154221 - Bagaimana Nasib Para Malaikat Di Hari Kiamat Setelah Ketetapan
Dijatuhkan Kepada Para Hamba?
Pertanyaan
Saat saya sedang membaca salah situs internet, saya dapati ada seseorang bertanya, apakah di
surga tugas malaikat akan berakhir? Sayapun memperhatikan permasalah ini. Jika nasib manusia
berujung di surga dan neraka sesuai perbuatannya di dunia, sedangkan akhir perjalanan setan
adalah neraka dan akhir perjalanan jin muslim di surga wallahua’lam. Akan tetapi, bagaimana
akhir perjalanan malaikat?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Allah Ta’ala telah mengabarkan kepada para malaikat alaihimussalam bahwa mereka tidak
bermaksiat kepada Allah atas apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka selalu
melakukan apa yang diperintahkan. Allah telah memuliakan mereka dan menjadikan mereka
sebagai hamba yang mendapatkan karomah dan rahmatNya. Karena mereka telah dikhususkan
dengan berbagai keutamaan dan disucikan dari berbagai cela dan merekan memiliki ada yang
utama kepada Allah serta tunduk terhadap segala perintahNya.
Allah Ta’ala berﬁrman,
 وﻢﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬﻣ وﺪِﻳﻬِﻢﻳ اﻦﻴﺎ ﺑ ﻣﻠَﻢﻌﻠُﻮنَ * ﻳﻤﻌ ﻳﺮِهﻣ ﺑِﺎﻢﻫلِ و ﺑِﺎﻟْﻘَﻮﺒِﻘُﻮﻧَﻪﺴ ﻳ * َﻮنﻣﺮ ﻣﺎدﺒ ﻋﻞ ﺑﺎﻧَﻪﺤﺒﻟَﺪًا ﺳ وﻦﻤﺣﻗَﺎﻟُﻮا اﺗﱠﺨَﺬَ اﻟﺮو
ﻴﻦﻤﺰِي اﻟﻈﱠﺎﻟﻚَ ﻧَﺠﺬَﻟ ﻛﻨﱠﻢﻬ ﺟﺰِﻳﻪﻚَ ﻧَﺠ ﻓَﺬَﻟﻪوﻧ دﻦ ﻣﻟَﻪ اّﻧ اﻢﻨْﻬ ﻣﻘُﻞ ﻳﻦﻣﻘُﻮنَ * وﺸْﻔ ﻣﻪﺘ ﺧَﺸْﻴﻦ ﻣﻢﻫ وﺗَﻀ ارﻦﻤ ﻟﻮنَ اﺸْﻔَﻌﻳ
29 – 26 :))ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء
“Dan mereka berkata: "Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak", Maha
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suci Allah. sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu
tidak mendahului-Nya dengan Perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahNya. Allah
mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan
mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu
berhati-hati karena takut kepada-Nya. Dan Barangsiapa di antara mereka, mengatakan:
"Sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah", Maka orang itu Kami beri Balasan
dengan Jahannam, demikian Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim.” SQ. AlAnbiya’: 26-29
Mereka tidak mengatakan sesuatu terkait pengaturan alam ini sebelum Allah mengatakannya,
karena adab mereka yang sempurna dan pengetahuan mereka terhadap hikmah dan ilmuNya.
Betapapun mereka telah menunaikan perintahnya
Betapapun apa yang telah diatur untuk mereka telah mereka laksanakan, namun mereka tidak
pernah bermaksiat sekejap pun kepadaNya dan tidak melakukan perbuatan berdasarkan hawa
nafsu mereka diluar perintah Allah. Mereka tidak memberikan syafaat kepada siapapun kecuali
dengan izin dan ridha-Nya. Jika Allah telah memberi izin kepada mereka dan ridha dengan orang
yang diberi syafat, mereka akan memberi syafaat. Mereka adalah makhluk yang selalu takut dan
tunduk di bawah keagungan-Nya, wajah mereka tunduk di hadapan kebesaran dan kindahan-Nya.
(Tafsir As-Sa’dy, hal. 521)
Kondisi mereka tidak berbeda, baik sebelum diciptakan Adam alaihissalam atau setelah
musnahnya dunia ini serta berakhir hari-harinya, atau pada hari kebangkitan, hari dikumpulkan
padang makhsyar, perhitungan dan balasan atau setelah manusia di hari kiamat telah dibagi dua;
Kelompok yang masuk surga dan kelompok yang masuk neraka.
Dalam semua kondisi tersebut para malaikat tetaplah makhluk yang tidak bermaksiat kepada
Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka dan melakukan apa yang diperintahkan.
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Mereka bukan makhluk yang terkena beban dan mereka tidak dihisab, akan tetapi tugas mereka
beragam di akhirat berdasarkan dasar bahwa mereka adalah makhluk yang sempurna
ketaatannya dan tunduk kepada Allah rabbul aalamiin.
Di antara mereka ada yang bertugas membawa Arasy, sebagaimana ﬁrman Allah Ta’ala,
17 :ﺔٌ )ﺳﻮرة اﻟﺤﺎﻗﺔﻴﺎﻧﺬٍ ﺛَﻤﺌﻣﻮ ﻳﻢﻗَﻬِﻚَ ﻓَﻮﺑ رشﺮ ﻋﻞﻤﺤﻳ)و
“Dan pada hari itu delapan orang Malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.”
SQ. Al-Haqqoh: 17
Di antara mereka ada yang berada di sekitar Arasy yang selalu bertasbih dan memuji Tuhannya.
Sebagaimana ﬁrman Allah Ta’ala,
( : )ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮﻴﻦﺎﻟَﻤِ اﻟْﻌب رﻪﺪُ ﻟﻤ اﻟْﺤﻴﻞﻗ وﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﻢﻨَﻬﻴ ﺑﻗُﻀ وِﻬِﻢﺑﺪِ رﻤﻮنَ ﺑِﺤِﺤﺒﺴشِ ﻳﺮلِ اﻟْﻌﻮ ﺣﻦ ﻣﻴﻦّﺎﻓﺔَ ﺣﺋَى اﻟْﻤﺗَﺮو
75)
“Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-mmlaikat berlingkar di sekeliling 'Arsy bertasbih
sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan
diucapkan: "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam". SQ. Az-Zumar: 75
Demikian pula ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga,
ﺗُﻢﺮﺒﺎ ﺻ ﺑِﻤﻢﻠَﻴ ﻋمَﺎبٍ * ﺳ ﺑﻞ ﻛﻦ ﻣﻬِﻢﻠَﻴﺪْﺧُﻠُﻮنَ ﻋﺔُ ﻳﺋَاﻟْﻤ وﻬِﻢﺎﺗِﻳذُر واﺟِﻬِﻢزْوا وﻬِﻢﺎﺋ آﺑﻦ ﻣﻠَﺢ ﺻﻦﻣﺎ وﺪْﺧُﻠُﻮﻧَﻬﺪْنٍ ﻳ ﻋﻨﱠﺎتﺟ
24-23 : اﻟﺪﱠارِ )ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪﻘْﺒ ﻋﻢﻌ)ﻓَﻨ
“(yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang
saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke
tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima
shabartum". Maka Alangkah baiknya tempat kesudahan itu.” SQ. Ar-Ra’du: 23-24.
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ﺘُﻢﺒ ﻃﻢﻠَﻴ ﻋمَﺎ ﺳﻧَﺘُﻬ ﺧَﺰﻢ ﻟَﻬﻗَﺎلﺎ وﻬاﺑﻮﺑ اﺖﺤﻓُﺘﺎ ووﻫﺎءذَا ﺟ اﺘﱠا ﺣﺮ زُﻣﻨﱠﺔ اﻟْﺠَﻟ اﻢﻬﺑا ر اﺗﱠﻘَﻮ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻴﻖﺳ ) و: وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟ
73 : )ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮﺪِﻳﻦﺎ ﺧَﺎﻟﺧُﻠُﻮﻫ)ﻓَﺎد
“Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan
(pula). sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan
berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu.
Berbahagialah kamu! Maka masukilah syurga ini, sedang kamu kekal di dalamnya". SQ. Az-ZUmar:
73
Ada pula malaikat yang ditugaskan menjaga neraka, sebagaimana ﬁrman Allah Ta’ala,
31 :ﺔً )ﺳﻮرة اﻟﻤﺪﺛﺮﺋَ ﻣ اﻟﻨﱠﺎرِ اﺎبﺤﺻﻠْﻨَﺎ اﻌﺎ ﺟﻣ)و
“Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari Malaikat.” SQ. Al-Mudatsir: 31
Allah Ta’ala berﬁrman,
َﻠُﻮنﻔْﻌﻳ وﻢﻫﺮﻣﺎ ا ﻣﻪﻮنَ اﻟﺼﻌ ﻳ ﺪَادظٌ ﺷَﺔٌ ﻏﺋَﺎ ﻣﻬﻠَﻴةُ ﻋﺎرﺠاﻟْﺤ وﺎ اﻟﻨﱠﺎسﻫﻗُﻮدا و ﻧَﺎرﻢﻴﻠﻫا وﻢﻧْﻔُﺴﻨُﻮا ﻗُﻮا ا آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ اﻳ
6 :ونَ )ﺳﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﻢﺮﻣﻮﺎ ﻳ)ﻣ
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan
bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan
apa yang diperintahkan.” SQ. At-Tahrim: 6
Allah Ta’ala berﬁrman,
ﻢِﺑﺎتِ ر آﻳﻢﻠَﻴﺘْﻠُﻮنَ ﻋ ﻳﻢْﻨ ﻣﻞﺳ رﻢﺗﺎ ﻳﻟَﻢﺎ اﻧَﺘُﻬ ﺧَﺰﻢ ﻟَﻬﻗَﺎلﺎ وﻬاﺑﻮﺑ اﺖﺤﺎ ﻓُﺘوﻫﺎءذَا ﺟ اﺘﱠا ﺣﺮ زُﻣﻨﱠﻢﻬ ﺟَﻟوا اﻔَﺮ ﻛ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻴﻖﺳو
71 :ﺮِﻳﻦ )ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮﺎﻓْ اﻟَﻠﺬَابِ ﻋﺔُ اﻟْﻌﻤﻠ ﻛﻘﱠﺖ ﺣﻦَﻟ وَﻠﺬَا ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑ ﻫﻢﻣﻮ ﻳﻘَﺎء ﻟﻢَوﻧﻨْﺬِرﻳ)و
“Orang-orang kaﬁr dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. sehingga apabila mereka
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sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjagapenjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-rasul di antaramu yang membacakan
kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan Pertemuan dengan hari ini?"
mereka menjawab: "Benar (telah datang)". tetapi telah pasti Berlaku ketetapan azab terhadap
orang-orang yang kaﬁr.” SQ. Az-Zumar: 71
Allah Ta’ala berﬁrman,
49 :ﺬَابِ )ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ اﻟْﻌﻦﺎ ﻣﻣﻮﻨﱠﺎ ﻳ ﻋﻒّﺨَﻔ ﻳﻢﺑﻮا رﻋ ادﻨﱠﻢﻬ ﺟﻧَﺔﺨَﺰ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻟ ﻓ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻗَﺎل)و
“Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam:
"Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari Kami barang sehari". SQ.
Ghoﬁr: 49
Di antara mereka ada yang ditugaskan selain itu yang mengetahui semua itu hanyalah Allah
Ta’ala Yang maha mengetahui perkara gaib, sebagaimana ﬁrmanNya,
31 : )ﺳﻮرة اﻟﻤﺪﺛﺮﻮ ﻫِﻚَ اﺑ رﻨُﻮد ﺟﻠَﻢﻌﺎ ﻳﻣ)و
“Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri.” SQ. Al-Mudzatsir: 31
Ash-Shaﬀar, ulama dari kalangan mazhab Hanaﬁ, pernah ditanya, “Apakah malaikat berada di
surga?” Beliau berkata, “Ya, mereka selalu bertauhid, sebagian mereka mengelilingin Arasy
bertasbih dan bertahmid kepada Tuhannya. Sebagian mereka menyampaikan salam dari Allah
Ta’ala kepada orang-orang beriman, sebagaimana ﬁrman Allah Ta’ala,
“Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil
mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum". Maka Alangkah baiknya tempat kesudahan
itu.” SQ. Ar-Ra’du: 23-24.
(Al-Habaik Fi Akhbar Al-Malaik, As-Suyuthi, hal. 88)
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Ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah ditanya, “Kami meyakini bahwa Allah Ta’ala akan
memasukkan bangsa jin dan manusia yang beriman kepadaNya dan memasukkan ke dalam
neraka siapa yang kufur kepadaNya. Lalu dimana kedudukan malaikat?
Mereka menjawab, “Allah Ta’ala telah menjelaskan tentang malaikat bahwa mereka adalah
َﻠُﻮنﻤﻌ ﻳﺮِهﻣ ﺑِﺎﻢﻫلِ و ﺑِﺎﻟْﻘَﻮﺒِﻘُﻮﻧَﻪﺴ ﻳ * َﻮنﻣﺮ ﻣﺎدﺒﻋ
“Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan. mereka itu tidak
mendahului-Nya dengan Perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahNya.” SQ. AlAnbiya’ 26-27
Mereka berada di tempat yang mulia dan kebaikan di bawah aturan dan perintahNya. Di antara
mereka ada yang ditugaskan menjaga surga ada yang ditugaskan menjaga neraka, ada yang
membawa Arasy, ada yang mengelilingin Arasy. Selebihnya Allah yang lebih mengetahui segala
perinciannya.”
(Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 3/468-469)
Periksa jawaban soal, no.121242.
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