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دََِّّإن َّ مح ُنوََََُّّنحَمُدهََُّّلِل وََِّّاْلَح َتِعي ح تَ غحِفرُهحَََّّوَنسح َُّشُروحرََِِّّمنحََّّبِاللَََِّّونَ ُعوذَََُّّوَنسح
ِدهَََِّّمنحَََّّأعحَمالَِنا،ََّسيَِّئاتَََّّوِمنحََّّأَن حُفِسَنا َُّيضحِللحَََّّوَمنحَََّّلوََُُّّمِضل َََّّفلَََّّاللََُّّيَ هح

َهدَّ.ََّلوَََُّّىاِديَََّّفلََّ َدهََُّّاللََُِّّإل ََّّإَِلوَََّّلََََّّأنحَََّّأشح َهدَََّّلوَََُّّشرِيحكََّّلََََّّوحح ََّأن َََّّوَأشح
لُوَََُّّعبحُدهََُُُّّمَم ًدا ََّوَأصحَحاِبوََِّّآلِوَََِّّوَعَلىَُُّمَم د ََّّنَِبي َِّناََّعَلىَّاللَََُّّصل ىََّوَرُسوح
ِليحًماََّوَسل مََّ رًاََّتسح ََّحق ََّّاللَََّّات  ُقواََّءاَمُنواَّال ِذيحنََّّأَيُّهاَََّّيَا:َّتَ َعاَلََّّقَالَّ.ََّكِثي ح
ِلُموحنَََّّوأَنُتمحََِّّإل ََََّّتُوحُتن َََّّولَََّّتُ َقاتِوَِّ  بَ عحُد؛َّأَم ا.َّمُّسح

Ma’asyiral Muslimiin Rahimakumullaah 

Marilah kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah 
dengan semaksimal mungkin menjalankan perintah-Nya 
dan menjauhi larangan-Nya.  

Bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan di 
Sumatera masih terus berlangsung terutama di Riau dan 
Jambi1. Akibatnya, puluhan ribu orang terjangkit inspeksi 
saluran pernafasan atas, hingga  bandara lumpuh tak 
beroperasi. 

Ketika terjadi bencana, paling tidak ada tiga analisa yang 
sering diajukan untuk mencari penyebabnya. Pertama, 
azab/teguran  dari Allah karena banyaknya maksiyat  
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yang dilakukan.  Kedua,  ujian dari Allah. Ketiga, 
sunnatullah  yang biasa terjadi.  

Berkaitan dengan bencana asap, ketiga penyebab 
tersebut terpenuhi. 

Ketika terjadi bencana, paling tidak ada tiga analisa yang 
sering diajukan untuk mencari penyebabnya. Pertama, 
azab/teguran dari Allah karena banyaknya maksiyat yang 
dilakukan. Kedua, ujian dari Allah. Ketiga, sunnatullah 
yang biasa terjadi.  

Berkaitan dengan bencana asap, ketiga penyebab 
tersebut terpenuhi.  

Kemaksiatan bukan hanya marak, namun sudah menjadi 
kebanggaan baik di tingkat pemimpin maupun sebagian 
rakyat. Perintah atau ajaran agama banyak yang tidak 
diindahkan, orang-orang miskin diterlantarkan, hukum 
dipermainkan, hanya tajam ke bawah namun tumpul ke 
atas.  

Si miskin Busrin, yang tidak mampu membeli gas walau 
hanya 3 kg, harus dihukum 2 tahun dan denda Rp 2 miliar 
karena mencari kayu bakar dengan menebang kayu 
mangrove di Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, 
Probolinggo, Jawa Timur, sementara PT NSP (National 
Sago Prima), perusahaan yang terbukti membakar hutan 
hanya didenda Rp 2 miliar dan bosnya dibiarkan bebas. 
(Detik.com, 09 Sep 2015). Padahal ketidakadilan hukum 
seperti inilah pangkal hancurnya sebuah bangsa, 
Rasulullah bersabda:  
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َا َلكََّّفَِإَّن  َلُكمحََّّالن اسََّّأَىح َّالش رِيفََِّّفيِهمحَََّّسَرقََِّّإَذاََّكانُواَّأَن  ُهمحََّّقَ ب ح
د َََّّعَليحوََِّّأَقَاُمواَّالض ِعيفََِّّفيِهمحَََّّسَرقَََّّوِإَذاَّتَ رَُكوهَُّ َّنَ فحسَََّّوال ِذيَّاْلَح
ََّيَدَىاََّلَقطَعحتَََّّسَرَقتحََُُّّمَم د ََّّبِنحتََّّفَاِطَمةََََّّأن َََّّلوحََّّبَِيِدهََُُِّّمَم د َّ

 “Sesungguhnya hancurnya manusia (umat) sebelum 
kalian karena apabila ada yang mencuri dari kalangan 
bangsawan mereka, mereka membiarkannya, dan 
apabila yang mencuri dari kalangan lemah, mereka 
menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi dzat yang 
diri Muhammad di tangan-Nya seandainya Fathimah 
anaknya Muhammad mencuri pasti aku potong 
tangannya”. (HR. Al Bukhari)  

Adapun bagi orang yang beriman, yang senantiasa 
menjaga diri dari maksiyat, maka berbagai bencana 
adalah ujian. Rasulullah bersabda:  

َّالص ب حرََّّفَ َلوَََُّّصبَ رَََّّفَمنحََّّاب حَتَلُىمحََّّقَ وحًماََّأَحب ََِّّإَذاََّوَجل َََّّعز ََّّالل وَََِّّإن َّ
زَعََُّّفَ َلوَََُّّجزِعََََّّوَمنحَّ َّ اْلَح

Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka 
Dia akan memberikan ujian kepada mereka. Maka 
barangsiapa yang bersabar maka baginya kesabaran dan 
barangsiapa yang berkeluh kesah maka baginya keluh 
kesah. (HR. Ahmad).  



Dari sisi sunnatullah, asap adalah hal alami yang 
muncul dari pembakaran. Namun masalahnya adalah 
mengapa bisa terjadi pembakaran hutan seluas itu? Apa 
jasa perusahaan-perusahaan tersebut sehingga mereka 
diberikan hak menggunakan tanah ribuan hektar 
sementara rakyat yang lain tidak memiliki tanah? Tidak 
lain ini karena kita tidak mau merujuk dan menggunakan 
aturan Allah tentang hukum-hukum tanah, seperti ihyâul 
mawât (menghidupkan tanah mati), iqtha’ (pemberian 
kepada individu), dan hima (penetapkan suatu area 
untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang 
difungsikan untuk kemaslahatan umum), juga hukum-
hukum berkaitan dengan pengelolaan kekayaan umum 
(milkiyyah âmmah). Sungguh ironis, negeri yang luas dan 
subur ini, sebagian rakyatnya tidak punya tanah 
sehingga  harus menjadi buruh perkebunan asing, tidak 
hanya di dalam negeri, bahkan sampai ke negeri jiran.  

Pendek kata, pengelolaan sumber daya alam yang tidak 
sesuai dengan ketentuan Allah  merupakan kemaksiyatan 
yang akan menjadikan pelakunya kehilangan predikat 
taqwa, padahal iman dan taqwa adalah kunci 
kesejahteraan dan keberkahan.  

لََََّّأن َََّّوَلوحَّ َناََّوات  َقوحاَّآَمُنواَّالحُقَرىَّأَىح َّالس َماءََِِّّمنََّّبَ رََكات َََّّعَليحِهمحَََّّلَفَتحح
َرحضَّ بُواََّوَلِكنحَََّّواْلح نَاُىمحَََّّكذ  ِسُبونَََّّكانُواَِّبَاَّفََأَخذح  َيكح

Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 
bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada 



mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 
mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa 
mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al A’raf : 96) 

َِّمنََِّّفيحوََِِّّبَاََّواِي اُكمحَََّّونَ َفَعِنََّّالحَعِظيم،َّالحُقرحاَنََِّّفَََّّوَلُكمحََِّّلََّّاللََُّّبَاَركَّ
رََِّّوََّّالَيَاتَّ تَ غحِفرَََّّىَذاَّقَ وحِلََّّاَقُ وحلََّّاَْلِكيحمَّالذِّكح َِّلََّّ–َّالحَعِظيمحََّّاللََََّّوَاسح
ِلِميَََّّوِلَسائِرَََِّّوَلُكمحَّ تَ غحِفُروهََُّّالحُمسح  الر ِحيمََُّّىَوالحَغُفوحرََّّاِن وََُّّفَاسح

 


