.
Asal kata iddah adalah al- ‘adad yang berarti bilangan, 

dan dalam istilah syara’ berarti masa penantian (masa tunggu) 
seorang perempuan yang belum kawin lagi setelah kematian 
suami atau karena perceraiannya.8 Para ulama sepakat tentang 
wajibnya masa iddah, sebagaimana Allah berfirman:
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والمطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء ............

“Dan wanita- wanita yang di talak itu hendaknya memohon diri 
(menunggu) tiga kali kuru’”. (al- Baqarah:228)

Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah masa 
iddah akibat perceraian hidup, dan peril diperhatikan pada masa 
iddah itu status istri masih tetap istri yang sah (al- Baqarah:228), 
kecuali talak ba’in kubra. Jadi, dengan kata lain masa iddah 
itu belum terjadi perceraian secara permanent, masa itu 
merupakan masa merenung dan masa mengkaji ulang, kenapa 
terjadi percekcokan, konflik, sehingga terjadi perpisahan. Oleh 
Karena itu, di dalam Hukum Islam sang suami (mantan suami) 
masih wajib memberikan nafkah terhadap istrinya dalam masa 
iddah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat at- Talaq 
ayat 6.

Di dalam Hukum Positif diatur dalam pasal 41 huruf c 
UU No.1/1974 yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan 
kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 
dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Pasal 152 KHI berbunyi: “Bekas istri berhak mendapat 
nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

Menurut penulis, dalam kenyataan hidup sehari- hari 
sangatlah jarang bekas suami memberikan nafkah iddah 
kepada bekas istrinya (yang statusnya masih istri yang sah). 
Yang mungkin saja hanya sekali pada saat siding diputus oleh 
Hakim, dalam amar putusan dibacakan oleh Hakim, ia diminta 
untuk membayar atau memberikan nafkah masa iddah setiap 
bulannya, biasanya nafkah itu dibayar waktu itu saja (sering 
kali hanya berupa janji saja). Karena menurut mantan suami 
bagaimana kita mau mengasih nafkah kalau ia (mantan istri) 
telah mempunyai pacar baru, ada juga yang berkata kalau kita 
masih memberi nafkah, ituy berarti kita masih mengharapkan 
ia kembali.

Menurut pendapat penulis yang kedua, di sini diperlukan 
kejujuran Hukumbukan saja Kepastian Hukum, dan Kesadaran 
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Hukum. Memang hukumnya telah pasti dan banyak orang yang 
telah sadar Hukum, tetapi mengenai kejujuran Hukum banyak 
orang yang ingkar, sekalipun ia ahli Hukum. Kalau kejujuran 
Hukum dijunjung tinggi, maka dengan sendirinya kepastian 
Hukum dan kesadarna Hukum ikut serta, dan tidak perlu lagi 
adanya perintah Hakim dalam setiap permasalahan Hukum.

III. Penutup.
Dari kedua yurisprudensi tersebut, yaitu Putusan 

Mahkamah Agung RI No.15 K/AG/1980 dan Putusan 
Mahkamah Agung RI No.26 K/AG/1980 dapat ditarik satu 
kesimpulan bahwa Hakim- Hakim dalam memutus perkara 
yang sah disamping memperhatikan yurisprudensi tersebut 
juga harus memperhatikan norma- norma Hukum yang hidup 
dalam masyarakat, sebagai norma Hukum yang tidak tertulis, 
sebagaimana yang disarankan oleh Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, 
S.H, dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Pengadila- 
Pengadilan Tingkat Banding di Yogyakarta.
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KONSEP KUFR DALAM AL-QUR’AN

Dr. Moh. Rofiq, MA
(Dosen Tetap Al-Ahwal Al-Syakshshiyyah STAI Darunnajah)

Abstraks

Tema ini ditulis untuk mencari kejelasan mengenai makna 
term kufr dalam al-Qur’an. Kufr yang banyak diperdebatkan di 
khalayak ramai memerlukan jawaban melalui pencarian dari 
sumber asalnya yakni al-Qur’an agar tidak mudah terjerambab 
ke dalam perilaku takfiri terhadap orang yang berbeda. Kafir 
adalah masalah ushul yang sudah jelas terminologinya 
menurut al-Qur’an. Oleh karena itu takfiri pada persoalan 
furu’ semestinya tidak boleh terjadi. Pada akhirnya kufr dalam 
konsep al-Qur’an terbagai kepada dua bagian; bagian pertama 
kufr yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan kufr 
yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bahkan al-Qur’an 
menjelaskan detail perilaku kufr tersebut dan juga dampak dari 
kekufuran itu. Bahkan dalam hukum fiqih telah mengklasifikasi 
cara bermuamalat dan memperlakukan orang-orang yang 

terjebak dalam kekufuran ini.

A. Pendahuluan
Sepanjang Perjalanan sejarah keimanan manusia, label 

mukmin (beliver) dan kafir (unbeliever) telah membagi existensi 
dan identitas kehidupan manusia. Mukmin bermakna yang 
mengimani dan meyakini, sedangkan kafir adalah sebaliknya. 
Al-Qur’an dalam membicarakan kedua term tersebut memiliki 
konsep tersendiri yang berbeda dengan agama-agama lainnya. 
Dalam konteks pemikiran Islam mukmin dan kafir tak pernah 
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selesai dalam bahasan ilmu kalam, bahkan kini pun masih 
menjadi bulan-bulanan wacana di berbagai kalangan, mulai 
dari agamawan, filosof dan disiplin ilmu lainnya. 

Dalam tulisan kali ini akan mengkaji mengenai konsep dan 
persepsi al-Qur’an tentang kafir dan kekufurannya. Konsep kafir 
dalam Islam memiliki pola jenis yang berbeda antara konsep al-
Qur’an dan pemikiran fiqih. Perbedaan ini terjadi kemungkinan 
karena perbedaan peran kedua disiplin ilmu tersebut. Al-Qur’an 
lebih konprehensif dalam menjelaskan perjalanan sejarah, 
seruan pada keyakinan, sikap, perbuatan dan dampaknya 
termasuk di dalamnya  soal kekufuran,  sedangkan pada 
pemikiran fiqih lebih difokuskan pada implementasi hukum 
kepada pelaku termasuk dalam perkara kekufuran itu. 

Ibnu Mandzur al-Anshary (1232-1311 M) membagi kufr 
ke dalam delapan jenis: 1. Kufr inkar, yakni menginkari Allah 
dengan hati dan lidah serta tidak mengenal ketauhidan. 2. 
Kufr al-Juhud, yakni mengakui Allah dengan hati tetapi tidak 
mau mengikrarkan dengan lisan. 3.Kufr al-Mu’anadat, yaitu 
mengenal Allah dengan hati, mengakuinya dengan lisan, tetapi 
tidak mau menjadikannya sebagai suatu keyakinan karena 
adanya rasa permusuhan, dengki dan semacamnya. 4.Kufr 
al-Nifaq, yakni mengakui Allah, Rasul, dan ajaran-ajarannya 
dengan lidah tetapi mengingkari dengan hati. 5.Kufr dalam arti 
Syirk (musyrik), yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu. 
6.Kufr al-Nikmat, yakni tidak mengakui nikmat-nikmat Allah yang 
diterimanya berasa dari Allah, bisa juga berarti penyalahgunaan 
nikmat-nikmat Allah yang diperolehnya, penempatannya bukan 
pada tempatnya dan penggunaannya bukan pada hal-hal yang 
dikehendaki dan diridlai oleh Pemberi nikmat. 7.Kufr al-Irtidad 
(murtad), yakni kembali menjadi kufr sesudah beriman atau 
keluar dari Islam. 8. Kufr al-Bara’at (kufr yang kita berlepas diri 
dari mereka) 

Adapun dalam konteks ilmu fiqih, memperlakukan 
golongan kafir dalam pemerintahan Islam dibedakan dalam 
beberapa keadaan; 1. Kafir Dzimmy, yaitu orang kafir yang 
membayar jizyah (upeti) yang dipungut tiap tahun sebagai 
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imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. 
Kafir seperti ini tidak boleh “diganggu” selama ia masih menaati 
peraturan-peraturan yang dikenakan kepada mereka, mereka 
bebas beraktiftas ekonomi, social, budaya, agama dan lainnya. 
2.  Kafir Mu’ahad, yaitu orang-orang kafir yang telah terjadi 
kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak 
berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. 3. Kafir 
Musta’man, yaitu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan 
dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Kafir jenis 
ini juga tidak boleh “diganggu” sepanjang masih berada dalam 
jaminan keamanan. 4. Kafir Harby, yaitu kafir yang secara 
terang-terangan (atau sembunyi-sembunyi) memusuhi Islam, 
melakukan kejahatan-kejahatan melawan Islam dan tindakan-
tindakan lain yang patut dianggap “menyerang” Islam.

B. Objek Studi al-Qur’an tentang makna kafir
Objek pembahasan studi al-Qur’an tentang term kafir ialah 

term kafir itu sendiri. Jika term kafir dalam pandangan agama 
merupakan otoritas agama untuk menjelaskannya, maka dalam 
tulisan ini membahas, mengkaji, mengupas, dan membicarakan 
tentang term kafir menurut al-Qur’an. Ada beberapa objek yang 
hendak dikaji dalam studi al-Qu’an tentang term kafir, antara 
lain:
1. Menjadikan konsep al-Qur’an sebagai suatu epistemology, 

metodologi dan tujuan kajian yang mengkaji term kafir.
2. Term kafir dijadikan kajian utama al-Qur’an  ditinjau dari 

sudut makna, pembagian, factor-faktor penyebab kekufuran 
dan dampaknya. 

3. Kekufuran menjadi bahasan studi al-Qur’an dari aspek-
apsek tersebut di atas untuk mempertahankan makna 
kafir pada posisi yang sebenarnya dan tidak bias karena 
pengaruh persoalan social dan politik.

C. Pengertian Kufr
Kufr adalah kebalikan daripada iman. Dari segi bahasa 

“kufr” artinya menutupi atau menyembunyikan. Pada zaman 
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sebelum Agama Islam, istilah tersebut digunakan untuk para 
petani yang sedang menanam benih di ladang, menutup dan 
mengubur dengan tanah. Kata subjek dari kufr itu adalah 
kafir, dengan demikian kata kafir bisa dimplikasikan menjadi 
“seseorang yang menyembunyikan atau menutup diri”. Dari 
kata kafir juga dipakai dalam bahasa inggris sebagai cover 
(penutup buku).1

Orang yang bersikap ‘kufr’ disebut kafir, yaitu orang yang 
menutupi hatinya dari hidayah Allah. Malam juga disebut ‘kafir’ 
karena malam menutupi orang dan benda-benda lain dengan 
kegelapannya.

Kafir (bahasa Arab: كافر  kafir; plural كّفار  kuffar) secara 
harfiah berarti orang yang menyembunyikan atau mengingkari 
kebenaran. Dalam terminologi kultural kata ini digunakan 
dalam agama Islam untuk merujuk kepada orang-orang yang 
mengingkari item-item rukun iman dalam Islam dan juga nikmat 
Allah.  Secara etimologi kafir berasal dari kata kufr yang berarti 
ingkar, menolak atau menutup.2 Kufr pada dasarnya adalah 
mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. sepenuhnya 
atau sebagiannya, sebagaimana iman yaitu: keyakinan 
terhadap apa yang dibawa Rasulullah saw. dan berkomitmen 
padanya dan beramal baik yang global maupun particular.3 
Dan term kafir ini adalah perbuatan maksiat yang pertama kali 
disebut al-Qur’an. “Sesungguhnya orang-orang kafir, sama 
saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri 
peringatan, mereka tidak juga akan beriman.”4 Ini adalah salah 
satu perbuatan dosa yang sangat besar. Tidak ada dosa yang 
lebih besar selain kufr.5 Kufr terbagi kepada dua:
1. Kufr  yang mengeluarkan seseorang dari agama, (kufr 

besar)
2. Kufr yang tidak mengeluarkan dari agama (kufr keci) dalam 

kata lain perbuatan kufr yang tidak menjadinya kafir6 {ُكفر دون 
.{كفر
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D. Macam-macam Kekufuran (kekafiran)
Ibnu Mandzur al-Anshary (1232-1311 M) membagi kufr 

ke dalam delapan jenis7: 
1. Kufr inkar

Kurf inkar yakni menginkari Allah dengan hati dan lidah 
serta tidak mengenal ketauhidan. Yang dimaksud dengannya 
adalah kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap kewujudan 
Allah, Rasul-rasul-Nya dan seluruh yang mereka bawa. Ditinjau 
dari sudut aqidah, orang kafir ini tidak percaya akan adanya 
Tuhan sebagai pencipta, pemelihara pengatur alam ini. juga 
mendustakan rasul-rasul, ayat-ayat Allah, menolak semua 
hal yang ghaib, seperti malaikat, kiamat, kebangkitan, surga, 
neraka dan sebagainya. Orang-orang kafir seperti jenis di atas 
dapat dikategorikan sebagai penganut atheisme, materialisme, 
dan naturalism. Bagi yang menghidup dan mematikan itu 
adalah masa. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an:

َوَما   
ُ

ادّلَْهر ِإاّلَ  ِلُكنَا  هُيْ َوَما  َوَنْحَيا  َنُموُت  ادّلُْنَيا  َحَياتُنَا  ِإاّلَ   
َ

ِهي َما  َوَقالُوا 
ٍم ِإْن ُهْ ِإاّلَ َيظُنُّوَن8

ْ
لَُهْ ِبَذلَِك ِمْن ِعل

Dan mereka berkata: “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan 
di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan 
membinasakan kita selain masa”, dan mereka sekali-kali tidak 
mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah 
menduga-duga saja.

 Ciri yang sangat menonjol dari orang-orang kafir inkar 
adalah orientasi mereka yang hanya terfokus pada dunia 
saja. Seluruh waktu, tenaga, pikiran dan usia dihabiskan 
untuk mencari kesenangan dan kenikmatan dunia. Al-Qur’an 
menjelaskan tentang ketergiuran orang-orang kafir ini akan 
dunia dalam QS. Al-Baqarah 2:212.

يَن آَمنُوا…9 ِ وَن ِمَن اذّلَ
ُ

َحَياةُ ادّلُْنَيا َويَْسَخر
ْ
وا ال

ُ
يَن َكَفر ِ َن لذِّلَ ُزّيِ

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang 
kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman…( 
QS. Al-Baqarah 2:212).
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Kecintaan yang berlebihan terhadap kehidupan dunia 
adalah konsekuensi logis dari ketidakpercayaan terhadap 
kehidupan di balik kehidupan dunia ini. Karena tidak 
mempercayai kehidupan akhirat. maka perhatian mereka 
tertumpu sepenuhnya pada kehidupan dunta. Dengan demikian, 
orang-orang kafir sesungguhnya terdiri atas pribadi-pribadi 
yang materialistis dan hedonistis, yang hanya menghargai 
sesuatu yang bersifat material serta mendatangkan kenikmatan 
duniawi yang berwujud material dan Jasmaniah. Tegasnya, sisi 
yang tampak dari hidup ini bagi orang-orang kafir adalah yang 
bersifat lahir atau material. Sedangkan sisi lain yang bersifat 
abadi dan bernilai lebih tinggi, yaitu akhirat  tak tampak oleh 
mereka.

Sesungguhnya mereka (orang-orang kafir) menyukai 
kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan 
mereka, pada hari yang berat (hari akhirat).10 

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan 
hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya 
berdasarkan ilmu-Nya11 dan Allah telah mengunci mati 
pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas 
penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya 
petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa 
kamu tidak mengambil pelajaran?12

2. Kufr al-Juhud
Kufr al-Juhud berartimengakui Allah dengan hati tetapi 

tidak mau mengikrarkan dengan lisan. Istilah kufr al-juhud 
diambil dan kata juhud yang menurut al-Ansari  adalah mengakui 
dengan hati (kebenaran rasul dan ajaran-ajaran yang dibawanya) 
tetapi mengingkari dengan lidah. Sedang menurut al-Tabataba’i 
adalah pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam 
keadaan lahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran. 
Kafr al-juhud jenis ini sudah ada semenjak dahulu kala sebelum 
datangnya Muhammad saw. Fir’aun adalah contoh dari orang 
kafir Jenis ini. Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa Firaun dan 
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sekutu-sekutunya, pada dasarnya, meyakini bahwa ayat-ayat 
yang dibawa oleh Nabi Musa adalah kebenaran. Akan tetapi, 
karema keangkuhan dan kesombongan mereka, keyakinan itu 
tidak diwujudkan dalam bentuk kata dan perbuatan. mereka 
memperlihatkan permusuhan dan pembangkangan mereka.

ا  َواْسَتْيَقنَْتَ ا  ِبَ َوَجَحُدوا  مُِبنيٌ،  ِسْحٌر  َهَذا  َقالُوا  ًة 
َ

مُْبِصر آَياتُنَا  َجاءَهْتُْم  ا  فَلَّمَ
ُمْفِسِديَن 13

ْ
ا فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبةُ ال ًما َوُعلُّوً

ْ
أَْنفُُسُهْ ظُل

Maka tatkala mukjizat-mukjizat Kami yang jelas itu sampai kepada 
mereka, berkatalah mereka: “Ini adalah sihir yang nyata”. Dan 
mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan 
(mereka) Padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka 
perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat 
kebinasaan.

  
 Di zaman Nabi Muhammad saw. orang-orang kafir jenis 

ini umumnya terdapat di kalangan orang Arab Mekkah dann 
orang-orang Yahudi di Madinah. Sikap kufr juhud orang-orang 
Yahudi ini diungkap al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah 2:89. 
Dijelaskan bahwa mereka sebenarnya mengetahui dengan 
jelas lewat kitab suci mereka (Taurat) bahwa Muhammad adalah 
rasul yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Akan tetapi, setelah 
melihat kenyataan bahwa rasul yang diutus bukan dari kalangan 
bangsa mereka, maka timbulah kecemburuan, kedengkian, 
dan keangkuhan yang berujung pada pengingkaran terhadap 
Muhammad saw.14 

Adapun orang-orang Quraisy di Mekkah, khususnya 
para pembesar, al-Qur’an juga menngungkap mereka pada 
Qs. Al-An’am 6:33,  yang pada hakekatnya mereka percaya 
akan kebenaran Muhammad saw. serta ajaran-ajaran yan 
dibawanya. Namun karena adanya rasa dengki, permusuhan, 
kesombongan, takut kehilangan pangkat, status, kehormatan 
dan sebagainya, mereka ingkari kenabian dan ajaran-ajaran 
yang oleh nabi Muhammad saw. 15

Iblis adalah contoh gamblang dari kafir jahid ini. Ia 
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tahu dan yakin akan Allah, bahkan ia berdialog dengan-Nya 
sebagaimana diungkapkan dalam Qs. Shad 38:75-83; al-A’raf 
7:12-18; al-Hijr 15:32-40. Dalam ayat-ayat itu secara tersirat, 
iblis mengetahui adanya hari Kebangkitan. Akan tetapi karena 
dia dikuasai oleh rasa dengki, cemburu sombong, angkuh, 
dan semacamnya, ia pun membangkang kepada Allah dan 
terjerembab dalam kekafiran (juhd). 16

Jadi kufr juhud adalah pengingkaran terhadap kebenaran 
melalui kata dan perbuatan setelah mengetahui kebenaran itu 
karena alasan-alasan tertentu sebagaimana dijelaskan di atas.

3. Kufr al-Mu’anadat
Makna Kufr al-Mu’anadat yaitu mengenal Allah dengan 

hati, mengakuinya dengan lisan, tetapi tidak mau menjadikannya 
sebagai suatu keyakinan karena adanya rasa permusuhan, 
dengki dan semacamnya.

4. Kufr al-Nifaq
Kufr al-Nifaq yakni mengakui Allah, Rasul, dan ajaran-

ajarannya dengan lidah tetapi mengingkari dengan hati.
Kufr al-nifaq dapat dianggap sebagai kebalikan dari kufr 

al juhud. Kalau kufr al juhud berarti mengetahui atau meyakini 
dengan hati tetapi mengingkari dengan lidah, maka kufr al-nifaq 
mengandung pengakuan dengan lidah tetapi pengingkaran 
dengan hati. oleh al-Raghib nifaq diartikan dengan: “masuk ke 
dalam syara (agama) dari satu pintu dan keluar darinya melalui 
pintu lain”. Hal ini didasarkan pada QS al-Taubah 9:67 yang 
mengatakan bahwa orang-orang munafik ltu adalah orang-
orang yang fasiq, yaitu orang yang keluar dari syara’. Sedang 
menuru at-Tabataba’i, Nifaq dalam Istilah al-Qur’an adalah 
menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran. Hal ini 
didasarkan pada QS al-Ma’idah 5:41 yang berbunyi:

يَن َقالُوا آَمنَّا  ِ ُكْفِر ِمَن اذّلَ
ْ
يَن يَُساِرُعوَن ِف ال ِ ُسوُل اَل َيْحُزْنَك اذّلَ ا الّرَ َ َيا أهَّيُ

َواِهِهْ َولَْم تُْؤِمْن قُلُوُبُْم…17
ْ
ِبأَف
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Hari rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang 
yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, Yaitu diantara 
orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka:”Kami telah 
beriman”, Padahal hati mereka belum beriman;…(Qs Al-Maidah 
5:41)

 Kemunafikan masuk kategori kufr karena pada 
hakekatnya, perilaku nifak adalah kekafiran yang terselubung. 
Orang-orang munafik, pada dasarnya ingkar kepada Allah 
swt. rasul-Nya dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh rasul itu, 
kendatipun secara lahir mereka memakai baju mukmin. Karena 
termasuk kategori kufr, maka kemunafikan dan pelakunya 
seringkali diidentifikasi oleh denan kata kufr selain kata nifaq. 
Kata nifaq berikut kata jadiannya, yang mengandung makna 
kemunafikan, muncul dalam al-Qur’an sebanyak 37 kali.18

Di antara ciri-ciri orang munafik sebagai digambarkan 
al-Qur’an adalah berkepribadian goyah dan tidak memiliki 
pendirian tetap, khususnya dalam bidang akidah dan melahirkan 
mental pengecut. Mereka adalah orang-orang yang hidup 
dalam suasana kebimbangan, ketidakpastian dan kegelisahan. 
Orang-orang munafik di Madinah, misalnya, di samping takut 
kepada orang-orang musyrik, mereka juga takut kepada umat 
Islam. Karena ituu bila berada di tengah-tengah umat Islam 
mereka berbuat seolah-olah Muslim yang baik. Sebaliknya, 
bila berada di tengah-tengah orang orang musyrik, mereka 
pun bersikap dan mengaku sebagai orang orang kafir. Sikap 
mendua ini digambarkan dalam QS al-Bagarah 2:8, - 14:

8. Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami 
beriman kepada Allah dan hari kemudian19,” pada hal mereka 
itu Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. 9. Mereka 
hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, Padahal 
mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak 
sadar. 10. Dalam hati mereka ada penyakit20, lalu ditambah 
Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, 
disebabkan mereka berdusta. 11. Dan bila dikatakan kepada 
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mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi21”. 
mereka menjawab: “Sesungguhnya Kami orang-orang yang 
Mengadakan perbaikan.” 12. Ingatlah, Sesungguhnya mereka 
Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka 
tidak sadar. 13. Apabila dikatakan kepada mereka: “Berimanlah 
kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman.” mereka 
menjawab: “Akan berimankah Kami sebagaimana orang-
orang yang bodoh itu telah beriman?” Ingatlah, Sesungguhnya 
merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi mereka tidak tahu. 
14. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang 
beriman, mereka mengatakan: “Kami telah beriman”. dan bila 
mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka22, mereka 
mengatakan: “Sesungguhnya Kami sependirian dengan kamu, 
Kami hanyalah berolok-olok.”23 

Dalam QS al-Nisa’ 4:142-143. kepribadian goyah dan 
sikap bermuka dua serba bimbang dalam memilih untuk 
beriman atau kafir, lebih dipertegas lagi seperti berikut:

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, 
dan Allah akan membalas tipuan mereka.24 dan apabila mereka 
berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. mereka 
bermaksud riya25 (dengan shalat) di hadapan manusia. dan 
tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.26143. 
Mereka dalam Keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman 
atau kafir): tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang 
beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang 
kafir)[367], Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan 
(untuk memberi petunjuk) baginya.27

 Karakter orang munafik yang bermuka dua ini erat 
kaitannya dengan sifat mereka yang lain, yaitu khianat. 
Karena pendirian mereka tetap, orang-orang munafik sangat 
sukar membina persekutuan dan persahabatan sejati dengan 
orang lain. Sebaliknya mereka amat mudah mengkhianati, 
bahkan mengorbankan teman sendiri demi mencapai hal-hal 
yang menguntungkan diri sendiri. Sehubungan dengan hal 
tersebut, orang-orang munafik di Madinah pernah membuat 
aliansi diam-diam dengan orang-orang kafir (musyrik) untuk 
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menghancurkan Islam. Ketika terjadi perang antara kaum 
Muslimin dengan kaum musyrik dan kemenangan di pihak 
orang-orang Islam, maka orang-orang munafik segera tampil 
ke depan mengacungkan tangan sebagai pihak yang sangat 
berjasa membantu umat Islam memenangkan perang. Akan 
tetapi, di saat kaum Muslimin yang kalah dan kaum kafir yang 
menang, maka orang-orang munafik Itu pun tampil di hadapan 
kaum kafir menepuk dada sebagai pahlawan yang menentukan 
kemenangan atas kaum Muslimin.28 Sikap oportunis orang-
orang munafik di Madinah juga terlihat ketika mereka beraliansi 
dengan orang-orang Yahudi, khususnya Bani Nadir, untuk 
menghancurkan Islam. Mereka berlanji untuk sehidup semati 
dengan orang-orang Yahudi itu, akan tetapi, ketika Bani Nadir 
diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka terhadap 
Nabi, orang-orang munafik Itu pun berkhianal dan menolak 
untuk lkut dalam evakuasi tersebut.29

Dari dua contoh peristiwa orang-orang munafik tersebut, 
terlihat bahwa pengkhianatan adalah salah satu tabiat dasar dari 
kaum munafik. Sifat khianat ini pun berkaitan dengan ciri orang 
munafik lainnya, yaitu dusta. Dalam QS al-Munafiqun 63:1, 
secara tegas disebutkan bahwa orang-orang munafik Itu adalah 
pendusta. Mereka datang kepada Rasul menyatakan keimanan 
mereka dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. 
Akan tetapi Tuhan mengetahul niat busuk dalam hati mereka. 
Sumpah yang mereka ucapkan untuk menguatkan pernyataan 
iman mereka, ternyata hanyalah sarana perlindungan bagi 
keselamatan Jiwa dan harta benda mereka (QS al-Munafiquin 
63:2; al-Taubah  9:56.

Ayat-ayat di atas merupakan penegasan bahwa dusta 
adalah watak dasar dari orang-orang munafiq. Mereka memakai 
topeng yang berlapis-lapis untuk menutupi keaslian diri mereka 
yang sebenarnya. Untuk lebih menutupi dusta itu, mereka 
tidak segan-segan mengumbar sumpah palsu. Mereka sangat 
lihai dalam menyembunyikan kedok- Mereka mengandalkan 
kelicikan, tipuan, kepandaian bersilat lidah untuk mengambil 
hali orang lain. Selain Itu, mereka amat pandai membuat kilah 
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dan pembenaran atas kesalahan dan kejahatan mereka dengan 
memutar balik fakta atau melempar batu sembunyi tangan. 
Bila perbuatan jahat mereka terungkap, mereka mengatakan 
bahwa hal itu dilakukan bukan karena sungguhan melainkan 
karena main-main semata. Seperti dalam Qs. At-Taubah 9:65.  

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa 
yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, 
“Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-
main saja.” Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya 
dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?”30

Sikap ini jelas menggambarkan pribadi pengecut, tidak 
kesatria mengakui kesalahan, dan tidak memiliki tanggung 
jawab atas perbuatannya. Sifat orang munafik lainnya adalah 
Ingkar janji. Pengkhianatan orang-orang munafik terhadap 
aliansi mereka dengan orang-orang musyrik Mekkah dan 
Yahudi, seperti diutarakan di atas, pada dasarnya, adalah 
pengejawantahan dari sifat ingkar janji ini. Dalam QS al-Taubat 
9:75-78. sifat ingkar janji dari orang orang munafik ini diungkap 
secara gamblang:

75. Dan diantara mereka ada orang yang telah 
berikrar kepada Allah: “Sesungguhnya jika Allah memberikan 
sebahagian karunia-Nya kepada Kami, pastilah Kami akan 
bersedekah dan pastilah Kami Termasuk orang-orang yang 
saleh. 76. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka 
sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia 
itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang 
selalu membelakangi (kebenaran). 77. Maka Allah menimbulkan 
kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka 
menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap 
Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga 
karena mereka selalu berdusta. 78. Tidaklah mereka tahu 
bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, 
dan bahwasanya Allah Amat mengetahui segala yang ghaib.31

Tiga sifat orang munafik disebut berturut-turut dalam 
hadist nabi saw., yaitu dusta, ingkar janji, dan khianat yang 
merupakan ciri-ciri utama dari kemunafikan.
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: إذا حّدث كذب و  عن أيب هريرة أن رسول اهلل ص م قال: آية المنافق ثالث 
إذا وعد أخلف و إذا ائتمن خان )رواه مسلم(

Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Tanda 
orang munafik ada tiga ,yaitu bila ia berkata ia dusta; bila ia berjanji 
ia ingkari dan bila ia diberi amanat ia khianat. (Hr. Muslim)

Sebenarnya, ciri-ciri kemunafikan tidaklah terbatas pada 
tiga sifat tersebut. Penonjolan ketiga ciri tersebut tampaknya 
dimaksudkan agar setiap orang khususnya Muslim berhati-
hati terhadap tiga sifat Itu dan tidak menganggapnya ringan 
lalu terjerumus ke dalamnya. Tiga sifat tersebut dapat menjadi 
kendala utama dalam membina hidup bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.Ciri munafik lainnya riya’ dan pamrih 
pada amal-amal religi, hal  ini berkaitan dengan latar belakang 
mereka masuk Islam yang tidak didasarkan atas niat suci dan 
keikhlasan, hingga mereka tidak sepenuh hati melaksanakan 
kewajiban-kewajiban agama. Ciri munafik lainnya adalah 
gemar membuat fitnah dan menyebarkan berita-berita bohong 
dengan tujuan memburuk-memburukkan Islam dan umat, 
sebagaimana dilakukan munafik Madinah dibawah pimpinan 
Abdullah bin Ubay yang sering menfitnah sebagai senjata untuk 
mengacaukan stabilitas umat Islam. Seperti perstiwa hadistul 
ifki sampai Allah turunkan ayat 11-20 dari surat ke 24 an-Nur 
yang membersihkan nama Aisyah.32

5. Kufr dalam arti Syirk (musyrik), yakni mempersekutukan 
Allah dengan sesuatu.

Syirk dalam arti mempersekutukan Allah dengan 
menjadikan sesuatu selain diri-Nya sebagai sembahan, obyek 
pemujaan. dan atau tempat menggantungkan harapan dan 
dambaan, teemasuk dalam kategori kufr. Syirk digolongkan 
sebagai kekafiran sebab perbuatan itu mengingkari keesaan 
Allah yang berarti mengingkari kemaha-kuasaan dan kemaha 
sempurnaan-Nya. Dalam al-Qur’an, orang-orang musyrik 
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terkadang disebut dengan kata kafir (al ladiina kafaruu, 
alkafirun, al kuffar di samping kata musyrik sendiri.

Para Ulama membagi syirk kepada dua macam; syirk 
besar (syirk jaliyy) dan syirk kecil (syirk khafiyy).
a. Syirk besar (syirk jaliyy) Syirk ini menjadi penyebab keluarnya 

seseorang dari agama Islam, dan orang yang bersangkutan 
jika meninggal dalam keadaan demikian, akan kekal di 
dalam neraka. Hakikat syirk akbar adalah memalingkan 
salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Syirk besar 
(syirk jaliyy) dapat dibagi kedalam 3 bagian; 1) Syirk di 
dalam Al Uluhiyyah, Yaitu kalau seseorang menyakini bahwa 
ada tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah (berhak 
mendapatkan sifat-sifat ubudiyyah). Allah berfirman dal al-
Qur’an:

b. 
“Wahai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu 
dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang 
menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap 
dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit lalu Dia menghasilkan 
dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu 
karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah 
padahal kamu mengetahuinya.” (QS. Al Baqarah 2: 21-22)

Perintah Allah dalam ayat ini agar semua manusia 
beribadah kepada Rabb mereka dan bentuk ibadah yang 
diperintahkan antara lain syahadat, shalat, zakat, shaum, haji, 
sujud, ruku’, thawaf, doa, tawakal, khauf (takut), raja’ (berharap), 
raghbah (menginginkan sesuatu), rahbah (menghindarkan dari 
sesuatu), khusu’, khasyah, isti’adzah (berlindung), istighatsah 
(meratap), penyembelihan, nadzar, sabar dan ibadah lain yang 
diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Tak dapat dipungkiri bahwa 
ada pemahaman yang mengartikan ibadah dalam definisi yang 
sempit sekali seperti shalat, puasa, zakat, haji. Ada pun yang 
lainnya tidak dikategorikan di dalam ibadah. Padahal ibadah 
itu adalah  suatu nama yang mencakup semua perkara yang 
dicintai Allah dan diridhai-Nya, apakah berupa perkataan 
ataupun perbuatan, baik lahir maupun yang bathin.  Allah 
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berfirman: “Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang 
tak dapat memberi rezeki kepada mereka sedikitpun dari langit 
dan bumi dan tidak berkuasa (sedikit jua pun). Maka janganlah 
kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya 
Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. An 
Nahl 16 : 73-74)

2). Syirk Di Dalam Ar Rububiyyah, yaitu jika seseorang 
meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan, 
memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan, dan sifat-sifat 
rububiyyah lainnya.

Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: 
“Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan 
matahari dan bulan?” Tentu mereka akan menjawab : “Allah.” Maka 
betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar). 
(QS. Al Ankabut 29 : 61) Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan 
kepada mereka : “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?” 
Tentu mereka akan menjawab : “Allah.” Katakanlah: “Segala puji 
bagi Allah.” Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. (QS. 
Luqman 31 : 25)

Ayat-ayat ini semua menunjukkan kondisi orang-orang 
musyrik terdahulu mengakui Allah-lah satu-satunya pencipta 
yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dan 
mematikan, yang menurunkan hujan dan seterusnya. Akan 
tetapi mereka masih memberikan peribadatan kepada selain 
Allah. Syirk rububiyah adalah adanya keyakinan bahwa ada 
selain Allah yang menciptakan, menghidupkan, dan mematikan 
yang menurunkan hujan, menyelesaikan persoalan. 3) Syirk 
Di Dalam Al Asma’ wa Ash Shifat, yaitu kalau seseorang 
mensifatkan sebagian makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat 
Allah yang khusus bagi-Nya. Contohnya, menyakini bahwa ada 
makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara ghaib sebagai 
dalam QS. Al Jin 72 : 26. (Dia adalah Tuhan) yang mengetahui 
yang ghaib. Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang 
pun tentang yang ghaib itu.? (QS. Al Jin : 26).
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Dampak Syirk Akbar sangat serius bagi pelakunya karena 
syirk ini adalah sebuah kezhaliman yang besar “Sesungguhnya 
syirk itu kezhaliman yang besar”. (QS. Luqman 31: 13), 
Menghancurkan seluruh amal. “Sesungguhnya jika engkau 
berbuat syirk, niscaya hapuslah amalmu, dan benar-benar 
engkau termasuk orang yang rugi”. (QS. Az-Zumar 39 : 65). 
Tidak mendapat pengampunan bila meninggal dunia dalam 
kemusyrikan, “Sesungguhnya, Allah tidak akan mengampuni 
jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu (syirk) 
bagi siapa yang (Dia) kehendaki. (QS. An-Nisa 4: 48, 116). 
Pelakunya diharamkan masuk surga. “Sesungguhnya barang 
siapa menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan 
jannah baginya dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada 
bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun”. (QS. Al-
Maidah 5 : 72). Kekal di dalam neraka, “Sesungguhnya orang 
kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) 
ke neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu 
adalah seburuk-buruk makhluk”. (QS. Al-Bayyinah 98 : 6). 
Pelaku syirk adalah berdosa paling besar, “Sesungguhnya 
Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) 
dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirk 
itu. Bagi siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, 
maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya”. (QS. 
An-Nisa 4: 116). Perkara pertama yang diharamkan oleh Allah, 
“Katakanlah: Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang 
keji, baik yang nampak ataupun tersembunyi, dan perbuatan 
dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, 
(mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu 
yang Allah tidak menu-runkan hujjah untuk itu dan (meng-
haram-kan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak 
kamu ketahui”. (QS. Al-A’raaf 7 : 33). Katakanlah: “Marilah 
kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu 
yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, 
berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah 
kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, 
Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan 
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janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, 
baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, 
dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang 
benar” Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya 
kamu memahami(nya).(Qs. Al-An’am 6 : 151).  Pelakunya 
adalah orang-orang najis (kotor) akidahnya. “Hai orang-orang 
yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis”. 
(QS. At-Taubah: 28). 2. Syirk Ashghar, yaitu setiap ucapan 
atau perbuatan yang dinyatakan syirk oleh syara tetapi tidak 
mengeluarkan pelakunya dari agama. Ia merupakan dosa 
besar yang dapat mengantarkan kepada syirk akbar. Para 
ulama membagi syirk ashgar kepada dua macam a. Khafi 
(tersembunyi); syirk yang bersumber dari amalan hati, berupa 
riya, sum’ah dan lain-lainnya. b. Syirk dzahir (nyata) baik berupa 
ucapan maupun perbuatan, yang berupa ucapan: Rasulullah 
SAW bersabda (yang terjemahannya): “Barangsiapa yang 
bersumpah dengan selain nama  Allah, maka ia telah berbuat 
syirk”. (HR. Ahmad, Shahih).

Dan sabda Nabi SAW yang lain (yang terjemahannya): 
“Janganlah kamu berkata: Atas kehendak Allah dan kehendak 
Fulan. Tapi katakanlah: Atas kehendak Allah , kemudian 
kehendak Fulan”. (HR. Ahmad, Shahih).

Berupa amalan, seperti: Memakai gelang, benang, dan 
sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, 
dengan meyakini bahwa benda-benda tersebut hanya sebagai 
sarana tertolak atau tertangkalnya bala maka masuk kategori 
syirk ashgar. Namun bila dia meyakini bahwa benda-benda 
itulah yang menolak dan menangkal bala, hal itu termasuk syirk 
akbar. 

Imran bin Hushain ra. menuturkan, bahwa Nabi SAW 
melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan, 
maka beliau bertanya (yang terjemahannya): “Apakah ini?”. 
Orang itu menjawab: Penangkal sakit. Nabi pun bersabda: 
“Lepaskan itu karena dia hanya akan menambah kelemahan 
pada dirimu; sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada 
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pada tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya”. 
(HR. Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima).

Dan riwayat Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir 
dalam hadits marfu (yang terjemahannya): Barang siapa 
menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak mengabul-kan 
keinginannya; dan barang siapa menggantungkan wadaah, 
semoga Allah tidak memberi ketenangan pada dirinya. 
Disebutkan dalam riwayat lain: Barang siapa menggantungkan 
tamimah, maka dia telah berbuat syirk.(Tamimah adalah 
sesuatu yang dikalungan di leher anak-anak sebagai penangkal 
atau pengusir penyakit, pengaruh jahat yang disebabkan rasa 
dengki seseorang dan lain sebagainya. Wadaah adalah sejenis 
jimat).

Dampak buruk pelaku Syirk Ashghar sekalipun tidak 
mengeluarkan dari agama tetapi merusak amal yang tercampur 
dengan syirk ashghar. Dari Abu Hurairah radiallahu anhu marfu 
(yang terjemahannya): Allah berfirman: “Aku tidak butuh sekutu-
sekutu dari kalian, barang siapa yang melakukan suatu amalan 
yang dia menyekutukan-Ku padanya selain Aku, maka Aku 
tinggalkan dia dan persekutuannya”. (Riwayat Muslim, kitab az-
Zuhud 2985, 46). Dan syirk kecil ini adalah bakal dosa besar.

6. Kufr al-Nikmat, yakni tidak mengakui nikmat-nikmat Allah 
yang diterimanya berasa dari Allah, bisa juga berarti 
penyalahgunaan nikmat-nikmat Allah yang diperolehnya, 
penempatannya bukan pada tempatnya dan penggunaannya 
bukan pada hal-hal yang dikehendaki dan diridlai oleh 
Pemberi nikmat. Segala yang maujud di ala mini adalah 
nikmat dari Allah swt untuk kemanfaatan dan kebaikan 
manusia. Secara lahir terkadang nampak seperti bencana, 
tapi jika ditelisik lebih dalam ternyata ia adalah nikmat. 
Karena itu para ahli sependapat bahwa alam ini merupakan 
satu sistem atau satu kesatuan yang terdiri atas sub-sub 
sistem yang saling berkaitan dan tunjang-menunjang. Bumi 
dan sekitarnya adalah satu sub sistem dari sistem alam raya. 
Sedangkan manusia yang mendiami bumi dapat dianggap 
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sebagai sub sistem dari bumi dan karenanya ia merupakan 
sub-sub sistem dari alam raya secara keseluruhan. Di lain 
pihak, al-Qur’an menyatakan bahwa bumi dan isinya dicipta 
untuk kepentingan manusia (QS al-Bagarah 2:229). Karena 
dicipta untuk kepentingan manusia. maka bumi dan isinya 
sangat serasi dengan kehidupan mereka. Dilihat dari sudut 
Ini, maka sangatlah tepat  bila dikatakan bahwa semua yang 
ada di alam ini, khususnya bumi dan sekitarnya, merupakan 
nikmat bagi manusia. Nikmat-nikmat Itu sendiri teramat 
banyak ragam jenis, dan jumlahnya, sehingga al-Qur’an 
menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah mampu 
mengkalkulasi nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan 
kepada mereka.

اٌر َساَن لَظَلُوٌم َكّفَ
ْ
ن ِ

ْ
وا ِنْعَمَت الّلَـِه اَل تُْحُصوَها ِإّنَ ال َوِإْن َتُعّدُ

Jika kamu menghitunq-hitung nikmat Allah kamu tidak akan 
dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusta itu sangat dzalim 
lagi amat kafir. (QS Ibrahim 14:34: cf. al-Nahl  16:18)

Ayat-ayat yang mendahului kedua ayat tersebut 
berbicara tentang Tuhan yang mencipta dan mengatur 
alam ini; menciptakan manusia sebagai penghuni bumi; 
menurunkan hujan dari langit; mengeluarkan buah-buahan 
dari perut bumi sebagai rezeki manusia; memudahkan 
bahtera berlayar di laut; menciptakan gunung-gunung dan 
sungai-sungai; menundukkan siang dan malam, matahari 
dan bulan, dan mendatangkan apa saja yang diminta dan 
tidak diminta oleh manusia. Semua yang disebutkan dalam 
ayat-ayat ini, jelas merupakan nikmat-nikmat besar dari 
Allah yang mencakup nikmat material dan inmaterial. Tujuan 
utama pemberian nikmat kepada manusia adalah untuk 
menjadl ujian atau cobaan: apakah mereka akan mensyukuri 
nikmat itu ataukah mengkafirinya (QS al-Naml 27:40). Bila  
manusia mensyukuri nikmat-nikmat yang dianugerahkan 
kepadanya. maka kesyukuran itu akan kembali kepada 
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dirinya. Bahkan bila manusia mengkafiri nikmat-nikmat-
Nya, maka kekafirannya tidak akan mempengaruhi Allah 
sebagai penguasa mutlak dan pemilik sebenarnya dari 
alam semesta ini. Pada dasarnya. syukur bermakna 
menampakkan nikmat, sedang kafir sebagai kebalikan dari 
syukur, berarti “melupakan atau menyembunyikan nikmat”. 
Syukur sebagai penggunaan nikmat pemberian sesuai 
dengan tujuan dan kehendak Pemberi nikmat Itu”.syukur 
juga berarti memandang nikmat itu dengan hati sebagai 
suatu kemuliaan, lalu memuji Pemberinya dengan lisan 
dan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan. Dengan 
demikian syukur adalah perwujudan terima kasih atas suatu 
nikmat dalam bentuk kegembiraan hati, pujian dengan lidah. 
dan tindakan dengan anggota badan dalam penggunaan 
nikmat itu pada fungsinya dan sesuai dengan kehendak dan 
keridlaan pemberi nikmat.33 

Karena syukur adalah lawan dari kufr, maka pengertian 
kufr nikmat dapat diformulasikan sebagai penyalahgunaan 
nikmat yang diraih dengan menggunakannya bukan pada 
hal-hal yang dikehendaki dan diridlai oleh pemberi nikmat. 
Kufr nikmat. seperti yang dimaksud, tampaknya, merupakan 
kecenderungan yang sangat kuat pada diri manusia- hal ini 
terlihat pada cara al-Qur’an menunjuk kufr nikmat dengan 
beberapa kali menggunakan bentuk al-mubalaghat Misalnya, 
ungkapan zalum kaffar (benar-benar zalim lagi teramat kafir) 
dalam QS Ibrahim/14:15 dan ungkapan kafur mubin (benar-
benar kafir nikmat) yang terulang sepuluh kali.34 

Penggunaan nikmat-nikmat Allah bukan pada 
tempatnya dan bukan pada perkara-perkara yang diridlai 
oleh-Nya adalah salah satu bentuk pembangkangan 
kepada-Nya.

7. Kufr al-Irtidad (murtad), yakni kembali menjadi kufr sesudah 
beriman atau keluar dari Islam.
Istilah irtidad atau riddah yang berakar dari kata radda 
secara etimologi berarti berbalik kembali atau menurut al-
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Raghib, “kembali ke Jalan dari mana kita datang. Dari segi 
terminologi agama, irtidad atau riddah berarti kembali kepada 
kekafiran, dari keadaan beriman, baik iman itu didahului 
oleh kekafiran lain atau pun tidak. Kata riddh menurut al-
Raghib, khusus digunakan bagi orang yang kembali kepada 
kekafiran sesudah beriman. Sedangkan kata irtidad bisa 
digunakan dalam pengertian umum, di samping arti khusus 
tersebut. Misalnya. term lrtidad dalam QS Yusuf 12:56 yang 
digunakan untuk mengungkapkan peristiwa Nabi Ya’qub 
yang matanya kemball melihat (lrtadda basiran) setelah 
mengalami kebutaan. Dalam al-Qur’an, kata irtidad yang 
mengandung makna kembali kepada kekafiran muncul 
empat kali. Dua kali di antaranya, secara eksplisit menunjuk 
kafir irtidad (QS al-Bagarah 2:217 dan al-Ma’idah 5:54) dan 
dua kali lagi banya menunjuk kufr irtidad secara Implisit 
(QS al Ma’idah  5:21 dan Muhammad 47:25) Dalam QS al-
Baqarah 2:217 disebutkan:

 َوَمْن َيْرَتِدْد ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو َكافٌِر فَأُولَِئَك َحِبطَْت أَْعَمالُُهْ ف
ا َخادِلُوَن

َ
ِة َوأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْ فِهي

َ
ِخر

ْ
ادّلُْنَيا َوال

…Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati 
dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan 
di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 

(QS al-Baqarah 2:217)

Di samping ditunjuk dengan kata irtidad, jenis kufr 
ini juga ditunjuk  dengan kata kufr saja. Qs. An-Nisa’ 4:137.

ُ الّلَـه َيُكِن  لَْم  كُْفًرا  اْزَدادُوا  ُثَّ  وا 
ُ

َكَفر ُثَّ  آَمنُوا  ُثَّ  وا 
ُ

َكَفر ُثَّ  آَمنُوا  يَن  ِ اذّلَ  ِإّنَ 
ِدهَيُْم َسِبيال  لَُهْ َواَل لهَِيْ

َ
[لَِيْغِفر

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, 
kemudian beriman (pula), kamudian kafir lagi, kemudian bertambah 
kekafirannya.35 Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan 
kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan 
yang lurus.( Qs. An-Nisa’ 4:137, cf. Ali Imron 3:90)
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Tiga ayat di atas menjelaskan sebuah penegasan bahwa 
orang Islam yang murtad dari agamanya lalu mati dalam 
keadaan kafir, maka dosa-dosanya tidak diampuni dan 
akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya.36

8. Kufr al-Bara’at (kufr yang kita berlepas diri dari mereka)
“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada 
Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika 
mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami 
berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu 
sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu (kafarna 
bikum)...” (Al-Mumtahanah ayat 4).   
9. Kufr Memperolok-olok (mempermainkan agama)

[ ُ ُمْؤِمننِيَ أََيْبَتغُوَن ِعنَْدُه
ْ
َكافِِريَن أَْولَِياءَ ِمْن دُوِن ال

ْ
َيّتَِخُذوَن ال يَن  ِ  اذّلَ

َة لِّلَـِه َجِيًعا] - النساء 139 ِعّزَ
ْ
َة فَِإّنَ ال ِعّزَ

ْ
 ال

ا ] ِبَ  
ُ

َفر
ْ

يُك الّلَـِه  آَياِت  مَسِْعُتْ  ِإذَا  أَْن  ِكَتاِب 
ْ
ال ِف  َعلَْيُكْم  َل  َنّزَ  َوَقْد 

ِإذًا ِإّنَُكْم  ِه  ِ
ْ

َغري َحِديٍث  ِف  َيخُوُضوا  َحّتَى  َمَعُهْ  َتْقُعُدوا  فاََل  ا  ِبَ  ُ َزأ  َويُْسَتْ
 َجِيًعا

َ َكافِِريَن ِف َجَهّنَ
ْ
ُمنَافِِقنيَ َوال

ْ
[ِمْثلُُهْ ِإّنَ الّلَـَه َجاِمُع ال

Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu 
di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat 
Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), 
Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka 
memasuki pembicaraan yang lain. karena Sesungguhnya (kalau 
kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. 
Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang 
munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam.

Ibnu al-Qayyim membagi kufr kepada dua kufr besar dan 
kecil37

Pertama: Kufr Besar adalah kufr yang mengeluarkan 
pelakunya dari agama

Kufr besar ini ada lima macam
1. Kufr dusta, Allah swt. berfirman:
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َ ُ أَلَْيَس ِف َجَهّنَ ا َجاءَه ـَحّقِ لَـّمَ
ْ
َب ِبال ى َعىَل اهلل َكِذًبا أَْو َكّذَ رَتَ

ْ
ِن اف لَُم ِمّمَ

ْ
 َوَمْن أَظ

َكافِِريَن.38
ْ
َمْثًوى لِّل

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-
adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak39 tatkala 
yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu 
ada tempat bagi orang-orang yang kafir?

2. Kufr enggan dan takabbur 

َوَكاَن َبَ 
ْ

َواْسَتك أََب  ِإْبِليَس  ِإاّلَ   
ْ
فََسَجُدوا لَدَم   

ْ
اْسجُُدوا َمالَِئَكِة 

ْ
لِل نَا 

ْ
قُل  

ْ
 َوِإذ

َكافِِريَن40
ْ
.ِمَن ال

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: “Sujudlah41 
kamu kepada Adam,” Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan 
takabur dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir.

3. Kufr syak dan ragu, Allah berfirman:

أَظُّنُ  َوَما   * أََبًدا  َهِذِه  َتِبيَد  أَن  أَظُّنُ  َما  َقاَل  لِّنَْفِسِه  َظالِـٌم  َوُهَو  َجنََّتهُ  َوَدَخَل 
َصاِحبُهُ  هَلُ  * َقاَل  مُنَقلًَبا  ا  ْنَ ّمِ ًا 

ْ
َخري َلِجَدّنَ  َريّبِ  ِإَل  ِددّتُ  ّرُ َولَِئن  َقاِئَمًة  اَعَة  الّسَ

 *  ً َرُجال اَك  َسّوَ ُثَّ  َفٍة 
ْ
ّنُط ِمن  ُثَّ  اٍب 

َ
تُر ِمن  َخلََقَك  ي  ِ ِباذّلَ أََكَفْرَت   ُ يَُحاِوُره َوُهَو 
يّبِ أََحًدا.42

َ
لَِّكنَّا ُهَو اهلل َريّبِ َواَل أُْشِرُك ِبر

Dan Dia memasuki kebunnya sedang Dia zalim terhadap dirinya sendiri43; 
ia berkata: “Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya Dan 
aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika Sekiranya aku 
kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali 
yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu”. Kawannya (yang mukmin) 
berkata kepadanya - sedang Dia bercakap-cakap dengannya: “Apakah 
kamu kafir kepada (tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian 
dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang 
sempurna? Tetapi aku (percaya bahwa): Dialah Allah, Tuhanku, dan aku 
tidak mempersekutukan seorangpun dengan Tuhanku.
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4. Kufr berpaling
ُضوَن 44. ا أُنِذُروا مرُْعِ وا َعّمَ

ُ
يَن َكَفر َواذّلَِ

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya 
melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. 
dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada 
mereka

.
5. Kufr nifaq

 ال َيْفَقُهوَن. 45
ْ

ْم فَُه وا فَطُِبَع َعىَل قُلُوِبِ
ُ

َ َكَفر ْم آَمنُوا ُثّ ُ َذلَِك ِبأَّنَ

Yang demikian itu adalah karena bahwa Sesungguhnya mereka telah 
beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati; 
karena itu mereka tidak dapat mengerti.

Kedua: Kufr Kecil, yakni kufr yang tidak mengeluarkan 
pelakunya dari agama, kufr ini dibagi menjadi :

1. Kufr nikmat

كُّلِ  ن  ّمِ َرَغًدا  ِرْزقَُها  ا 
َ

ِتهي
ْ
َيأ َمِئنًَّة 

ْ
ّمُط آِمنًَة  َكاَنْت  َقْرَيًة   ً َمثاَل اهلل  َب 

َ
َوَضر

 
ْ
َكانُوا ِبَما  ـَخْوِف 

ْ
َوال ـجُوِع 

ْ
ال لَِباَس  اهلل  فَأَذَاَقَها  اهلل  ِبأَْنُعِم  ْت 

َ
فََكَفر َمَكاٍن 
َيْصنَُعوَن.46

2. Kufr yang ditunjukkan oleh yang tidak mengeluarkan dari 
agama seperti sabda Rasulullah saw. 

سباب المسلم فسوق وقتاهل كفر47
إذا قال الرجل لخيه: يا كافر، فقد باء با أحدهما 48 

 من أىت حائًضا، أو امرأة ف دبرها... فقد كفر بما أُنزل عىل محمد49 

Dalam perkara ini memang banyak pendapat. Kufr 
semacam ini tidak membatalkan keislaman seseorang akan 
tetapi mengurangi pahala dan membebaninya dengan siksa. 
Pelakunya berada dalam bahaya yang besar karena akan 
mendapatkan murka Allah Ta’ala dan siksa-Nya kalau belum 
taubat. Ini adalah jenis maksiat yang pelakunya sadar dan 
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mengerti kalau itu adalah maksiat, seperti perbuatan zina yang 
dia tak mau bergaul cara yang halal. Perilaku seperti terpulang 
kepada kehendak Allah, jika Dia berkenan menyiksanya lalu 
dimasukan ke syurga dengan iman dan amal shalehnya atau 
dia ampuni semuanya.50

Oleh karena itu Dr. Fauzan Sholeh mengurai perbedaan 
kufr besar dan kecil51 sebagai berikut;
1. Kufr besar mengeluarkan pelakunya dari agama sedang 

kufr kecil tidak
2. Kufr besar menghilangkan dan menghapus semua amal 

sholehnya sedang kufr kecil tidak menghapus tetapi 
menguranginya.

3. Kufr besar pelakunya kekal dalam neraka dan kufr 
tidak kekal bila telah dimasukkan ke dalam neraka, 
sesungguhnya Allah akan telah mengampuninya.

4. Kufr besar halal darah dan hartanya, sedang kufr kecil 
tidak halal harta dan darahnya dalam peperangan.

5. Kufr besar mewajibkan pelakunya tidak saling mencintai 
dan memimpin orang-orang mukmin sekalipun saudara 
kerabat dekat. Sedang kufr kecil masih bisa berlaku normal 
layaknya sebagai muslim pada umumnya, mencintainya 
dan membenci kemaksiatannya.

E. Perlakuan Terhadap Orang Kafir menurut Fiqih Islam

Dalam syari’at Islam, memperlakukan golongan kafir dalam 
pemerintahan Islam dibedakan dalam beberapa keadaan;
1. Kafir Dzimmy, yaitu orang kafir yang membayar jizyah (upeti) 
yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka 
tinggal di negeri kaum muslimin. Kafir seperti ini tidak boleh 
“diganggu” selama ia masih menaati peraturan-peraturan 
yang dikenakan kepada mereka, mereka bebas beraktiftas 
ekonomi, social, budaya, agama dan lainnya. Banyak dalil yang 
menunjukkan hal tersebut diantaranya firman Allah Al-‘Aziz Al-
Hakim:



Konsep Kufr dalam Al-Qur’an

Sahaja | Volume 4 No. 2 Juli 2014 | ISSN 2089-710390

ُ اهلّلَ َم  َحّرَ َما  مُوَن  يَُحّرِ َواَل  ِخِر 
ْ

ال َيْوِم 
ْ
ِبال َواَل   ِ ِباهلّلَ يُْؤِمنُوَن  اَل  يَن  ِ اذّلَ  َقاِتلُوا 

يُْعطُوا َحّتَى  ِكَتاَب 
ْ
ال أُوتُوا  يَن  ِ اذّلَ ِمَن  َحّقِ 

ْ
ال ِديَن  َيِدينُوَن  َواَل   َوَرُسوهُلُ 

ِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْ َصاِغُوَن
ْ
ال

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 
(pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa 
yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beraga-
ma dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) 
yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar 
jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan shogirun (hina, 
rendah, patuh)”.  (QS. At-Taubah: 29).

2. Kafir Mu’ahad, yaitu orang-orang kafir yang telah terjadi 
kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak 
berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dan 
kafir seperti ini juga tidak boleh diganggu sepanjang mereka 
menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Allah Jalla 
Dzikruhu berfirman:

ُمّتَِقنيَ
ْ
َ يُِحّبُ ال فََما اْسَتَقامُوا لَُكْم فَاْسَتِقيُموا لَُهْ ِإّنَ اهلّلَ

“Maka selama mereka berlaku istiqomah terhadap kalian, hendaklah 
kalian berlaku istiqomah (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Al-
lah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah : 7).

وا 
ُ

يُظَاِهر َولَْم  َشْيًئا  قُُصوكُْم 
َينْ لَْم  ُثَّ  ِكنيَ  ُمْشِ

ْ
ال ِمَن  َعاَهْدُتْ  يَن  ِ اذّلَ ِإاّلَ 

ُمّتَِقنيَ
ْ
َ يُِحّبُ ال ْم ِإّنَ اهلّلَ هِتِ ْم َعْهَدُهْ ِإَل مُّدَ وا ِإلهَْيِ َعلَْيُكْم أََحًدا فَأَِتّمُ

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan per-
janjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi dari kalian 
sesuatu pun (dari isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu 
seseorang yang memusuhi kalian, maka terhadap mereka itu pe-
nuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah me-
nyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah : 4).

َة  أَِئّمَ فََقاِتلُوا  ِدينُِكْم  ِفْ  َوَطَعنُوا  َعْهِدِهْ  َبْعِد  ِمْن  أَْيَماَنُْم  َنَكثُوا  َوِإْن 
ُْم اَل أَْيَماَن لَُهْ لََعّلَُهْ َينَْتُوَن ُكْفِر ِإّنَ

ْ
ال
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“Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, 
dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-
pemimpin kekafiran itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah 
orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mere-
ka berhenti”.  (QS. At-Taubah : 12).

Dan Rasulullah saw. bersabda dalam hadits ‘Abdullah bin 
‘Amr riwayat Bukhary:
 َ

ْ
أَْرَبِعني َِة 

ْ
َمِسري ِمْن  تُْوَجُد  ِرْيَحَها  َوِإّنَ  َجنَِّة 

ْ
ال َراِئَحَة  َيِرْح  لَْم  مَُعاَهًدا  َقَتَل  َمْن 

َعاًما
“Siapa yang membunuh kafir Mu’ahad ia tidak akan mencium bau 
surga dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan em-
pat puluh tahun”.

3. Kafir Musta’man, yaitu orang kafir yang mendapat jaminan 
keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. 
Kafir jenis ini juga tidak boleh “diganggu” sepanjang masih 
berada dalam jaminan keamanan.

Allah swt. berfirman:

ُ أَْبِلْغه ُثَّ   ِ اهلّلَ َكالََم  يَْسَمَع  َحّتَى   ُ فَأَِجْره اْسَتَجاَرَك  ِكنيَ  ُمْشِ
ْ
ال ِمَن  أََحٌد   َوِإْن 

ُْم َقْوٌم اَل َيْعلَُموَن َمنَهُ ذَلَِك ِبأَّنَ
ْ
َمأ

“Dan jika seorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan 
kepadamu, maka lindungilah ia agar ia sempat mendengar firman 
Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. De-
mikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”. (QS. 
At-Taubah : 6).

 
Dan dalam hadits ‘Ali bin Abi Thalib ra, Rasulullah ra. 
menegaskan:

ا أَْدَناُهْ َ َواِحَدٌة يَْسَعى ِبَ
ْ

ُمْسِلِمني
ْ
ِذمَّةُ ال

“Dzimmah (janji, jaminan keamanan dan tanggung jawab) kaum 
muslimin itu satu, diusahakan oleh orang yang paling bawah (sekali-
pun)”.   [HR. Bukhary-Muslim].

Berkata Imam An-Nawawy rah. : “Yang diinginkan dengan 
Dzimmah di sini adalah Aman (jaminam keamanan).jaminan 
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keamanan dari kaum muslimin kepada orang kafir itu adalah 
sah (diakui), maka siapa yang diberikan kepadanya Aman dari 
seorang muslim maka haram atas (muslim) yang lainnya 
mengganggunya sepanjang ia masih berada dalam Amannya”.
 Dan dalam hadits Ummu Hani` riwayat Bukhary beliau 
berkata:

فََقاَل ََة 
ْ

ُهَبري ْبَن  فاَلََن  أََجْرتُهُ  َقْد   ً َرُجال  
ٌ

َقاِتل أَّنَهُ  ْي  أُّمِ اْبنُ   
َ

َزَعم اهللِ  َرُسْوَل   َيا 
 َقْد أََجْرَنا َمْن أََجْرِت َيا أُّمَ َهاِنٍئ

َ
ُ َعلَْيِه َوآهِلِ َوَسّلَم َرُسْوُل اهللِ َصىّلَ اهلل

“Wahai Rasulullah anak ibuku (yaitu ‘Ali bin Abi Tholib-pen.) men-
yangka bahwa ia boleh membunuh orang yang telah saya lindungi 
(yaitu) si Fulan bin Hubairah. Maka Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa 
alihi wa salllam bersabda : “Kami telah lindungi orang yang engkau 
lindungi wahai Ummu Hani`”.

4. Kafir Harby, yaitu kafir yang secara terang-terangan (atau 
sembunyi-sembunyi) memusuhi Islam, melakukan kejahatan-
kejahatan melawan Islam dan tindakan-tindakan lain yang 
patut dianggap “menyerang” Islam. Jika kepada 3 kelompok 
kafir di atas Allah memerintahkan setiap Muslim untuk 
senantiasa menunjukkan rasa hormat, bahkan ikut melindungi 
kerselamatan mereka, maka kafir jenis yang terakhir inilah yang 
wajib diperangi menurut ketentuan yang telah digariskan dalam 
syari’at Islam.

Pembagian orang kafir menurut para ulama seperti syeikh 
Muqbil bin Hadi Al-Wadi’iy, syeikh Ibnu ‘Utsaimin, ‘Abdullah Al-
Bassam dan lain-lainnya. Wallahul Musta’an.

F. Sebab-sebab Terjadinya Kekufuran
Semua manusia menurut mufassirin (ahli tafsir al-Qur’an) 

pada mulanya lahir ke dunia telah dengan membawa potensi 
atau fitrah bertuhan, beriman dan muslim pada Rabb nya. 
Sebagimana firman Allah 
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أَْنفُِسِهْ َعىَل  َوأَْشَهَدُهْ  ّيََتُْم  ذُّرِ ظُُهوِرِهْ  ِمْن  آَدَم  َبنِي  ِمْن  َرّبَُك  أََخَذ   
ْ
 َوِإذ

َهَذا َعْن  كُنَّا  ِإّنَا  ِقَياَمِة 
ْ
ال َيْوَم  َتقُولُوا  أَْن  َشِهْدَنا  َبىَل  َقالُوا  ُكْم  ّبِ َ

ِبر  أَلَْسُت 
َغافِِلنيَ –العاف 7: 172

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 
Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap 
jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini Tuhanmu?” mere-
ka menjawab: “Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi”. 
(kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 
mengatakan: “Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang 
yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”,

Ayat ini menegaskan bahwa manusia Allah telah 
mengambil janji manusia secara fitri dengan menciptakan 
mereka dalam fitrah keislaman, keimanan dan dianugerahkan 
kepada mereka akal pikiran. Setiap manusia yang lahir ke 
dunia terikat kontrak atau ikrar janji primordial yang telah 
diucapkannya ketika ia msih di alam ruh. Ikrar itu berisi tentang 
kesaksian diri manusia untuk mempertuhankan Allah dan tidak 
mempersekutukan-Nya, mentaati perintah-perintah-Nya, dan 
menjauhi larangan-larangan-Nya.

Takwilan demikian itu sesuai dengan hadist Nabi saw. 
dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda:
)رواه  يمجسانه  أو  ينصرانه  أو  هيودانه  فأبواه  الفرتة  عىل  يودل  مولود  كل 

البخارى و مسلم وأبوداود و أمحد(.
Setiap manusia, dilahirkan dalam fitrah. Ayah dan bundanyalah yang 
menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. (HR. Bukhary, Mus-
lim, Abu Daud dan Ahmad).

Fitrah dalam hadist ini diartikan sebagai potensi untuk 
mengenal Tuhan atau untuk menjadi muslim-mukmin, dan 
untuk mengenal serta konsisten pada kebenaran.

Secara implisit, para mufassir sepakat bahwa manusia 
lahir membawa janji yang diikrarkan di hadapan Allah swt. 
adanya yang menyebutnya janji itu berupa fitrah ketuhanan 
dan keislaman yang dimiliki manusia dalam bentuk potensi-
potensi. Potensi itu baru akan menjadi actual bila manusia mau 
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mengaktifkannya. Ada juga yang menyebutkan bahwa janji itu 
bermujud ikrar primordial dari setiap ruh manusia sebelum lahir 
ke dunia nyata ini. Bahwa pada diri manusia ada fitrah bertuhan, 
disinggung oleh al-Qur’an secara implicit dalam QS Yunus 
10:12; al-Ruum 30:33; Lukman 31:32 dan al-Zumar 39: 8, 49. 
Ayat-ayat ini. pada Intinya menegaskan bahwa manusia akan 
segera ingat pada Tuhan jika tertimpa musibah dan malapetaka. 
Tetapi sewaktu musibah ltu telah berlalu, kebanyakan mereka 
segera melupakan Tuhan kembali. Dengan demikian, watak 
bertuhan tidak hanya menjadi milik orang-orang baik, atau 
orang-orang yang secara formal menganut sesuatu agarna. 
Orang-orang jahat, atau orang-orang yang tidak beragarna 
pun, pada dasarnya. memiliki watak dan naluri bertuhan juga.

Jika bertuhan dan beriman merupakan watak dasar dari 
setiap manusia. maka kekafiran tentunya bersifat mendatang. 
Jelasnya manusia pada dasarnya tidak membawa naluri kufr 
dalam dirinya ketika la lahir ke dunia.

Menurut Syeikh Mutawalli al-Sya’rawi, seorang ulama 
termuka di Mesir, yang fitri pada manusia adalah iman. 
Sedangkan kufr bersifat mendatang. Terjadinya kekufuran pada 
diri manusia adalah karena adanya faktor kealpaan (ghaflat) 
yang menjadi salah satu watak asli manusia.kealpaan itu yang 
menjadi sebab pudarnya iman. Bahkan iman akan menjadi sirna 
sama sekali, jika ghaflat itu terjadi secara terus menerus. Hal ini 
sejalan dengan kata kufr yang berarti menutupi. Ghaflat itulah 
yang menyebabkan kekufuran, kekufuran lah yang menutup 
fitrah iman manusia. Oleh karena itu dakwah adalah bertujuan 
menyadarkan manusia dari kealpaan dan mengembalikan ke 
fitrah asalnya.   

Kalau kufr bersifat mendatang dan bukan watak asli 
manusia. maka tentu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan 
timbulnya kekufuran atau kekafiran itu. Dalam al-Qur’an 
berulang kali ditegaskan bahwa hanya sedikit sekali manusia 
yang beriman dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebaliknya 
lebih banyak dari mereka yang tidak beriman dan tidak berterima 
kasih kepada Tuhan. 
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1.  Faktor-faktor  internal kekafiran
Maksud factor internal di sini ialah sifat-sifat negative 

dalam diri manusia yang merupakan kelemahan-kelemahannya 
yang menyebabkannya hanyut dalam kekafiran. Sifat-sifat itu 
adalah sebagai berikut:

 
a). Kesombongan dan keangkuhan52

Kesombongan adalah suatu sifat yang membuat 
seseorang bersikap eksklusif karena merasa bangga dengan 
dirinya dan memandang dirinya lebih hebat dari orang lain. 
Bahwa keangkuhan dan kesombongan menjadi salah satu 
penyebab kekafiran adalah karena dengan sifat ini orang 
menjadi sangat egoistis, berpandangan sempit, sehingga 
sukar menerima dan mengakui realitas-realitas di luar 
dirinya. Rashid Ridla mengatakan bahwa kesombongan dan 
keangkuhan menghalangi seseorang untuk berpikir Jernih 
guna memperoleh kebenaran dan hidayah. Itulah sebabnya 
para pemimpin dan tokoh masyarakat pada masa dahulu 
teramat sulit menerima seruan rasul-rasul Allah yang dikirim 
kepada mereka. Penolakan mereka terhadap ajakan itu, pada 
dasarnya bukan karena mereka tidak percaya pada kebenaran 
misi ltu, melainkan karena adanya rasa angkuh dan congkak 
dalam diri mereka. Rasa congkak dan angkuh Itulah yang 
mengalahkan naluri iman yang ada dalam hati mereka. Karena 
itu, mereka menjadi a priori terhadap kebenaran-kebenaran 
yang ditawarkan kepada mereka.

ِثَياَبُْم  َواْسَتْغَشْوا  ْم  آذَاِنِ ِف  أََصاِبَعُهْ  َجَعلُوا  لَُهْ   
َ

لَِتْغِفر َدَعْوهُتُْم  كُّلََما  َوِإّنِ 
َباًرا 

ْ
َبُوا اْسِتك

ْ
وا َواْسَتك َوأََصّرُ

Dan Sesungguhnya Setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) 
agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari 
mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) 
dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan 
sangat. (Qs. Nuh 71:7)
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Sejarah kekufuran yang berawal dari Iblis sangat erat 
kaitannya dengan sifat  angkuh dan sombong. Dalam al-Qur an 
diceritakan bahwa setelah Adam dicipta. para malaikat termasuk 
iblis diperintahkan oleh Allah untuk bersujud (penghormatan) 
kepada Adam. Semua malaikat mematuhi perintah itu. Sedang 
Iblis sendiri membangkang . Ketika Allah bertanya kepadanya 
kenapa Ia tidak mau bersujud? Iblis menjawab bahwu la tidak 
pantas bersujud kepada Adam yang lebih rendah dibanding 
dirinya. Ia menganggap bahwa dirinya Iebih baik dan lebih 
hebat daripada Adam. Kelebihan itu didasarkan pada unsur 
penciptaan keduanya. Adam dicipta dari tanah, Iblis dicipta dari 
unsur api.53

Dari cerita singkat itu, terlihat bahwa pembangkangan Iblis 
atas perintah Allah bukanlah karena tidak mengakui eksistensi 
Allah. Akan tetapi pembangkangan itu justru timbul dari adanya 
rasa angkuh dan sombong  yang disertai rasa dengki hasud 
dalam dirinya. Perasaan itulah yang menghalanginya untuk 
taat pada perintah Allah sehingga ia pun terlaknat sampat hari 
kiamat.

Kalau kesombongan membuat seseorang bersikap 
eksklusif berpandangan sempit, egoistis, dan menutup dirt 
terhadap kebenaran-kebenaran di luar dirinya, maka sifat itu, 
jelas sangat potensial membawa kepada kekafiran.

Al-Ghazali mambagi kesombongan kepada tiga macam:
1) Sombong kepada Allah, dan itulah kesombongan yang 

paling buruk seperti sombongnya Fir’aun kepada Allah swt.
2) Sombong terhadap para Rasul seperti yang dilakukan oleh 

orang-orang Quraisy dan Bani Israel.
3) Sombong kepada sesama manusia yaitu dengan jalan 

membesarkan kedudukan dirinya serta menghina orang 
lain.

Kesombongan pertama dan kedua menyebabkan 
seseorang menjadi kufr  akidah dan kesombongan ketiga 
menjadikannya kufr nikmat.
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Dan sebab-sebab kesombongan itu ada tujuh macam :
1) Sombong karena memiliki ilmu, dan hal itu menjalar kepada 

para ulama, cendikiawan dan para pemikir.
2) Sombong karena memiliki amal dan ibadat yang banyak, 

dan hal itu bisa saja terjadi pada ulama dan orang-orang 
ahli ibadat. Dalam hal itu ahli ibadat menyombong dengan 
menyatakan pada dirinya yang lebih baik dari yang lain, 
kecuali jika kemudian ia mau bersikap merendahkan 
dirinya. Tetapi para ulama bisa pula menyombong diri 
karena memiliki kedudukan tinggi dalam majelis dan sangat 
terkemuka di antara kawan-kawannya yang kemudian 
mengernyitkan keningnya dan mengecilkan pipinya. Dan 
Ghazali menyatakan bahwa sifat shaleh itu sebenarnya 
harua terdapat di dalam hatinya. Di samping itu ada 
yang sombong dengan lidahnya yaitu dengan kekuatan 
menuduh orang lain, menyebutkan kebanggaan dirinya, 
kesucian hatinya serta menceritakan keadaan-keadaan 
dirinya.

3) Sombong karena kedudukan dirinya atau karena keturunan 
bangsawan

4) Sombong karena kecantikannya yang kebanyakannya ada 
pada wanita

5) Sombong karena hartanya seperti Qarun
6) Sombong karena kekuatan yang ada pada dirinya
7) Sombong kare jumlah pengikut dan pembantu-

pembantunya yang banyak.
Kesombongan yang didasarkan pada kemuliaan, 

pangkat, keturunan dan ikhtiyal (keangkuhan yang ditimbulkan 
oleh kecintaan yang berlebihan terhadap harta benda), 
berpotensi menjerumuskan seseorang kepada kekafiran, 
khususnya kafir nikmat. Dalam Qs. Al-Hadid 57:20 secara 
tersirat diperingatkan bahwa berbangga-banga adalah salah 
satu ciri khas dunia yang memiliki daya tarik yang  (tipuan), 
semu, nisbi, temporal dan bukan hakekat. Oleh karena itu tidak 
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pada tempat seseorang yang memperoleh kenikmatan dunia 
meras angkuh dan sombong, sebab ia akan menjeruskannya 
ke dalam kekufuran khusus kafir nikmat.

b). Keputusasaan dalam hidup54

Salah satu watak manusia yang menonjol adalah selalu 
Ingin bersenang-senang di dunia. Bila memperoleh kenikmatan 
hidup berupa rezeki yang melimpah, atau sukses dalam 
cita-cita. Ia cepat larut dalam kegembiraan dan suka cita. 
Sebaliknya jika kesenangan Itu dicabut darinya, atau gagal 
dalam mcmperjuangkan cita-citanya, maka secepat itu pula ia 
berputus asa. Watak manusia ini digambarkan al-Qur’an dalam 
beberapa ayat. Di antaranya:

ٌ
ُ فََيئُوٌس َقنُوط ّ هُ الّشَ ِ َوِإْن َمّسَ

ْ
َخري

ْ
َسانُ ِمْن دَُعاِء ال

ْ
ن ِ

ْ
ُ ال اَل يَْسأَم

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa 
malapetaka Dia menjadi putus asa lagi putus harapan. (Qs Fush-
shilat 41:49]

ُهْ  ِإذَا  أَْيِدهِيْم  َمْت  َقّدَ ِبَما   
ٌ
َئة َسّيِ تُِصْبُْم  َوِإْن  ا  ِبَ فَِرحُوا  َرمْحًَة  النَّاَس  نَا 

ْ
أَذَق َوِإذَا 

َيْقنَطُوَن
Atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu 
keterangan itu menunjukkan (kebenaran) apa yang mereka selalu 
mempersekutukan dengan Tuhan? (Qs Ar Ruum 30 : 36)

ُ َكاَن َيئُوًسا  ّ هُ الّشَ َض َوَنأَى ِبَجاِنِبِه َوِإذَا َمّسَ
َ

َساِن أَْع
ْ
ن ِ

ْ
َوِإذَا أَْنَعْمنَا َعىَل ال

Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya ber-
palinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan 
apabila Dia ditimpa kesusahan niscaya Dia berputus asa. (Qs. Al-
Isra’ 17:83)

َساَن ِمنَّا َرمْحًَة ُثَّ َنَزْعنَاَها ِمنْهُ ِإّنَهُ لََيئُوٌس َكفُوٌر 
ْ
ن ِ

ْ
نَا ال

ْ
َولَِئْن أَذَق

Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari 
Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya, pastilah Dia 
menjadi putus asa lagi lagi kufr. (Qs. Huud 11:9) 
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Kata ya’su yang terulang sebanyak 12 kali dalam al-Qu’an 
diartikan oleh al-Raghib dengan intifaau al-tama’ (hilangnya 
kegairahan dan rasa optimism). Secara eksplisit, al-Qur’an 
menegaskan bahwa al-ya’su akan membawa kepada kekafiran:

وَن
ُ

َكافِر
ْ
ُ ال َقْوم

ْ
َواَل َتْيأَُسوا ِمْن َرْوِح الّلَـِه ِإّنَهُ اَل َيْيأَُس ِمْن َرْوِح الّلَـِه ِإاّلَ ال

Dan janganlah kamu berputus asa. Sesungguhnya tidaklah berputus 
asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. (Qs Yusuf 12:87)

Sehubungan dengan kisah iblis dan Adam yang 
diutarakan di atas, terlihat bahwa iblis pun, sebenamya telah 
ditimpa rasa putus asa. Ketika ia melihat kenyataan bahwa 
saingan utamanya Adam, meraih tempat terhormat di sisi 
Allah, sedangkan dia sendiri terlempar dalam kesengsaraan, 
maka timbullah putus asa itu. Karena perasaan itulah, la nekad 
menerima kutukan Allah dan sama sekali tidak berikhtiar untuk 
bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Ia menganggap dirinya 
telah terlanjur hanyut dalam lumpur dosa sehingga ia lebih baik 
memilih jalan sesat selama-lamanya. Di sini terlihat betapa 
keputus-asaan membuat orang menjadi nekad dan memilih 
jalan pintas yang berujung pada kehancuran moral.

c). Kegengsian
Gengsi yang bermakna harga diri,  martabat, pamor, 

prestise.55 Orang yang selalu berpikir tentang harga diri, 
martabat, pamor dan prestise dirinya maka dia sangat sulit 
untuk menerima kebenaran. Kebenaran terkalahkan oleh 
martabat dirinya. 

Dalam sebuah hadist yang panjang yang merupakan 
dialog antara Rasulullah saw. dengan Adiy bin Hatim yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam salah satu paragrafnya 
dinyatakan:

 “Nabipun berkata: ‘Adapun sesungguhnya aku 
mengetahui apa yang menghalangi kamu dari memeluk 
agama Islam, kamu mengatakan bahwa sesungguhnya yang 
mengikutinya adalah orang-orang yang lemah dari kalangan 
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manusia dan mereka yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa 
dan telah diusir oleh orang-orang Arab.56 Hal ini juga sesuai 
dengan yang dinyatakan al-Qur’an dalam surat Hud 27:

اَك اّتََبَعَك ِإاّلَ 
َ

ا ِمْثلَنَا َوَما َنر اَك ِإاّلَ بََشً
َ

وا ِمْن َقْوِمِه َما َنر
ُ

يَن َكَفر ِ ُ اذّلَ َمَل
ْ
فََقاَل ال

َنظُنُُّكْم   
ْ

َبل فَْضٍل  ِمْن  َعلَْينَا  لَُكْم  ى 
َ

َنر َوَما  ِي 
ْ
أ الّرَ َباِدَي  أََراِذلُنَا  ُهْ  يَن  ِ اذّلَ

َكاِذِبنيَ
Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya: “Kami 
tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) 
seperti Kami, dan Kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti 
kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara Kami yang 
lekas percaya saja, dan Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu 
kelebihan apapun atas Kami, bahkan Kami yakin bahwa kamu ada-
lah orang-orang yang dusta”.

Gengsi karena jabatan, pengaruh, kekayaan, pengikut, 
status social dapat menghalangi seseorang untuk mengikuti 
kebenaran Islam. Karena gengsi ini pula orang-orang pemilik 
sifat ini tetap dalam kekufuran. Seperti yang banyak dilansir 
dalam media social elektronik yang menceritakan tentang 
kenapa tidak dapat menerima Islam sebagai agamanya dan 
memilih yang lain, di antara alasannya adalah karena Islam 
identik dengan orang-orang miskin, kasar, teroris, kumuh dan 
lain-lain dari semua keburukan, sedang dia menganggap bahwa 
dirinya adalah sebaliknya. Dia tinggalkan kebenaran dan lebih 
memilih untuk berada dalam kekafiran.

d). Kepicikan dan kebodohan57

 Pengingkaran kepada Tuhan yang dilakukan manusia 
dapat dlsebabkan karena ia tidak mengetahui adanya Tuhan. 
Ketidaktahuan itu bisa terjadi karena ketidaksengajaan atau 
ketidaksadaran, dan bisa pula karena sebaliknya. Yang dimaksud 
dengan ketidaksengajaan atau ketidaksadaran adalah tidak 
adanya faktor-faktor yang memungkinkan seseorang mcngenal 
Tuhan, Misalnya. karena hidup dalam masyarakat terpencil dan 
masih sangat bersahaja sehingga dakwah tldak menyentuh 
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mereka. Orang seperti itu tidak dibebani kewajiban apa pun 
yang berkaltan dengan agama.

 Jadi meskipun ia secara naluriah dapat mencintai Tuhan, 
namun karena kondisi yang mengitarinya tidak mendukung, 
maka naluri itu pun tidak tumbuh dengan baik. Paling tinggi 
naluri kebertuhanannya mengejawantah pada bentuk 
dinamisme. animisme dan atau politeisme. Meskipun tidak 
tertutup kemungkinan baginya untuk menganut monoteisme.

Adapun orang yang tidak mengenal Tuhan karena faktor 
kesengajaan menurut Harifuddin Cawidu dalam buku konsep 
kufr dalam al-Qur’an , dapat dibagi dalam dua golongan:
1. Golongan pertama adalah mereka yang tidak mengenal 

Tuhan bukan karena dakwah tidak sampal kepada mereka. 
melainkan karena memang tidak ada kemauan untuk 
mengenal-Nya. Mereka ini dapat digolongkan sebagai 
orang-orang ateis yang tidak saja mengingkari keberadaan 
Tuhan, tetapi juga memendam rasa benci terhadap-Nya. 
Merekalah. menurut Abduh, yang dianalogikan oleh al-
Qur’an sebagai seburuk-buruk binatang di sisi Allah karena 
tidak mau mendengar. menuturkan, dan memahami 
kebenaran (QS alAnfal/8:22). Di ayat lain. golongan ini 
dipersamakan dengan binatang ternak (al-an’am). bahkan 
dianggap lebih sesat, sebab mereka dianugerahi perangkat 
akal, hati, dan Indera. Namun semua itu tidak mereka 
gunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran.

2. Golongan kedua adalah mereka yang tidak mengenal 
Tuhan, tetapi bersikap netral antara membenci dan 
mcnyukai. Mereka bersikap acuh kepada kebenaran 
absolut (Tuhan) karena, ada atau tidak ada Tuhan, bagi 
mereka sama saja. Dewasa ini, orang yang menganut 
paham seperti itu disebut golongan agnostik yang oleh 
Rasyid Ridla digambarkan sebagai orang yang jiwa dan 
lntuisinya menderita sakit sehingga tidak mampu mengenal 
dan merasakan lezatnya kebenaran.

Banyak ayat-ayat al-Qur’an yang memerintahkan manusia 
untuk menggunakan akal dalam mencari kebenaran, seperti 
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Qs. al-Anbiya’ 21:31; An-Nahl 16:67, al-Furqan 25:44; Yunus 
10:42,100; al-Zumar 39:43; al-Maidah 5:58; al-Anfal 8:22; al-
Hujurat 48: 4; al-‘ankabut 29: 35; Yasin 36:68. 

Jadi. kebodohan dan kepicikan yang dimaksud sebagai 
penyebab kekafiran bukanlah kebodohan yang menyangkut 
Intelegensi dan kecerdasan. Ia berkaitan dengan hati yang 
tertutup dan tidak mau menghayati realitas-realitas di alam 
sekitarnya sebagat karya cipta Zat Yang Mahakuasa, Allah 
Subhanahu wa Ta’ala..

e). Kesuksesan dan kesenangan duniawi58

Kesuksesan dan kesenangan yang diraih seseorang dalam 
hidupnya bagaikan pisau bermata dua. Satu sisi, kesuksesan 
itu dapat menjadi sarana baginya untuk mensyukuri nikmat 
Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Iman dan pengabdian 
kepada Sang Pencipta pun semakin bertambah. Pada sisi 
lain, kesuksesan dan kesenangan itu dapat membuai manusia 
menjadi lupa daratan sehingga ia lalai dari mengingat Allah, 
sumber segala kesenangan tadi. Kelalaian menyukuri nikmat 
Allah yang diraih dalam hidup ini, adalah salah satu jenis 
kufr yang diungkap al-Qur’an. Manusia  cepat larut dalam 
kegembiraan dan sukaria bila memperoleh kenikmatan dan  
kesenangan dunia. Watak manusia seperti digambarkan al-
Qur’an dengan kata al-farh yang terulang 20 kali, di antaranya 
adalah:

ُهْ  ِإذَا  أَْيِدهِيْم  َمْت  َقّدَ ِبَما   
ٌ
َئة َسّيِ تُِصْبُْم  َوِإْن  ا  ِبَ فَِرحُوا  َرمْحًَة  النَّاَس  نَا 

ْ
أَذَق َوِإذَا 

َيْقنَطُوَن
Atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu 
keterangan itu menunjukkan (kebenaran) apa yang mereka selalu 
mempersekutukan dengan Tuhan? (Qs Ar Ruum 30 : 36)

Dalam ayat ini, al farh diperlawankan dengan al qunut. 
Jika manusia diberi rahmat, mereka segera larut dalam sukaria. 
Sebaliknya jika musibah datang menimpa, mereka pun segera 
berputus asa. Dengan demiklan, baik al farh maupun al-qunut, 
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keduanya sama negatifnya karena keduanya dapat menjadikan 
manusia lupa diri dan melupakan Tuhan sebagai sumber dari 
segala nikmat. Al-farh sebenarnya adalah kegembiraan yang 
ditimbulkan oleh kelezatan atau kenikmatan yang bersifat 
temporer (‘ajilat dan lebih banyak berkaitan dengan kelezatan 
jasmani. Tetapi al farh tidak selamanya berkonotasi negatif. 
Terkadang al farh muncul dalam al-Qur’an dengan konotasi 
positif. Secara keseluruhan baik implisit dan eksplisit kata al 
farh dalam al-Qur’an berkonotasi negatif. Lihat Qs. Al-Qasas 
28:76, al-An’am 6:44, Huud 11:10.

f). Ragu tengah berfikir: 
Pada dasarnya manusia percaya akan Allah dan yang 

ghaib. Namun pola fikirnya ingin selalu membantah sekalipun 
bukan dari hati nuraninya. Logika manusia yang hanya 
mendasarkan kepada empirisme yang hanya akan mendorong 
berujung kepada kekafiran, karena menganggap Tuhan itu 
tidak mungkin ada dari yang tiada.

g). Interest tertentu:
Abu Thalib paman Nabi mengakui Islam sebagai agama 

yang benar dan berasal dari wahyu. Tetapi sebagai orang 
Quraish yang sangat dihormati, takut kehilangan wibawa dan 
kekuasaan dan ingin tetap mempertahankan tradisi jahiliyah 
sekalipun ia yakin bahwa kepercayaan nenek moyangnya itu 
adalah sesuatu yang kufr.

h).  Ulah orang yang mengaku beriman: 
Aliran Protestan dalam agama Kristen mengecam 

gereja yang mengeluarkan “surat pengampunan( bebas) dosa”  
yang dapat diperjualbelikan. yaitu bebas dari dosa-dosa yang 
lalu dan yang akan datang dan dijamin masuk surga. Masih 
banyak tindakan zalim Iainnya dari gereja sehingga ummatnya 
meninggalkan gereja dan murtad.  Tidak sedikit ulama kita yang 
bergelar Kyai meminta berkah ke kuburan, minta perlindungan 
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atau rezeki dan Nyi Loro Kidul mengamalakn ruwatan,  santet, 
dan masih banyak perbuatan syirik lainnya yang mendatangkan 
keuntungan finansial, tetapi merusak akidah ummat. Menjual 
agama dengan harga murah.

i). Fitrah agama tidak dibina: 
Jauh di dalam lubuk hati manusia, perasaan keagamaan 

itu sudah tertanam sejak di alam arwah (QS. Al-A’raaf 7:172 ). 
Agama Islam diciptakan oleh Allah bersesuaian dengan fitrah 
manusia dan rasa agama yang ada dalam rohani mereka  
(QS. Ar-Ruum 30:30). Di samping rasa agama, ada juga rasa 
susila, rasa intelek, rasa seni, rasa social, rasa harga diri, dan 
sebagainya. Masalahnya potensi rasa agama yang ada dalam 
diri manusia itu tidak menerima pencerahan, pembinaan, 
pengembangan dari pembinanya dengan benar sehingga 
mereka menjadi orang kafir.

2) Faktor-faktor Eksternal Kekafiran
Faktor eksternal yang dimaksud sebagai penyebab kekafiran 
umumnya dapat dikategorikan sebagai
a). Karena lingkungan: (HR.MusIimi. Tidak dilahirkan seorang 
anak, melainkan atas fitrah beragama Islam. Maka orang 
tuanyalah yang menjadikannya beragama Yahudi. atau 
beragama Nasrani atau beragama Majusi (HR. Muslim). Kalau 
misalnya lingkungan sosialnva Kristen. maka pengaruhnya 
sangat besar terhadap perkembangan anak-anak menjadi 
Kristen. Begitu juga kalau lingkungan sosialnya Islam, dan 
seterusnya. Lingkungan akan mewarnai perkembangan 
dan pembentukan keyakinan manusia. faktor lingkungan, 
khususnya lingkungan manusia. Tidak dapat disangkal 
bahwa faktor lingkungan sangat besar dan dominan dalam 
mempengaruhi dan menentukan corak akidah seseorang. 
Dalam hal ini, al-Quran menginformasikan bahwa alasan orang-
orang kafir menolak seruan beriman dari para rasul, antara lain 
adalah karena mereka tetap teguh berpegang pada tradisi dan 
kepercayaan nenek moyang mereka
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َفْينَا َعلَْيِه آَباءََنا أََولَْو َكاَن 
ْ
 َنّتَِبُع َما أَل

ْ
ُ اّتَِبُعوا َما أَْنَزَل الّلَـهُ َقالُوا َبل َوِإذَا ِقيَل لَُه

َتُدوَن آَباُؤُهْ اَل َيْعِقلُوَن َشْيًئا َواَل هَيْ
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang telah ditu-
runkan Allah,” mereka menjawab: “(Tidak), tetapi Kami hanya mengi-
kuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang 
kami”. “(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moy-
ang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat 
petunjuk?”. (Qs. Al-Baqarah 2:170)

Ayat ini menjejaskan bahwa faktor lingkungan, 
khususnya keluarga (nenek moyang) bertemu dengan watak 
taklid, ternyala membuahkan pembangkangan dan penolakan 
apriori terhadap kebenaran. Sikap taklid ini akan menjadi kuat 
dalam hal-hal yang menyangkut masalah tradisi, adat istiadat, 
keyakinan, dan semacamnya, di mana akal tidak mempunyai 
peranan berarti di dalamnya. Dan hal-hal seperti inilah yang 
Justru dikritikh al-Quran baik langsung maupun tidak langsung. 
Al-Qur’an mendorong pemakaian akal dalam hal keyakinan dan 
mencela habis-habisan sikap taklid terhadap keyakinan nenek 
moyang atau mereka yang dianggap memiliki otoritas. Dalam 
ayat tersebut. terdapat pemyataan: “kendatipun nenek moyang 
mereka tidak mengakali (tidak memahami dengan akal) sesuatu 
pun” (la ya’qiluin shay’an). Pernyataan serupa muncul dengan 
kalimat La ya’lamuun shay’an (tidak mengetahui sesuatu 
pun) dalam QS al-Ma’idah 8:104. Hal Ini menunjukkan bahwa 
dalam masatah akidah pun  akal tetap harus diberi peranan, 
khususnya dalam menganalisis kebenaran akidah yang dianut.

 Lahir dari seorang ibu dan ayah yang bukan Muslim 
(kafir) atau tumbuh dan hidup dalam lingkungan keluarga non 
mukmin, memang sesuatu yang bersifat pemberian dan harus 
diterima apa adanya karena berada di luar kehendak manusta. 
Demikian pula sebaliknya, seorang yang lahir dari rahim ibu 
yang mukmin kemudian tumbuh dalam keluarga mukmin, 
justru merupakan hidayah tersendiri yang berada di luar lkhtiar 
manusia. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa tradisi dan 
keyakinan yang diwarisi dari keluarga dan lingkungan tidak 
dapat diubah. Perubahan akidah dapat saja terjadi melalui cara-
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cara dan sistem tertentu, seperti pendidikan, dakwah, inisiatif 
sendiri dari seseorang yang ingin mencari kebenaran sejati, dan 
sebagainya? Perubahan akidah yang dimaksud dapat terjadi 
secara timbal balik, yakni dari keadaan kafir menjadi mukmin 
atau sebaliknya. Oleh karena itu, proses imanisasi maupun 
proses kafirisasi, keduanya akan tetap berlangsung dalam 
pergumulan hidup manusia sepanjang zaman di dunia ini. Dan 
di sinilah letak peranan dakwah dalam arti yang seluas-luasnya 
untuk membendung proses kafirisasi dan memberi iklim subur 
bagi berlangsungnya proses imanisasi. Demikian menurut 
Harifuddin Cawidu dalam buku Konsep Kufr dalam al-Qur’an, 
suatu kajian Teologis dengan pendekatan Tafsir Tematik.

b). Proses sejarah: Pada mulanya kepercayaan suku-suku 
primitif dalam bentuk aslinya adalah monotheisme dan berasal 
dari wahyu. Sekarang manusia memiliki Tuhan lebih dari satu 
(politheisme) dan menjadi kafir disebabkan oleh penyelewengan 
dalam proses sejarah. Adam adalah manusia pertama (QS. Al-
Baqarag 2:10) dan menerima wahyu dari Allah (QS. Al-Baqarah 
2:38 ). Agama yang diakui dan diridhai Allah hanyalah agama 
Islam.(QS. Ali Imran 3:19, 85).59

G. Dampak kekufuran
Kekufuran adalah kejahatan yang luar biasa, kejahatan 

terhadap rasionalitas akal, kejahatan terhadap hati nurani 
dan kejahatan kemanusiaan kerena telah menghilangkan 
proses berpikir yang jernih dan mengabaikan nurani demi 
memperturutkan hawa nafsu. Sebagai perbuatan Jahat bahkan 
lriduk dari segala kejahatan, maka  kekufuran pasti akan 
menimbulkan akibat-akibat buruk dan pengaruh negatif. Akibat 
buruk Itu tidak saja akan menimpa diri orang-orang kafir  tetapi 
dapat juga berdampak negatif terhadap orang-orang lain dan 
bahkan terhadap lingkungan alam pada umumnya.

Dalam Islam, setiap orang mempertanggungjawabkan 
setiap perbuatannya selama hidupnya. Al-Qur’an menegaskan 
bahwa manusia di hari kemudian tidak akan mendapatkan 
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apa pun kecuali yang telah diupayakannya sendiri. Semua 
perbuatannya perkataannya dan aktivitasnya akan diperlihatkan 
di hadapannya, lalu la dibalas dengan pembalasan yang paling 
sempuma dan seadil-adilnya.60 Seseorang tidak dapat memikul 
dosa dan kesalahan orang lain dan suatu umat tidak harus 
memikul dosa dan kesalahan umat lainnya.61

Penegasan al-Qur’an mengenai prinsip kemandirian 
manusia dalam bidang amal dan usaha akan menimbulkan 
rasa tanggung jawab moral yang besar bagi setiap Muslim. 
Tanggungjawab moral ini akan mcmacu orang-orang Islam 
untuk berlomba meraih kebajikan dan mcnjauhi kejahatan. 
Hanya saJa dorongan nafsu dan hasrat diri seringkali lebih kuat 
pengaruhnya sehingga seseorang Muslim terkadang terseret 
ke dalam lumpur dosa dan maksiat.

Bagi orang-orang kafir yang memang tidak mempercayai 
adanya hari Kiamat, kebangkitan, dan pembalasan. maka rasa 
tanggung jawab seperti disebutkan tidak mereka miliki. Amal 
usaha mereka tidaklah didasarkan atas upaya meraih kebajikan 
untuk bekal hari esok yang jauh (akhirat), tetapi semala-mata 
untuk kesenangan duniawi. Oleh karena itu mereka tidak merasa 
terikat dengan aturan-aturan dan norma-norma keagamaan 
yang mengatur tingkah laku manusia. Pelanggaran terhadap 
aturan dan norma itu bagi mereka bukanlah merupakan dosa. 
Akibatnya mereka merasa bebas untuk melakukan apa saja 
yang dapat mendatangkan kesenangan dan kenikmatan kendati 
dengan menginjak-injak hukum dan aturan Tuhan (agama).

Orang-orang kafir yang berbuat sekehendak hati dan 
melanggar aturan-aturan ilahi pasti menerima akibat-akibat 
buruk dari perbuatan mereka. Akibat-akibat buruk yang akan 
mereka terima menurut penjelasan al-Qur’an berupa siksa yang 
berganda: siksa dunia dan siksa akhirat sebagai konsekwensi 
kekufurannya. Al-Qur’an menginformasikan bahwa dampak 
kekufuran itu akan mendatangkan:
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1. Adzab
Secara umum, al-Quran menggunakan kata adzab dan 

‘lqab untuk menyatakan akibat-aktbat buruk atau konsekuensi 
yang mesti ditanggung oleh orang-orang berdosa pada 
umumnya, dan orang-orang kafir pada khususnya. Adzab secara 
umum diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan 
sakit, rasa tidak enak, dan ketidakbebasan. Kata adzab berikut 
kata jadiannya yang berarti siksa Itu sangat dominan dalam 
al-Qur’an dan terulang sebanyak 410 kali. Adzab tidak saja 
digunakan untuk siksa dan hukuman di akhirat tetapi juga 
digunakan untuk siksa dan hukuman di dunia. Contohnya 
adalah siksaan atau hukuman dera terhadap pezina yang oleh 
Allah dianjurkan agar disaksikan oleh sekelompok orang-orang 
mukmin (QS. Al-Nur 23:2). Kata adzab dalam al-Qur’an lebih 
banyak mengacu pada siksa akhirat. 

2. ‘iqaab
‘lqaab atau mu’aqabat dan ‘uqubat sebagai padanan 

dari ‘adzab, berasal dari kata dasar ‘aqb yang berartl: ujung 
tumit yang mengikuti yang datang kemudian; atau dari kata 
dasar ‘uqb yang berarti: akhir dan kesudahan. ataukah akibat 
dari sesuatu. Pengertian ini secara umum dapat berkonotasi 
baik dan buruk. Akan tetapi dalam kaitannya dengan siksa 
digunakan kata ‘iqab dan ‘uqubat yang berarti kesudahan 
dan akibat buruk dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh 
seseorang. Sedangkan untuk konotasi positif digunakan kata 
‘agibat yang juga seakar dengan kata ‘iqab. Misalnya, aqibatul 
multtaqin (akibat dan kesudahan yang baik bagi orang-orang 
bertakwa). Meskipun begitu, kata ‘aqibat dalam al-Qur’an, 
seringkali digunakan secara alegoris dalam konteks yang 
negatif. Misalnya, ‘aqibatul mufsidin (QS al-A’raf 7:86,103; 
al-Naml 27:14); ‘aqibatu dzaalimin (QS al-Qasas 28:40): 
‘agibatul mukadzdzibin (QS al-An’am 6:11: All ‘Imran3:137: 
al-Nah1 16:36; ‘aqibatul mujrimin (QS aI-A’raf 7:84; al-Naml 
27:69). Ayat-ayat tersebut, secara berturut-turut, mengandung 
penegasan mengenai akibat-akibat buruk (siksa) yang 
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ditimpakan kepada orang-orang yang membuat kerusakan, 
orang-orang zalim, orang-orang yang mendustakan Allah dan 
rasul-rasul-Nya dan orang-orang yang berdosa. Menurut Fazlur 
Rahman,s kata aqibat Juga mengandung arti akibat-akibat atau 
hasil usaha yang berjangka panjang, yang jauh ke belakang 
(hari kemudian), dari perjuangan moral manusia  yang positif 
maupun dalam yang negative.

3. Ghadab
Ghadab, dalam arti umum, adalah gejolak darah dalam 

diri seseorang karena keinginan kuat untuk menyiksa atau 
membalas dendam. Akan tetapi, Jika disandarkan pada 
Tuhan, ghadab berarti kemurkaan terhadap hamba-Nya 
yang mendurhakaI-Nya yang bisa diwujudkan dalam bentuk 
penyiksaan. Menurut Quraisy Syihab, ghadab adalah sikap 
keras, tegas, kokoh, sukar tergoyahkan yang diperankan oleh 
pelaku sikap tersebut terhadap penderita akibat adanya sesuatu. 
Bila dilakukukan oleh manusia disebut amarah. Bila pelakunya 
adalah Tuhan, ghadab diterjemahkan dengan murka, dalam 
arti kehendak untuk melakukan tindakan keras. Kata  ghadab 
muncul dalam al-Qur’an sebanyak 24 kali. Lima kali di antaranya 
dinisbatkan kepada manusia, khususnya kepada Nabi Musa 
yang menampakkan amarah besar terhadap kaumnya yang 
melanggar aturan-aturan Tuhan (QS Taha 20:86; al-A’raf 
7;150). Selebihnya, disandarkan pada Tuhan yang menunjuk 
kemurkaan-Nya akibat pelanggaran-pelanggaran berat yang 
mereka lakukan. Misalnya, pembunuhan (QS al Nisa’ 4:93); 
pelanggaran aturan-aturan Tuhan seperti yang dilakukan oleh 
orang-orang Yahudi (QS al-Bagarah 2:61,152; Ali lmran 3:112; 
al-Ma’idah 5:601; kemusyrikan dan kemunafikan (QS al-Fath 
48:6), dan sebagainya.

4. Sukht
Sukht secara bahasa berarti kebencian terhadap sesuatu 

dan ketidakridlaan terhadapnya. Kalau pelakunya Tuhan, 
berarti penurunan dan penimpaan siksa kepada hamba-Nya. 
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Kata ini muncul 4 kali dalam al-Qur’an. Satu kali di antaranya 
dikaitkan dengan orang-orang munaflk (QS al-Taubat 9:58) 
dan selebihnya dinisbatkan kepada Tuhan. Keempat kata 
sukht itu selalu dipertentangkan dengan kata ridla (keridlaan) 
yang menunjukkan bahwa sukht mengandung arti kebencian 
terhadap sesuatu dan ketidakridlaan terhadapnya. Kebencian 
Itu dapat meningkat menjadi kemurkaan yang mengarah pada 
penyiksaan. Bahkan  aI Raghib mengatakan bahwa sukht 
menunjukkan makna kemurkaan yang lebih hebat daripada 
ghadab.

5. La’nat
Kata la’nat yang terulang 41 kall dalam al-Qur’an, 

berarti mencampakkan seseorang kepada kehinaan atau 
menjauhkannya dari kebaikan disertai kemurkaan. Bila 
Tuhan melaknat seseorang berarti Dia menutup pintu rahmat 
dan taufik-Nya bagi orang tersebut di dunia dan la akan 
mengadzabnya di Hari Kemudian. Dalam QS. al-Ahzab 33 : 64-
65 menegaskan bahwa Allah melaknat orang-orang kafir dan 
menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala dan mereka 
kekal di dalamnya. Suatu ketika kata laknat dirangkai dengan 
kata ghadab yang menunjukkan kemurkaan besar dan siksaan 
keras dari Tuhan atas hamba-hamba-Nya yang melakukan 
pelanggaran-pelanggaran tertentu. Misalnya, pembunuhan 
berencana tanpa alasan terhadap seorang mukmin, diancam 
dengan hukuman neraka, kemurkaan (ghadab), dan laknat dari 
Allah swt. (QS al-Nisa’ 4:93). Orang-orang munafik dan musyrik 
yang berprasangka buruk terhadap Allah, juga disiapkan siksa 
yang besar, kemurkaan, dan laknat dari Tuhan (QS al-Fath 
48:6).

6. Niqmat
Kata lain yang mengandung makna siksa adalah intiqam, 

yang berakar dari kata niqmat ini. Biasanya  berkonotasi 
hukuman atau pembalasan setimpal atas kesalahan atau 
pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Dalam al-Qur’an, 
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kata intiqam yang muncul 13 kali, umumnya menunjukkan siksa 
atau hukuman bagi orang-arang kafir di dunia ini akibat dosa 
dan kejahatan yang mereka lakukan terhadap rasul-rasul Allah. 
Misalnya, hukuman terhadap Fir’aun bersama kaumnya (QS 
al A’raf 7:136): hukuman terhadap kaum Syu’aib (QS al- Hijr  
15:79); hukuman terhadap umat terdahulu secara umum yang 
mendustakan rasul-rasul Allah (QS al-Rum 30:47; al-Zukhruf 
43:25). dan sebagainya.

7. Ihlak
Ihlak dari kata dasar al-halak yang berarti pembinasaan 
sebagai siksa yang ditimpakan ke atas orang-orang kafir 
di dunia ini. kata ihlak disebut sebanyak 68 kali dalam al-
Qur’an. Pada umumnya menunjukkan pembinasaan dan 
penghancuran terhadap umat atau generasi terdahulu 
akibat kekufuran dan kedzaliman mereka. 

8. Tadmir
Kata tadmir dalam al-Qur’an disebut sebanyak 10 
kali, yang semuanya berkonotasi penghancuran dan 
pembinasaan umat-umat yang inkar dan membangkang 
kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Ihlak dan tadmir 
menunjukkan kepada penghancuran orang-orang kafir 
secara kelompok bukan individu.  

Siksa Allah bisa terjadi di dunia yang secara tegas 
disebutkan dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 36 dan al-
Ra’d 33-34. Terhadap orang-orang munafik di Madinah yang 
tidak bertaubat, Allah tegaskan bagi mereka siksa di dunia 
dan akhirat. Qs. Taubat 9:74: dan kehinaan di dunia (Qs. Al-
Baqarah 2:85,114; al Maidah 5: 33; al-Haj 22: 9; al-Zumar 
39:26; mendapat kutukan di dunia dan akhirat Qs. Hud 11:60; 
al-Ahzab 33:57; dan amalan-amalan mereka gugur dan sia-sia 
di dunia dan akhirat. Bagi murtad demikian juga akan sia-sia 
semua amalan ketika ia masih mukmin (Qs. Al-Baqarah 2:217; 
Ali Imran 3:22; Al-A’raf 7: 147; al-Taubah 9:17; al-Kahf 18:104-
5; Muhammad 47: 1, 9; dan lain-lain.

Siksa dan adzab bagi orang-orang kafir di dunia sangat 
beragam jenis dan tingkatannya. Siksa yang paling menunjol bagi 
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mereka adalah tiadanya ketenangan Jiwa dan ketenteraman 
batin dalam hidup ini. Hal itu terjadi karena orang-orang kafir 
tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dan pasti. Tujuan hidup 
mereka terbatas pada hal-hal yang berwujud material, yang 
berjangka pendek dengan orientasi kekinian dan kedisinian. 
Misalnya, kekayaan, kekuasaan, ketenaran atau popularitas, 
dan sebagainya. Bila mereka gagal mencapal tujuan-tujuan itu, 
mereka akan dirundung kesusahan, kegelisahan, ketakutan, 
kesepian, keterasingan, dan bahkan keputusasaan. Sebaliknya, 
bila mereka sukses meraih tujuan-tujuan itu, mereka pun tetap 
akan mengalami ketidaktenteraman Jiwa. Dari satu satu, 
mereka akan sibuk bersaing dan berlomba untuk menambah 
terus apa yang sudah dimiliki. Di sisi lain, mereka senantiasa 
dirundung rasa takut dan khawatir, kalau-kalau kenikmatan 
yang telah dimiliki itu hilang, musnah, dan meninggalkan diri 
mereka. Oleh karena itu, mereka akan terperangkap dalam 
upaya pencarian dan pengejaran sesuatu yang tak berujung. 
serta upaya menjaga dan mempertahankan milik yang tak 
pernah mimberi kepuasan batin. Dalam kaitan inilah, a1-
Qardawi mengatakan bahwa orang kafir, yang tidak memiliki 
tujuan hidup yang pasti akan merasakan hidup ini begitu sempit. 
la hidup dalam keraguan dan kebimbangan. la merasa asing, 
sepi, dan terpencil di tengah keramaian dunia. Meskipun  pada 
lahirya, la bergelimang dalam tumpukan harta, kekuasaan, dan 
popularitas. Hal itulah yang antara lain dimaksud firman Allah: 

Dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya 
baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkan-
nya pada hari kiamat dalam Keadaan buta”. (Taaha 20:124)

 Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan bera-
mal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sun-
gai. dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka 
Makan seperti makannya binatang. dan Jahannam adalah tempat 
tinggal mereka. (Muhammad 47:12)

Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. 
Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia 
dengan harta dan anak-anak itu dan agar melayang nyawa mereka, 
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dalam Keadaan kafir. (At-Taubah 9:85)

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 
yang telah diusahakannya, 40. Dan bahwasanya usaha itu kelak 
akan diperlihat (kepadanya). 41. Kemudian akan diberi Balasan ke-
padanya dengan Balasan yang paling sempurna, (An-Najm 53:39-
41)

(ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap diri datang untuk membela 
dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa 
yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka tidak dianiaya (dirugi-
kan). (An-Nahl 16 :111)

 Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, 
mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah 
2:39)

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyom-
bongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya. (Al-A’raf 7:36)

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami per-
intahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (su-
paya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam 
negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan 
(ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-
hancurnya. (Al-Isra’ 17: 16)

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu62: “Jika mereka ber-
henti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka 
tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali 
lagi.63 Sesungguhnya akan Berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah 
tenhadap) orang-orang dahulu “. (al-Anfal 8:38)
Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti bina-
salah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. sebe-
narnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al 
Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. (al-
Mukminuun 23:71)

H. Kesimpulan 
Kufr pada dasarnya adalah mengingkari apa yang 

dibawa oleh Rasulullah saw. sepenuhnya atau sebagiannya, 
sebagaimana iman yaitu: keyakinan terhadap apa yang dibawa 
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Rasulullah saw. dan berkomitmen padanya dan beramal 
baik yang global maupun particular. Dan term kafir ini adalah 
perbuatan maksiat yang pertama kali disebut al-Qur’an. 
Kufr ini memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi karena ia 
berdampak pada keburukan dunia dan akherat. Kufr mendorong 
pelakunya kepada kesesatan, jika kufr itu besar maka ia tidak 
akan diampuni bagi orang mati dalam kufr itu. Kufr ini sebab 
palinh besar bagi kehinaan dan penderitaan yang pelakunya 
diancam dengan neraka dan kesia-siaan amal mereka. Mereka 
kekal dalam neraka dan dia terlemapr dari rahmat Allah swt. 
dan juga sebagai penyulut murka Allah dan adzab yang pedih. 
Kufr menjadikan dada pelakunya sempit dan bahkan dicap 
ke atas hatinya. Kufr besar memisahkan kaum muslimin dan 
pelaku kekufuran ini, bahkan kaum muslim tidak meletakkan 
cinta dankasih sayangnya serta perwaliannya kepada mereka 
sekalipun ada kekerabatan. Sedangkan kufr kecil mengurangi 
iman dan melemahkannya, dan meletakkan pelakunya kepada 
bahaya yang besar dan murka Allah subhanahu wa ta’ala jika 
tidak bertaubat karena ia termasuk dalam perbuatan maksiat. 
Naudzu billahi min dzalika. 
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