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Bencana alam merupakan ancaman serius bagi manusia abad ini, tidak terkecuali di Indonesia. Longsor, banjir, dan kebakaran hutan kerap berulang setiap tahun, tidak saja mengakibatkan kerugian materil tetapi juga menghilangkan banyak nyawa manusia. Teranyar, longsor di Ponorogo Jawa Timur menyebabkan 16 korban tertimbun tanah setebal 10 meter (28/01).  
Bencana alam bukan kutukan Tuhan melainkan akibat ulah perbuatan manusia. Firman Allah SWT mengingatkan, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar),” (QS Ar-Rum [30]: 41).  
Pertama, pembalakan liar dan penggundulan hutan mengakibatkan tanah longsor saat turun hujan. Pembakaran hutan terus terjadi di Kalimantan dan Sumatera karena hukum di negeri ini bisa dibeli; tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Badan Lingkungan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNEP) menilai kerugian akibat kayu ilegal di dunia ditaksir mencapai 300 triliun. 
Kedua, tanah dan taman untuk resapan air saat hujan dipaksakan untuk pembangunan mall, apartemen, perkantoran, dan villa, sehingga mengakibatkan banjir di banyak kota kita. Bangunan liar tersebar di banyak titik kota dan kabupaten, di pinggir kali, di dekat jalur kereta, di tengah kota, di pinggir jalan, di pemukiman padat, hingga ke daerah puncak Bogor. Pembongkaran bangunan liar dilakukan tetapi tidak lama kemudian bangunan liar kembali berdiri di tempat yang sama. Sungguh masyarakat bebal tidak taat aturan.    
Ketiga, sungai penuh sampah karena masyarakat membuang sampah sembarangan, bahkan laut pun sudah tercemar. Di negara lain sungai menjadi obyek wisata, tetapi di negeri ini air sungai menjadi sumber bencana. Salah satu sungai yang paling banyak sampahnya adalah sungai di depan Season City, Jembatan Besi, Jakarta Barat. Pasukan oranye pernah mengangkat 80 ton sampah dalam waktu lima jam.
Menurut Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di tahun 2015 hampir 68 persen atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat. Sumber utama pencemar air sungai di Indonesia berasal dari limbah domestik atau rumah tangga, menyusul limbah peternakan, industri, dan pertanian.   
Masyarakat seperti tidak pernah belajar dari masa lalu. Setiap kali bencana terjadi, bantuan segera mengalir dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi non-pemerintah, masyarakat, dan individu. Bukti kesalehan sosial warga bangsa ini sangat tinggi. Tetapi hal ini belum cukup. Warga republik ini harus membenahi akar masalah bencana alam itu sehingga korban jatuh bisa dicegah di kemudian hari. 
Pertama, rumah dan sekolah harus serius mengajarkan budaya bersih, tanggung jawab, dan disiplin sejak dini. Ada kelakar, “Sekolah 12 tahun dan kuliah empat tahun, tetapi warga membuang sampah masih sembarangan”. Itulah budaya warga bangsa ini. Bisa membaca banyak larangan tetapi tidak bisa mematuhinya. Budaya bersih itu cermin tanggung jawab, sedangkan kotor dan jorok itu cermin egois, alias mau menang sendiri. 
Rumah dan sekolah gagal menanamkan sikap cinta kebersihan karena apa yang dibaca dan didengar anak dan remaja tidak sesuai kenyataan. Misal, di rumah orang tua sering menimbun pakaian, perabot, dan benda-benda yang sudah tidak dipakai—dibiarkan berdebu dan rusak perlahan. Padahal lebih bernilai jika diberikan kepada orang lain. Toilet sekolah banyak yang kotor, bau, dan jorok. Bahkan kaca dan daun jendela sekolah berdebu tanda warga sekolah tidak peka kebersihan. Padahal sekolah mana yang tidak mengajarkan kebersihan!
Kedua, para pejabat dan aparat pemerintah harus taat hukum. Mereka harus berani menolak kompromi dengan pengusaha yang nyata-nyata merusak lingkungan dan tata ruang kota. Reklamasi teluk Jakarta adalah contoh mutakhir dan telanjang konspirasi pejabat dengan segelintir pengusaha. Regulasi dan hukum tidak berlaku untuk mereka. Kecuali penjahat kerah putih itu, rakyat biasa juga banyak yang melakukan pembalakan liar dan pembakaran hutan. 
Dari generasi ke generasi, mereka menyaksikan bangsa ini diisi oleh pengusaha, pejabat, dan aparat yang rakus, tamak, dan arogan. Pengusaha menyuap pejabat dan aparat, dan mereka melindungi pengusaha. Mereka merusak alam pertiwi—daratan dan lautan—dengan dalih pembangunan, percepatan, dan pertumbuhan ekonomi. Kenyataan alam negeri tercinta ini tidak sama dan seindah dengan yang tertulis di buku pelajaran dan pidato penyelenggara negara, juga khutbah ahli agama. 
Jelas masalahnya, warga dan pejabat berwatak egois, rakus, dan tamak. Watak buruk itu merusak bumi tempat mereka sendiri hidup. Manusia sedang menggali kuburannya sendiri. Rakyat negeri ini telah lama tersiksa hebat: macet parah saat banjir, bau busuk sampah, dan kendaraan tidak bisa melintas karena jalan tertutup longsor atau jembatan runtuh. Semua karena ulah manusia yang tidak bersahabat dengan alam. Manusia akan menuai apa saja yang ditanamnya.      


