
SYIRIK DAN MACAM – MACAMNYA 

Oleh : Septian Anhar Lubis 

 

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh, 

 Sesungguhnya segala puji bagi Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, mohon pertolongan dan 

ampunan-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari keburukan diri kami dan kesalahan perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan, 

maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi 

dengan benar selain Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Shollallahu 

'Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan-Nya. 

Allah telah mengambil persaksian dari anak keturunan Adam supaya mereka mengesakan – Nya 

dalam beribadah. Artinya ialah agar mereka hidup di atas aqidah tauhid dan menjauhkan diri dari dosa syirik. 

Hal ini dilakukan agar umat manusia, anak keturunan Adam tidak berdalih dan berkelit di hadapan Allah 

pada hari kiamat nanti. 

Allah berfirman dalam kitab – Nya: 

Dan (ingatlah), ketika Rabbmu mengeluarkun keturunan anak – anak Adam dari sulbi mereka dan Allah 

mengambil persaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini sesembahanmu?” 

Mereka menjawab : “Betul! (Engkau adalah sesembahan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang 

demikian itu) agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan : “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah 

orang – orang lengah terhadap hal ini (mengesakan Allah)”. Atau agar kamu tidak mengatakan : 

"Sesungguhnya orang – orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, sedangkan kami ini 

adalah anak – anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan kami 

karena perbuatan orang – orang yang sesat dahulu?”. (al-A'raf: 172-173) 

Ayat di atas menunjukan bahwa kebanyakan orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, 

melanggar persaksian mereka sendiri disebabkan dua hal : 

1. Jahil (bodoh) dan lalai dari memahami tauhid dan syirik. 

2. Taqlid buta kepada adat kebiasaan nenek moyang. 

 

DEFINISI SYIRIK 

Syirik yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam Rububiyyah dan Uluhiyyah Allah 

Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya menyekutukan dalam Uluhiyyah Allah, yaitu hal-hal yang merupakan 

kekhususan bagi Allah, seperti berdo'a kepada selain Allah disamping berdo'a kepada Allah, atau 

memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), bernadzar, berdo'a dan sebagainya kepada 

selainNya. Karena itu, barangsiapa menyembah selain Allah berarti ia meletakkan ibadah tidak pada 

tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezhaliman yang paling besar. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. 

"Artinya : Sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar"[ Luqman: 13] 

Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadaNya, jika ia meninggal dunia dalam 

kemusyrikannya.  

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. 

"Artinya : Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang 

selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka 

sungguh ia telah berbuat dosa yang besar".[An-Nisaa': 48] 

  



JENIS-JENIS SYIRIK 

Syirik Ada Dua Jenis : Syirik Besar dan Syirik Kecil. 

[1]. Syirik Besar 

Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam 

Neraka, jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat daripadanya. 

Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdo'a kepada 

selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nadzar untuk selain Allah, 

baik untuk kuburan, jin atau syaitan, atau mengharap sesuatu selain Allah, yang tidak kuasa memberikan 

manfaat maupun mudharat. 

Syirik Besar Itu Ada Empat Macam. 

 

[a]. Syirik Do'a, yaitu di samping dia berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berdo'a kepada 

selainNya. 

“Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. 

Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan 

(Allah)” (QS. Al – Ankabut : 65) 

 

[b]. Syirik Niat, Keinginan dan Tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa 

Ta'ala. 

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka 

balasan pekerjaan mereka di dunia dengan Sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah 

orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang Telah 

mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang Telah mereka kerjakan”. (QS. Huud : 15 – 16) 

 

[c]. Syirik Ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiyat kepada Allah. 

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga 

mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, padahal mereka Hanya disuruh menyembah Tuhan yang 

Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka 

persekutukan”. (QS. At – Taubah : 31) 

Rasulullah pernah membacakan ayat tersebut di hadapan 'Adiy bin Hatim athTha'i, dia dahulunya 

memeluk agama Nasrani, 'Adiy langsung berkata: "Yaa Rasulullah, kami dahulunya tidak menyembah 

mereka! Rasulullah, pun bersabda : Bukankah mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah, lalu 

kamu juga ikut menghalalkannya, mereka mengharamkan apa-apa yang dihalalkan Allah, lalu kamu ikut 

mengharamhannya?" 

"Benar"! jawab 'Adiy. 

"Begitulah dahulunya kamu menyembah mereka"! jawab Beliau. (HSR Tirmidzi). 

Taat kepada ulama dalam hal kemaksiatan inilah yang dimaksud dengan menyembah berhala mereka! 

Berkaitan dengan ayat di atas, Rasulullah menegaskan : 

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada al – Khaliq (Allah). (HSR Ahmad) 

 

[d]. Syirik Mahabbah (Kecintaan), yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. 

“Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka 

mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya 

kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat 



siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat 

siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal)”. (QS. Al – Baqarah : 165) 

 

[e] Syirik Khauf (Takut) 

Yaitu keyakinan bahwa sebagian makhluk, baik wali ataupun yang lainnya yang sudah meninggal 

dunia, atau makhluk-makhluk yang ghaib bisa melakukan dan mengatur urusan serta mendatangkan 

mudharat. Karena keyakinan itulah mereka menjadi takut kepada wali-wali atau makhluk-makhluk ghaib 

tersebut. Kaum Musyrikin Arab menyakini bahwa berhala-berhala mereka dapat menimpakan madharat 

kepada manusia. Oleh karena itu mereka menakut-nakuti Rasulullah dengan berhala-hala tersebut. Allah 

menceritakannya di dalam al-Qur'an : 

“Bukankah Allah cukup sebagai pelindung hamba-hamba-Nya? Dan mereka menakut-nakuti kamu 

dengan (sesembahan-sesembahan) yang selain Allah. (az-Zumar : 36) 

Keyakinan seperti ini merupakan syirik akbar yang mesti dijauhi. 

Jenis-Jenis Khauf 

1) Khauf Sirri 

Yaitu Takut kepada selain Allah berupa berhala, thaghut, mayat, makhluk ghaib seperti jin, dan 

orang-orang yang sudah mati, dengan keyakinan bahwa mereka dapat menimpakan mudharat kepada 

makhluk. Khauf sirri ini termasuk salah satu jenis ibadah yang harus dimurnikan bagi Allah semata. 

Allah berfirman : 

“Janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kamu kepada-Ku jika kamu benar-benar orang 

beriman”. (Ali Imran :175) 

2) Takut Yang Menyebabkan Seseorang Meninggalkan Kewajibannya. 

Seperti : Takut kepada seseorang sehingga menyebabkan kewajiban ditinggalkan. Takut seperti ini 

hukumnya haram, bahkan termasuk syirik ashghar (syirik kecil). Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah 

bersabda : 

Janganlah seseorang dari kamu menghinakan dirinya! Shahabat bertanya : "Bagaimana mungkin 

seseorang menghinakan dirinya sendiri!" Rasul bersabda : "Yaitu, ia melihat hak Allah yang harus 

ditunaikan, namun tidak ditunaikannya' Maka Allah akan berkata padanya di hari kiamat : "Apa yang 

mencegahmu untuk mengucapkan begini dan begini?". Ia menjawab: "Karena takut kepada si fulan” Allah 

berkata : Seharusnya hanya "kepada-Ku saja engkau takut." (HSR Ibnu Majah dari Abu Said alKhudri) 

3) Takut Secara Tabiat 

Yaitu takut yang timbul karena fitrah manusia seperti takut kepada hewan liar, binatang buas, atau 

kepada orang jahat dan lain-lainnya. Takut jenis ini tidak termasuk syirik, hanya saja seseorang janganlah 

terlalu didominasi rasa takutnya sehingga dapat dimanfaatkan setan untuk menyesatkannya. 

 

[2]. Syirik Kecil 

Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan 

merupakan wasilah (perantara) kepada syirik besar. 

Syirik Kecil Ada Dua Macam. 

 

[a]. Syirik Zhahir (Nyata), yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan 

misalnya, bersumpah dengan nama selain Allah.  

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. 



"Artinya : Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik" 

(HR. At-Tirmidzi (no. 1535) dan al-Hakim (I/18, IV/297), Ahmad (II/34, 69, 86) dari ‘Abdullah bin ‘Umar 

Radhiyallahu 'anhuma) 

Qutailah Radhiyallahuma menuturkan bahwa ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi 

Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan berkata: "Sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Kamu 

mengucapkan: "Atas kehendak Allah dan kehendakmu" dan mengucapkan: "Demi Ka'bah". Maka Nabi 

Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan para Shahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan, 

"Demi Allah Pemilik Ka'bah" dan mengucapkan: "Atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu" (Lihat 

HR. An-Nasa'i (VII/6) dan Amalul Yaum wal Lailah no. 992. Lihat Fat-hul Majiid Syarh Kitabit Tauhid (bab 

41 dan 43), lihat juga di Silsilah al-Ahaadits as-Shahiihah (no. 2042)) 

Syirik dalam bentuk ucapan, yaitu perkataan. 

"Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak fulan" Ucapan tersebut salah, dan yang benar adalah. 

"Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak si fulan" 

Kata (kemudian) menunjukkan tertib berurutan, yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti 

kehendak Allah. 

“Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan 

semesta alam”. (At – Takwir : 29) 

 

[b]. Syirik Khafi (Tersembunyi), yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya' (ingin dipuji orang) 

dan sum'ah (ingin didengar orang) dan lainnya. 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. 

Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu sekalian adalah syirik kecil yaitu Riya'. Pada 

hari kiamat ketika Allah memberi balasan manusia atas amalan mereka, Allah berfirman : `Pergilah kalian 

kepada orang-orang yang kalian tunjukan amalanrnu kepada mereka di dunia, lihatlah, apakah engkau dapati 

balasan di sisi mereka?” (HR. Ahmad (V/428-429) dari Shahabat Mahmud bin Labid Radhiyallahu 'anhu). 
 

Demikianlah tentang syirik dan macam-macamnya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua 

dalam menjauhi segala macamnya. Amin Ya Robbal Alamin. 

Dengan harapan semoga pembaca yang mulia dapat memetik faedah dari tulisan yang sederhana ini. 

Ada sebuah pepatah Arab yang berbunyi: 

Aku kenali kejahatan bukan untuk melaksanakannya, 

Namun untuk menjaga diri darinya, 

Barang siapa yang tidak mengenal kebaikan dan kejahatan, 

Dikhawatirkan ia akan terperosok ke dalamnya. 

Hudzaifah Ibnu Yaman juga sering bertanya tentang keburukan kepada Rasulullah guna 

menghindarinya. 

Rasulullah mengajarkan sebuah do a kepada ummat, agar berlindung diri dari bahaya syirik. Do'a 

tersebut sebagai berikut: 

“Yaa Allah, kami berlindung kepada-Mu dari menyekutukan-Mu, sedang kami mengetahuinya, dan 

kami memohon ampun kepada-Mu (atas dosa syirik yang kami lakukan) sedang kami tidak mengetahuinya”. 

(HSR. Ahmad) 
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