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1. Pengertian Pemaaf  

Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti 
sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan 
untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab sikap pemaaf disebut al-‘afw yang juga memiliki 
arti bertambah (berlebih), penghapusan, ampun, atu anugerah (Munawwir, 1984: 1020). 
Dalam al-Quran kata al-‘afw disebut sebanyak dua kali, yakni dalam QS. al-Baqarah (2): 219 
dan QS. al-A’raf (7): 199. Dalam QS. al-Baqarah (2): 219 Allah Swt. berfirman: 

  )٢١٩: البقرة(َوَيْسأَُلْوَنَك َماَذا يـُْنِفُقْوَن ُقِل اْلَعْفُو 
Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang 
berlebih dari keperluan”. (QS. al-Baqarah (2): 219). 

Dari makna berlebih atau bertambah tersebut, kata al-‘afw maknanya berkembang 
menjadi menghapuskan atau memaafkan. Dalam QS. al-A’raf (7): 199 Allah Swt. berfirman: 

 )١٩٩: رافاألع( ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلْنيَ 

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma`ruf, serta berpalinglah 
daripada orang-orang yang bodoh.” (QS. al-A’raf (7): 199). 

Jadi, makna memaafkan inilah yang kemudian menjadi makna baku dari kata al-‘afw. 
Kata al-‘Afw juga merupakan salah satu dari sifat atau asma Allah yang berarti dzat yang 
Maha Pemaaf (QS. al-Mujadilah (58): 2). 

Sikap pemaaf merupakan salah satu dari akhlak mulia yang juga merupakan salah 
satu kriteria sekaligus manifestasi dari ketakwaan seseorang. Allah Swt. berfirman: 

َن الِذيْ  .َواُت َواْألَْرُض أُِعدْت لِْلُمتِقْنيَ  َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُكْم َوَجنٍة َعْرُضَها السمٰ ِإٰىل  آَوَسارُِعوْ 
آل ( حيُِب اْلُمْحِسِنْنيَ   َعِن الناِس َواهللاُ  اْلَغْيَظ َواْلَعاِفْنيَ ِء َواْلَكاِظِمْنيَ آِء َوالضر آَن ِيف السر يـُْنِفُقوْ 
 )١٣٤-١٣٣: عمران

Artinya: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya 
seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang 
menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 
amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” 
(QS. Ali ‘Imran (3): 133-134). 

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ciri orang yang bertakwa adalah orang yang 
mau memaafkan orang lain tanpa harus menunggu orang lain itu meminta maaf. Jadi yang 
dimaksudkan dalam ayat di atas bukan meminta maaf, tetapi memberi maaf.  

Sikap memberi maaf jauh lebih mulia dari sikap meminta maaf. Dalam kehidupan 
sehari-hari Orang yang memberi maaf biasanya didasari adanya kesalahan yang diperbuat 
orang lain terhadapnya kemudian dia dengan rela memaafkan kesalahan orang lain 
tersebut. Sedang orang yang meminta maaf justeru sebaliknya membuat kesalahan terhadap 
orang lain kemudian dia meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi, jelas 



sikap orang yang pertama lebih mulia daripada sikap orang yang kedua. Orang yang 
pertama dengan rela hati menerima perlakuan orang lain yang tidak baik dengan 
memaafkannya, sementara orang yang kedua malah membuat kesalahan terhadap orang 
lain kemudian dia meminta orang lain memaafkannya. Sikap orang kedua belum tentu akan 
diterima oleh orang yang dimintai maaf, sedang sikap orang pertama jelas akan diterima 
dengan baik oleh orang yang berbuat salah. Karena itulah al-Quran menyebut ciri orang 
bertakwa adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, bukan meminta maaf 
kepada orang lain. 

Dalam al-Quran juga ditegaskan bahwa sikap memberi maaf itu harus benar-benar 
disertai sikap lapang dada bahwa kesalahan orang lain itu benar-benar sudah dimaafkan 
tanpa ada perasaan dendam sedikit pun. Allah Swt. berfirman: 

ُهْم َواْصَفْح ِإن اَهللا حيُِب اْلُمْحِسِنْنيَ ...    )١٣: املائدة(فَاْعُف َعنـْ
Artinya: “ ... maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berbuat baik.” (QS. al-Maidah (5): 13). 

Membiarkan orang yang dimaafkan berarti tidak lagi mempersoalkan kesalahan yang 
diperbuatnya. Jadi, orang yang pemaaf adalah yang benar-benar lapang dada dan tidak lagi 
peduli dengan kesalahan yang telah diterimanya. Dalam ayat yang lain Allah Swt. 
berfirman: 

  )٢٢: النور(َوْليَـْعُفْوا َوْلَيْصَفُحْوا َأَال حتُِبـْوَن َأْن يـَْغِفَر اهللاُ َلُكْم َواهللاُ َغُفْوٌر َرِحْيٌم ... 
Artinya: “... dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa 
Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Nur 
(24): 22). 

 

 

2. Hikmah Pemaaf 

Di antara hikmah yang dapat dirasakan dari sikap pemaaf di antaranya adalah 
sebagai berikut: 

a. Orang yang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang 
dimaafkan. Orang yang dimaafkan merasa mendapatkan perhatian dan penghormatan 
dengan dimaafkannya apa yang telah dilakukan, sehingga dia akan memberikan balasan 
yang lebih baik dari sekedar sikap pemaaf yang diterima. 

b. Orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturrahim dengan orang lain, termasuk 
orang yang dimaafkan. Dengan demikian, dia akan tetap memiliki hubungan yang baik 
dengan siapa pun. 

c. Sikap pemaaf menunjukkan konsistensi seseorang dalam bertakwa. Artinya, orang yang 
tidak memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam arti yang 
sebenarnya. 

 


