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1. Pengertian Menepati Janji 

Satu sifat lagi yang hampir identik dengan dua sifat sebelumnya (shiddiq dan 
amanah) adalah menepati janji. Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua 
yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa yang akan datang. Orang yang menepati 
janji orang yang dapat memenuhi semua yang dijanjikannya. Lawan dari menepati janji 
adalah ingkar janji. 

Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang menunjukkan keluhuran budi 
manusia dan sekaligus menjadi hiasan yang dapat mengantarkannya mencapai kesuksesan 
dari upaya yang dilakukan. Menepati janji juga dapat menarik simpati dan penghormatan 
orang lain. 

Rasulullah Saw. tidak pernah mengingkari janji dalam hidupnya, sebaliknya beliau 
selalu menepati janji-janji yang pernah dilontarkan. Kita pun sebagai umat Nabi sudah 
selayaknya meneladani beliau dalam hal menepati janji ini sehingga kita selalu dipercaya 
oleh orang-orang yang berhubungan dengan kita. 

Dalam beberapa ayat al-Quran, Allah menegaskan kewajiban orang yang beriman 
untuk menepati janji. Dalam QS. al-Maidah (5): 1 Allah Swt. berfirman: 

 )١: املائدة( دِ ا بِاْلُعُقوْ َأْوفـُوْ  آَن َءاَمنُـوْ أَيـَها الِذيْ آيَ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian)  itu.” (QS. al-Maidah 
(5): 1). 

Dalam ayat yang lain Allah Swt.  berfirman: 

  )٣٤: اإلسراء(َوَأْوفـُْوا بِاْلَعْهِد ِإن اْلَعْهَد َكاَن َمْسئُـْوًال 
Artinya: “... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.” 
(QS. al-Isra’ (17): 34). 

Allah juga menegaskan bahwa orang yang tidak menepati janji telah melakukan dosa 
besar sebagaimana firman-Nya: 

ــوْ أَيـَهــا الــِذيْ آيَ  ــوْ لُــوْ ا ِملَ تـَُقوْ َن َءاَمنُـ ــَد اهللاِ . نَ َن َمــا َال تـَْفَعُل ــا ِعْن ــَر َمْقًت ــوْ ا لُــوْ َأْن تـَُقوْ  َكبُـ  نَ َمــا َال تـَْفَعُل
 )٣-٢: الصف(

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu 
perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu 
kerjakan.” (QS. al-Shaff (61): 2-3). 

 

2. Hikmah Menepati Janji 

Menepati janji merupakan salah satu kriteria dari keimanan seseorang. Dengan 
demikian, orang yang tidak dapat menepati janji belum memiliki iman yang utuh. Bahkan 



Nabi memasukkan orang yang tidak dapat menepati janji-janjinya ke dalam orang munafiq 
(seperti yang sudah dikemukakan di atas).  

Jadi, kebaikan seorang Muslim tidak hanya terletak pada penunaian ibadah saja, 
tetapi juga interaksi jiwanya dengan ajaran-ajaran Islam, keluhuran akhlaknya, dan juga 
penunaian janji-janjinya dan tidak melakukan penipuan serta pengkhianatan terhadap janji-
janjinya. 

Menepati janji merupakan kunci sukses dalam komunikasi. Orang yang selalu 
menepati janji akan mudah menjalin komunikasi dengan orang lain. Sekali saja orang 
mengingkari janjinya, maka orang lain akan sulit memberikan kepercayaan kepadanya. 

 


