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Entah berapa kali bangsa ini dicoba dan diuji dan entah berapa kali pula kita tidak mengambil 
pelajaran-pelajaran atasnya. Renungan atas kejadian seakan hanya menjadi seremonial 
belaka. Fakta dilapangan terlihat betapa bencana yang ada belum mampu memberikan 
perubahan mendasar atas berbagai kesalahan yang ada, justru terkadang dimanfaatkan 
sebagai ajang politis menarik simpati atau bahkan mencari uang. Kita lihat betapa bencana 
tsunami yang mencabik-cabik Aceh Barat memberikan contoh, bahwa masih banyak yang 
memanfaatkan bencana untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Semoga Allah memaafkan 
saya atas apa yang saya tulis, semoga ini bukan menjadi tuduhan dan justifikasi secara 
generalisir bagi lembaga-lembaga yang telah berkontribusi bagi pemulihan pasca bencana 
tsunami.

Akhir-akhir ini bencana demi bencana seringkali melanda bangsa. Namun cukupkah kita 
mengeluh. "Mengapa kita beruntun terkena bencana?" Atau kita, untuk kesekian kalinya, 
mengutip lagu lama Ebiet :

"Mungkin Tuhan mulai bosan 
melihat tingkah kita 
yang selalu salah 
dan bangga dengan dosa-dosa ...." 

Ataukah, kita akan mengkaji kembali seluruh sikap kita pada ayat-ayat kauniyah atau realitas 
berupa alam sekitar milik Sang Mahaagung yang selama ini cenderung kita anak tirikan di 
hadapan ayat-ayat qauliyah? Lagu lama pendekatan keagamaan akan mengatakan bahwa 
bencana adalah musibah atas kehendak Allah. Musibah bisa merupakan cobaan, seperti 
yang diberikan pada orang-orang salih terdahulu. Namun, dapat juga merupakan hukuman 
seperti yang ditimpakan pada kaum-kaum sesat di masa lampau. 

Bila musibah adalah cobaan, cara tepat buat menyikapinya adalah "bersabar" dan "berserah 
diri". Bila bencana adalah hukuman, kita harus mengucap "istighfar" dan mengubah perilaku. 
Dengan perspektif inilah para ulama tak henti mengingatkan betapa banyak perilaku maksiat 
yang bertebaran di sekitar kita. Rentetan bencana alam, dalam perpektif seperti ini, sangat 
mungkin disebabkan perilaku kita yang "semakin jauh dari Allah".

Dan ini kembali terjadi pada bangsa ini, bahkan mungkin skenario Allah meletakkan bencana 
gempa Bengkulu pada hari Rabu, 12 September 2007 pukul 18.10, atau tepat 10 menit di 
Hari pertama Ramadhan di Bengkulu. Saat bencana-bencana yang ada masih belum mampu 
memberikan manusia ruang dan waktu untuk merenungi perbuatannya, mungkin inilah 
saatnya. Saat Ia secara langsung memberikan bencana tepat pada momentum Ramadhan 
yang memang seringkali dijadikan momen untuk kembali menelusuri perjalanan hidup.

Ramadhan kali ini tentu sangat menyakitkan bagi mereka yang secara langsung tertimpa 
musibah. Belum pulih rasanya penderitaan ribuan masyarakat Aceh dan Yogyakarta akibat 
bencana tsunami dan gempa bumi, dan juga ribuan masyarakat Sidoarjo sengsara akibat 
semburan lumpur panas. Sungguh bencana demi bencana belum juga berhenti menerpa 
negeri ini. Dan tentu selalu ada ibrah yang harus kita petik. Realitas bangsa ini memang 
masih menunjukkan bahwa kita masih belum mampu menjadikan bencana sebagai pelajaran 
untuk menuju kehidupan yang lebih baik.



Berbicara realitas Negeri : Krisis Moral, penyakit kronis yang semakin mengganas

Masih terngiang dalam ingatan tentang seorang bapak yang membopong jenazah anaknya. 
Hal itu diakukannya karena tidak ada yang dengan sudi mengangkut jenazah anaknya 
dengan mobil. Akhirnya, dibawah teriknya matahari, sang Bapak membawa jenazah anaknya 
dengan gerobak sampah. Beberapa hari kemudian, kabar buruk kembali datang. Kali ini 
tentang penolakan 6 Rumah Sakit terhadap bayi mungil berusia 14 hari yang bernama Zulfikri 
yang mengidap penyakit mematikan. Dengan alasan yang sedemikian rupa, anak yang tidak 
berdosa itu dilempar kesana sini. Penjualan bayi pun ikut meramaikan bursa "kegagalan" 
negara ini dalam mengisi usianya yang makin renta. Rosdiana dengan dalih mencari nafkah 
tambahan ditengah rumahnya yang telah berlantai dua dengan amannya menawarkan lebih 
dari 40 ibu hamil untuk dibiayai persalinannya dan dirawat. Padahal itu semua kedok semata 
agar anak yang nantinya dilahirkan dapat menjadi kebun uang yang akan menggembirakan. 
Inilah bagian dari realitas yang ada di Indonesia hari ini, sesuatu hal yang sangat miris sekali.

Korupsi pun masih menjadi cerita lama yang selalu diperbaharui. Cerita lama ketika kasus-
kasus korupsi yang sudah sejak lama diusut hanya menjadi angin kosong. Korupsi pasca 
Reformasi malah semakin “menggila” dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat. 
Penangkapan seorang pejabat tinggi kejaksaan beberapa waktu lalu semakin menegaskan 
bahwa praktek-praktek korupsi kini telah merambah hingga ke aparat penegak hukum. Lebih 
ironis lagi tatkala kita mendengar bahwa Departemen Agama yang membidangi 
permasalahan agama dan dinilai banyak diisi oleh orang-orang yang memahami agama, 
ternyata menduduki peringkat atas dalam jumlah korupsi yang diprediksikan terjadi pada 
institusi pemerintahan.

Luar biasa memang jika kita bicara tentang korupsi. Bahkan lembaga pemberantasan korupsi 
di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan mampu 
menegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dan mengambil kembali uang negara yang 
dikorup, ternyata belum mampu menunjukkan tajinya. Kini KPK justru menjadi lembaga yang 
menyedot keuangan pemerintah. Bagaimana tidak, hingga akhir tahun lalu KPK hanya 
mampu mengembalikan dana negara tidak sampai 50 miliar, sedangkan biaya 
operasionalnya telah melebihi angka 200 miliar. Inilah fakta yang melengkapi fakta kelam 
kondisi Indonesia hari-hari ini, bahwa krisis multidimensi yang sering dikatakan orang – orang 
terdidik pada bangsa ini 10 tahun lalu, kini bukan malah membaik.

Terlalu banyak cerita yang akan tertuang dalam tulisan ini jika dituliskan fakta-fakta miris 
bangsa kita hari-hari ini. Namun semakin jauh kita renungkan ada masalah utama yang 
menjadi akar permasalahan bangsa ini, yaitu Moralitas!. Ya, krisis moralitaslah yang 
menyebabkan orang tidak lagi takut berbuat dosa. Merupakan suatu ironi yang sangat 
menyedihkan, bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, 
namun sulit untuk keluar dari berbagai krisis multi dimensi. Di satu sisi, seolah-olah kitalah 
yang tidak ingin keluar dari krisis tersebut, yang tergambar dari perilaku berbagai elemen 
bangsa ini. Ada kelompok masyarakat yang justru menikmati krisis berkepanjangan ini. 
Bahkan mereka mendapatkan keuntungan dari kondisi tersebut. 

Ramadhan : dari langkanya minyak tanah hingga pernasalahan transportasi kita

Keinginan pemerintah mengkonversi minyak tanah menjadi gas sekitar sebulan yang lalu, 
ternyata tidak diimbangi dengan kesiapan mengahadapi dampak yang terjadi. Antrian-antrian 
untuk memperoleh minyak tanah banyak terjadi di awal Ramadhan lalu. Bahkan daerah-
daerah yang sebelumnya lancar-lancar saja kini mejadi langka. Mereka yang ingin 
mendapatkan minyak tanah harus rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkannya. 
Konversi gas dengan pengumuman penarikan minyak tanah dari pasaran hingga 2011, di sisi 
lain telah memicu penimbunan minyak tanah oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan 
sesaat, seperti menaikkan harga minyak tanah hingga seratus persen lebih. Akibatnya, 
minyak tanah menjadi barang yang sangat langka di Jakarta yang merupakan Ibu Kota 
Negara.



Di pertengahan Ramadhan ini biasanya harga-harga kebutuhan selalu naik. Kita memang 
perlu memberi apresiasi terhadap pemerintah atas kesigapannya mengantisipasi lonjakan 
harga hingga mereka memberikan subsidi 5-10% untuk kebutuhan pokok. Permasalahan ini 
memang seringkali terjadi dari tahun ke tahun sama seperti bila kita membicarakan tentang 
kebiasaan mudik yang selalu terjadi di akhir-akhir Ramadhan.

Kebiasaan pulang kampung untuk menunaikan Sholat 'Ied di kampung halaman memang 
adalah kebiasaan rutin warga Indonesia di penghujung Ramadhan dari tahun ke tahun. 
Namun ada banyak hal yang harus kita cermati. Mobilitas massa yang tinggi sekitar 15-20 
juta orang dalam mudik ini perlu disikapi secaa cermat oleh mereka yang mengurus masalah 
transportasi. Apalagi masih terngiang di kepala kita bagaimana kecelakaan demi kecelakaan 
mewarnai buruknya sistem transportasi kita. Seluruh moda transportasi bermasalah. Ya, 
keselamatan di negeri ini seakan menjadi barang murah yang tidak layak diperhatikan. Dan 
jika mencoba diusut lebih jauh ternyata ini lagi-lagi berkaitan dengan permasalahan moralitas. 
Ya, kita pernah mendengar bagaimana sebuah maskapai penerbangan demi memperbesar 
margin keuntungan, rela mengabaikan keselamatan dengan memotong jalur sehingga 
jaraknya lebih dekat. Atau kisah klasik dimana biaya maintenance tidak 100% digunakan 
untuk maintenance, tapi masuk ke kantong-kantong pejabat. Sehingga kita bisa melihat 
bagaimana kondisi moda transportasi kita hari ini, sungguh memprihatinkan.

Dan dengan kondisi pertransportasian seperti ini,akan ada mobilitas penduduk dengan 
jumlah yang besar. Tentunya untuk mengantisipasi lonjakan besar, pemerintah akan 
menambah jumlah armada yang ada. Namun pertanyaannya adalah, apakah itu layak? Atau 
jangan-jangan kita hanya ingin memeprbesar margin keuntungan tanpa memperhatikan 
faktor keselamatan. Andaikata ini tidak diperhatikan, maka seakan kita hanya akan 
menunggu korban selanjutnya.

Kita bisa membaca, tapi malas merenung

Kejadian demi kejadian yang ada, fakta-fakta yang terungkap diatas telah banyak 
memberikan pelajaran hidup bagi kita. Dan kita sering mengatakan ini adalah teguran dari 
Allah SWT, namun seringkali pula setelah itu kita masih bersikap sama sebelum kejadian ini 
terjadi.

Merendahlah, engkau kan seperti bintang-gemintang
Berkilau di pandang orang
Diatas riak air dan sang bintang nun jauh tinggi
Janganlah seperti asap
Yang mengangkat diri tinggi di langit
Padahal dirinya rendah-hina
(K.H Rahmat Abdullah)

Allah menciptakan alam ini dengan disertai tanda-tanda penciptaan-Nya. Akan tetapi, orang 
yang mengingkari-Nya tidak dapat memahami kenyataan tersebut karena mereka tidak 
memiliki kemampuan untuk “melihat” tujuan penciptaan ini. Sebagaimana tercantum dalam 
Al-Qur`an :

“... mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda -tanda 
kekuasaan Allah)....” (Q.S Al-A’raaf: 179)

Secara kasat mata, mereka tidak memiliki kearifan dan pemahaman untuk menanggapi 
kenyataan yang ada ini. Orang-orang beriman tidak termasuk kategori “buta” ini. Mereka 
menyadari dan menerima kenyataan bahwa seluruh alam ini diciptakan Allah swt. dengan 
tujuan dan maksud tertentu. Keyakinan ini marupakan langkah awal dari keimanan 
seseorang. Seiring dengan meningkatnya keyakinan dan kearifan, kita akan dapat mengenali
setiap detail ciptaan Allah. Dalam tradisi Islam, ada tiga langkah pemacu keimanan: Ilmul -



yaqin (mendapatkan informasi), Ainul -Yaqin (melihat), dan Haqqul -Yaqin
(mengalami/merasakan).

Hujan dapat dijadikan contoh dari ketiga langkah ini. Ada tiga tahapan dalam mengetahui 
tentang turunnya hujan. 
Tahap pertama (Ilmul-Yaqin), ketika seorang duduk di dalam rumah yang jendelanya tertutup, 
kemudian ada yang datang dari luar memberitahukan padanya bahwa hujan turun dan dia 
memercayainya.
Tahap kedua (Ainul-Yaqin) adalah tahap kesaksian. Orang tersebut menuju jendela, 
membuka tirai, dan melihat hujan turun. 
Tahap ketiga (Haqqul-Yaqin). Dia membuka pintu, keluar rumah, dan berada “di bawah” 
siraman air hujan.

Itu pulalah yang harus kita lakukan dalam menyikapi permasalahan yang ada. Kondisi demi 
kondisi, masalah demi masalah yang timbul bukanlah sekedar memberikan kita informasi 
eksplisit, namun kita pun harus mencoba melihat informasi implisit yang dibawanya.

Ada Kebaikan di Setiap Peristiwa

Segala sesuatu diciptakan dengan maksud dan tujuan tersembunyi. Bersama-sama dengan 
tujuan tersembunyi ini ada beberapa keuntungan bagi seorang mukmin di dalam semua 
peristiwa. Hal ini dikarenakan Allah berada di sisi orang-orang yang beriman dan tidak pernah 
mengecewakan mereka. 

Pada awalnya, perjuangan hidup tampak tidak menyenangkan. Akan tetapi, seorang muslim 
harus mengerti bahwa kejadian yang tampaknya menakutkan, contohnya, persekongkolan 
orang kafir melawan orang beriman, akan berakhir dengan kemenangan bagi orang beriman. 
Cepat atau lambat, Allah akan memberikan kemurahan hati-Nya, sehingga orang beriman 
harus yakin bahwa terdapat hikmah pada semua kejadian.

Dalam hal ini, terdapat banyak contoh yang tercantum dalam Al-Qur`an; kehidupan Nabi 
Yusuf A.S. adalah salah satu di antara yang luar biasa. Pada masa kecilnya, Nabi Yusuf A.S. 
dibuang ke dasar sumur oleh saudara-saudaranya. Selanjutnya, ia diselamatkan, kemudian 
difitnah dan dipenjara walaupun ia tidak bersalah. Bagi orang yang tidak beriman, semua 
peristiwa itu disangka kemalangan yang paling besar. Akan tetapi, Nabi Yusuf A.S. selalu 
berpikir bahwa hal ini dapat terjadi hanya dengan kehendak Allah swt. dan semua itu pasti 
akan berubah menjadi lebih baik. Ternyata terbukti, Allah mengubah “bencana” menjadi 
kebahagiaan. Nabi Yusuf a.s. berhasil lolos dari penjara dan pada saat yang bersamaan 
menjadi gubernur di tempat tersebut.

Cerita Nabi Yunus A.S tidak berbeda. Ia melarikan diri ke kapal barang, di mana untuk 
mempertahankan tempatnya, ia bertaruh banyak. Ketika taruhannya terbukti tidak 
menguntungkan, ia dilemparkan ke laut dan ditelan ikan raksasa. Dijelaskan dalam Al-Qur`an 
bahwa ia lalu diselamatkan dan dikirim ke “bangsa seratus ribu orang atau lebih” hanya 
karena ia memuji Allah.

“Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang -orang yang banyak mengingat Allah, 
niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian Kami 
lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan Kami 
tumbuhkan untuk dia sebatang poho n dari jenis labu. Dan Kami utus dia kepada 
seratus ribu orang atau lebih. Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan 
kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.” (Q.S Ash-Shaaffat: 143-
148)

Semua contoh ini tertulis dalam Al-Qur`an, sebagai pelajaran bagi kita bahwa peristiwa yang 
tampaknya “menyedihkan” itu tidak demikian bagi orang yang beriman. Jika orang 
memercayai keberadaan Allah, mencari perlindungan hanya kepada-Nya, dan meminta 
pertolongan hanya kepada-Nya, maka tidak ada sesuatu yang menjadi penyesalan baginya. 



Allah menciptakan berbagai kesulitan, namun semua kesulitan itu hanya untuk menguji dan 
menguatkan kesetiaan dan keimanan orang beriman.

Yang demikian itu tidak terjadi pada orang-orang yang ingkar. Tidak ada satu pun dalam 
hidup ini kebaikan bagi mereka. Sesuatu yang menipu mereka sebagai kegemaran atau 
kesenangan merupakan sebenar-benarnya kemalangan dan hal ini akan menambah 
kesengsaraan mereka di hari kemudian. Segala sesuatu yang mereka lakukan akan mereka 
pertanggungjawabkan kelak di hadapan-Nya,

“Sekali -kali janganlah orang -orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan 
kepada mereka dari karunia -Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. 
Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu 
akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala 
warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (Q.S Ali Imran: 180)

Bukan sekedar tahu, tapi mau

Bencana Bengkulu seakan sengaja diciptakan untuk memberikan waktu luang bagi kita, 
untuk tidak sekedar tahu tapi mampu merenungi dan kemudian mau mengubah sikap hidup 
yang buruk. Saat Ia secara langsung memberikan bencana tepat pada momentum 
Ramadhan yang memang seringkali dijadikan momen untuk kembali menelusuri perjalanan 
hidup.

Dalam momentum bulan yang mulia ini, kita sebagai umat Islam perlu merefleksikan diri 
kembali. Perefleksian ini penting, karena Islam yang diakui sebagai agama mayoritas negeri 
ini perlu bertanggungjawab atas hancurnya tatanan kehidupan kebangsaan yang keropos, 
moralitas yang bobrok dan mengenaskan. Bagaimana pun, prilaku buruk suatu bangsa akan 
mencerminkan buruk dan rusaknya mayoritas bangsa tersebut. Seorang negarawan, Jean 
Jaques Rousseau, memberikan statemen menarik seiring pesatnya laju kehidupan manusia -
-bahwa makin banyak orang pandai, makin sulit mencari orang jujur. Kegelisahan JJ 
Rousseau menandakan, arus modernisasi yang telah membawa kemajuan dalam berbagai 
dimensi kehidupan ini ternyata gagal membentuk manusia yang berkarakter jujur, membela 
kebenaran dan mempunyai jiwa kemanusiaan yang dalam. Yang tumbuh adalah personal 
yang dengan kelihaian ilmunya digunakan untuk menghegemoni, mengintimidasi,  
mengeksploitasi, bahkan menyengsarakan umat manusia untuk kepentingan pribadi.

Maka, mari kita meluangkan waktu untuk merenungi ini lebih mendalam, hingga kita 
kemudian mau menyadari apa yang salah dari diri ini dan lantas mau mengubahnya menjadi 
lebih baik. Mari kita bangun keshalihan pribadi di Ramadhan ini, untuk kemudian kita mulai 
beranjak menuju keshalihan sosial. Sehingga keshalihan kita tidak hanya kita rasakan tapi 
dapat memberikan manfaat bagi orang banyak.  Bulan Ramadhan, sekali lagi, sebagai 
wahana memupuk solidaritas tinggi antarumat manusia yang disempurnakan pada akhir 
bulan dengan kewajiban membayar zakat fitrah sebagai manifestasi puncak solidaritas sosial 
tersebut.

Wallahu'alam


