
ADH-DHAMIRU AL-MUSTATIRU 

(PRONOMINA PERSONA IMPLISIT) 

 

  

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

َ.كَجرَجبجََلَ مَجالجَ 1 ١ Unta itu menderum 

َدَجرَجغجََةَ امَجمَجالجَ 2 ۲  Burung merpati itu berkicau ت 

َ َنَ أجََكَجيدَ ر َأَ  3 ٣ َ تج  Kami mengharapkan Anda .دَجتج

bekerja keras 

َ نجَه َإَ  4 ٤ َجَبَ اَن   Kami sungguh menghendaki .كَجاحَجنج

kesuksesan 

٥ 5  َ جََب َامكج  Anjing itu menggonggong .حَ بجَن َي

َامكجَعَج 6 ٦ م  َبَ ظِّ  Hormatilah orang tua itu .يج

َن َامبَ  7 ٧ َ َت   Gadis itu terampil mengolah .خَجبَ امطَ َنَ س َت 

masakan 

جَ 8 ٨ َحَ ظَِّه  Bersihkan sepatu Anda .اءجكَجذَجف 

 

 

Penjelasan : 

 

Apabila seseorang bertanya kepada Anda, Di mana fa‟il untuk setiap fi‟il :  

كَجرَجبجَ  (baraka), ََدَجرَجغج ت   (gharadat), َج حَ بجَن َي  (yanbahu),  َ نَ س َت   (tuhsinu),  َيدَ رَ أ   

(uridu),  َ َ تج دَ تج  (tajtahidu),  َ بَ ن   (nuhibbu), َعَج م  ظِّ  („azhzhim), dan َج َظَِّه ف   
(nazhzhif) ?” Bagaimana Anda menjawabnya ? 



Apabila Anda telaah sepintas, Anda dapat menjawabnya karena pada setiap 

fi‟il tersebut terdapat dhamir sebagai fa‟il. Tetapi dhamir ini tidak tampak 

(eksplisit) –secara tertulis-, karena itu disebut dengan dhamir mustatir 

(pronomina persona implisit). Lalu apabila Anda mencermati pada dua fi‟il 

madhi : َكَجرَجبج  (baraka) dan ََدَجرَجغج ت   (gharadat), Anda ketahui bahwa fa‟ilnya 

adalah dhamir yang diperkirakan (ditaqdirkan) “      ” (huwa) yang kembali 

pada kata al-jamal untuk fi‟il pertama, dan diperkirakan “ َج   yang (hiya) ”ه 

kembali pada al-hamamah untuk fi‟il kedua
1
, dan tidak mungkin 

diperkirakannya dhamir mustatir selain dari dua ini pada setiap fi‟il madhi. 

Selanjutnya, apabila Anda cermati fi‟il-fi‟il mudhari‟ pada contoh-contoh di 

atas, Anda ketahui diperkirakan (ditaqdirkan) dhamir mustatir yang 

terkandung (implisit) pada awalan (prefiks) ya’, seperti pada kata َج حَ بجَن َي  

(yanbahu) adalah “      ” (huwa). Sedangkan pada awalan (prefiks) ta’ ta’nits 

(ta‟ muannats) adalah “ َج  Lalu, pada awalan (prefiks) hamzah .(hiya) ”ه 

perkiraannya (taqdirnya) adalah أجنَج (ana). Pada awalan (prefiks) nun 

perkiraannya (taqdirnya) adalah  َن  ‟dan pada awalan (prefiks) ta (nahnu) نج 

mukhathab perkiraannya (taqdirnya) adalah ََأجه تج (anta). 

 

Kemudian, apabila Anda cermati fi‟il-fi‟il amar, seperti : َعَج م  ظِّ  („azhzhim), 

dan َج َظَِّه ف   (nazhzhif), Anda ketahui bahwa fa‟il dhamir mustatir selamanya 

diperkirakan (ditaqdirkan) َأجه تج (anta). 

 
 

Kaidah Tata Bahasa 

 

80.  Adh-Dhamiru al-Mustatir (dhamir mustatir) adalah dhamir (pronomina 

persona) yang dirangkaikan dengan fi‟il secara tidak tertulis (implisit). 

                                                           
1
  Istilah “kembali pada” atau “ya’udu ila”  kata “al-jamal” adalah bahwa siapa yang melakukan fi‟il 

(perbuatan) “baraka” (menderum) ? jawabnya adalah “dia” (huwa) sebagai pronomina persona maskulin 

gender “al-jamal” (unta). Demikian juga untuk “al-hamamah” adalah bahwa siapa yang melakukan fi‟il 

(perbuatan) “gharadat” (berkicau)? jawabnya adalah “dia” (hiya) sebagai pronomina persona feminin 

gender “al-hamamah” (burung merpati). 



81.  Dhamir mustatir pada fi‟il madhi taqdirnya (jika dieksplisitkan) adalah 

huwa atau hiya. 

 

82.  Dhamir mustatir pada fi‟il mudhari‟ taqdirnya (jika dieksplisitkan) 

tergantung pada huruf mudhara’ah. 

 

83.  Dhamir mustatir pada fi‟il amar taqdirnya (jika dieksplisitkan) selamanya 

adalah adalah anta. 
 


