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Theodicy 

 Theodicy: konsep ke-Maha Baik-kan & ke-Maha 

Adil-an Allah yang dihadapkan pada kenyataan 

adanya keburukan & kejahatan di dunia. 

 Pembahas & pencetus: Epicurus (w. 270 sM), 

Ibn al-Rawandi (w. 911), Ibn Sina (w. 1037), Abu 

‘Ala al-Ma’arri (w. 1057),  al-Ghazali (w. 1111), 

Maimonides (w. 1204) 

 Dipopulerkan di duniamodern: Freiherr von 

Gottfried Wilhelm Leibniz (w. 1716), filosof  

Jerman. 

 Theodicy dalam konteks Islam dikaitkan dengan 

“keterlibatan” Allah dalam menciptakan 

keharmonisan (equilibrium) makhluknya. 



Theodicy Islam 

 Allah: rabb Yang Maha Baik (6:12, 54) 

 Maha Baik Allah didasarkan pada sifat 

Rahmah (rahman & rahim) 

 Ketentuan & ketetapan Allah pun selalu 

BAIK, dan hamba-hamba Yang Rahman & 

Rahim (‘ibad al-Rahman) memandang bahwa 

Allah adalah Sumber Kebaikan (16: 30) 

 Konsekuensi KEBAIKAN ini adalah 

bertambahnya nilai dari kebaikan (ihsan) 

 



Musibah sebagai 
Kebaikan 

 Seluruh ketentuan Allah adalah anugerah 
bagi manusia 

 Fungsi anugerah: sebagai ujian (bala’) (7: 
168) 

 Bala’ berbentuk dua wujud, yakni kebaikan 
(hasanat) dan keburukan (sayyi’at) -- 

 Bala’ yang sayyi’at lazim dikenal dengan 
musibah, bencana, bebendu, pageblug, atau 
prahoro 

 Bala’  yang hasanat “hampir” tidak terbahas 



Tujuan Musibah: 
kebaikan 

Bala’ 
hasanat syukur 

sayyi’at sabar 

Syukur: memberikan 

manfaat yang lebih kepada 

seluruh makhluk dengan 

anugerah kebaikan (27: 40) 

 

Sabar: member imakna 

positif  atas sayyi’at & 

bangkit menuju pada 

kebaikan yang lebih (2: 

155-7) 

Persepsi BAIK dan 
BURUK merupakan 
persepsi manusia, 
bukan persepsi Allah 
atas ketentuan-Nya 



Musibah, bukan 
Masalah 

 Musibah—bencana  selalu dimaknai negatif, 

sehingga menjadi MASALAH bagi manusia 

 Mengapa? Manusia memiliki kesadaran rapuh 

(70: 19-21), sehingga mengkonstruks 

persepsinya tentang musibah (bala’) 

 Hakikat dari aspek TAUHID: musibah ≠ 

masalah, yang menjadi masalah=cara mensikapi 

masalah itu sendiri 

 Apapun yang terjadi: nasib (bagian) manusia, 

ketentuan (qadla’) Allah bagi makhluk-Nya sesuai 

ketetapan-Nya (taqdir) 



Merenungkan Taqdir 
 Taqdir, ketetapan dari Allah, kepada ciptaan-Nya; 

Allah saja yang tahu, manusia tidak tahu; manusia 

tahu ketika ketetapan itu sudah terjadi.  

 Bagaimana kita mensikapi taqdir? 

Taqdir 

Menyerah total 

Pasrah  & 
tetap 
usaha 

Lari dari 
kenyataan 

Menyalahkan 
taqdir 



Bagaimana mensikapi 
masalah? 

Agama melandasi mahabbah (cinta) 

 

tauhid 

mahabbah 

ridlo masalah masalah 



 Ridlo=menerima ketentuan Allah secara ikhlash 

bilkaun 
• terhadap 

kejadian alam  

bina 
• terhadap yang 

menimpa kita  

minna 

• Yang dikehendaki  
Allah dari kita 
(syari’ah) QS. 33: 
36 



Ridlo atas kejadian di 
alam (bilkaun) 

 Seluruh peristiwa yang terjadi di alam 
merupakan wujud dari kehendak Allah 
terhadap alam, manusia tidak mampu 
menjangkaunya (sunatullah) 

 Jika Allah menghendaki musibah pada suatu 
kaum, maka akan menimpa orang sholih juga 
orang kafir, tetapi Allah akan membangkitkan 
dalam kondisi yang berbeda-beda. 



Ridlo atas yang menimpa 
kita (bi na) 

 Ada faktor dalam hidup kita yang sudah 
diatur oleh Allah, maka yang tahu rahasianya 
juga hanya Allah. Untuk itu sikap kita ridlo 
dan malakukan hal yang layak untuk 
dilakukan 

 Allah tidak merunbah kondisi suatu kaum 
kecuali kaum tersebut mau merubah 
kondisinya pula... 

 Seluruh karunia itu disebabkan karena Maha 
Pemurah-Nya Allah (Nuh: 10-13) bukan hasil 
jerih payah kita 



Ridlo atas apa yang dimaui 
Allah dari kita (minna) 

 Allah juga menginginkan sesuatu dari kita, 
Allah ingin kita melakukan ini dan itu, ini 
berada pada wilayah syari’ah  

 Aturan-aturan yang diturunkan pada kita 
merupakan bentuk “yang dimaui oleh Allah 
dari kita”, maka kita tidak punya pilihan lain 
kecuali RIDLO untyk melakukannya 

 QS 33: 36, tidak patut bagi kita berpaling 
ketika ada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, 
kalau tidak ingin disebut orang DURHAKA! 



Contoh kasus... 

 Bila kita sakit 

Sakit insyallah ada obatnya, karena 
sakit pasti ada sebab kauni, tentu ada 
sebab lain untuk menyembuhkan 
(ridlo bitaqdirilkaun) 

Meskipun sudah berobat, tetap saja kita 
harus kembali pada qadla’, karena obat 
belum tentu menyembuhkan, hanya Allah 
yang menyembuhkan (ridlo bil qadla’) 

Kita memilih obat atau berobat yang 
tidak diharamkan oleh Allah (ridlo bil 
syari’ah) 



Oleh karena itu... 

 Qadla’ dan Qadar, hanya Allah yang tahu,  

 Maka ketika kita berada pada suatu kondisi 

tertentu, apakah menyenangkan atau menyedihkan 

[masalah], itulah nasib kita, taqdir kita...  

 Kita harus menerima dengan RIDLO, meskipun 

demikian, kita bisa merubahnya dengan berikhtiar 

(berusaha) merubah kondisi kita 

 Dengan demikian RIDLO merupakan tindakan 

AKTIF bukan PASIF, merubah taqdir satu menuju 

taqdir lainnya... 

 Inilah esensi theodicy Islam, yang menjadikan 

peristiwa, khususnya bencana, menjadi penuh 

makna (meaningful) 



 

 

Wassalaam.... 


