
 

 

Bencana Alam dalam Perspektif Akidah Islam 

 
ائخْب طٌعب أً وشىب، لبٌخب  حنّذ اهلل اٌٌاحذ اٌميبس اٌعظُْ ادلخعبيل اٌمبئً بعذ أْ خٍك اٌغٌّاث ًاألسض: 

. ًٔصٍِ ًٔغٍُ عٍَ ِٓ عشف لذسحو حعبىل فحّذه ًعبحو ًعظّو ًرلذه زلّذ صٍَ اهلل ًعٍَ آٌو أحْنب طبئعني 
 ًصحبو ًعٍُ. ًبعذ:

 

Banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh segenap saudara-saudara kita 
mengenai kejadian-kejadian, musibah, fitnah dan sebagai-nya yang menimpa 
bangsa-bangsa Muslim, khususnya negeri Indonesia. Hal ini muncul setelah 
peristiwa musibah besar berupa Tsunami yang menimpa Aceh, daerah dengan 
penduduk mayoritas Islam, serta yang memiliki hubungan erat dengan sejarah 
masuknya Islam di Indonesia.  

Peristiwa yang terjadi di abad modern itu kemudian disebut menyerupai apa 
yang terjadi pada kaum Nabi Hud „Alaihissalam, bahkan terkadang ada juga yang 
menganggapnya lebih dahsyat, yaitu sebuah musibah yang sebelumnya belum 
pernah terjadi. Beberapa pemikiran, analisa, komentar saling bersaing untuk 
mencoba mencari jawaban dasar kenapa peristiwa itu terjadi. Ada yang 
menanyakan, apakah peristiwa itu merupakan adzab atau musibah (?), dan hingga 
kini orang-orang masih mencoba untuk mencari jawaban yang tepat atas semua 
peristiwa tersebut. Dan pada dasarnya, semua kejadian itu tidak terjadi pada negeri 
kita saja, melainkan juga terjadi pada negeri Muslim lainnya, dan itu juga menambah 
permasalahan yang sejatinya akan dibahas ini.  

Sejak  beberapa waktu lampau, saya pernah berfikir dan hingga kini terus 
berpikir, dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan realitas sesuai dengan 
teks Syar‟iy - al-Qur‟an & al-Hadits - akan tetapi konteks hal ini ada beberapa teks 
keras dalam mendayagunakan pikiran untuk memahaminya, fahman wa fiqhan, dan 
juga perlu mencoba untuk mengolah batin untuk mendapatkan jawaban yang bersifat 
haqiqi. 

Yang jelas, semua peristiwa yang terjadi itu merupakan bentuk ayat (wujud 
eksistensi) dari beberapa Ayat Allah SWT. yang ada, serta kebenaran Rasulullah 
SAW. Gempa bumi yang terjadi di depan mata kita, tanpa ragu, merupakan Ayat 
Kauniyyah yang nyata, yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT dan Dia menakut-
nakuti umatnya dengan kejadian itu.  

  ًِب ٔشعً ببّٓبث إال ختٌّفب 
“Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti.” (QS. 
17;59). 

Allah SWT. menunjukkan wujud-eksistensi-Nya adakalanya melalui jalur 
Sam‟iyyah dan adakalanya melalui Kauniyyah yang nyata serta konkrit dan terlihat 



oleh mata kita. Pada jalur Sam‟iyyah, dijelaskan bahwa Allah SWT. menakut-nakuti 
hamba-Nya dan mereka (para hamba) merenungkan semua itu.  

  ٌْرٌه خيٌّف اهلل بو عببده ّب عببد فبحم 
“Demikianlah Allah mempertakui hamba-hambaNya dengan adzab itu. Maka 
bertaqwalah kepada-Ku hai hamba-hambaKu.” (QS. 39:16). 

  ًاٌشاعخٌْ يف اٌعٍُ ّمٌٌٌْ آِنب بو وً ِٓ عنذ سبنب ًِب ّزّوش إال أًٌٌا األٌببة 

“Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada 
ayat-ayat mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat 
mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.” 
(QS.3:7). 

Sedangkan orang-orang yang pemahaman dan pemikiran-nya masih jauh 
dari petunjuk Allah SWT maka akan semakin jauh dan sesat.  

 بن إال فخنت ٌٍنبط ًاٌشجشة ادلٍعٌٔت يف اٌمشآْ ًخنٌّفيُ فّب ّضّذىُ إال طغْبٔب وبريا ًِب جعٍنب اٌشؤّب اٌيت أسّن
 

“Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, 
melainkan sebagai ujian bagi manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang 
terkutuk dalam al-Qur‟an. Dan Kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang 
demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.” (QS.17:60). 

Kepada orang-orang yang mau merenung tadi, Allah SWT menurunkan Ayat 
Kauniyyah sebagai rahmat bagi mereka supaya ada kejelasan atas orang-orang 
yang belum sepenuhnya dapat menangkap Isyarat (langit); jika orang-orang yang diri 
untuk kembali ke jalan Allah SWT, maka Allah pun akan menerima dan mengampuni 
mereka, serta akan membuka tabir-tabir lainnya. Sebaliknya, jika orang-orang tetap 
mendustakan semua itu, maka Allah SWT adalah Maha Melakukan Sesuatu atas 
mereka, sesuai yang Ia kehendaki.  

  ٌٍّْفٌٍال إر جبءىُ بأعنب حعشعٌا ًٌىٓ لغج لٌٍهبُ ًصّّٓ ذلُ اٌشْطبْ ِب وبٌٔا ّع 
“Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk 
merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati 
mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka 
kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS.6:43). 

  ٌْأخزٔبىُ ببٌعزاة فّب اعخىبٌٔا ٌشبّيُ ًِب ّخعشّع ًٌٌ 
“Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan adzab kepada mereka, 
maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan (juga) tidak memohon 
(kepadaNya) dengan merendahkan hati.” (QS. Al-Mu‟minun: 76). 

Kemudian, jika ia mendalamkan pemahaman kita atas ayat-ayat al-Qur‟an, 
maka kita akan mendapatkan pemahaman bahwa segala peristiwa yang terjadi di 
sekitar kita ini seolah-olah dibacakan atas kita Ayat dan wujud-eksistensi Allah SWT. 
dan dari hal ini makin bertambahlah keimanan dan keyakinan dalam dada orang-
orang mu‟min.  

  ًٌٍْإرا حٍْج عٍْيُ آّبحو صادهتُ إميبٔب ًعٍَ سهبُ ّخٌو 



“…dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, bertambahlah iman 
mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.” (QS. Al-
Anfal: 02). 

Orang-orang yang tidak berfikir (al-Jahilun) akan tetap berada dalam 
ketidakberpikiran mereka sekalipun telah ada Ayat Allah SWT tadi, baik yang 
sam‟iyyah maupun Mar‟iyyah (nyata, terlihat). Sedangkan orang-orang yang 
bertaubat maka mereka akan menjadi tunduk kepada Allah SWT dan mengikuti jalan 
orang-orang Mu‟min.  

Ayat Kauniyyah Allah SWT yang ada di sekitar kita dalam satu waktu bias 
bernama Rohmah dan Adzab sekaligus. Ia menjadi Adzab, tetapi bukan untuk 
seluruh umat manusia, melainkan khusus bagi kalangan orang-orang yang berbuat 
dosa.  

  ًِب أصببىُ ِٓ ِصْبت فبّب وغبج أّذّىُ ًّعفٌ عٓ وثري 
“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh 
perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari 
kesalahan-kesalahanmu).” (QS. As-Syuro: 30). 

 اهلل ًِب أصببه ِٓ عْئت فّٓ ٔفغه ًأسعٍنبن ٌٍنبط سعٌال ًوفَ ببهلل شيْذا ِب أصببه ِٓ حغنت ف ّٓ
 

“Apa saja ni‟mat yang pernah kamu peroleh adalah dari Allah dan apa saja 
bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami 
mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah 
menjadi saksi.” (QS. An-Nisa‟: 79). 

 Sedangkan bagi orang Mu‟min, maka semua itu adalah Rohmah, cobaan, 
dan itu merupakan satu dari beberapa tandan wujud-eksistensi tadi. Dikisahkan dari 
Ummu Salmah, ra. berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda: “Jika 
kemaksiatan yang dilakukan umatku semakin jelas (terbuka), Allah SWT akan 
menimpakan adzab kepada mereka semua (umatku).” Saya (Ummu Salmah) 
bertanya; termasuk mereka yang saleh, wahai Rasul?, Rasulullah menjawab: 
“Tentu”. Saya bertanya (lagi): Lalu apa yang dilakukan orang-orang sholeh itu?, 
Rasulullah menjawab: “Mereka tertimpa cobaan (yang merupakan bagian dari 
bencana atas menusia secara umum) dan mereka senantiasa mengharapkan 
pengampunan dari Allah SWT.” (HR. Ahmad).  

Seorang penyair mengatakan; „Adzab yang diturunkan oleh Allah SWT untuk 
orang-orang yang berbuat dosa, dan juga kemudian menimpa orang-orang saleh, 
sebab jika adzab ditimpakan maka ia akan meliputi seluruh orang yang ada, 
termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT.‟ Dalam Shohih al-Bukhori, Bab 
Idza Anzala Allahu bi-Qoumin „adzaban, disebutkan; Rasulullah SAW bersabda, 
“Jika Allah SWT menurunkan adzab atas suatu kaum, maka adzab tersebut 
menimpa (juga) orang-orang yang ada (di sekitar) kaum tersebut, kemudian mereka 
semua akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan mereka.”  

Ibnu Hajar rohimahullah (dalam Syarhnya atas hadits tersebut) menyatakan: 
“……dalam Shohih Ibnu Hibban diriwayatkan dari Aisyah ra, secara marfu‟, 
bahwasanya Allah SWT tatkala menurunkan didalamnya ada orang-orang sholeh, 
maka Allah SWT (juga) menimpakannya kepada mereka (orang-orang shaleh). 
Kemudian mereka semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan 
mereka. Ditambahkan juga oleh Ibnu Hibban, bahwa jika kemaksiatan sudah nyata 
(terbuka) di bumi, maka Allah SWT menimpakan adzab kepada pelaku-pelakunya. 
Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah (adzab itu) juga menimpa orang-orang 



shaleh?, dijawab; “Benar”, dan mereka semua akan dibangkit-kan untuk 
mendapatkan kasih sayang Allah SWT. 

Tentang hal tersebut di atas, Ibnu al-Qoyyim - juga para Ulama salaf - 
mengatakan, Allah SWT terkadang memberikan izin kepada bumi dan terjadilah 
gempa yang dahsyat, yang mengakibatkan munculnya perasaan-perasaan takut, 
trauma, rasa penyesalan dan ingin taubat, serta menjauhi dari kemaksiatan dan 
segera tunduk kepada-Nya. Dan telah terjadi gempa …(bumi berkata): 
“Sesungguhnya Tuhan kalian sedang menguji memberikan adzab kepada kalian.” 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Shofiyah: telah terjadi gempa di kota 
Madinah pada era Umar ra. (saat itu) Umar berkata: wahai orang-orang, apakah ini? 
Betapa dahsyatnya apa yang menimpa kalian. Kalau saja terulang lagi maka kalian 
akan mendapatiku ada di dalamnya.  

Ibnu Abi ad-Dunya menyebutkan, dari Anas bin Malik; seorang laki-laki 
menemui Aisyah dan berkata, Wahai Ummil Mu‟minin, ceritakan kepadaku mengenai 
gempa (az-Aizalah). Aisyah menjawab; Ketika orang-orang telah terbiasa dengan 
perzinaan, menuman keras dan berhura-hura, maka Allah SWT marah dan berfirman 
kepada kami; Gempalah atas mereka supaya mereka taubat dan kembali, jika tidak 
timpalah mereka. (laki-laki itu) bertanya lagi; Wahai Ummil Mu‟minin, apakah hal itu 
merupakan adzab atas mereka? Aisyah menjawab: Itu semua merupakan cobaan 
dan ujian bagi orang-orang mu‟min dan merupakan adzab bagi orang-orang kafir.  

Di sini, saya ingin menegaskan bahwa Syari‟at kita melengkapi apa yang 
nyata di sekitar kita. Sedangkan apa yang ada di balik tabir itu kita serahkan kepada 
Allah SWT, dan kita berhak (untuk menjustifikasi kepada siapa saja musibah itu 
diturunkan). Bahkan kita sejatinya tidak akan mampu untuk melakukan hal yang 
telah menjadi kekuasaan-Nya. Kita (hanya bisa) menjustifikasi kepada orang-orang 
yang sholat (Ahlul Qiblat) dan orang-orang yang menyatakan kalimat bahwa mereka 
semua mu‟min. Dan kita (tidak perlu) untuk mencari-cari hakekat keimanan mereka, 
juga keikhlasan mereka dalam ber-Taukhid. Semua itu hanya urusan Allah SWT. 
Jika demikian, maka apa yang kita saksikan sekarang ini, bahwa mayoritas korban 
dari bencana-bencana itu adalah orang-orang yang ber-Kalimat Taukhid, semua ini 
membutuhkan perenungan-perenungan (ta-ammuh).  

Jika kita memjustifikasi mereka atas apa yang nyata kepada kita bahwa 
mereka adalah Mu‟minin-Muslimin, maka hal itu tidak berarti bahwa mereka adalah 
benar-benar mu‟minin-muslimin di hadapan Allah SWT, karena justifikasi versi Allah 
SWT berdasarkan kepada batin manusia. Apalagi, Rasulullah SAW telah 
memberikan petunjuk dalam sabdanya; (jika ada bencana) segeralah untuk 
melakukan amal kebaikan, karena (kemungkinan) berubahnya keimanan, subuh 
seseorang masih beriman dan sore menjadi kafir, sore beriman dan paginya menjadi 
kafir. Dia menjual agamanya dengan urusan dunia.  

Dan dalam riwayat Anas bin Malik: “Tanda-tanda kiamat adalah terjadinya 
fitnah-fitnah, seperti berubahnya keimanan seseorang, yaitu subuh dia beriman dan 
sore menjadi kafir dan sore beriman lalu subuh menjadi kafir. Mereka menjual 
agamanya dengan urusan dunia.” Dikatakan juga, “Tidak ada seorang Nabi kecuali 
didampingi pengikutnya yang ikut memberikan petunjuk dan mengikuti sunnahnya. 
Lalu, setelah itu ada generasi yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, dan 
mereka melakukan apa yang mereka ingkari. Maka barang siapa yang menghadapi 
(generasi itu) dengan tangan (kekuatan)-nya maka ia termasuk Mu‟min, barang siapa 
yang menghadapi mereka dengan lisan-nya maka ia termasuk mu‟min, barang siapa 
yang menghadapi mereka dengan hati-nya maka ia termasuk mu‟min.  

Jadi, apa yang   (sebenarnya) dilakukan oleh umat islam dengan keimanan 
mereka, sehingga Allah SWT menurunkan Ayat kawniyyah-nya? Pertanyaan ini 
muncul dari lubuk hati untuk introspeksi dari segala hal yang telah (kita) lakukan. 



Introspeksi-introspeksi itu memunculkan pemahaman bahwa musibah itu merupakan 
adzab bagi orang-orang yang berbuat kerusakan dan cobaan yang berbuat 
kebaikan. Hal ini karena orang-orang, sebagaimana pernah diterangkan para ulama, 
itu bermacam-macam jenisnya. Saya berharap dan berdoa kepada Allah SWT 
semoga umat kita tidak termasuk dua kelompok yang akan saya terangkan ini. 

Manusia bermacam-macam, ada yang cukup (diberi petunjuk) melalui isyarat, 
dan ada yang tidak dapat memahami kecuali dengan keterangan yang detail. Ada 
juga orang yang tidak mau tunduk kecuali jika dibentak, dan lainnya lagi ada yang 
tidak mau introspeksi kecuali jika dia melihat bencana yang menimpa rumahnya atau 
rumah tetangganya. Ada lagi dua macam bagian dari manusia yang berlaku buruk, 
salah satunya adalah orang yang tidak mau kembali (dijalan Allah SWT) kecuali di 
saat sekarat. 

 ... ًأً ّأحِ سبه أً ّأحِ بعط آّبث سبه ٌَّ ّأحِ بعط آّبث سبه ال ّنفع ٔفغب إميبذنب مل حىٓ آِنج ِٓ لبًُ أ

 وغبج يف إميبذنب خريا لً أخظشًسا إٔب ِنخظشًْ 
“…atau kedatangan Tuhanmu atau kedatangan sebagian tanda-tanda 
Tuhamnu tidaklah bermanfaat bagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang 
belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam 
masa imannya. Kakatanlah; “Tunggulah olehmu sesungguhnya kami pun 
menunggu (pula).” (QS. 6;158). 

Kita bisa mengambil contoh dari peristiwa yang menimpa Fir‟aun: 

 حخَ إرا أدسوو اٌغشق لبي آِنج أٔو ال إٌو إال اٌزُ آِنج بو بنٌ إعشائًْ ًأٔب ِٓ ادلغٍّني... 
“…hingga bila Fir‟aun itu telah hamper tenggelam berkatalah dia: “Saya 
percaya bahwa tidaklah ada Ilah melainkan yang dipercayai oleh Bani Israil, 
dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (QS. 
10;90). 

Pintu iman dan taubat ketika masa sekarat dan setelah mati telah di tutup. 
Allah SWT berfirman: 

 ٌنبط آْ ًلذ عصْج لبً ًونج ِٓ ادلفغذّٓ فبٌٌَْ ٔنجْه ببذٔه ٌخىٌْ دلٓ خٍفه آّت ًإْ وثريا ِٓ ا

 عٓ آّبحنب ٌغبفٌٍْ 
“Apakah sekarang (baru kamu percaya), padahal sesungguhnya kamu telah 
durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat 
kerusakan.” (QS. 10;91). 

Dan yang kedua; adalah orang yang hatinya membatu dan selalu melakukan 
kemaksiatan serta hidup di dalamnya. Maka Allah SWT menyesatkannya ke jalan 
sesat dan menutup hati, pendengaran dan penglihatannya. Manusia macam ini sama 
saja, apakah akan ditakut-takuti atau tetap sama, mereka tidak akan beriman. Allah 
SWT telah memberinya cobaan berupa hal-hal baik dan hal-hal buruk (yang ada 
disekitarnya), tetapi dia tidak kembali (untuk berfikir). Ayat baik Sam‟iyyah maupun 
Kauniyyah (bencana-bencana yang terjadi di depannya), akan tetapi dia tetap saja 
menjauh untuk mengingat Allah SWT. 



  ًٌمذ أسعٍنب إىل أُِ ِٓ لبٍه فأخزٔبىُ ببٌبأعبء ًاٌعشّاء ٌعٍيُ ّخعشعٌْ. فٌٍال إر جبءىُ بأعنب

حعشعٌا ًٌىٓ لغج لٌٍهبُ ًصّّٓ ذلُ اٌشْطبْ ِب وبٌٔا ّعٌٍّْ. فٍّب ٔغٌا ِب روشًا بو فخحنب عٍْيُ أبٌاة وً 

طع دابش اٌمٌَ اٌزّٓ ظٌٍّا ًاحلّذ هلل سة شِء حخَ إرا فشحٌا مبب أًحٌا أخزٔبىُ بغخت فإرا ىُ ِبٍغٌْ. فم

 اٌعبدلني 
“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat 
yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) 
kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon (kepada Allah) 
dengan tunduk, merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon 
(kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami 
kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun 
menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. 
Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada 
mereka, kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk 
mereka; sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan 
kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka 
ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang dzalim itu 
dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta 
alam. (QS. 6;42-45). 

Guna menghindarkan umat kita dari macam-macam tersebut di atas, maka 
kita wajib untuk selalu mengingatkan mereka dan memberikan pengertian 
bahwasanya bencana yang diturunkan oleh Allah SWT disebabkan oleh adanya 
kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan, kepada Allah SWT dan Rasul-Nya 
yang dilakukan oleh orang-orang, serta keluar dari jalan yang benar yang telah 
ditempuh oleh para ulama yang merupakan pewaris risalah kenabian. Bagi orang 
yang beriman, bencana merupakan cobaan. 

  ًِب أصببىُ ِٓ ِصْبت فبّب وغبج أّذّىُ ًّعفٌا عٓ وثري 
“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh 
perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari 
kesalahan-kesalahanmu).” (QS. As-Syuro: 30). 

 ٍُْرٌه بأْ اهلل مل ّه ِغّْشا ٔعّت أٔعّيب عٍَ لٌَ حخَ ّغّْشًا ِب بأٔفغيُ ًأْ اهلل مسْع ع 
“Yang demikian (siksaan) itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali 
tidak akan merubah suatu ni‟mat yang telah dianugerahkan-Nya kepada 
suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka 
sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
(QS. Al-Anfal; 53). 

Kemudian, orang-orang tetap wajib untuk bertaubat, dengan cara segera 
meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu, serta berniat untuk tidak 
mengulanginya dengan penuh penyesalan. 

 ًىُ ّغخغفشًْ ًِب وبْ اهلل ٌْعزهّبُ ًأٔج فْيُ ًِب وبْ اهلل ِعزّهب ُ 



“Dan Allah sekali-kali tidak akan mengajak mereka, sedang kamu berada di 
antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengajak mereka, sedang 
mereka meminta ampun.” (QS. 8:33). 

Taubat dan Istighfar adalah 2 faktor yang melahirkan adanya rohmah serta 
barokah (bertambahnya kebaikan). Nabi Nuh as. pernah bersabda kepada kaumnya: 

  ٍُفمٍج اعخغفشًا سبىُ إٔو وبْ غفّبسا. ّشعً اٌغّبء عٍْىُ ِذساسا. ًميذدوُ بأٌِاي ًبنني ًرنعً و

 جنّبث ًرنعً ٌىُ أذنبسا. ِب ٌىُ ال حشجٌْ هلل ًلبسا 
“…maka aku katakana kepada mereka: “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, 
sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun”, niscaya Dia akan 
mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan 
anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan 
(pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya 
akan kebesaran Allah?” (QS. Nuh; 10-13). 

Orang-orang itu juga wajib untuk senantiasa rendah diri dan benar-benar 
kembali kepada jalan Allah SWT, selalu mengikuti para ulama dari berbagai 
generasi. Seyogyanya setiap elemen muslim menempati posisi dan statusnya. 
Seorang kiai memiliki statusnya sendiri, tidak berstatus seperti masyarakat umum, 
demikian juga para pejabat pun memiliki statusnya sendiri yang tidak sama dengan 
elemen-elemen lain. Masing-masing elemen harus kembali kepada statusnya. 
Rendah diri bukanlah dengan mendirikan pusat-pusat pertolongan di berbagai 
tempat (namun lebih ke dalam, yaitu introspeksi menyeluruh). 

Lihat dan renungkanlah apa yang telah dikisahkan oleh Allah dalam surat al-
A‟rof berikut: 

  ًِب أسعٍنب يف لشّت ِٓ ٔيبّ إال أخزٔب أىٍيب ببٌبأعبء ًاٌعشّاء ٌعٍيُ ّعشّعٌْ. ثُ بذٌّنب ِىبْ اٌغْئت احلغنت

حخَ عفٌا ًلبٌٌا لذ ِظّ آببءٔب اٌعشّاء ًاٌغشّاء فأخزٔبىُ بغخت ًىُ ال ّشعشًْ. ًٌٌ أْ أىً اٌمشٍ آِنٌا 

ىٓ وزبٌا فأخزٔبىُ مبب وبٌٔا ّىغبٌْ. أفأِٓ أىً اٌمشآ أْ ًاحمٌا ٌفخحنب عٍْيُ بشوبث ِٓ اٌغّبء ًاألسض ًٌ

ّأحْيُ بأعنب بْبحب ًىُ ٔبئٌّْ. أًأِٓ أىً اٌمشٍ أْ ّأحْيُ بأعنب ظحَ ًىُ ٍّعبٌْ. أفأِنٌا ِىش اهلل فال ّأِٓ 

 ِىش اهلل إال اٌمٌَ اخلبعشًْ 
“Tidaklah Kami mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, (lalu 
penduduknya mendustakan itu), melainkan Kami timpakan kepada mereka 
kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan 
diri. (94)  

Kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan 
dan harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata, “sesungguhnya 
nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan”, maka 
Kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang 
mereka tidak menyadarinya.”(95) 

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah 
Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 
mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka 
disebabkan perbuatannya. (96) 



Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan 
siksaan kami kepada mereka dimalam hari di waktu mereka sedang tidur?. 
(97) 

Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan 
siksaan Kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika 
mereka sedang bermain?. (98) 

Maka, apakah mereka merasa aman dari adzab Allah (yang tidak terduga-
duga)? Tiadalah yang merasa aman dari adzab Allah kecuali orang-orang 
yang merugi. (99)” 

Demikianlah, dan saya benar-benar berharap bahwa segala bencana yang 
terjadi di depan kita akan memunculkan kebaikan kepada umat kita. Yang demikian 
itu bias dibaca dari adanya gerakan-gerakan kebangkitan Islam yang selalu bertahan 
untuk mensyiarkan syari‟at-syari‟at agama, baik secara individu maupun kolektif. 
Seperti yang dapat kita saksikan, bahwasanya gerakan-gerakan Islam di Negara kita 
semakin maju dan berkembang sedikit demi sedikit kea rah semakin baik. Berbagai 
madrasah, sekolah keagamaan didirikan, dan mempelajari ilmu agama di sekolah-
sekolah negeri atau swasta menjadi materi pokok. Nyaris di setiap sekolah, gedung-
gedung dan lembaga pemerintah atau swasta telah ada musholla. Bangunan 
(musholla) dan syiar agama bagaikan spririt dan materi. Semakin sempurnanya syiar 
agama tersebut tidak lain karena kerja keras aktifis keagamaan dan juga para ulama. 
Dengan terjadinya bencana-bencana, maka itu semua tidak lain merupakan teguran 
dari Allah SWT, sekalipun syiar agama telah pesat masuk ke berbagai tempat di 
negeri ini. 

Adapun mengenai adanya bencana yang merupakan tanda kebenaran 
adanya kenabian Muhammad SAW adalah bahwa nabi SAW sejak masa kenabian 
telah menyampaikan adanyan janji dan ancaman kepada umatnya, baik yang terjadi 
selama masa hidupnya maupun setelahnya. Dan kabar Nabi SAW yang berkaitan 
dengan bencana setelah masa hidupnya itu lebih banyak dari (kabar) tentang 
bencana yang terjadi pada masa hidupnya. Allah SWT berfirman: 

  ًإْ ِب ٔشّنّه بعط اٌزُ ٔعذىُ أً ٔخٌفْنّه فإدنب عٍْه اٌبالغ ًعٍْنب احلغبة 
“Dan jika Kami perlihatkan kepadamu sebagian (siksa) yang Kami ancamkan 
kepada mereka atau Kami wafatkan kamu (hal itu tidak penting bagimu) 
karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang Kami-lah 
yang menghisab amalan mereka.” (QS. 13:40). 

Dari bencana-bencana itu adalah bencana gempa bumi yang kita bahas ini. 
Semuanya telah dikabarkan oleh Nabi SAW sebelumnya, maka bencana-bencana itu 
bukan sekedar aktifitas-aktifitas alami (geologis) yang (dianggap oleh sementara 
orang) tidak ada kaitannya dengan kemarahan Allah SWT. 

  بععىُ لً ىٌ اٌمبدس عٍَ أْ ّبعث عٍْىُ عزابب ِٓ فٌلىُ أً ِٓ حتج أسجٍىُ أً ٍّبغىُ شْعب ًّزّك

 بأط بعط أظش وْف ٔصشّف آّبث ٌعٍيُ ّفميٌْ 
“Katakanlah, Dia-lah yang berkuasa untuk mengirimkan adzab kepadamu, 
dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam 
golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada 
sebagian kamu keganasan sebaian yang lain, perhatikanlah, betapa Kami 
mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka 
memahami(nya).” (QS. Al-An‟am:65). 



Dalam Tafsir Jalalain diterangkan sebagai berikut:  ُعزابب ِٓ فٌلى Adzab dari langit 

seperti petir.  ُأً ِٓ حتج أسجٍى  sepeerti kekeringan. شْعب  kelompok-kelompok yang 

nafsunya berbeda-besa.  ًّزّك بععىُ بأط بعط  peperangan. 

Nabi SAW bersabda bahwa itu semuanya terjadi, serta tidak ada keterangan 
lanjut. Imam as-Showi menerangkan bahwa keempat pokok di atas terjadi sebelum 
hari kiamat, akan tetapi dua yang terakhir telah terjadi sejak zaman sahabat, 
sedangkan dua yang pertama diakhirkan oleh Allah SWT hingga mendekati hari 
kiamat. 

Demikianlah, namun para ulama mengatakan, kalaupun dua yang terakhir ini 
terjadi dekat hari kiamat, akan tetapi adzab atas orang-orangnya tidak kolektif dalam 
arti menimpa masyarakat umum seperti bencana lainnya seperti yang terjadi pada 
umat terdahulu. 

Imam as-Showi menerangkan hal tersebut di atas sebagai berikut: 

Pertama : Dua yang terakhir telah terjadi sejak zaman sahabat. Tentang 
kalimat tersebut, Ubay bin Ka‟ab mengatakan: ada empat pokok peristiwa, dua 
terjadi 25 tahun setelah wafatnya Nabi SAW, yaitu orang-orang terpecah ke 
beberapa kelompok (yang didasarkan hawa nafsu), serta terjadinya peperangan. 
Tinggal dua pokok peristiwa kekeringan dan peristiwa alam.  

Kedua  : Kalaupun dua yang terakhir ini terjadi dekat hari kiamat, akan tetapi 
atas orang-orangnya tidak kolektif-dalam arti menimpa masyarakat umum seperti 
bencana lainnya seperti yang terjadi pada umat terdahulu. Sebab adanya pengertian 
ini adalah munculnya hadits yang menunjukkan kepada tiadanya kejadian adzab dari 
atas dan bawah terhadap umat Nabi SAW, dan keduanya terjadi terhadap umat 
terdahulu. Nabi SAW bersabda: “Saya meminta empat hal kepada Tuhanku, tapi 
diberi tiga, dan Dia mencegahku dari satu hal itu. Saya meminta kepada-Nya agar 
umatku tidak sepakat dalam kesesatan, dan dikabulkan. Saya meminta kepada-Nya 
agar tidak menjadikan musuh selain dari golonganku, dan dikabulkan. Saya meminta 
kepada-Nya agar tidak menimpakan bencana berupa angina, dan dikabulkan. Saya 
meminta kepada-Nya agar mencampurkan umatku dalam berbagai golongan dan 
yang berperang satu sama lain, namun Dia menolaknya.”  

Dari sisi lain, Hadits Nabi SAW di atas, dan juga pendapat Ubay bin Ka‟ab 
juga memperkuat dua hal tersebut. 

Bias disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan terjadi adalah terjadi 
sekalipun tidak dalam bentuk membinasakan (al-Isti‟shol) secara menyeluruh, dan 
demikian pula yang dimaksudkan dengan tidak terjadi adalah tidak terjadi dalam 
bentuk membinasakan secara menyeluruh. Tafsir yang tepat ini sesuai dengan apa 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Jair dari al-Hasan al-Bashri, bahwa ketika ayat tersebut 
di atas turun, Nabi SAW berdiri dan mengambil air wudlu, kemudian berdoa kepada 
Allah SWT supaya tidak menimpakan adzab dari atas, dari bawah, menciptakan 
kelompok-kelompok, serta menghilangkan peperangan (keganasan satu sama lain), 
sebagaimana yang ditimpakan semuanya kepada Bani Israel. Maka, malaikat Jibril 
pun turun dan menjelaskan, “Wahai Muhammad, engkau telah meminta empat hal 
kepada Tuhamnu, maka Tuhanmu memberikan dua dan menolak yang dua. 
Ummatmu tidak akan ditimpa adzab, baik dari atas maupun dari bawah, yang 
membinasakan mereka, karena adzab seperti itu, yakni adzab dari atas maupun 
dari bawah yang membinasakan, adalah adzab untuk umat (terdahulu) yang 
sepakat dalam mendustakan nabi, menolak kitab suci Tuhan. Akan tetapi, ummatmu 
diberi (ditimpakan) kelompok-kelompok dan saling merasakan keganasan satu sama 
lain.” 

Ada banyak Hadits yang menunjukkan bahwa terjadinya adzab-adzab itu 
dekat hari kiamat: 



- Kiamat tidak akan datang sampai terjadinya banyak bencana gempa bumi. 

- Sekelompok manusia dari ummatku membeli minuman keras mereka sebut 
dengan sebutan lain, mereka berhura-hura. Allah SWT menimpakan bencana 
kepada mereka dan menjadikan mereka kera dan babi. 

Dengan demikian, hendaklah segera untuk berhati-hati terhadap segala 
bentuk timpaan yang didatangkan oleh Allah SWT terhadap bangsa kita, dan 
menjadikan semua itu sebagai peringatan dari-Nya supaya kita kembali kepada 
perintah-Nya, rendah diri kepada-Nya sesuai dengan status kita masing-masing. 
Kita, dengan berbagai keadaan, jika menghadapi segala bencana yang terjadi 
dengan rendah diri, maka kita dengan keyakinan yang sempurna bahwa hal itu akan 
menjadikan kita lebih baik dan konsisten. Dan jika tidak, maka urusan semua ada 
pada Allah SWT, yang Maha Melakukan segala sesuatu. 

Inilah yang dapat saya sampaikan melalui pemahaman. Jika memuat 
kebenaran, maka hal itu dari Allah SWT, dan jika ada kekeliruan, maka itu dari 
sedikitnya pengetahuan kami, dan Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu, 
semoga sholawat dan salam senantiasa dicurahkan oleh Allah SWT untuk Nabi 
Muhammad SAW. 

 

Sarang Rembang, Sabtu 27 Jumadil Awwal 1427 H. 
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