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MEMAHAMI TAKDIR ALLAH SWT 
Oleh: Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum 

 

A. Pendahuluan 
 

Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa yang disembah dan diminta pertolongan-
Nya. Dialah yang mengatur dan mengurus semua alam semesta termasuk di dalamnya 
manusia. Manusia makhluk yang sempurna, ciptakan Allah SWT agar beriman dan 
bertakwa. Beriman dan bertakwa sebagai ketauhidan kepada Allah bahwa Allah yang 
menentukan segalanya baik takdir baik maupun buruk. Namun bukan manusia pasrah 
kepada ketentuan Allah tersebut tanpa adanya usaha yang maksimal dari dirinya. Oleh 
karena itu Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum tersebut yang merubah 
dirinya sendiri. Maka memahami takdir baik dan baik harus dikembalikan hukum sebab 
akibat, ketika manusia itu pintar dan cerdas itu karena dirinya berusaha untuk menjadi 
orang pintar dan cerdas. Meski demikian, manusia tidak serta merta melupakan Allah 
SWT, karena kepintaran dan kecerdasan adalah pemberian Allah yang harus disyukuri oleh 
seorang manusia. Maka konsep takdir yang digunakan adalah hukum kausalitas, di mana 
semuanya tidak murni dari Allah, akan tetapi ada peranan manusia yang menjalankan 
fungsinya sebagai khalifah fil Ard. Sehingga pemahaman takdir itu bukan jabbariyah dan 
qadariyah, akan tetapi mutawasith (pertengahan) tidak jabbariyah dan tidak pula 
qadariyah. 
 

B. Takdir Allah SWT 
Firman Allah SWT sebagai berikut: 

(األحزاب :  .وََكاَن أَْمُر ا�َِّ َقَدرًا َمْقُدورًا :) ، وقوله تعاىل49(القمر :  .َلْقَناُه ِبَقَدرٍ خَ لَّ َشْيٍء ِإ�َّ كُ 

  ) .2(الفرقان :  .) ، وقوله تعاىل : َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فـََقدَّرَُه تـَْقِديرًا38
Mengenai ketentuan qadha dan qadar (takdir) Allah SWT merupakan rukun iman yang 

keenam dan telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut: 

به ورسله قال أن تؤمن �� ومالئكته وكت !قال فأخربين عن اإلميان.....اخلطاب قال حدثين أيب عمر بن

  (رواه مسلم) واليوم اآلخر وتؤمن �لقدر خريه وشره

Pengertian qada’ dan qadar Allah, al-Karmani mengatakan bahwa qadar berarti hukum 
Allah, sedangkan menurut para Ulama’ qadha’ adalah hukum yang bersifat universal dan 
global di zaman azali dan qadar adalah bagian-bagian hukum tersebut dan rincian-
rinciannya.1 Ahmad Naqid mengatakan bahwa qadha adalah hukum yang paling dahulu, 
yakni yang bersifat umum yang berkaitan dengan ilmu Allah, sedangkan qadar adalah 
kehendak Allah, maka adanya hukum yang bersifat umum dengan idzin dan kehendak Allah 
itu yang disebut dengan qadar. Ini juga pendapat yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Kitab 
al-Fath. 

Beriman kepada qadar Allah berarti beriman kepada ketentuan Allah SWT terhadap 
segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan perkataan maupun berbuatan. Karena Allah 
SWT telah  mentakdirkan dan menuliskannya sebelum Dia menciptakan langit dan bumi 
selama lima puluh ribu tahun.2 Sebagaimana Sabda Nabi SAW: 

                                                           
1 Muhammad bin Abdul Wahhab, Ushul al-Iman, juz 1, hlm. 90. 
2 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, al-Qaul al-Mufid Ala Kitab al-Tauhid (Riyadh: Dar al-Atsimah, 1415), 

juz 2, hlm. 304. 
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عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  كتب هللا مقادير 

  ). (رواه مسلماخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة قال وعرشه على املاء

Allah SWT mencatatnya sampai hari kiamat, baik ajalnya, usianya, rizkinya dan 
bahagia dan celakanya. Empat hal menjadi suatu hal yang penting diperhatikan oleh setiap 
manusia untuk diimani dengan sebenarnya, sebagaimana sabda Nabi SAW:  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ثـََنا َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ ثـََنا َعْبُد ا�َِّ َحدَّ اِدُق اْلَمْصُدوُق ِإنَّ َأَحدَُكْم ُجيَْمُع ِيف َبْطِن َم َوُهَو الصَّ َحدَّ

 ُ َعُث ا�َّ لَْيِه َمَلًكا ِ�َْرَبِع َكِلَماٍت إِ أُّمِِه أَْربَِعَني يـَْوًما ُمثَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك ُمثَّ َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك ُمثَّ يـَبـْ

َفُخ ِفيِه الرُّوُح فَِإنَّ الرَُّجَل لَ فـَُيْكَتُب َعَمُلُه وَ  يَـْعَمُل بَِعَمِل أَْهِل النَّاِر َحىتَّ َأَجُلُه َورِْزقُُه َوَشِقيٌّ أَْو َسِعيٌد ُمثَّ يـُنـْ

نَـَها ِإالَّ ِذرَاٌع فـََيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب فـَيَـْعَمُل بَِعَمِل أَْهِل اْجلَنَِّة فـََيدْ  َنُه َوبـَيـْ ُل اْجلَنََّة َوِإنَّ الرَُّجَل خُ َما َيُكوُن بـَيـْ

نَـَها ِإالَّ ِذرَاٌع فـََيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب فَـ  َنُه َوبـَيـْ يَـْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل النَّاِر لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل اْجلَنَِّة َحىتَّ َما َيُكوُن بـَيـْ

  (رواه البخاري) فـََيْدُخُل النَّارَ 
Sebagai contoh yang lain dari ketentuan Allah adalah mushibah yang menimpah 

manusia dan ini sudah ditulis dalam kitab-Nya (Lauh al-Mahfuzh). Sebagaimana firman 
Allah SWT: 

رَأََها   .نَّ َذِلَك َعَلى ا�َِّ َيِسريٌ إِ َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِيف اَألْرِض َوال ِيف أَنـُْفِسُكْم ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ِمْن قـَْبِل أَْن نـَبـْ

  ] .22: 57 [احلديد
“Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri 
melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh al-Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. 
Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” 
 

Iman kepada qadha dan qadar Allah SWT adalah rukun iman yang paling agung 
sehingga wajib bagi manusia untuk beriman kepada keduanya. Qadar dimaksudkan 
keterkaitan ilmu Allah dengan ciptaan-ciptaan-Nya, dan kehendak-Nya yang Azali sebelum 
adanya ciptaan tersebut. Maka tidak akan terjadi sesuatu kecuali karena ilmu Allah, takdir-
Nya dan kehendak-Nya. Pemahaman ini adalah mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, 
mereka beriman (percaya) adanya qadar baik dan buruk.  

Beriman kepada qadar mengandung empat tingkatan, yaitu: 
1. Beriman kepada ilmu Allah SWT yang Azali dengan percaya kepada segala sesuatu 

sebelum wujudnya. Oleh karena itu Allah mengetahui kepada perbuatan hamba-Nya 
sebelum mereka mengerjakannya. 

2. Beriman bahwasanya Allah SWT mencatat segala sesuatu di Lauh al-Mahfuzh. 
Sebagaimana firman Allah SWT: 

ِلَك  يـَْعَلمُ  ا�ََّ  أَنَّ  تـَْعَلمْ  أَملَْ  لِ َما ِيف السََّماِء َواْألَْرِض ِإنَّ ذَٰ : 22(احلج  َك َعَلى ا�َِّ َيِسريٌ ِيف ِكَتاٍب ِإنَّ ذَٰ

70(    
3. Beriman kepada kehendak dan ke-Mahakuasaan Allah SWT yang mencakup segala 

kejadian yang terjadi. 

ُ َربُّ اْلَعاَلِمنيَ    )29: 81(التكوير  َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأن َيَشاَء ا�َّ
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 ِإنَّ ا�ََّ يـَْفَعُل َما يُرِيدُ  ۚ◌   يُْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهارُ ِإنَّ ا�ََّ 

 )14: 22(احلج 

4. Beriman kepada adanya Allah SWT karena adanya makhluk-Nya dan sesungguhnya 
Dialah satu-satunya Dzat Yang Maha Pencipta dan tidak ada selainnya (makhluk) 
kecuali Allah.  

  )62: 39(الزمر  ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ   َخاِلقُ  ا�َُّ 

قُ  ُهوَ وَ أََولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِبَقاِدٍر َعَلٰى َأن َخيُْلَق ِمثْـَلُهم بـََلٰى   :81(يس  اْلَعِليمُ  اخلَْالَّ

36(  
“Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang 
serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha 
Mengetahui.” 
 

Takdir dibagi dua macam, yaitu takdir yang bersifat ‘amm dan takdir yang bersifat 
mufashil (rinci atau khusus), sebagai penjelasannya sebagai berikut: 
1. Takdir ‘amm (umum) adalah takdir yang mencakup segala yang ada dan sudah ditulis 

di Lauh al-Mahfuzh. Allah SWT telah menulis kadar-kadar segala sesuatu sampai 
datangnya kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW: 

َلَة َعْن َأِىب َحْفَصَة قَاَل قَاَل ُعَباَدُة ْبُن الصَّاِمِت ِالبِْنِه َ� بـَُىنَّ   إِنََّك َلْن جتََِد َطْعَم َعْن إِبـْرَاِهيَم ْبِن َأِىب َعبـْ

ْعُت َرُسوَل اَبَك َملْ َيُكْن لُِيْخِطَئَك َوَما َأْخطََأَك َملْ يَ َحِقيَقِة اِإلميَاِن َحىتَّ تـَْعَلَم َأنَّ َما َأصَ  ُكْن لُِيِصيَبَك مسَِ

ُ اْلَقَلَم فـََقاَل َلهُ اْكُتبْ  :يـَُقولُ  -صلى هللا عليه وسلم-ا�َِّ  . قَاَل َربِّ َوَماَذا َأْكُتُب ِإنَّ أَوََّل َما َخَلَق ا�َّ

صلى هللا عليه -ُسوَل ا�َِّ َ� بـَُىنَّ ِإىنِّ مسَِْعُت رَ ». ْىٍء َحىتَّ تـَُقوَم السَّاَعُة قَاَل اْكُتْب َمَقاِديَر ُكلِّ شَ 

. :يـَُقولُ  -وسلم  (رواه أبو داود) َمْن َماَت َعَلى َغْريِ َهَذا فـََلْيَس ِمىنِّ
2. Takdir mufashil (rinci/ khusus) adalah takdir yang mengklasifikasikan takdir ‘amm 

(umum)  memiliki beberapa macam, yaitu: 
a. Takdir ‘Umuri (umur) sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas’ud mengenai seorang 

janin yang dituliskan pada saat di perut ibunya, yaitu ajalnya, rizkinya, amalnya 
dan buruk dan baiknya.  

b. Takdir Hauli (setahun) yaitu takdir pada malam Lailah al-Qadar (malam 
kemulyaan) yang terjadi setahun sekali. Sebagaimana firman Allah SWT: 

 )4: 44(الدخان    ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ 

c. Takdir Yaumi (hari) tentang kejadian-kejadian setiap hari seperti hidup, mati, 
mulya dan hina. Sebagaimana firman Allah SWT:  

  )29: 55(الرمحن  ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ِيف َشْأنٍ   ۚ◌  َيْسأَلُُه َمن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرضِ 

“Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu 
Dia dalam kesibukan.” 
 

Berdasarkan uraian tersebut, maka seorang muslim harus beriman kepada qadar ‘amm 
dan tafshil. Barang siapa yang mengingkari sedikit pun darinya maka bukan orang yang 
beriman kepada qadar, dan barang siapa yang tidak beriman kepada qadar maka berarti ia 
mengingkari satu rukun di antara rukun-rukun iman.  




