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BAHAN BAKAR NERAKA MANUSIA DAN BATU
Oleh

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.
(Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Manna)

Prolog:
Malaikat Izrail dan Nabi Idris as, setiap harinya selalu melakukan ibadah

secara kolektif. Pada suatu hari, Nabi Idris as mengajukan permintaan kepada
Izrail. "Bisakah engkau membawa saya melihat syurga dan neraka?"

"Wahai Idris, lagi-lagi permintaanmu aneh," kata Izrail.
Setelah Malaikat Izrael memohon izin kepada Allah Swt, lalu

dibawanyalah Nabi Idris as ke tempat yang ingin dilihatnya itu.
"Ya Nabi Allah, mengapa anda ingin melihat neraka? Para Malaikat saja

sangat takut melihatnya," kata Izrail.
"Terus terang wahai Izrail, saya takut sekali dengan azab Allah Swt itu.

Tapi mudah-mudahan jika saya melihat neraka, iman saya menjadi akan kuat
setelah melihatnya," Nabi Idris as menjelaskan alasannya.

Waktu mereka sampai ke dekat neraka, Nabi Idris as langsung pingsan,
karena melihat penjaga neraka adalah malaikat yang sangat menakutkan dan
seram. Malaikat itu menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka
semasa hidupnya tanpa belas kasihan.

Melihat kondisi seperti itu, Nabi Idris as juga tidak sanggup menyaksikan
berbagai siksaan yang mengerikan di dalam neraka, apinya yang berkobar
sangat dahsyat, bunyinya bergemuruh menakutkan, tak ada pemandangan
yang lebih mengerikan dibanding tempat ini.

Dengan tubuh lemas Nabi Idris as meninggalkan tempat yang
mengerikan itu. Kemudian melanjutkan perjalanannnya ke syurga.

Pengertian Neraka:
Kata neraka sering disebutkan dalam kitab suci Al Quran dan jumlahnya

sangat banyak sekali. Dalam bahasa Arab disebut naar (Arab Transliterasi ,النار
an-nār). Tempat ini menurut keyakinan umat Islam adalah tempat dimana
manusia dan jin adalah para makhluk yang membangkang terhadap syariat
Allah dan mengingkari para nabi. Siapapun orang yang dimasukkan ke dalam
neraka, dia tidak akan keluar darinya. Pintu neraka berdiri kokoh dan tertutup
rapat. Itulah penjara bagi orang-orang yang menganggap remeh berita tentang
pengadilan akhirat. Ada juga orang-orang yang terakhir kali masuk surga,
setelah mereka disiksa sesuai dengan dosa-dosanya yang telah mereka
perbuat. Di dalam Al Quran disebutkan bahan bakar neraka adalah dari
manusia dan batu (ada yang mengartikan berhala). (Lihat: www.wikipedia.org).



2

Neraka dalam terminologi Al Quran memiliki beberapa pengertian, di
antaranya: 1) alam akhirat tempat penyiksaan untuk orang berdosa, 2) sial, dan
3) keadaan atau tempat menyengsarakan, penyakit parah, dan kemiskinan.

Secara istilah, neraka (naar) berarti tempat balasan berupa siksaan bagi
orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Dengan kata lain neraka adalah
tempat penyiksaan dimana bentuk hukumannya yang paling sangat menyiksa
digambarkan sebagai api yang menyala-nyala, apai yang membakar sekujur
tubuh sampai ke ubun-ubun. (Lihat Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, hlm.
1321).

Dalam Al Quran, neraka disebut juga dengan bi’s al-masir bi’s al-mihad.
Istilah ini digunakan sebagai ancaman terhadap orang-orang durhaka kepada
Allah Swt, bahwa mereka kelak akan disiksa dalam neraka pada hari kiamat.
(Ibid, hlm. 1323).

Sementara nama-nama neraka yang digunakan di dalam Al Quran, di
antaranya al Naar (api), al Jahannam, al Jahim (yang membakar), al Sa’ir
(jilatan api), al Saqar (api yang menghanguskan), al Hawiyah (jurang), al
Huthamah (api yang meremukkan). (Lihat Ensilkopedi Islam, Jilid 4, hlm. 26).

Neraka Akhir Pembalasan Dosa:
Neraka merupakan konsep eskatologis (kehidupan lain setelah di dunia)

Al Quran tentang pembalasan terhadap perbuatan manusia yang jahat dalam
kehidupan di dunia.

Neraka merupakan tempat yang disediakan Allah Swt, untuk menyiksa
iblis, syetan, jin, dan manusia yang membangkang terhadap ketentuannya
sebagai pembalasan yang setimpal atas dosa dan pembangkangan mereka.

Sekiranya manusia mengingkari kekuasan Allah swt, maka siksa-Nya
yang amat dahsyat. Siksa-Nya tentu ditujukan kepada siapa yang ingkar,
lengah, abai ataupun bermuka dua terhadap ajaran yang disampaikan oleh
Nabi yang menjadi Rasul-Nya di dunia ini.

Siksaan neraka diperuntukkan bagi pembangkang, meskipun kadang
kala siksaan itu ditangguhkan. Penangguhan hanya merupakan bagian dari
bentuk Sayang Allah Swt, terhdadap makhluk yang sebabnya antara lain:
adanya Nabi dan orang ‘alim yang hidup bersama para pembangkang di suatu
negeri, ataupun di antara komunitas itu ada yang senantiasa memohon ampun
kepada Allah Swt.

Ketika syarat-syarat penagguhan itu tidak ada, kemudian siksaan benar-
benar ditmpakan, maka binasalah semua para pembangkang, sekuat apa pun
kondisi fisik maupun ketajaman fikir mereka serta canggihnya teknologi yang
dibuat manusia tidak akan mampu menahan datangnya siksaan itu.

Bukankah siksa yang Allah Swt timpakan kepada kaum Nabi Luth, umat
Nabi Shaleh, pembangkan di zaman Nabi Hud, dan zaman Nabi Musa adalah
bukti bahwa mereka yang pongah sejatinya tidak miliki daya secuil pun jika
dihadapkan pada Kuasa Allah Swt.
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Pembangkang itulah yang kelak menghuni neraka di akhirat, tempat
terburuk yang dipenuhi siksaan, dan disediakan oleh Allah Swt bagi siapa yang
sombong yang dalam hatinya enggan menerima kebenaran, dan otaknya
dipenuhi penolakkan untuk menerima kebaikan, meski kebaikan itu nyata.

Bahan Neraka:
Mengenai bahan bakar neraka, Al Quran telah menerangkannya sebagai

berikut:

َها َمالِئَكةٌ  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعَليـْ
ِغالٌظ ِشَداٌد ال يـَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن 

Artinya: “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.” (QS. At Tahrim ayat 6)

Ayat ini menerangkan neraka berbahan bakar manusia dan batu, hal ini
menggambarkan bahwa manusia, anak keturunan cucu Nabi Adam as, akan
menjadi bahan bakar api neraka. Sementara batu sebagai bahan neraka hal ini
menggambarkan berhala-berhala yang disembah oleh manusia itu sendiri.
(Lihat Tafsir Al-Misbah, jilid 14, hlm. 177).

Sembahan manusia selain Allah Swt, sebagaimana bunyi ayat:

ِإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم أَنـُْتْم َهلَا َوارُِدوَن 
Artinya: “Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah,

adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya.” (QS. Al Ambiyaa’
ayat 98)

Dalam ayat yang lain Allah Swt, berfirman:

يَن فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِ 
Artinya: “Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) dan pasti kamu tidak

akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya
manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.” (QS. Al Baqarah
ayat 24)

Ayat di atas menggambarkan bahan api neraka nanti terbuat dari
manusia dan batu. Ahli tafsir berpendapat batu yang dijadikan sebagai bahan
bakar neraka adalah belerang, karena mereka memandang komponen
belerang mempunyai ciri khusus yang tidak terdapat pada batu-batu lainnya,
sebagaimana pendapat mereka sebagai berikut:
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ُسْبَحانَُه يـَْوَم َخَلَق السََّمَواِت َوْاَألْرَض ِيف السَّماَِء ِهَي ِحَجارٌَة ِمْن ِكْربِْيٍت، َخَلَقَها اُهللا 
َها لِْلَكاِفرِْينَ  نـَْيا، يُِعدُّ الدُّ

Artinya: “Itu adalah batu dari belerang. Allah Swt, menciptakannya pada
hari Ia menciptakan langit dan bumi di langit dunia. Dia mempersiapkan batu
tersebut untuk orang-orang kafir.

Dikatakan dalam batu itu terdapat lima bentuk penyiksaan yang tidak
terdapat pada batu-batu lainnya, yaitu: mudah terbakar, baunya busuk, banyak
mengeluarkan asap, sangat menempel pada badan, dan daya panasnya sangat
dashyat ketika dinyalakan.

Batu merupakan ciptaan Allah Swt, dalam keadaan tidak sempurna
kerana tak memiliki akal sangat takut pada api neraka, sangking takutnya,
mereka rela mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan seseorang. Mereka
berusaha untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan kerana sebenarnya mereka
menyedari bahan bakar api neraka nanti adalah dirinya bersama manusia.

Ada kisah bagaimana takutnya batu terhadap api neraka. Suatu hari
Rasulullah saw, menemui Fatimah Azzahrah, mendapati puterinya sedang
menggiling sair (sejenis padi-padian) menggunakan penggilingan yang terbuat
dari batu. Rasullullah melihat puterinya itu sedang menggiling sambil menangis,
maka Rasullullah pun bertanya: “Apa yang menyebabkanmu menangis, wahai
Fatimah? Semoga Allah Swt, tidak menyebabkan matamu menangis.”

Fatimah pun menjawab; “Ayahanda, penggilingan dan urusan rumah
tanggalah yang menyebabkan saya menangis.” Lalu Rasullullah duduk di sisi
puterinya. Dan Fatimah pun melanjutkan perkataannya; “Ayahanda, sudikah
kiranya ayahanda meminta Ali bin Abi Thalib  untuk mencarikan saya seorang
jariyah (pembantu) untuk menolong saya menggiling gandum dan pekerjaan
rumah.” Setelah mendengar ucapan puteri kesayangannya itu, kemudian
Rasulullah bangun dari duduknya dan mendekati penggilingan, mengambil
gandum dan meletakkan gandum tersebut di dalam penggilingan sambil
mengucapkan; “Bismillahirrahmanirrahim...” Dengan izin Allah penggilingan
tersebut berputar dengan sendirinya sambil bertasbih kepada Allah Swt,
dengan berbagai bahasa sehingga tergiling habislah butir-butir gandum itu.

Kemudian Rasulullah berkata kepada penggilingan: “Berhentilah
berputar dengan izin Allah!” Maka penggilingan pun berhenti berputar, dan
dengan izin Allah penggilingan tersebut boleh berbicara dan berkata: “Ya
Rasulullah! Demi Allah, Tuhan yang telah menjadikan baginda dengan
kebenaran sebagai Nabi dan Rasul-Nya. Jikalau Rasulullah memerintahkan
hamba untuk menggiling gandum mulai dari Masryiq (Timur) sampai Maghrib
(Barat) pun nescaya akan hamba gilingkan semuanya. Sesungguhnya hamba
telah mendengar dalam kitab Allah satu ayat yang berbunyi;

َها َمالِئَكةٌ  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعَليـْ
َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ ِغالٌظ ِشَداٌد ال يـَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهمْ 
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Bahan bakar neraka adalah batu, tetapi ada manusia yang menjadi
bahan bakar neraka yaitu manusia yang telah menjadi batu. Seorang manusia
semasa hidupnya tuli, bisu dan buta dari kebenaran sehingga hatinya menjadi
keras bagaikan batu.

ُقْل ُكونُوا ِحَجارًَة َأْو َحِديًدا 
Artinya: “Katakanlah: "Jadilah kamu sekalian batu atau besi.” (QS Al

Israa ayat 50)
Manusia yang masih bernapas, namun ia tuli, bisu dan buta dari

mendengarkan, mengucapkan dan melihat kebenaran sejatinya hatinya telah
menjadi keras bagaikan batu. Sehingga seluruh keadaan dirinya telah menjadi
batu sehingga pantas menjadi bahan api neraka.

Dahsyatnya Neraka:
Allah Swt, berfirman:

َواتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِيَن 
Artinya: “Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk

orang-orang yang kafir.” (QS. Ali Imran ayat 131)
Dahsyat neraka digambarkan dalam hadis berikut:

:قَاُلْواُد بـَنُـْو آَدَم، ُجْزٌء َواِحٌد ِمْن َسْبِعَني ُجْزًءا ِمْن نَاِر َجَهنَّمَ نَارُُكْم َهِذِه، الَِّيتْ يـُْوقِ 
َها بِِتْسَعٍة َوِستَِّني ُجْزًءا، ُكلُُّهنَّ ِمْثُل َحرَِّها: قَالَ . َواللَِّه، ِإْن َكاَنْت َلَكاِفَيةً  ُفضَِّلْت َعَليـْ

Artinya: “Api kalian ini yang Bani Adam membuat nyala dengannya,
adalah satu dari tujuh puluh bagian api Jahannam.” Para sahabat berkata:
“Demi Allah! Sesungguhnya api dunia sudah cukup panas (untuk menyiksa
orang-orang yang bermaksiat).” Rasulullah Saw bersabda: “Api Jahannam
diutamakan atas api-api dunia dengan enam puluh sembilan bagian. Masing-
masing bagian sama panasnya.” (HR. Al-Bukhari, no. 3265 dan Muslim, ini
adalah lafaz Al-Bukhari)

Dari Abu Said Al-Khudri ra dia berkata: “Rasulullah Saw bersabda”:

َها ِمْثُل َحرَِّها نَارُُكْم َهِذِه ُجْزٌء َواِحٌد ِمْن َسْبِعَني ُجْزًءا ِمْن نَاِر َجَهنََّم ِلُكلِّ ُجْزٍء ِمنـْ
Artinya: “Api kalian ini adalah satu dari tujuh puluh bagian api Jahannam.

Masing-masing bagian dari api-api tersebut panasnya adalah sama.” (HR. At-
Tirmidzi)

Allah Swt berfirman:

ُكلََّما َخَبْت زِْدنَاُهْم َسِعريًا
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Artinya: “Setiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, Kami tambah
lagi nyalanya bagi mereka.” (QS. Al Israa ayat 97)

ْلَناُهْم ُجُلوًدا  َرَها لَِيُذوُقوا اْلَعَذابَ ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ َغيـْ
Artinya: “Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan

kulit yang lain, supaya mereka terus merasakan azab.” (QS. An Nisa ayat 56)

َوالَِّذيَن َكَفُروا َهلُْم نَاُر َجَهنََّم ال يـُْقَضى َعَلْيِهْم فـََيُمو 
َكَذِلَك َجنْزِي ُكلَّ َكُفورٍ 

Artinya: “Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam, mereka
tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari
mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas Setiap orang yang sangat kafir.”
(QS. Fathir ayat 36)

Menjaga Diri dan Keluarga:
Marilah senantiasa berusaha meningkatkan amal harian, sebagai suatu

bukti ibadah kepada Allah Swt. Sehingga hidup mendapat ridha dari-Nya, yaitu
dengan cara menjaga diri dan keluarga, istri, anak, orang tua, dan sanak
kerabat dari siksaan dan azab api neraka.

Para sahabat dan tabiin serta ahli fiqih bependapat tentang ayat ini.

ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا
Umar bin Khatthab berkata: “Saat turun ayat ini, beliau bertanya kepada

Rasulullah, kami akan jaga diri kami, lalu bagaimana dengan keluarga kami?
Rasulullah menjawab: “Kamu larang mereka apa yang Allah Swt, telah larang
dari-Nya, kamu perintah mereka dengan apa yang Allah telah perintah dari-
Nya, jika itu kamu lakukan, akan menyelamatkan mereka dari neraka.

Imam Al Qurtubi berkata: “Di dalamnya hanya ada satu masalah yaitu
penjagaan seseorang terhadap diri dan keluarganya dari siksa neraka.”

Sebagian para ulama berpendapat kalau dikatakan Qu anfusakum:
mencakup arti anak-anak, karena anak adalah bagian dari mereka. Maka
hendaklah orangtua mengajarkan tentang halal dan haram dan menjauhkannya
dari kemaksiatan dan dosa, juga mengajarkan hukum-hukum lain selain hal
tersebut.

Sementara Ibnu Abbas berkata: “Taatlah kamu kepada Allah, janganlah
bermaksiat kepada-Nya, suruhlah keluargamu untuk dzikir mengingat Allah,
niscaya Allah akan selamatkannya dari neraka.”
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Nama Neraka dan Penghuninya:
Tingkat kepedihan siksaan dan derajat panasnya api neraka itu

bertingkat-tingkat. Siksaan yang ditimpahkan kepada penghuni neraka antara
suatu kelompok dengan kelompok yang lain tidaklah sama. Ada penduduk
neraka yang menduduki tempat di tingkat paling keras siksanya, yaitu mereka
yang berada di kerak neraka, suatu tingkat yang paling dahsyat siksanya.
Mereka inilah yang mengalami tingkat penyiksaan yang paling pedih dan paling
sengsara. Tingkatan yang berada di atasnya lebih ringan bila dibandingkan
dengan ada di bawahnya, begitu seterusnya, sampai pada tingkatan yang
paling atas.

Neraka itu semakin rendah atau semakin ke dalam, semakin tinggi
derajat kepanasan dan kepedihan siksanya. Mereka yang berada di tingkatan
yang paling dalam adalah yang paling berat dan paling pedih siksanya. Tingkat
yang paling dalam ini ditempati oleh orang-orang munafik.

Tingkat siksaan yang ditimpahkan pada masing-masing penghuni neraka
itu, tentu sesuai dengan tingkat kedurhakaan dan dosa-dosa yang dilakukan.
Semuanya mendapatkan balasan yang seimbang dengan kejahatannya.

Para ulama salaf mengkualisifikasikan tingkatan-tingkatan neraka sesuai
dengan para penghuninya dalam kategori sebagai berikut :

Pertama. Tingkat paling atas, sebagai tempat orang-orang yang berdosa
dari penganut agama tauhid (Islam)

Kedua, tingkat kedua dari atas sebagai tempat untuk menyiksa kaum
Yahudi.

Ketiga, sebagai tempat untuk menyiksa orang-orang Nasrani.
Keempat, neraka tempat untuk menyiksa kaum Shabi’n.
Kelima, neraka tempat untuk menyiksa orang-orang Majusi.
Keenam, neraka tempat untuk menyiksa kaum musyirikin Arab.
Ketujuh, neraka tempat untuk menyiksa orang-orang munafik.
Ada pula riwayat yang menjelaskan bahwa pembagian tingkatan neraka

itu sebagai berikut:
Pertama: Neraka tingkat pertama dari atas sebagai tempat bagi umat

Nabi Muhammad yang melakukan dosa besar, hingga mati belum bertobat.
Yaitu orang-orang fasik, yang tidak mengerjakan salat, enggan mengeluarkan
zakat, tidak berpuasa, orang-orang yang berzina, orang yang membunuh
seseorang tanpa haq, dan orang yang memakan harta haram.

Kedua: neraka tingkat kedua dari atas, menjadi tempat bagi golongan
orang-orang Nasrani.

Ketiga: Neraka tingkat ketiga dari atas, merupakan tempat untuk
menyiksa golongan orang-orang Yahudi.
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Keempat: Neraka tingkat keempat dari atas, menjadi tempat untuk
menyiksa orang-orang Sabi’ib, yaitu orang-orang yang mempertuhankan dan
menyembah bintang-bintang.

Kelima: Neraka tingkat kelima dari atas merupakan tempat untuk
menyiksa orang-orang Majusi, dan orang-orang yang mempertuhankan dan
menyembah api.

Keenam: Neraka tingkat keenam dari atas merupakan tempat untuk
menyiksa manusia dan jin yang musyrik.

Ketujuh: Neraka tingkat ketujuh yang merupakan tingkat neraka yang
paling dalam dan paling dasar serta paling pedih siksanya, menjadi tempat bagi
orang-orang munafik.

Namun demikian, ada sebagian ulama yang tidak sependapat dengan
pembagian tingkatan-tingkatan neraka tersebut. Mereka berpandangan bahwa
nama-nama neraka itu, Jahannam, Lazha, Huthamah, dan lainnya adalah
sebatas pengistilahan dari pengertian neraka secara keseluruhannya dan
bukan sebagai pembagian atas tingkatan-tingkatannya. Sedangkan mengenai
siksaan yang diterima bagi penghuninya memang berbeda-beda menurut
kekafiran dan kadar dosa-dosanya. (Lihat http://andiibm.blogspot.c.om).

Kesimpulan:
Neraka adalah tempat dimana manusia dan jin yang membangkang

terhadap syariat Allah dan mengingkari para nabi, dan sebagai tempat penjara
bagi orang-orang yang menganggap remeh berita tentang pengadilan akhirat.
Dan bahan bakar neraka adalah dari manusia dan batu.


