
1  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Dewasa ini, manusia modern telah mengalami krisis lingkungan yang sangat besar. Kondisi ini dipicu dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Hilangnya nilai-nilai moral, agama atau nilai-nilai luhur spiritual tentang lingkungan dan mengabdinya pandangan manusia secara mekanik pada teknologi membuat kesadaran itu luntur.1Untuk memahami gejala lingkungan alam, kadangkala dibutuhkan kemampuan yang lebih bagus daripada hanya mengandalakn kerja mekanik teknologi. Padahal, di dalam Islam telah ditekankan mengenai pentingnya menjaga alam semesta, yang mana keberadaan manusia adalah sebagai pemimpin alam semesta. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat pada lingkungan agar hidup dapat harmonis. Kenyataan yang ada pada era sekarang ini, lingkungan mulai tercemar, dari polusi udara, limbah di sungai dan laut, maupun tanah yang tidak steril. Fenomena ini dapat dilihat di kota-kota besar di Indonesia, semisal Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Dapat dipastikan bahwa setiap kemarau menyengat, udara tampak hitam, setiap hujan deras mengguyur, pemukiman banjir, dan longsor yang tak terelakkan. Kondisi ini dipicu dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Hilangnya nilai-nilai moral dan agama tentang lingkungan dan mengabdinya pandangan manusia secara mekanik pada teknologi membuat kesadaran itu luntur. untuk memahami gejala alam semesta, kadangkala dibutuhkan kemampuan yang                                                            1 Suwito NS. Eko-Sufisme, Buku Litera dan Stain Purwokerto Press, Yogyakarta, 2011. 



2  lebih bagus daripada hanya mengandalkan kerja mekanik teknologi. Padahal, di dalam Islam telah ditekankan mengenai pentingnya menjaga alam semesta, yang mana keberadaan manusia adalah sebagai pemimpin alam semesta. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat pada lingkungan agar hidup dapat harmonis dan selaras. Dari kejadian tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara nilai-nilai spiritualitas dan keagamaan seseorang dengan tingkat kenyamanan lingkungan. Dengan kata lain, ada disparitas antara tingkat keyakinan spiritalitas-keagamaan yang tinggi dengan kondisi kualitas hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu ada kajian yang lebih komprehensif terkait dengan spiritualitas umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup yang dimiliki. Menurut Sayyed Nasr bahwa: Krisis lingkungan bisa dikatakan, disebabkan oleh penolakan manusia untuk melihat bahwa Tuhan yang menggenggam lingkungan yang nyata, yang mengelilingi manusia dan memelihara kehidupannya. Kerusakan lingkungan merupakan akibat dari upaya manusia modern untuk memandang lingkungan alam sebagai tatanan realitas yang secara ontologi berdiri sendiri, terpisah dari lingkungan Ilahi. Padahal tanpa kekuasaan-Nya lingkungan menjadi sekarat dan mati.2 Ini yang menjadi dasar bahwa nilai-nilai Spiritual sangat dibutuhkan untuk merubah itu semua menjadi lingkungan yang lebih baik lagi.Llewellyn Vaughan juga mengemukakan dalam buku Spiritual Ecology: The 

Cry of The Earth, dia mengumpulkan dan menganalisis karya-karya                                                            2 Hasil Tesis Binti Salimah, Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan 
Hidup di MAN Yogyakarta. 29 Oktober 2014, di kutip dari Fachruddin Mangunjaya M., dkk, 
Menanam Sebelum Kiamat, Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, Hal. 90-91. 



3  environmentalistsdunia dalam mengusung tema tentang kerusakan lingkungan dan mencari solusi persoalan kerusakan lingkungan yang sudah semakin tak terkendali dan bumi serta alam semesta ini harus segera diselamatkan. Nilai-nilai Spiritual dan Filosofis merupakan solusi yang dianggap terbaik dalam pemecahan masalah krisis ekologi sekarang ini.3 Sebagian besar, para pakar lingkungan bersepakat bahawa persoalan ekologis yang dihadapi sangatlah memiliki akar metafisik dan filosofis, yang berdampak pada perlakuan manusia terhadap alam, bahkan konseptualisasi dan pemaknaan terhadap alam. Namun agama telah memberikan sebuah konsep yang menjawab problematika ekologi dalam menghubungkan interelasi antara manusia dan alam, yang secara metafisik telah mengembangkan konsep kesadaran manusia dalam etika ekologi (ecological ethic).4 Dengan demikian, keyakinan, nilai dan pengetahuan yang dimiliki agama telah berkontribusi aktif dalam menumbuhkan konsep ekologi yang menyelamatkan alam secara aksi dan praktis. Visi eko-spiritual digunakan sebagai paradigma pikir yang mau direalisasikan juga dalam realitas sosial. Visi eko-spiritual menjadi sebuah imperatif religius-spiritual bagi manusia atau siapa saja yang memiliki komitmen tinggi dan itikad baik menjaga dan melestarikan kawasan ekologis bumi. Visi eko-spiritual merupakan sebuah gerakan spiritualisme bersama semua pihak. Visi ini harus mulai diterapkan secara total mulai dari pihak lembaga pendidikan, tokoh agama,                                                            3 Llewellin Vaughan-Lee, Spiritual Ecology: The Cry of The Earth (California: The Golden Sufi Center, 2013). 4 Jurnal Eko Asmanto, Revitalisasi Spiritualitas Ekologi Perspektif Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoajo. Vol. 11, No. 2, November 2015, dikutip dari Bruno Latour, “Will Non-Humans be Saved? An Argument in Ecotheology”, dalam Journal of the 
Royal Anthropological Institute, 15, (UK: Royal Anthropological Institute, 2009), hal. 459-465` 



4  tokoh spiritual, tokoh masyarakat, dan semua unsur masyarakat dalam level apa saja. Visi ini harus menjadi total action semua orang orang beragama dan penganut spiritual jika berkomitmen luhur untuk menjaga kebaikan lingkungan alam. Visi eko-spiritual ini akhirnya menjadi bagian dari iman kaum beragama dan penganut spiritual dalam menghayati eksistensinya di planet bumi ini dalam mengembangkan relasi ideal dengan alam. Namun usaha mengintegrasikan iman ke dalam tindakan kepedulian (care) pada alam tentu bukan tanpa masalah di zaman sekarang. Kita berhadapan dengan berbagai kekuatan ideologis raksasa dunia (politik, ekonomi, dan kapitalisme) yang melihat alam secara berbeda dengan keyakinan kelompok agama dan spiritualis. Kita memiliki visi yang berseberangan dengan kelompok politisi, kaum kapitalis maupun ilmuwan yang kehilangan dimensi spiritualisnya dalam pendekatan dengan alam. Semuanya itu menjadi tantangan bagi manusia dalam merealisasikan visi eko-spiritualis itu. Manusia harus tetap semangat, optimistis, dan terus berjuang untuk menjadikan visi eko-spiritual sebagai pegangan dan komitmen dasar spiritual dalam menghayati iman kepada misteri Tuhan. Inilah panggilan spiritual manusia dalam dunia yang terancam kepunahannya sekarang ini. Dari visi tersebut, turut memunculkan sebuah perpaduan antara agama dan gerakan ekologi dikalangan para pakar lingkungan. Bahkan dalam tiga dekate terakhir, masyarakat agama turut memunculkan pengembangan kearifan nilai-nilai lingkungan sebagai bentuk imajinasi kesadaran spiritualitas diri pada lingkup lingkungan berdasarkan nilai-nilai primordial yang telah ada dalam tradisi agama-agama dunia. Kesadaran yang ditimbulkan masyarakat turut mengundang 



5  masyarakat agama untuk menggali kembali (reclaiming) potensi peran agama sebagai peran yang memberikan perlindungan terhadap planet bumi (guardian of 

planet earth) dan menjaga eksistensi alam bagi kehidupan manusia.5 Institut Agama Islam Negeri Kendari menegaskan diri sebagai perguruan tinggi yang menerapkan pembelajaran transdisipliner. Istilah Transdisipliner adalah upaya mengembangkan keilmuan dengan membangun kaitan dan keterhubungan dari beberapa disiplin ilmu. Hal ini sejalan dengan visi perguruan tinggi yang baru saja terbentuk satu tahun lalu, yaitu Menjadi Pusat Pengembangan Kajian Islam Transdisipliner di kawasan Asia Tahun 2045. Sebagai langkah awal, IAIN kendari mulai merancang kurikulum berbasis transdisipliner untuk sejumlah program studi antara lain pada program studi tadris IPA, Matematika, Fisika dan Biologi. Visi IAIN Kendari, Menjadi Pusat Pengembangan Kajian Islam Transdisipliner di kawasan Asia Tahun 2045, sedangkan Misi IAIN Kendari Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis transdisipliner, Menerapkan tata kelola perguruan tinggi maju dan modern yang mendukung pengembangan kajian Islam Trandisipliner, Melakukan kerjasama dengan institusi lain secara nasional dan internasional dan Meningkatkan kesejahteraan warga kampus melalui program berbasis kinerja. Sebelum beralih status menjadi IAIN, yang sebelumnya kampus STAIN pernah mengembangkan Pendidikan Karakter. Lebih mendalam lagi, nilai-nilai yang dapat dipetik dari Pendidikan Karakter seperti, religius, disiplin, jujur,                                                            5 Roger S. Gottlieb, This Sacred Earth: Religion, Nature, Environment, (New York and London: Routledge, 1996) 



6  toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, bersahabat, 

gemar membaca, perduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.6 Tentu, IAIN memandang itu semua adalah hal yang baik. Tetapi tidak semudah yang dibayangkan untuk memenuhi semua pendidikan karakter tersebut. Untuk lebih mempertajam masalah, penulis mengembangkan satu titik permasalahan yang lebih menarik, yaitu bagaimana cara kampus IAIN mengembangkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Dari sedikit musyawarah terhadap teman-teman, mereka menganggap bahwa kebanyakan kampus, kepedulian lingkungan sangat kurang karena mereka menganggap bahwa Agama kurang berpartisipasi dalam pengembangan lingkungan tersebut. Tentu itu pandangan yang sangat keliru. Agama sangat berperan dalam mengembangkan lingkungan yang bersih. Tetapi, itu semua dapat tercapai secara nyata bila nilai-nilai keagamaan sangat dijunjung tinggi pada seluruh umat manusia. Dari tanggapan tersebut, penulis tertarik mengangkat judul “ Nilai-Nilai Eko-

Spiritual berbasi Ajaran Islam dalam Membangun Kampus Hijau Berwawasan 

Lingkungan di IAIN Kendari. 

B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana konsep pengelolaan lingkungan di kmapus IAIN kendari? 2. Bagaimana bentuk Strategi atau Model Pengelolaan Lingkungan Kampus                                                            6 Jurnal Aliwar Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Mengembangkan 
Pendidikan Karakter Di STAIN Kendari. 



7  IAIN Kendari? 3. Apa saja nilai-nilai Spiritual terhadap Lingkungan yang dibentuk pada Mahasiswa Kampus IAIN Kendari? 
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui dan memahami serta mengaplikasikan konsep pengelolaan lingkungan di kmapus IAIN kendari. 2. Dapat mengetahui dan memahami serta mengaplikasikan bentuk Strategi atau Model Pengelolaan Lingkungan Kampus IAIN Kendari. 3. Dapat menanamkan nilai-nilai Spiritual terhadap Lingkungan yang terbentuk pada Mahasiswa Kampus IAIN Kendari. 
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 1. Dari segi Eko-Spiritual berbasis Pendidikan Agama Islam setidaknya mampu memberikan gambaran konsep ajaran-ajaran moral terhadap lingkungan khususnya di IAIN Kendari, karena selama ini agama selalu dikaitkan dengan perusakan terhadap lingkungan. Ini adalah pandangan yang keliru. Dengan memberikan gambaran tentang konsep-konsep nilai yang ada pada ajaran Islam, mampu meluruskan kembali kekeliruan yang selama ini dilanda oleh masyarakat terhadap lingkungan. 2. Dalam permasalahan pengembangan Ilmu Pengetahuan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan dalam pengembangan keilmuan terhadap pihak-pihak kampus, baik itu dosen-dosen, staf dan pihak-pihak kampus lainnya, 



8  terkhusus kepada teman-teman mahasiswa yang berminat ingin meendalami lebih jauh tentang Eko-Spiritual berbasis Pendidikan Agama Islam dan Lingkungan. 
E. Definisi Operasional Penurunan kualitas lingkungan telah memunculkan kegelisahan masyarakat tentunya pada masalah yang lebih tinggi. Hubungan antara manusia dan lingkungan sudah tidak selaras lagi, karena sifat eksploitasi alam sudah terbebani dengan sifat-sifat individu dari kalangan masyarakat. Dalam kontek inilah integrasi antara lingkungan lingkungan dan konsep Islam sangat dibutuhkan dalam menyikapi persoalan tersebut. lingkungan yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits serta berdasarkan pada pendekatan dan peran ekologi sangat berperan penting dalam mencari solusi dan menstabilakn kembali kerusakan ekologis pada suatu tempat. Berangkat dari masalah ini, maka penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan untuk mengungkap dan mengeksplorasi nilai-nilai Islam sebagai sebuah konsep terhadap lingkungan yang secara substansial diyakini dapat membantu dan membangun kesalehan individu sebagai solusi untuk meminimalisasi krisis lingkungan hidup. 
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