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SEBUTAN ALMARHUM DAN ALMARHUMAH
Pertanyaan dari:
K. Hasibuan, SE.
PRM Bojong Nangka, Kelapa Dua Tangerang
Pertanyaan:
Bolehkah menyebutkan panggilan “almarhum/ah”, kepada orang yang sudah
meninggal padahal kita tidak tahu orang tersebut taat beribadah, lalai dalam ibadah aau
bahkan orang yang ingkar? Mohon penjelasan disertai dalil-dalinya.
Jawaban:
Saudara yang terhormat, berikut ini jawaban atas pertanyaan saudara:
Almarhum dan almarhumah berasal dari bahasa Arab yang berarti laki-laki dan
perempuan yang dirahmati/dikasihi. Kata almarhum/ah ini telah masuk ke dalam bahasa
Indonesia dan artinya berubah menjadi: 1. yang telah meninggal, contoh: almarhum dokter
Polan. 2. untuk menyebut orang yang telah meninggal, contoh: almarhum pernah melawat
ke Jepang.
Meskipun telah terjadi perubahan makna, namun sebenarnya kata-kata almarhum dan
almarhumah tetap berisi doa untuk orang yang telah meninggal, khususnya untuk orang
Islam. Jadi kalau kita mengatakan: almarhum Buya Hamka, itu artinya: Semoga Allah
merahmati/mengasihi beliau. Kalau dalam bahasa Malaysia, mereka menyebutnya lebih
jelas lagi yaitu: Allahyarham Polan, yang artinya: Semoga Allah merahmati Polan. Hal ini
sesuai dengan asalnya dalam bahasa Arab yaitu: Rahimahullah, yang berarti: Semoga
Allah merahmatinya.
Adapun untuk orang kafir yang sudah meninggal, kata-kata almarhum dan
almarhumah tidak boleh dikatakan kepada mereka. Mereka cukup kita panggil: Mendiang.
Ini karena menurut keyakinan kita, hanya orang yang meninggal dalam keadaan Islam saja
yang dirahmati Allah. Sedang orang yang meninggal dalam keadaan kufur tidak dirahmati
Allah Ta'ala. Dalilnya ialah firman Allah:

ِِ
ِ ِ
ِ ْ ﺎس أ
ِ  ِﻪ َواﻟْ َﻤ َﻼﺋِ َﻜ ِﺔ َواﻟﻨﻚ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻟَ ْﻌﻨَﺔُ اﻟﻠ
ﻳﻦ
َ ِﺎر أُوﻟَﺌ
َ َﲨَﻌ
ٌ ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا َوَﻣﺎﺗُﻮا َوُﻫ ْﻢ ُﻛﻔ
َ ( َﺧﺎﻟﺪ161) ﲔ
َ ن اﻟﺬ إ
ِ
(162) اب َوَﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳـُْﻨﻈَُﺮو َن
ُ ﻓ َﻴﻬﺎ َﻻ ُﳜَﻔ
ُ ﻒ َﻋْﻨـ ُﻬ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka
itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam
laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi
tangguh.” [QS. al-Baqarah (2): 161-162]
Dan firmanNya:

ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ﻚ
َ ِﺪﻧْـﻴَﺎ َو ْاﻵ ِﺧَﺮةِ َوأُوﻟَﺌ ﺖ أ َْﻋ َﻤﺎ ُﳍُ ْﻢ ِﰲ اﻟ
َ ِﺖ َوُﻫ َﻮ َﻛﺎﻓٌﺮ ﻓَﺄُوﻟَﺌ
ْ َﻚ َﺣﺒِﻄ
ْ َوَﻣ ْﻦ ﻳَـ ْﺮﺗَﺪ ْد ﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻋ ْﻦ دﻳﻨﻪ ﻓَـﻴَ ُﻤ
ﺎ ِر ُﻫ ْﻢ ﻓِ َﻴﻬﺎ َﺧﺎﻟِ ُﺪو َنﺎب اﻟﻨ
ْأ
ُ َﺻ َﺤ
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Artinya: “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]
Ayat pertama menunjukkan dengan jelas bahwa orang yang kafir lalu mati dalam
keadaan kufur itu akan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan manusia sampai hari kiamat,
lalu mereka akan kekal dalam laknat itu sampai masuk neraka jahannam, dan laknat
tersebut menemani mereka di dalamnya sehingga siksaan mereka tidak diringankan serta
tidak ditangguhkan walaupun sebentar.
Sementara ayat yang kedua juga menunjukkan dengan jelas bahwa orang yang
beragama Islam lalu keluar dari agamanya itu (murtad), kemudian ia mati dalam keadaan
kufur maka amalannya di dunia dan di akhirat dianggap sia-sia (tidak diterima), dan ia
termasuk penghuni neraka untuk selama-lamanya.
Jadi dengan demikian kedua ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam
keadaan kafir, baik pada asalnya ia memang orang kafir atau pada asalnya ia beragama
Islam lalu murtad, tidak akan mendapat rahmat dari Allah, bahkan mereka itu mendapat
laknat atau kutukan dan mendapat siksaan selama-lamanya di neraka.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir itu
tidak boleh kita sebut dengan almarhum/ah. Dan kita boleh dan bahkan dianjurkan
menyebut orang Islam yang sudah meninggal dengan sebutan almarhum bagi laki-laki dan
almarhumah bagi perempuan, meskipun kita tidak tahu masa lalunya ketika ia masih hidup,
baik ia termasuk orang yang saleh atau orang yang fasiq. Ini karena kata-kata tersebut
mengandungi doa, semoga Allah merahmati/mengasihinya. Jika ia termasuk orang yang
saleh, maka semoga Allah merahmatinya dan mengangkat derajatnya, dan jika ia termasuk
orang yang fasiq, maka semoga Allah mengasihaninya dan mengampuni dosa-dosanya.
Adapun bagi orang yang tidak bisa dipastikan agamanya, maka namanya menjadi
dasar pertimbangan. Jika namanya nama orang Islam seperti Muhammad, Ahmad dan
Abdullah maka kita berhusnuzzan (berprasangka baik) kepadanya sehingga kita sebut
almarhum/ah, dan jika bukan seperti itu maka cukup kita sebut dengan mendiang.
Wallahu a’lam bish-shawab.
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