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MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENSIKAPI  
BENCANA ALAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. 

 
Abstrak 

Permasalahan lingkungan di Indonesia semakin hari semakin bertumpuk dan 
semakin sulit mencari pemecahannya. Hal ini terutama dipicu oleh banyaknya 
musibah atau bencana yang datang silih berganti. Satu bencana belum tuntas 
penanganannya, sudah datang lagi bencana lainnya. Hal ini memunculkan 
berbagai pertanyaan di benak kita bangsa Indonesia yang juga menarik para 
cendekiawan, agamawan, dan pemerhati lingkungan untuk mengkajinya. 

Islam sebagai agama yang bersumberkan wahyu Allah Swt. memberikan 
beberapa petunjuk tentang berbagai peristiwa alam (termasuk bencana) dan 
masalah lingkungan. Allah Swt. menciptakan alam semesta ini dengan rapi dan 
sistemik dan manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara dan 
memakmurkannya. Tiga konsep dasar Islam (aqidah, syariah, dan akhlak) 
memberikan petunjuk yang jelas tentang pemeliharaan lingkungan. 
Kenyataannya, manusia sendiri yang kemudian banyak menyimpang dari aturan 
yang ada dan banyak berbuat ulah sehingga Allah memberi peringatan hukuman 
dan siksaan dengan berbagai musibah yang terjadi. Di samping sebagai hukuman, 
musibah juga berfungsi sebagai peringatan atas keingkaran manusia terhadap 
nikmat Allah yang diterimanya. Musibah juga bisa menjadi ujian atas keimanan 
dan kesabaran manusia di mata Allah. 

Untuk menyikapi berbagai musibah atau bencana yang terjadi manusia harus 
selalu berhusnuzhan kepada Allah dan sabar menerima segala ketetapan-Nya. 
Manusia harus sabar dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah, terutama 
dalam menyikapi berbagai bencana yang tengah dihadapinya. Selanjutnya 
manusia harus tetap bersemangat untuk hidup dengan melakukan berbagai 
aktivitas yang halal untuk mencari karunia dan berkah dari Allah sambil 
beribadah dan bersyukur kepada-Nya. Jangan sekali-kali manusia berputus asa 
yang akhirnya akan mengantarkannya pada kesengsaraan hidupnya baik di dunia 
maupun di akhirat. 

 
   

Pendahuluan 

 Masalah lingkungan hidup, pencemaran, dan pengrusakan sumber daya 

alam telah lama mengakibatkan hilangnya keseimbangan pada alam, sehingga 

permasalahan ini selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan para 

cendekiawan, agamawan, budayawan, dan seluruh pemerhati lingkungan di 

seluruh dunia. Di sisi lain, masalah ini juga melahirkan kecemasan-kecemasan 
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mengingat kerusakan lingkungan dan pengurasan sumber daya alam juga 

mengancam kehidupan seluruh umat manusia. 

Akhir-akhir ini masalah lingkungan sudah menjadi masalah yang sangat 

penting yang sangat menuntut perhatian kita bersama. Begitu pentingnya masalah 

ini, sampai-sampai pemerintah kita (Indonesia) juga membentuk lembaga khusus 

beserta menterinya untuk mengurusi masalah lingkungan ini. Namun demikian, 

masalah lingkungan ini terus menjadi masalah nasional, bahkan juga menjadi 

masalah dunia, terutama semakin haus dan buasnya manusia dalam 

mengeksploitasi alam ini. Manusia tidak peduli lagi dengan keserasian alam yang 

diciptakan oleh Tuhan. Untuk memenuhi ambisinya, manusia dengan serakahnya 

menggunduli hutan, mengganti areal pertanian dengan areal permukinan, dan lain-

lain sehingga keindahan alam tidak dapat lagi kita saksikan seperdi sediakala. 

Dalam rangka pemeliharaan terhadap lingkungan dan pemetaan bidang-

bidang garapannya, di tiap-tiap negara telah dibentuk lembaga-lembaga resmi 

pemerintah maupun swasta serta lembaga nasional maupun internasional yang 

wilayah gerakannya berkisar dalam tataran teoritis maupun praktis. Semua ini 

dilakukan dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan semua 

makhluk yang ada di alam semesta, terutama untuk kehidupan umat manusia. Dari 

sinilah pentingnya mengkaji permasalahan lingkungan dari berbagai aspeknya. 

Salah satu aspek yang dapat dijadikan dasar untuk melihat permasalahan 

lingkungan adalah aspek agama. Aspek agama menjadi sangat penting di sini 

mengingat agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Sejak 

dalam kandungan manusia sudah dibekali iman atau agama (QS. al-A’raf (7): 

172). Mensikapi setiap kejadian dengan perspektif agama menjadikan manusia 
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tidak salah dalam melangkah dan mengambil keputusan. Karena itu, dalam 

kesempatan ini akan dikaji permasalahan lingkungan seperti terjadinya berbagai 

bencara alam, dalam perspektif Islam. Bagaimana perspektif Islam tentang 

lingkungan dan bagaimana seharusnya manusia menyikapi terjadinya peristiwa 

alam seperti bencana? 

 
Lingkungan dalam Perspektif Islam  

Lingkungan bisa dimaknai dengan beberapa hal, di antaranya adalah semua 

yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan (Tim Redaksi KBBI, 

2001: 675). Secara mudah lingkungan dipahami sebagai semua yang melingkupi 

kita dan berada di sekitar kita. Yusuf al-Qardlawi mendefinisikan lingkungan 

sebagai sebuah lingkup di mana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik 

ketika bepergian ataupun mengasingkan diri, sebagai tempat ia kembali, baik 

dalam keadaan rela atau terpaksa (al-Qardlawi, 2002: 5). Lingkungan ini meliputi 

lingkungan yang bersifat dinamis (lingkungan hidup) dan lingkungan yang 

bersifat statis (lingkungan mati). Lingkungan hidup bisa berupa kehidupan 

manusia sendiri maupun kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sedang 

lingkungan mati berupa alam semesta yang diciptakan Allah dan juga berbagai 

bangunan yang diciptakan manusia. 

Di mana pun kita berada kita tidak bisa terlepas dari lingkungan kita. 

Lingkungan memiliki peran yang cukup penting dalam aktivitas kita sehari-hari. 

Tidak sedikit orang yang berhasil karena lingkungannya, tetapi juga tidak sedikit 

orang yang celaka karena lingkungannya. Karena itulah, maka kita harus peduli 

terhadap lingkungan kita. Jangan sampai kita mengabaikan lingkungan kita.  
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Ketika kita melihat dan menilai bahwa lingkungan kita sudah baik, maka 

hendaklah kita berusaha mempertahankannya dan berusaha untuk ikut mengisi 

lingkungan itu agar menjadi lebih baik lagi. Dan ketika kita melihat dan menilai 

bahwa lingkungan kita tidak baik, maka kita harus berusaha untuk mencoba 

memperbaikinya dan ikut mengisinya agar lingkungan itu berubah sesuai dengan 

apa yang kita kehendaki. Di sinilah pentingnya kita peduli terhadap lingkungan 

kita. Dan agama kita (Islam) juga memberikan perhatian yang serius dalam 

masalah lingkungan ini. 

Allahlah yang membuat subur semua tanah di atas bumi ini, sehingga bisa 

ditanami dan untuk bercocok tanam. Bagaimana jadinya jika semua belahan bumi 

ini diciptakan dalam bentuk sahara yang gersang atau berupa emas dan permata, 

tentu saja manusia tidak dapat bertahan di bumi ini. Allah juga menciptakan air 

yang kemudian bisa menghidupkan tanah yang sudah mati dan juga 

menghidupkan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dalam surat al-

Anbiya’ Allah Swt. berfirman: 

“Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah 

mereka tiada juga beriman?” (QS. al-Anbiya’ (21): 30). 

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman: 

“Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat 
sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air 
yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) 
yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar 
dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.” 
(QS. al-Furqan (25): 48-49). 
 

Allah juga menciptakan sungai-sungai, laut, matahari, bulan, dan bintang-

bintang yang semuanya tunduk kepada-Nya. Semua lingkungan yang menjadi isi 
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dari jagat raya ini satu sama lain akan saling mendukung, saling 

menyempurnakan, saling menolong, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di 

alam semesta ini. 

Allah menundukkan bumi dengan segala isinya untuk manusia, sehingga ia 

bisa berjalan di atas permukaannya, makan dari rizki yang diberikan-Nya, 

menjadikannya sebagai tempat bersandar dan berbaring, serta memberikan 

kepadanya keleluasaan untuk berjalan-jalan, membangun, dan bercocok tanam di 

atasnya. Allah melengkapi bumi dengan berbagai variasi yang menjadikan bumi 

begitu indah dilihat dan dinikmati sehingga menyadarkan kepada manusia bahwa 

semua itu diciptakan oleh Dzat Yang Maha Hebat, yaitu Allah Swt. 

Karena semua itu diciptakan oleh Allah untuk manusia, maka sebagai 

tanggung jawab yang harus diemban manusia adalah memelihara dan 

memakmurkan bumi ini, bukan sebaliknya malah merusak dan membinasakannya. 

Tanggung jawab ini adalah sebagai konsekuensi dari kesediaan manusia sebagai 

khalifah di muka bumi yang sekaligus menerima amanat untuk menjaga dan 

memakmurkan bumi (QS. al-Ahzab (33): 72). 

 
Perintah Memelihara Lingkungan Hidup  

Dalam perspektif aqidah Islam penciptaan alam semesta (lingkungan) 

dengan semua elemen yang ada di dalamnya merupakan salah satu tanda 

kekuasaan Allah Swt. Semua ciptaan Allah Swt. baik yang berujud makhluk 

hidup maupun makhluk mati memiliki tugas yang sama, yakni bersujud bertasbih 

kepada Allah Swt. Alam semesta bersama-sama manusia bersujud kepada Alah, 

menaati perintah-Nya, dan patuh terhadap semua hukum yang berlaku bagi semua 

makhluk. Allah Swt. menyatakan hal ini dalam firman-Nya: 
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“Dan apakah mereka tidak memerhatikan segala sesuatu yang telah 
diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri 
dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri? Dan 
kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua 
makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka 
(malaikat) tidak menyombongkan diri.” (QS. al-Nahl (16): 48-49). 
 

Alam semesta ini juga bertasbih kepada Allah Swt. (QS. al-Hasyr (59): 1, 

QS. al-Taghabun (64): 1, dan QS. al-Isra’ (17): 44), meskipun kita tidak 

memahami bentuk pujian mereka. Namun, dalam proses penciptaan selanjutnya, 

Allah membedakan manusia dari seluruh elemen lingkungan dengan 

memberikannya akal dan kemampuan-kemampuan rohani, yang kemudian 

menjadikan manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi 

(QS. al-Baqarah (2): 30) dan sekaligus membawa beban amanah sebagaimana 

yang digambarkan dalam firman Allah Swt.: 

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, 
dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 
mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 
manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (QS. al-
Ahzab (33): 72). 
 

Allah melengkapi manusia dengan tabiat yang majemuk sehingga mampu 

membangun peradaban di atas bumi dan karena hal inilah Allah melebihkan 

manusia dari semua makhluk ciptaan Allah lainnya (QS. al-Isra’ (17): 70), 

termasuk melebihi malaikat terutama karena manusia memiliki kemampuan 

berpikir dalam bidang ilmu pengetahuan sehingga manusialah yang berhak 

menjadi khalifah di bumi ini (QS. al-Baqarah (2): 33). 

Karena itulah manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka 

pemeliharaan lingkungan. Sebagai konsekuensi ditundukkannya segala elemen 

lingkungan kepada manusia, maka selanjutnya manusia dituntut untuk 
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berinteraksi dengan lingkungan secara baik sesuai dengan hukum-hukum yang 

sudah digariskan oleh Allah Swt., melaksanakan serta memelihara pemberlakuan 

hukum-hukum tersebut dalam aplikasi nyata. Peranan manusa ini dikategorikan 

sebagai tujuan-tujuan yang sangat mulia di tengah-tengah kehidupan manusia, 

yang dalam bahasa al-Raghib al-Asfahani (dalam al-Qardlawi, 2002: 24-26) 

merupakan hikmah Allah kepada para mukallafin (para Muslim dewasa) yang 

pada akhirnya dibagi menjadi tiga tujuan, yaitu: 1) untuk mengabdi (beribadah) 

kepada Allah Swt. (QS. al-Dzariyat (51): 56), 2) sebagai wakil Allah di muka 

bumi (QS. Shad (38): 26), dan 3) membangun peradaban di muka bumi (QS. Hud 

(11): 61). 

Akhlak Islam (sikap dan perilaku mulia) juga berhubungan erat dengan 

lingkungan dan pemeliharaannya, sebab akhlak terhadap lingkungan merupakan 

bagian dari ruang lingkup akhlak yang harus dipenuhi untuk kesempurnaan akhlak 

manusia. Akhlak merupakan bagian pokok dari agama Islam di samping akidah 

dan syariah. Karena itu, pemeliharaan terhadap lingkungan juga merupakan 

bagian penting dari ajaran Islam.  

Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk bertakwa kepada Allah 

Swt. dan berbuat baik kepada sesama (al-Nahl (16): 128). Bertakwa dan berbuat 

baik kepada sesama merupakan koridor untuk selalu bersama dengan Allah Swt. 

sekaligus berinteraksi dengan sesama manusia. Tentang perintah berbuat baik ini 

juga ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran (misalnya QS. al-Qashash (28): 77) 

dan juga dalam hadits-hadits Nabi Saw. Dalam salah satu haditsnya, Nabi Saw. 

bersabda bahwa Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala 

sesuatu (HR. Muslim). 
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Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap lingkungan dengan 

menumbuhkan rasa cinta kepada sekeliling kita yang terdiri dari makhluk hidup 

dan makhluk mati. Makhluk hidup, mulai dari hewan-hewan melata sampai 

burung-burung harus dilihat sebagai layaknya makhluk hidup seperti kita (QS. al-

An’am (6): 38). Makhluk mati pun harus dilihat bahwa mereka sebenarnya dalam 

keadaan bersujud kepada Allah Swt. (QS. al-Hajj (22): 18 dan QS. al-Isra’ (17): 

44). 

Karena itulah, berbuat baik kepada lingkungan merupakan bagian dari 

perbuatan baik kita. Kita memberi kesempatan semua makhluk (lingkungan) 

untuk melaksanakan tugas bersujud kepada Allah sebagaimana kita. Kita tidak 

boleh merusak lingkungan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan. Seorang Muslim juga harus melihat alam sekitar ini sebagai 

tanda-tanda kekuasaan Allah (QS. Ali ‘Imran (3): 190). Seorang Muslim juga 

harus melihat alam sebagai nikmat yang dikaruniakan Allah Swt. kepada manusia 

(QS. Luqman (31): 20 dan QS. Ibrahim (14): 32-34). 

Fiqih Islam, yang merupakan kajian terhadap hukum-hukum syariah, juga 

memberikan perhatian khusus tentang pemeliharaan lingkungan. Secara umum 

fiqih membicarakan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan manusia lain, 

dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum pokoknya, yakni wajib, 

sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ruang lingkup fiqih sangat luas, meliputi 

permasalahan ibadah seperti thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji, hingga 

masalah larangan membunuh binatang dan memotong tumbuhan dengan 

semaunya sendiri. Fiqih juga membicarakan masalah muamalah, seperti 

perekonomian, hukum kepemilikan terhadap barang, air, dan yang semacamnya. 
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Selanjutnya fiqih juga berhubungan dengan masalah jihad dan masalah-masalah 

lain yang berhubungan dengan lingkungan. 

Salah satu prinsip atau kaidah fiqih (hukum Islam) yang terkait dengan 

pemeliharaan lingkungan adalah la dlarara wa la dlirar (tidak berbahaya dan 

tidak membahayakan). Prinsip ini diambil dari ayat-ayat al-Quran (seperti QS. al-

Nisa’ (4): 29, QS. al-Baqarah (2): 195, 231, 233, dan 282) dan hadits-hadits Nabi 

Saw. Dari kaidah ini dan juga kaidah-kaidah fiqih yang lain, kita dapat 

mengembangkannya pada zaman sekarang, terutama terkait dengan mereka yang 

sering mengganggu ketertiban lingkungan dan melampaui batas, seperti yang 

dilakukan oleh industri-industri besar dan perusahaan-perusahaan yang tidak 

peduli dengan dampak yang bakal menimpa masyarakat. 

 
Mensikapi Musibah dan Bencana 

Agama Islam melalui dua sumber pokoknya (al-Quran dan hadits Nabi) 

memberikan penjelasan yang tegas mengenai musibah yang menimpa umat 

manusia. Menurut Malik Madani (1997, 162-165), jika diteliti ayat-ayat al-Quran 

yang berbicara tentang musibah, atau bencana, maka dapat dipahami adanya tiga 

bentuk musibah. 

Pertama, musibah atau bencana yang merupakan hukuman atau siksaan dari 

Allah Swt. karena kemaksiatan (kezhaliman) yang dilakukan sekelompok 

manusia. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam al-Quran: 

”Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa 

orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah 

amat keras siksaan-Nya.” (QS. al-Anfal (8): 25). 

 



 10 

Ayat di atas menjelaskan bahwa musibah atau bencana yang diberikan oleh 

Allah tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat aniaya atau berdosa saja, 

tetapi juga kepada orang-orang yang baik. Dengan kata lain, karena perbuatan 

zhalim dari orang-orang tertentu, semua orang merasakan akibat buruknya. 

Musibah atau bencana ini tidak hanya menimpa orang yang melakukan 

kemaksiatan saja, melainkan menimpa semua manusia secara merata, tanpa pilih 

kasih, meskipun di dalamnya terdapat orang-orang yang shalih.  

Dalam salat satu haditsnya, Rasulullah Saw. bersabda, ”Tidak ada suatu 

kaum yang melakukan kemaksiatan sedangkan di antara mereka terdapat orang 

yang mampu mengingkari dan melarang mereka tetapi ia tidak berbuat sesuatu, 

kecuali taklama lagi Allah akan menimpakan azab dari sisi-Nya kepada mereka 

secara merata.” (HR. Ahmad). Hadits ini menekankan adanya sekelompok orang 

yang melakukan tugas amar ma’ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat 

yang sudah rusak. Tanpa adanya orang-orang seperti itu, kesalehan individu tidak 

dapat menjamin keselamatan seseorang dari bencana hukuman Allah Swt. 

Kedua, musibah atau bencana yang merupakan hukuman dan laknat dari 

Allah kepada orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Hal ini ditegaskan 

oleh Allah Swt. dalam al-Quran dengan firman-Nya: 

”Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika 

kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu, dan jika 

kamu mengingkari (ni`mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat 

pedih".” (QS. Ibrahim (14): 7). 

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman:  
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“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar). (QS. al-Rum (30): 41).   

Ayat-ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa karena keingkaran 

(kufur) manusia atas nikmat Allahlah yang menyebabkan turunnya azab (siksaan) 

Allah yang sangat memberatkan dan bahwa kerusakan di muka bumi ini juga 

akibat perbuatan manusia sendiri. Tujuan pokoknya adalah agar manusia sadar 

akan perbuatannya tersebut sehingga pada akhirnya dia akan kembali lagi kepada 

Allah, yakni kembali ke jalan yang benar dan selalu bersyukur atas kenikmatan 

yang selama ini diterimanya dari Allah Swt. 

Kerusakan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kerusakan yang 

diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia berupa tindakan maksiat dan 

kerusakan-kerusakan moral. Jadi, kerusakan tersebut bukan semata-mata 

perbuatan buruk manusia saja. Kerusakan itu bisa berupa bermacam-macam 

musibah atau bencana yang terjadi baik di darat maupun di laut (bahkan di 

udara/angkasa), seperti kemarau panjang (kekeringan), hujan yang terus menerus 

sehingga mengakibatkan banjir (seperti di Jakarta), wabah penyakit (seperti flu 

burung), gempa bumi (seperti di Bantul Yogyakarta), tsunami (seperti yang terjadi 

Aceh dan Pangandaran), kecelakaan di laut, di darat, maupun di udara, dan lain 

sebagainya. Kerusakan-kerusakan tersebut dapat merugikan manusia dalam 

berbagai aspek, baik jiwa (nyawa), harta, binatang, lingkungan, dan mungkin juga 

moralnya. 
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Allah tidak bermaksud menyiksa manusia dengan kerusakan-kerusakan 

tersebut, sebab jika Allah menghukum manusia dengan cara tersebut pasti akan 

hancur seluruh manusia di muka bumi ini. Allah Swt. berfirman: 

“Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak 

akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang 

melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang 

ditentukan” (QS. al-Nahl (16): 61). 

Allah menjadikan kerusakan-kerusakan itu dengan maksud agar manusia 

merasakan akibat perbuatannya sendiri sehingga sadar dan kembali ke jalan yang 

benar. Orang yang menyadari akan perbuatan-perbuatannya yang salah, dia akan 

bertaubat untuk tidak mengulanginya dan berusaha untuk melakukan perbuatan 

yang baik. Di samping itu, dengan berbagai kejadian itu, Allah juga bermaksud 

memaafkan sebagian besar dari kesalahan manusia dengan segala karunia dan 

rahmat-Nya. Karena itu, Allah mengakhiri ayat tersebut dengan pernyataan-Nya, 

“agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. Bisa juga Allah menjadikan itu 

semua sebagai pelajaran yang berharga bagi manusia dan peringatan atas 

kelalaiannya sendiri. 

Ketiga, Musibah atau bencana yang diberikan Allah kepada manusia untuk 

menguji kualitas keimanan mereka, bukan untuk menghukum dan menunjukkan 

kemurkaan-Nya. Musibah semacam ini ditegaskan dalam beberapa ayat al-Quran, 

di antaranya adalah firman Allah Swt.: 

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: 
"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?�Dan sesungguhnya 
Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya 
Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia 
mengetahui orang-orang yang dusta.” (QS. al-‘Ankabut (29): 2-3). 
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Musibah atau cobaan seperti itu juga penting untuk menyeleksi siapakah 

orang yang sabar dan siapakah yang tidak sabar. Terkait dengan hal ini Allah Swt. 

berfirman: 

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar,�(yaitu) orang-
orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi 
wa innaa ilaihi raaji`uun". Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang 
sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang 
yang mendapat petunjuk.” (QS. al-Baqarah (2): 155-157). 
 

Dengan memahami ketiga bentuk musibah atau bencara di atas, setiap 

Muslim diharapkan lebih berhati-hati dan arif dalam menilai dan menyikapi setiap 

musibah atau bencana yang terjadi. Sebab setiap penilaian yang tidak cermat dan 

tidak bijaksana akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dalam kehidupan 

manusia. 

 
Penutup 

Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari akhlak mulia 

yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Islam sebagai 

agama rahmatan lil ’alamin (rahmat bagi alam semesta) memberikan perintah 

yang tegas kepada umatnya untuk menjaga alam ini dan tidak membuat kerusakan 

di dalamnya (QS. al-A’raf (7): 56). 

Kita harus menyikapi apa pun yang terjadi di alam semesta ini (termasuk 

musibah bencana) dengan sikap husnuzhan (berbaik sangka) terhadap Allah 

dengan menerima apa saja yang menjadi takdir dan keputusan-Nya. Sikap 

husnuzhan kepada Allah Swt. ini akan terbina dalam diri seseorang jika dia 
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memiliki iman yang mantap, terutama iman kepada Allah Swt. dan kepada takdir 

Allah Swt. (qadla dan qadar-Nya). 

Ketimpangan hidup bukan perbuatan Allah Swt., tetapi manusialah yang 

menciptakannya. Apabila manusia dapat menciptakan ketimpangan, maka 

manusia juga dapat menciptakan keseimbangan dalam hidup secara bersama-sama 

pula. Allah Swt. tidak akan berbuat zalim sekecil apa pun terhadap hamba-Nya, 

tetapi hamba itu sendiri yang berbuat zhalim kepada dirinya (QS. al-Nisa’ (4): 40 

dan QS. Yunus (10): 44).  

Kunci utama bagi orang yang beriman dalam menghadapi bencana adalah 

sikap sabar dan tabah serta menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Setiap 

Muslim harus menyadari bahwa semua yang ada di alam ini adalah milik Allah 

(QS. al-Baqarah (2): 284), kehidupan dan kematian adalah pemberian Allah untuk 

menguji iman seseorang (QS. al-Mulk (67): 2), dan semua bencana yang ada di 

muka bumi ini sudah digariskan oleh Allah (QS. al-Hadid (57): 22-23). Di 

samping sabar, setiap orang beragama harus tetap bersemangat untuk hidup dan 

berusaha memperoleh rahmat dan berkah dari Allah melalui berbagai aktivitas 

yang halal dan sesuai dengan tuntunan agama.  
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