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LIMA KARAKTER UTAMA PENGHUNI SURGA 

Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. 

(Dosen Jurusan PKn dan Hukum FIS UNY) 

Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin masuk ke surga. Dari kalangan 

anak-anak sampai kakek-nenek, rakyat jelata sampai pejabat tinggi, dari penjahat kelas kakap 

sampai orang-orang shalih, tidak ada yang menolak jika dimasukkan ke surga. Setiap orang 

bisa masuk ke surga dan sebaliknya setiap orang juga bisa masuk ke neraka. Untuk bisa 

masuk ke surga atau neraka, Allah sudah menentukan cara atau jalan masing-masing. 

Surga selalu dikaitkan dengan kesenangan, sedang neraka dikaitkan dengan 

kesengsaraan. Memang, Alquran selalu menggambarkan surga dengan berbagai kesenangan 

dan kemudahan dan neraka dengan kepedihan dan kesulitan. Inilah yang disebut targhib 

(ajakan untuk berbuat baik) bagi para calon penghuni surga dan tarhib (peringatan agar 

berhati-hati) bagi orang-orang yang tidak mau menjadi penghuni neraka. 

Persoalannya adalah, bagaimana kita bisa masuk ke surga dan terhindar dari neraka. Di 

awal sudah disinggung bahwa untuk masuk ke dua tempat itu sudah ditentukan jalannya 

masing-masing. Meskipun setiap orang menginginkan surga, tetapi tidak mesti ia akan masuk 

ke surga, sebaliknya setiap orang yang menginginkan ke neraka hampir bisa dipastikan ia 

akan masuk ke neraka dengan izin Allah tentunya. Di sinilah sulitnya akses ke surga. Hanya 

orang-orang yang mendapatkan rido Allahlah yang bisa masuk ke surga. 

 

Karakteristik Penghuni Surga 

Banyak kriteria yang dijelaskan Allah dan Rasulullah dalam Alquran dan Sunnah 

tentang para penghuni surga. Dalam tulisan ini akan dikaji lima kriteria atau lima karakter 

utama para penghuni surga seperti ditegaskan dalam Alquran surat Ali Imran (3) ayat 133-

136. Allah SWT. berfirman: “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. Dan (juga) orang-orang yang apabila 

mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu 

memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa 

selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka 
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mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di 

dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik 

pahala orang-orang yang beramal”.  

Dari ayat Alquran di atas dapat dijelaskan lima karakter utama para penghuni surga, 

yaitu: 1) Orang yang menafkahkan hartanya baik di kala luang maupun di kala sempit. Yang 

dimaksud luang di sini misalnya kaya, sehat, atau senang; sedang yang dimaksud sempit di 

sini misalnya miskin, sakit, atau sulit. Apa pun kondisinya, orang ini akan selalu 

menafkahkan hartanya kepada orang lain. Ini dilakukan karena ketaatannya kepada Allah 

yang memerintahkannya untuk itu; 2) Orang yang dapat menahan amarahnya ketika ia 

mampu melakukannya. Yang dimakud di sini adalah orang yang mampu menyembunyikan 

amarahnya ketika ia sebenarnya layak untuk marah dan ia benar-benar mampu 

melakukannya. Orang ini sadar bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah tetapi 

justeru menambah masalah. Ia juga sadar bahwa Allah selalu bersama orang yang sabar (QS. 

al-Anfal [8]: 46), dan ia ingin selalu bersama-Nya sehingga selalu dalam lindungan-Nya; 3) 

Orang yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Yang dimaksud di sini adalah orang yang 

selalu memaakan orang lain yang berbuat salah dan jelek kepadanya, padahal ia mampu 

melakukannya. Ia sadar bahwa memaafkan kesalahan orang lain jauh lebih baik baginya 

ketimbang membalasnya dengan kesalahan yang seimbang. Ia mampu berpikir dan berdzikir 

yang cerdas sehingga ia harus menahan nafsunya dan memilih untuk memaafkan. Tidak 

semua orang dapat melakukan perbuatan seperti itu, karena memang sangat sulit 

melakukannya. Yang mudah dilakukan adalah meminta maaf, kendatipun tidak semua orang 

mampu melakukannya. Memaafkan jauh lebih sulit ketimbang meminta maaf; 4) Orang yang 

ihsan (selalu berbuat baik). Yang dimaksud di sini adalah orang yang membalas orang lain 

yang berbuat salah kepadanya atau menyakitinya dengan kebaikan. Karakter ini lebih sulit 

dilakukan ketimbang karakter ketiga tadi. Orang ini tidak hanya mampu memaafkan orang 

yang berbuat salah kepadanya, tetapi ia justeru berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat 

kepadanya. Karena itulah, Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik (muhsinin). 

Sejarah membuktikan bahwa Nabi Muhammad saw. selalu melakukan hal ini ketika ia 

mendapatkan perlakuan jahat orang-orang Quraisy Makkah, dan sudah sepantasnya perbuatan 

beliau itu ditiru dan dipraktikkan dalam kehidupan sekarang yang terkadang dipenuhi dengan 

kemarahan dan dendam kesumat; dan 5) Orang yang melakukan perbuatan keji dan 

menganiaya diri sendiri lalu ia ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya serta ia 

berjanji tidak akan mengulanginya. Perbuatan keji adalah perbuatan salah dan dosa yang 
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efeknya tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tetapi juga oleh orang lain, seperti zina, 

mencuri, membunuh, riba, fitnah, dan lain-lainnya. Sedang perbuatan aniaya diri adalah 

perbuatan salah dan dosa yang efeknya hanya dirasakan oleh pelakunya sendiri, seperti 

meminum minuman keras, meninggalkan shalat atau kewajiban agama lain semisalnya, 

malas, mogok makan, dan lain-lainnya. Sebagai makhluk lemah, semua manusia sulit 

terhindar dari perbuatan dosa dan salah. Karena itu, tidak ada manusia yang tidak berdosa. 

Manusia yang baik adalah manusia yang berbuat dosa lalu sadar akan dosanya dan diikuti 

dengan permohonan ampun kepada Allah (istighfar) dan sekaligus berjanji tidak akan 

mengulanginya. Inilah orang yang bertaubat secara benar. Ia tahu bahwa Allah Maha 

Pengampun dan selalu menerima taubat hamba-hamba-Nya yang meminta ampun kepada-

Nya (QS. al-Taubah [9]: 104 dan QS. al-Nisa’ [4]: 110).  

Itulah lima karakter utama penghuni surga dan sekaligus karakter orang yang bertakwa. 

Memang Allah menjadikan takwa sebagai nilai karakter tertinggi bagi manusia di hadapan-

Nya (QS. al-Hujurat [49]: 13). Dalam keseharian kita sekarang ini lima karakter atau sifat 

utama itu cukup sulit ditemukan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

yang begitu cepat seiring dengan tingginya tingkat pemikiran dan peradaban manusia 

memberikan tantangan berat bagi setiap Muslim yang ingin bertakwa sekaligus berkarakter 

mulia. Yang kita jumpai sekarang adalah orang-orang yang bergelimang dengan harta dan 

kekayaan tetapi kurang peduli dengan kaum papa bahkan serakah dan menindas mereka. 

Mereka selalu bergelimang dengan kenikmatan dan kemewahan duniawi sehingga lupa 

dengan surga yang jauh lebih nikmat dan menyenangkan; orang-orang yang suka marah, 

dendam, dan berbuat brutal sehingga mencelakakan orang lain serta ia sadar dan merasa 

senang atas perbuatannya itu; juga orang-orang yang selalu bergelimang dengan dosa dan 

tidak ada penyesalan atas dosa-dosa mereka.   

Kita bisa membayangkan suatu kehidupan surgawi yang dihiasi dengan lima karakter 

utama di atas dalam kehidupan nyata di dunia sekarang ini. Ini bukan suatu yang mustahil 

untuk diwujudkan, meskipun harus kita sadari bahwa ini bukan suatu yang mudah. Untuk 

mewujudkannya diperlukan pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan nilai-nilai karakter 

tersebut. Dengan kondisi bangsa Indonesia seperti sekarang ini, hampir mustahil karakter 

surgawi itu bisa terwujud secara menyeluruh di negeri ini. Yang bisa kita lakukan adalah 

sifat-sifat atau karakter itu dimiliki dan diwujudkan oleh individu-individu yang akhirnya 

terwujud individu yang berkarakter surgawi, kemudian diteruskan terwujudnya keluarga 

surgawi, sehingga berkembang menjadi komunitas surgawi, desa surgawi.  


