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"Musibah dalam Perspektif Al-Quran"
(Bagian II)

Musibah terjadi karena dua kemungkinan :
1. Musibah yang murni atas kuasa Allah
SWT.
Allah telah menetapkan waktu dan tempat
terjadinya berbagai musibah dunia ini. Bahkan
sebelum
adanya
dunia,
Allah
sudah
menetapkan semuanya. Allah berfirman :
“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan
menimpa dirimu, semuanya telah tertulis dalam
kitab
(Lauh
Mahfuz)
sebelum
Kami
mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu
mudah bagi Allah.” (Q.S. Al-Hadid [57] : 22)
2. Musibah akibat ulah tangan manusia
sendiri
Kemungkinan lain, musibah terjadi karena
perbuatan dosa manusia sehingga Allah
memberi peringatan dengan menurunkan
musibah agar mereka bertobat dan kembali ke
jalan yang Allah ridhoi. Allah berfirman :
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut
karena perbuatan manusia. Allah menghendaki
agar mereka merasakan sebagian akibat
perbuatannya supaya mereka kembali ke jalan
yang benar.” (Q.S. Ar-Rum [30] : 41)
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 Tujuan Musibah
Allah menurunkan musibah kepada hambaNya dengan berbagai tujuan dan cara, di
antaranya :
1. Musibah sebagai ujian
Allah SWT. memberi ujian untuk hambaNya dengan memberi kebaikan dan keburukan.
Allah berfirman :
“Setiap makhluk yang bernyawa akan
merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan
keburukan dan kebaikan sebagai cobaan.
Kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami.”
(Q.S. Al-Anbiya [21] : 35)
Tak hanya itu, Allah memberi ujian kepada
hamba-Nya dengan harta benda, kesulitan,
maupun kekurangan. Allah berfirman :
155) “Kami pasti akan mengujimu dengan
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan,
harta, jiwa, dan buah - buahan. Sampaikan
kabar gembira kepada orang - orang yang
sabar.”
156) “yaitu orang - orang yang apabila ditimpa
musibah, mereka berkata, “Inna lillahi wa
inna ilaihi raji’un” (Sesungguhnya, kami
milik Allah dan kepada-Nya kami akan
kembali).”
157) “Mereka itulah orang yang akan
memperoleh ampunan dan rahmat dari
Tuhannya dan mereka itulah orang - orang
yang mendapat petunjuk.”
(Q.S. Al-Baqarah [2] : 155-157)
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2. Musibah sebagai sarana Allah SWT.
untuk mengangkat derajat orang yang
terkena musibah
Ketika Allah hendak mengangkat derajat
hamba-Nya namun jika amalan salehnya belum
mampu mengangkatnya, maka Allah akan
menurunkan musibah kepada hamba tersebut.
Rasulullah SAW. bersabda:
“Bila seorang hamba akan memperoleh
kedudukan tinggi di sisi Allah dan hamba itu
tidak bisa meraihnya dengan amalan, maka
Allah akan ujian pada diri, harta atau
keluarganya, lalu ia bersabar hingga
mengantarkan pada kedudukan tinggi di sisi
Allah.” (HR. Ahmad)
3. Musibah sebagai peringatan
Allah menurunkan musibah kepada hambaNya yang berdosa sebagai peringatan untuk
bertobat dan kembali kepada jalan yang lurus
sesuai kehendak Allah. Allah berfirman :
“Telah tampak kerusakan di darat dan di
laut karena perbuatan manusia. Allah
menghendaki
agar
mereka
merasakan
sebagian akibat perbuatannya supaya mereka
kembali ke jalan yang benar.” (Q.S. Ar-Rum
[30] : 41)


Sikap Manusia
Musibah

dalam

Menghadapi

Seseorang yang tertimpa musibah harus
menghadapi segala masalahnya dengan sikap
- sikap yang bijak agar menghasilkan pahala
dan kebaikan yang Allah ridhoi. Sikap - sikap
yang bijak dalam menghadapi musibah
diantaranya :
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1. Menerima / tidak berontak
Menerima musibah berarti menerima pula
kebaikan dari Allah. Di balik musibah, selalu ada
kebaikan yang dibutuhkan hamba-Nya. Namun,
jika ada seseorang berontak ketika ditimpa
musibah, berarti dia sudah mengingkari
kebaikan-Nya. Allah berfirman :
“Di antara manusia ada yang menyembah
Allah dengan keraguan. Jika memperoleh
kebajikan , ia merasa puas dan jika ditimpa
cobaan, ia murtad. Ia rugi di dunia dan akhirat.
Itulah kerugian nyata.” (Q.S. Al-Hajj [22] : 11)
2. Ridho
Orang yang tertimpa musibah, ia akan selalu
mengharapkan karunia dari Allah semata agar
tetap
tegar
menghadapi
segala
permasalahannya. Allah berfirman :
“Sekiranya mereka benar - benar ridho
dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka dan berkata, “Cukuplah
Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan
memberikan sebagian dari karunia-Nya.
Sesungguhnya, kami orang - orang yang
berharap kepada Allah.” (Q.S. At-Taubah [9] :
59)
3. Menikmati
Ketika seseorang menikmati setiap proses
menghadapi musibah, maka setiap dosanya
akan terhapuskan. Rasulullah SAW. bersabda:
"Seorang Muslim yang terkena penyakit,
keletihan, kesedihan, dan kesusahan apapun
maka Allah akan menghapuskan kesalahankesalahannya." (HR. Bukhari)
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Insya Allah, DPU Percikan Iman
akan mengadakan program :

Tujuan MPI Goes to School
1. Memberikan pembinaan keagamaan
bagi siswa-siswi SMP maupun SMA.
2. Mengedukasi,
memotivasi,
dan
menanamkan
nilai-nilai
akhlaqul
karimah bagi siswa-siswi SMP maupun
SMA.
Prosedur Kerjasama
1. Pihak
sekolah
mendaftarkan
sekolahnya kepada Call Senter MPI
Goes to School.
2. Panitia
MPI
Go
to
School
menindaklanjuti penawaran kerjasama
dengan sekolah.
3. Setelah ada kesepakatan pelaksanaan
kegiatan, pihak sekolah mengondisikan
waktu, tempat, dan peserta untuk
keberlangsungan acara MPI Go to
School bareng Rabbani.
Hal-hal yang Harus Diperhatikan oleh
Sekolah
1. Pihak sekolah menyediakan tempat
(aula atau lapangan) beserta sound
system atau pengeras suara, dan
infocus.
2. Pihak sekolah mengizinkan persiapan
sejak H-1 acara untuk loading
kebutuhan logistik dan perlengkapan
lainnya.
3. Peserta yang dilibatkan minimal 300
peserta.
4. Pihak sekolah mengalokasikan waktu
kegiatan selama 180 menit tanpa jeda.
5. Pihak sekolah mendelegasikan 10-15
siswa-siswi sebagai panitia acara.
6. Pihak sekolah mengizinkan adanya
stand bazaar dari donatur.

 Forum Tanya Jawab
Pertanyaan 1 :
Saya sudah berkeluarga dan saat ini saya
mempunyai hutang yang harus saya bayar.
Saya binggung apa yang bisa saya perbuat.
Hutang ini tanpa sepengetahuan suami saya,
karena saya berhutang untuk sekolah adik saya
dan membayar hutang orang tua saya. Saya
saat ini bekerja sebagai PNS dan saya merasa
bertanggung jawab terhadap keluarga saya
karena saya anak tertua dan sekarang orang
tua saya sudah tidak bisa bekerja karena sakit.
Ketika terpuruk seperti ini, tidak ada yang mau
menemani. Semua saudara menjauh karena
hutang saya banyak. Setiap hari saya diliputi
rasa takut, hanya berdoa dan menangis yang
bisa saya lakukan, tidak ada yang memberi
semangat kecuali orang tua. Apa yang harus
saya lakukan?
Jawaban:
Rumah tangga yang baik adalah ketika
pasangan saling mendiskusikan segala
permasalahan yang terjadi. Tak usah saling
menyembunyikan, lebih baik terus terang
sepahit apapun. Karena pasangan itu sebagai
teman ngobrol, teman diskusi, teman untuk
mencari solusi. Diskusikan dengan suami
bagaimana mengatur keuangan agar masalah
tersebut selesai. Tak lupa pula untuk selalu
mantapkan ibadah dan doa agar Allah
mempermudah semuanya.
Wallahua’lam bisshowab

Sampaikan pertanyaan Anda melalui alamat email
: aam@percikaniman.org atau melalui Fans Page
Facebook “Ustadz Aam Amiruddin” di
www.facebook.com/UstadzAam
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Prosedur Pelaksanaan Kegiatan MPI Goes
to School
1. Tiga jam sebelum acara**, panitia MPI
Go to School mulai persiapan di sekolah
(briefing. Check sound, koordinasi
dengan panitia dari sekolah, dll).
2. Registrasi peserta dilaksanakan tiga
puluh menit sebelum acara dimulai.
Durasi acara MPI Go to School berlangsung
selama 150 – 180 menit. Adapun rangkaian
Pembukaan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Tahsin tilawah
Pengenalan DPU Percikan Iman
Games dan ice breaking
Presentasi AMNI
Materi inti
Diskusi
Penampilan kreasi seni*
Pembagian doorprize
Penutup

Setelah selesai kegiatan, dilakukan evaluasi
terhadap acara yang sudah dilaksanakan.
Catatan:
*Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi
Call Senter MPI Go to School dengan nomor
berikut:
0813-1228-3281
a.n. Bpk. Ihsan Kamil
0852-2157-5527
a.n. Ibu Asri Kamilah
0858-6431-3220
a.n. Sdr. Adityana Arta Bangun
**Jika kegiatan dilaksanakan pada siang hari,
maka persiapan dilakukan 3 jam sebelum acara
dimulai.

