
SAY NO TO “VALENTINE’S DAY” 

UNTUK MEMPERTAHANKAN AQIDAH UMAT ISLAM 

 

Oleh : Nur Alam  

 

Setiap pertengahan Februari, perayaan Valentine’s Day menjadi hal yang cukup populer, terutama di tengah-

tengah kaum milenial. Masih banyak umat Islam yang membolehkan perayaan tersebut karena dianggap 

sebagai Hari Kasih Sayang. 

Ikut-ikutan merayakan Valentine’s Day berarti meniru kebiasaan orang kafir. Karena dalam budaya ummat 

Islam tidak dikenal perayaan tersebut. Maka, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2012, telah 

mengharamkan bagi ikut-ikutan merayakan VD tersebut. 

Yuuk, kita tengok lebih jauh asal usul perayaan VD seperti berikut ini : 

1. Valentine’s Day berasal dari upacara keagamaan Romawi Kuno yang penuh dengan paganisme dan 

kesyirikan. 

2. Valentine’s Day diubah menjadi ritual agama Nashrani yang diperingati setiap tanggal 14 Februari, 

bertepatan dengan matinya St. Valentine. 

3. Peryaan ini juga merupakan penghormatan kepada tokoh nashrani yang dianggap sebagai pejuang dan 

pembela cinta. 

4. Di zaman modern saat ini, perayaan Valentine’s Day disamarkan dengan kemasan nama “Hari Kasih 

Sayang”. 

Jadi, merayakan hari valentine tadi berarti meniru-niru mereka, yang sejatinya perayaan tersebut bukan dari 

Islam. Meniru mereka dalam hal perayaan berarti meniru mereka secara lahir maupun bathin dalam 

beraqidah, dan ini dengan tegas Allah SWT melarangnya (QS. 2:120). Rasulullah SAW juga melarang dalam 

sebuah haditsnya, 

مْ  تََشبَّهَْ َمنْ   ِمن ُهمْ  فَُهوَْ بِقَو 
“Barangsiapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.” 

(HR. Ahmad dan Abu Dawud) 

Pertanyaannya adalah mengapa Islam melarang perayaan tersebut? 

 

Pertama, Mengikuti Perayaan Orang Kafir Bukan Ciri Orang Beriman  

Ummat Islam adalah orang-orang yang tidak mengikuti atau menghadiri ritual atau perayaan orang-orang 

musyrik juga kafir, apapun bentuknya. Perhatikan QS. 25:72 ini : 

َهُدونَْ لَْ َوالَِّذينَْ ورَْ يَش  وا َوإِذَا الزُّ وا بِاللَّغ وِْ َمرُّ  ِكَراًما َمرُّ

“Dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) 

yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga 

kehormatan dirinya.” 

 



Kedua, Mengagungkan Sang Pejuang Cinta Akan Berkumpul Bersamanya di Hari Kiamat Nanti. 

Siapa yang mau dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang-orang kafir, wahai para pengagum 

Valentine’s Day? 

Perhatikan sabda Nabi Rasulullah SAW, “Kalau begitu engkau bersama dengan orang yang engkau cintai”. Jika 

engkau seorang muslim, manakah yang engkau pilih, dikumpulkan bersama orang-orang shaleh ataukah 

bersama tokoh Nashrani yang jelas-jelas kafir? 

 

Ketiga, Ucapan Selamat tersebut Berakibat Terjerumus dalam Kesyirikan dan Maksiat 

Perayaan valentine adalah jelas-jelas perayaan nashrani, bahkan semula adalah ritual paganisme. Oleh karena 

itu, mengucapkan selamat hari kasih sayang atau ucapan selamat dalam hari raya orang kafir lainnya adalah 

sesuatu yang diharamkan. 

Para ulama, termasuk Ibnul Qayyim mengatakan, “Adapun memberi ucapan selamat pada syi’ar-syi’ar 

kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir, seperti mengucapkan selamat natal atau selamat hari valentine 

adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma’ (kesepakatan) kaum muslimin.”  

 

Keempat, Hari Kasih Sayang Menjadi Hari Semangat Seks Bebas (Free Sex)  

Perayaan Valentine’s Day di masa sekarang ini mengalami pergeseran. Dalam perayaan tersebut diperlihatkan 

bahwa melakukan maksiat dan larangan-larangan agama seperti berpacaran, bergandeng tangan, berpelukan, 

berciuman, bahkan hubungan seksual di luar nikah di kalangan sesama manusia itu menjadi boleh. Alasannya, 

semua itu adalah ungkapan rasa kasih sayang. Perhatikan QS. 17:32 

 

Kelima, Meniru Perbuatan Syetan 

Menjelang hari perayaan tersebut, berbagai ragam coklat, bunga, hadiah, kado dan souvenir laku keras. 

Berapa banyak unag yang dihambur-hamburkan ketika itu. Padahal sebenarnya harta tersebut masih bisa 

dibelanjakan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat atau malah bisa dishadaqahkan pada orang yang 

membutuhkan agar berbuah pahala.  

Menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat adalah perbuatan tabdzir, dan ini jelas 

perbuatan syetan. Perhatikan QS. 17:26-27 

Penting untuk dipertimbangkan !!!  

Kepada pimpinan lembaga pendidikan Islam, pengurus masjid, pengurus da’wah, pengurus OSIS atau BEM 

Mahasiswa  agar menggelar acara alternatif pada saat momentum tersebut. Tujuannya, agar generasi muda 

Islam kita memperoleh wawasan dan pengalaman yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang. Dengan cara 

itu pula, perayaan tiap 14 Februari dapat tergantikan oleh kegiatan-kegiatan yang lebih Islami lagi syar’i, untuk 

membentengi aqidah salimah mereka. 

 

Wallaahu A’lam bish Shawwab. 

 

(Dipersembahkan khusus untuk peserta didik dan keluarga besar Yasma PB. Soedirman,  

Cijantung dan Bekasi, 10/02/2020, pukul 10.05). 


