
9  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Lingkungan 

Lingkungan Hidup menyebutkan pengertian lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.7 Ada beberapa perumusan mengenai lingkungan hidup, diantaranya adalah sebagai berikut:8 1. Prof. St. Munajat Danusaputra, SH Lingkungan adalah sumber benda dan kondisi dan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. 2. Prof. Otto Soemarwoto Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karenanya misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun, secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor-faktor ekonomi, dan faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita terhadap                                                            7 Abdillah, M. 2005. Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan. Yogyakarta: UMP AMP YKPN. 8 Valentinus Darsono. 1992. Pengantar Ilmu Lingkungan, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Jogjakarta, h. 5. 



10  fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Beberapa definisi tersebut memberikan satu pengertian, bahwa lingkungan hidup adalah ruang dimana manusia bergerak dalam rangka melakukan aktifitas sosialnya yang melibatkan semua aspek dalam ruangan tersebut sesuai dengan insting-insting kebutuhan manusia yang menggerakkan daya aktifitas sosial manusia yang berkaitan. Manusia bersama tumbuhan, hewan, dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair, dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya disebut lingkungan makhluk hidup tersebut.9 Lebih lanjut Campbell mengatakan bahwa secara garis besar ada 2 (dua) macam lingkungan yaitu lingkungan fisik dan lingkungan biotik. Pertama, lingkungan fisik adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar individu misalnya batu-batuan, mineral, air, udara, unsur-unsur iklim, kelembapan, angin dan lain-lain. Lingkungan fisik ini berhubungan erat dengan makhluk hidup yang menghuninya, sebagai contoh mineral yang dikandung suatu tanah menentukan kesuburan yang erat hubungannya dengan tanaman yang tumbuh di atasnya. Kedua, lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup yang ada di sekitar individu baik manusia, hewan dan tumbuhan. Tiap unsur biotik, berinteraksi antar biotik, dan juga dengan lingkungan fisik atau lingkungan abiotik.10 Lingkungan biotik maupun abiotik selalu mengalami perubahan, baik secara                                                            9 Otto Soemarwoto, 2008, Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan, Djambatan. Jakarta.  10 Campbell, Neil, Reece, dan Mitchell. 1983. Biologi. Penerbit. Erlangga. 



11  tiba-tiba maupun secara perlahan.11 Perubahan ini berhubungan erat dengan ekosistemnya yang mempunyai stabilitas tertentu. Semakin besar aneka ragam ekosistem semakin besar daya stabilitasnya, misalnya hutan di daerah tropis yang mengandung begitu banyak ragam tumbuh-tumbuhan dan hewan, walaupun tanpa perawatan tetap akan dapat mempertahankan stabilitas kehidupannya. Sebaliknya sawah atau ladang yang hanya terdiri dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan, mempunyai stabilitas yang kecil sehingga tanpa perawatan maka stabilitasnya akan terganggu. Bagi manusia, daya dukung lingkungan sangat penting bagi kehidupan. Daya dukung yang dimaksud adalah seberapa banyak jumlah unsur, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan dan menjamin kehidupan sejumlah penduduk yang mendiami suatu lingkungan, pada suatu saat, lingkungan tidak dapat lagi memenuhi syarat kehidupan penghuninya karena daya dukung mulai berkurang atau akibat menurunya kualitas lingkungan akibat ulah manusia atau adanya kerusakan lingkungan.12 Bumi merupakan planet yang dihuni berbagai makhluk hidup, di antara makhluk hidup di bumi adalah tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Segala kehidupan makhluk yang ada di bumi saling ketergantungan satu sama lain. Misalnya, manusia dalam mempertahankan hidupnya memerlukan tumbuhan dan hewan untuk dikonsimsi, hewan memerlukan manusia untuk menjaga lingkungan                                                            11 Notohadiprawiro, Tejuwono. 1992. Pengelolaan Lingkungan untuk Kelanjutan Kegunaan 
Sumberdaya Alam. Prosiding Makalah Seminar Nasional “Arah dan Kebijakan Pembangunan dalam Upaya Optimalisasi Sumberdaya untuk Pembangunan Jangka Panjang Tahap II”, Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta. 12 Notohadipeawiro, Tejuwono. 1992. Pengelolaan Lingkungan untuk Kelanjutan Kegunaan 
Sumberdaya Alam. Prosiding Makalah Seminar Nasional “Arah dan Kebijakan Pembangunan dalam Upaya Optimalisasi Sumberdaya untuk Pembangunan Jangka Panjang Tahap II”, Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta. 



12  agar habitat hewan tidak rusak, karena selama ini yang merusak habitat hewan di hutan adalah manusia.13 Menurut Barlia, “andaikan manusia punah dari muka bumi, mungkin tidak akan berpengaruh terhadap species makhluk hidup lain, tetapi kalau tumbuhan dan hewan punah, maka manusia pun ikut punah”.14Hal ini menunjukkan  betapa pentingnya hubungan antar makhluk hidup di bumi, terutama manusia perlunya menyadari keberlangsungan hidupnya tergantung dari makhluk lain untuk mempertahankan kehidupan generasi berikutnya. 
B. Urgensi Lingkungan dalam Prespektif Islam Manusia ditakdirkan Allah SWT untuk menempati planet bumi bersama dengan makhluk-makhluk lainnya. Bumi yang ditempati manusia ini disiapkan Allah SWT mempunyai kemampuan untuk bisa menyangga kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Akan tetapi sesuai pula dengan sunnatullah (hukum Allah), bumi juga mempunyai keterbatasan, sehingga bisa mengalami kerusakan bahkan kehancuran. Tindakan praktis dan teknis penyelamatan lingkungan dengan bantuan sains dan teknologi ternya bukan merupakan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang bukan hanya orang perorang, akan tetapi harus menjadi gerakan masif dan budaya masyarakat secara luas. Untuk itu, dibutuhkan suatu panduan yang bisadijadikan sebagai rujukan, dan bila menuntun masyarakat untuk bersikap dan bertindak (berinteraksi) secara benar dengan alam lingkungannya. Karena peran agama yang merupakan panduan moral (etika) bagi setiap orang baik secara perorangan                                                            13Rifki Afandi, 2013. Integrasi Pendidikan Lingkungan Hidup Melalui Pembelajar IPS di Sekolah Dasar sebagai Alternatif Menciptakan Sekolah Hijau, Dosen Jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas Muhammadiyah Sidoardjo. PEDAGOGIA Vol. 2, No. 1, Februari 2013: halaman 98-108  14 Barlia, Lily. 2008. Teori Pembelajaran Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar. Royyan Press. 



13  maupun kelompok dalam berinteraksi dengan alam lingkungannya merupakan sebuah keniscayaan.15 Dalam pandangan Islam, alam semesta termasuk bumi seisinya adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan dalam kesetimbangan, proporsional dan terukur atau mempunyai ukuran-ukuran, baik secara kualitatif dan kuantitatif. Bumi yang merupakan planet dimana manisoa tinggal dan melangsungkan kehidupannya, terdiri atas berbagai unsur dan elemen dengan keragaman yang sangat besar dalam bentuk, proses dan fungsinya. Berbagai unsur dan elemen yang membentuk alam tersebut diciptakan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi, sekaligus merupakan bukti Ke-Mahabesaran Sang Pencipta dan pemelihara alam. Q.S. Taaha : ayat 53-54 
“Ï% ©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{ $## Y‰ôγ tΒ y7 n=y™uρöΝä3s9$ pκ� ÏùWξ ç7ß™tΑt“Ρr& uρz ÏΒÏ !$ yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ$ oΨô_t� ÷zr' sùÿÏµÎ

/% [`≡uρø— r&ÏiΒ ;N$ t7̄Ρ4 ®L x©∩∈⊂∪(#θ è=ä.(# öθ tãö‘ $#uρöΝä3yϑ≈ yè ÷Ρr& 3¨βÎ)’Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ’Í<'ρT[{ 4‘sS‘Ζ9 $#∩∈⊆∪  Artinya: 53. yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. 54. makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.                                                            15 Muhjiddin Mawardi, 2011. Akhlaq Lingkungan Panduan Berperilaku Ramah, Lingkungan. Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan  Pusat Muhammadiyah 



14  Q.S. An-Nur : ayat 41 
óΟ s9 r&t� s?̈βr&©! $# ßxÎm7 |¡ç„… çµs9 tΒ’Îû ÏN≡ uθ≈uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρç�ö� ©Ü9 $#uρ;M≈ ¤"̄≈|¹(@≅ ä.ô‰s%zΝÎ=tæ… çµ s?Ÿξ |¹… çµy

s‹Î6 ó¡n@uρ3ª! $#uρ7Λ Î=tæ$ yϑÎ/šχθ è=yè ø"tƒ∩⊆⊇∪  Artinya 41. tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya). Menurut Muh. Arif Budiman banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan as-Sunnah yang membahas tentang lingkungan. Pesan-pesan Al-Qur’an mengenai lingkungan sangat jelas dalam prospektif. Dalam pandangan Islam, manusia adalah16 makhluk terbaik di antara semua ciptaan Tuhan: Q.S. At-Tin : ayat 4 
ô‰s)s9$ uΖø)n=y{z≈ |¡ΣM}$# þ’ Îû Ç|¡ ôm r&5Οƒ Èθø)s?∩⊆∪  Artinya: 4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya . Q.S. Al-Israa : ayat 70                                                            16 Muh. Arif Budiman. Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Islam. http://marifbudiman.wordpress.com, diakses tanggal 03/02/2013. 
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ã9�� ÏVŸ2ô £ϑÏiΒ$oΨø)n=yzWξŠÅÒ ø"s?∩∠⊃∪  Artinya: 70. dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. Yang diangkat menjadi Khalifah: Q.S. Al-Baqarah : ayat 20 
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= yδs% s!öΝÎγ Ïè ôϑ|¡ Î/öΝÏδÌ�≈ |Á ö/r&uρ4āχ Î)©!$# 4’ n?tãÈe≅ ä.& óx«Ö�ƒ Ï‰s%∩⊄⊃∪  Artinya: 20. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan memegang tanggung jawab mengelola bumi dan memakmurkannya: Q.S. Al-Ahzab : ayat 72 
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γ n=uΗxq uρß≈|¡ΡM}$#(… çµ̄ΡÎ)tβ% x.$ YΒθ è=sßZωθ ßγ y_∩∠⊄∪  Artinya: 72. Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan 



16  gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh. Sebagai Khalifah di muka bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Alam merupakan sebuah entitas atau realitas (empirik) yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan manusiadan dengan realitas yang lain Yang Ghaib dan supra-empirik. Alam sekaligus merupakan represintasi atau manifestasi dari Yang Maha Menciptakan alam dan Yang Maha Benar, yang melampauinya dan melingkupinya yang sekaligus merupakan sumber keberadaan alam itu sendiri. Realitas alam ini tidak diciptakan dengan ketidaksengajaan (kebetulan atau main-main atau bathil) sebagaimana pandangan beberapa saintis  barat, akan tetapi dengan nilai dan tujuan tertentu dan dengan haq atau benar: Q.S. Al-AN’am : ayat 73 
uθ èδ uρ”Ï%©!$#t, n=y{ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$#uρÈd, ys ø9 $$Î/(tΠ öθ tƒ uρãΑθ à)tƒà2ãβθ à6u‹ sù4ã& è!öθ s%‘, ysø9 $#4ã

& s!uρÛ�ù=ßϑø9 $#tΠ öθ tƒ ã‡x"Ζãƒ’ ÎûÍ‘θ ÷Á9 $#4ãΝÎ=≈ tãÉ=ø‹ tó ø9 $# Íοy‰≈ yγ ¤±9$#uρ4uθ èδ uρãΝ‹ Å6ptø: $# ç�� Î6 y‚ ø9 $#∩∠⊂∪  Artinya: 73. dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui. Q.S. Shaad : ayat 27 



17  $ tΒ uρ$ uΖø)n=yzu !$yϑ¡¡9 $#uÚö‘ F{ $#uρ$ tΒ uρ$ yϑåκs]÷�t/Wξ ÏÜ≈ t/4y7Ï9≡ sŒ ÷ sß tÏ%©!$# (#ρã� x"x.4×≅ ÷ƒ uθ sùtÏ%©#Ïj9 (#ρã� x"x.z Ï
Β Í‘$̈Ζ9 $#∩⊄∠∪  Artinya: 27. dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Q.S. Ad-Dukhaan : ayat 38-39 

$ tΒ uρ$ oΨø)n=yzÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#uÚö‘ F{ $#uρ$ tΒuρ$ yϑåκs]÷�t/š Î6 Ïè≈ s9∩⊂∇∪$ tΒ!$ yϑßγ≈ oΨø)n=yzāω Î)Èd, ysø9 $$ Î/£Å3≈ s9 uρö
Νèδ u�sYò2r& Ÿωtβθßϑn=ôètƒ∩⊂∪  Artinya: 38. dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. 39. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Q.S. Ali Imaran : ayat 191-192 

tÏ% ©!$#tβρã�ä.õ‹ tƒ ©!$#$ Vϑ≈ uŠÏ%# YŠθ ãè è%uρ4’n? tãuρöΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρã� ¤6 x"tGtƒ uρ’ ÎûÈ, ù=yzÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ
$ uΖ−/u‘$ tΒ|M ø)n=yz#x‹≈yδ Wξ ÏÜ≈t/y7 oΨ≈ys ö6 ß™$ oΨÉ)sùz>#x‹ tãÍ‘$̈Ζ9 $#∩⊇⊇∪!$ oΨ−/u‘y7̈ΡÎ) tΒ È≅Åzô‰è?u‘$ ¨Ζ9 $# ô‰s)s

ù… çµtF ÷ƒ t“ ÷zr&($ tΒ uρtÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr&∩⊇⊄∪  Artinya: 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini 



18  dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. 192. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, Maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. Oleh karena itu menurut pandanga Islam, alam mempunyai eksistensi riil, objektif serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap (qadar) bagi alam.17 Islam sebagai Rahmatan lil’alamin telah mengatur adab terhadap lingkungan. Hal ini dapat kita temukan dalam banyak keterangan, sejarah serta aktivitas ibadah maghbah.Yang paling jelas adalah refleksi kesadaran lingkungan dalam ibadah haji. Ketika mulai berihram atau memasuki tanah Haram, jemaah haji atau manusia tidak diperkenankan menyakiti binatang, menumbangkan pepohonan, bahkan memetik rumput sekalipun (Republika, 2007). Konsep pelestarian lingkungan juga telah diaplikasikan oleh Rasulullah dengan memperkenalkan kawasan lindung (hima), yakni suatu kawasan yang khusus dilindungi pemerintah atas dasar syariat guna melestarikan kehidupan liar di hutan. Nabi pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai hima guna melindungi lembah, padang rumput dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Selain 
hima, Islam juga memperkenalkan konsep ihya’ul mawat, yakni usaha mengelola lahan yang masih belum bermanfaat menjadi berguna bagi manusia. Di samping itu, Rasulullah juga sangat peduli terhadap kelestarian satwa, sebagaimana diceritakan dalam hadits riwayat Abu Daut. Rasulullah menegur seorang sahabat                                                            1717 Muhjiddin Mawardi, 2011. Akhlaq Lingkungan Panduan Berperilaku Ramah.... Pusat Muhammadiyah. 



19  yang pada saat perjalanan mengambil anak burung dari sangkarnya. Karena anaknya diambil, maka sang induk burung mengikuti terus kemana rombongan itu berjalan. Melihat yang demikian, Rasulullah mengatakan, “Siapakah yang telah menyusahkan induk burung ini dan mengambil anaknya, Kembalikanlah anak-anak burung tersebut kepada induknya.” Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling membutuhkan, saling terkit dengan makhluk yang lain, dan masing-masing makhluk mempunyai peran yang berbeda-beda. Manusia di samping mmempunyai peran sebagai bagian atau komponen alam, manusia mempunyai peran dan posisi khusus di antara komponen alam dan makhluk ciptaan TUhan yang lain yakni sebagai Khalifah, wakil Tuhan dan pemimpin di bumi. Q.S. Al-An’an : ayat 165 
uθ èδ uρ“Ï% ©!$# öΝà6n=yèy_ y# Í×̄≈ n=yzÇÚö‘ F{$#yìsùu‘uρöΝä3ŸÒ ÷èt/s− öθ sù<Ù ÷èt/;M≈ y_ u‘yŠ öΝä.uθè=ö7 uŠÏj9’Îû !$ tΒ ö/ä

38s?#u 3¨βÎ)y7 −/u‘ ßìƒ Î�|  É>$s)Ïè ø9 $#…çµ ¯ΡÎ)uρÖ‘θ à"tós9 7Λ Ïm§‘∩⊇∉∈∪ Artinya: 165. dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 



20  Menurut Muh Arif Budiman18, bahwa dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, manusia mengemban tiga amanat dari Allah. 
Pertama, al-intifa’ yaitu Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Kedua, al-I’tibar yaitu manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Ketiga, al-islah yaitu manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu. Allah SWT telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam dapat dinyatakan bahwa status hukum pelestarian lingkungan adalah wajib bagi setiap individu. Dengan demikian, manusia dituntut untuk selalu membiasakan dirinya agar bersikap ramah terhadap lingkungan. Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, berhubungan pula dengan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia memerlukan alam sebagai sarana untuk mengenal dan memahami Tuhan (yakni : alam adalah ayat –ayat kauniyah Tuhan). Manusia juga memerlukan alam (misalnya : pangan, papan, sandang, alat transportasi dan sebagainya) sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Hubungan manusia dengan ala mini adalah bentuk hubungan peran dan fungsi. Sementara itu alam berhubungan pula dengan Tuhan yang menciptakannya dan mengaturnya. Jadi, alampun tunduk terhadap ketentuan ataupun hukum –hukum ataupun qadar yang                                                            18Muh. Arif Budiman. Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Islam. http://marifbudiman.wordpress.com, diakses tanggal 03/02/2013 



21  telah ditetapkan oleh Yang Maha Memelihara alam. Agar manusia bias memahami alam dengan segala hukum-hukumnya, manusia harus mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang alam. Dengan demikian, upaya manusia untuk bias memahami alam dengan pengetahuan dan ilmu ini pada hakekatnya merupakan upaya manusia untuk mengenal dan memahami yang Menciptakan dan Memelihara Alam, agar bias berhubungan dengan-Nya.19 
C. KrisisLingkungan Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbale balik antara makhluk hidup dengan unsur alam yang terdiri dari berbagai macam proses ekologi yang merupakan satu kesatuan. Proses-proses tersebut merupakan mata rantai atau siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup terhadap pemabngunan. Lingkungan hidup juga mempunyai fungsi sebagai penyangga peri kehidupan yang sangat penting, oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur secara terus menerus. Manusia dan alam lingkungannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena berhubungan dan saling mengadakan interaksi. Dengan adanya interaksi dan hubungan tersebut sehingga akan membentuk suatu yang harmonis. Dalam rangkaian kesatuan itu, semua unsure menjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil sehingga terwujud komposisi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Diantara unsur-unsur tersebut, yaitu: hewan, manusia dan tumbuhan atau benda                                                            19Muhjiddin Mawardi, 2011. Akhlaq Lingkungan Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan. Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Majelis Ligkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 



22  mati saling mempengaruhi yang akan terbentuk dalam berbagai macam bentuk dan sifat serta reaksi suatu golongan atas pengaruh dari golongan lainnya yang berbeda-beda. Manusia adalah sebagai penguasa laam, manusia berusaha agar bias menguasai alam itu untuk tetap hidup dengan teratur dari generasi ke generasi dan sebagai pengelola harus bias menjaga kestabilan alam lingkungannya, karena perubahan-perubahan yang terjadi did lama lingkungan hidupnya akan mempengaruhi eksistensi dari manusia itu sendiri. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang urgen dan terus mewacana.  Ketertarikan berbagai pihak terhadap persoalan ini muncul karena kenyamanan manusia mulai terusik akibat kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang telah mengancam umat manusia secra dramatis, mencakup antara lain, pertama, hutan tropis (tropical 

rain forest) telah banyak ditebang dan dibakar, serta illegal loging tidak kuasa untuk secara total dihentikan, kedua, hutan bakau di bibir pantai telah disulap menjadi kawasan industi dan perumahan mewah, dank arena itu, abrasi telaha terjadi di sepanjang garis pantai. Intrusi air laut telah merembes ke tengah-tengah kota. Pasang air laut telah menjadi agenda sehari-hari penduduk pantai, ketiga, industria air mineral telah menguras tuntas air tanah. Berbagai bencana yang bersumber dari krisis lingkungan memang telah mengoncang dunia. Namun demikian, kasus bencana nasional, bahkan globalpun tidak murni terjadi karena faktor alam semata, tetapi merupakan akibat dari keserakahan dan tindakan eksploitatif yang dilakukan manusia. Kerusakan lingkungan, Indonesia, telah terjadi pada berbagai tempat. 



23  D. Spiritualitas Ekologi (Eco-Spirituality) dalam Islam Istilah ‘Spiritual’ berasal dari dua kata yakni spiritual dan entrepreneurship. Kata spiritual Menurut Kamus Webster berasal dari kata spirit berasal dari katabenda bahasa Latin ‘spiritus’ yang berarti nafas (breath) dan kata kerja ‘spirare” yang berarti bernafas. Kata Latin “spiritus”, juga berarti “roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, nafas hidup, dan nyawa hidup.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata spirit diartikan secara lebih luas lagi. Para filosof, mengkonotasikan “spirit” dengan (1) kekuatan yang menganimasi dan memberi energi pada cosmos, (2) kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan, dan intelegensi, (3) makhluk immaterial, (4) wujud ideal akal pikiran (intelektualitas, rasionalitas, moralitas, kesucian atau keilahian).20 Spiritualitas (spirituality) sebagai kajian yang menggambarkan esensi akan pencarian makna transenden, yang sejak abad 19 tidak banyak digunakan pada makna yang berhubungan dengan roh (spirit) atau fenomena psikis (psychic phenomena), namun lebih cenderung pada makna kontemporer yang memiliki sejumlah makna Esensi tersebut menjadikan keragaman refleksi atas realitas spiritualitas menjadi luas, sehingga perlu dipertegas makna tersebut pada konteks ekologis, khususnya yang menyangkut imajinasi ekologi (ecological imaginations) pada kajian agama dan lingkungan dalam perspektif agama-agama dunia, tepatnya pada makna yang muncul dan berkembang sebagai sebuah gerakan spiritualitas berbasis pemahaman nilai-nilai agama.21 Watling mempertegasnya sebagai kajian yang disebut ‘ecotopias’, yang menggambarkan imajinasi agama terhadap alam                                                            20 J Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia : Jakarta, 2000. 21 James M. Nelson, Psychology, Religion, and Spirituality. (USA : Springer), 2009, hal 8.  



24  dan manusia melalui imajinasi keharmonisan, kearifan, kebersamaan, interpendensi, kesakralan, bahkan keterhubungan alam dalam perspektif teologi agama-agama dunia.22 Meski sejumlah tokoh agama turut menggambarkan fakta spiritual yang luas dan meliputi beberapa domain makna yang berbeda dalam berbagai budaya, bangsa bahkan kelompok agama. Hal senada juga dijelaskan Hill dan Emmons 23 yang menyatakan bahwa spiritualitas menunjukkan pengalaman dan sisi personal akan hubungan manusia dengan sesuatu yang transenden (al-muta’aalii) dan yang suci (almuqoddas). Para pakar lingkungan Islam (Eco-Islamic scientist) menguatkan pentingnya pendekatan ekologi dalam membangun keterhubungan antara manusia dan lingkungannya sebagai sebuah fondasi spiritualitas etika manusia. Namun sejumlah tokoh agama menyatakan bahwa fakta spiritual yang luas dan meliputi beberapa domain makna yang berbeda telah berkembang dan mengakar dalam berbagai budaya, bangsa, bahkan kelompok agama. Penulis beranggapan, adanya sedikit pertentangan antara kaum teologis dan praktisi agama (religious practitioners) akan hal yang strict (keras) dalam hal ini, mengingat spiritualitas bukanlah sekadar sebuah rumusan ideologis, namun menjadi sebuah realitas yang hidup dan berkembang secara praktik (practical) atau dalam bentuk pengaplikasian dan perbuatan juga pengalaman keberagamaan                                                            22 Tony Walting, Ecological Imaginations in the World Religions: An Ethnographic Analysis. Continuum International Publishing Group, 2009. 23 Emmons, Robert A., and Cheryl A. Crumpler. "Religion and spirituality? The roles of 
sanctification and the concept of God."(The International Journal for the Psychology of Religion 9.1, 1999, h. 17-24.  Hill, Conceptualizing religion and spirituality: Points of commonality, points 
of departure. (Journal for the theory of social behaviour 30, no. 1, 2000), hal. 51-77. 



25  (religious experience) yang selalu muncul dan berkembang dari tiap penganut tradisi agama.  Dalam ekosofi Islam ala Nasr,24 wacana spiritual ekologis mengenalkan telaah hubungan spesifik antara Tuhan, manusia, dan alam, yang keterhubungannya digambarkan dalam imajinasi keharmonisan manusia terhadap alam. Melalui imajinasi spiritualitas manusia terhadap realita krisis lingkungan, yang sebenarnya adalah krisis spiritual dan religiusitas manusia terhadap apa yang disebut Nasr sebagai akibat dari kelalaian manusia modern pada kebenaran abadi (perennial truths). Tesis Nasr dalam banyak karyanya turut mengembalikan nilai-nilai spiritualitas ekologi pada ranah teologis dan sakralitas alam. Sebagaimana fenomena krisis lingkungan terjadi akibat dominasi perilaku manusia dalam penguasaan teknologi dan keserakahan yang menghancurkan keseimbangan alam. Untuk itu, dibutuhkan penggalian konsepsi dan landasan spiritualitas ekologi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, khususnya Islamic ecotheology. Para ekoteologian Muslim mencoba menjawab krisis spiritualitas manusia modern dalam diskursus problematika ekologis dengan membangun imajinasi ekologi alternatif yang berdasarkan pada kebesaran Allah sebagai sumber segala kehidupan, dan responsibilitas kekhalifahan manusia dalam mengemban kepercayaan yang telah diberikan Allah kepadanya.. Tauhid, yang dihubungkan dengan posisi Allah SWT sebagai al-Khaliq dan al-Malik, menggambarkan ekologi Islam yang menjadikan tauhid sebagai jantungnya Islam (the heart of Islamic life) yang menyadarkan manusia jika alam berasal dari                                                            24 Seyyed Hosain Nasr, Religion and the Other of Nature, New York : Oxford University Press, 1996, hal 4-5   



26  Allah SWT. Tentunya, merealisasikan makna prinsip tauhid dalam realitas hidup manusia dengan berbuat apapun di alam semesta yang sesuai dengan kehendak-Nya, yakni dengan meraih dan menyatukan berbagai keragaman (mutiplicity) dalam bingkai kesatuan (unity). Manusia bukanlah sekadar hamba Allah, tetapi juga khalifah-Nya di muka bumi ini. Karenanya,manusia harus dibebaskan dari penjara-penjara tagut dalam segala macam konsepsi dan perwujudannya, yang membuat manusia menjadi tidak berdaya sebagai khalifah-Nya. Kemudian al-khalq sebagai refleksi ciptaan Allah yang patut dijaga dan dilestarikan dari bentuk perusakan apapun, sebagaimana ciptaan Allah adalah bagian dari bukti tanda-tanda kebesaran Allah (the signs of Allah). Kesemua prinsip spiritual ekologis ini menggambarkan relasi antara Tuhan, alam, dan manusia, sebagaimana pemodelannya telah tersistemkan dalam sistem, metode, bahkan institusi (syariah) yang menjaga dan menyelamatkan alam dan segala makhluk ciptaan Tuhan. Implikasi syariah seyogyanyalah menjadi bangunan spiritualitas etika keadilan terhadap lingkungan secara islami, yang secara aturan, kaidah, dan hukum telah menempatkan kewajiban manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk bertanggung jawab dan menghormati interelasi antara manusia dan alam. Sebagai pembaruan ekologi (ecological renewal), maka konseptualisasi spiritual ekologis sangat dibutuhkan guna menjawab kebutuhan yang berkelanjutan dengan memunculkan kesadaran spiritual akan alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus tetap dijaga sakralitasnya melalui kesadaran dalam bersikap dan beretika. Dalam peran pembangunannya, konseptualisasi akan lebih menekankan peran pengimbangan (balancing) antara dimensi spiritualitas lingkungan (ecological 



27  spirituality) dengan dimensi aktivitas lingkungan (ecological activism) yang berasaskan ecotheology (kesadaran ekologis berperspektif keilahian/teologis), dan sacred cosmology (yakni meresakralisasi alam), baik dengan menjaga keseimbangan ekosistem maupun mengutamakan keberlanjutan alam, sebagaimana Schwencke25 menitikberatkan peran tersebut dengan istilah eco-Islam. 
E. Spiritualisme sebagai Alternatif Solutif Masalah Lingkungan Alam  Alam semesta mempunyai nilai karena di dalamnya ada kehidupan, dan melalui alam semesta pula semua makhluk bisa hidup, dan semua itu merupakan bukti kasih sayang Tuhan untuk kepentingan penghuni alam semesta termasuk manusia. Di samping manusia memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap sesama manusia, mereka juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap semua makhluk di bumi ini demi kepentingan kehidupan alam semesta.26 Hal ini berlaku ketika keanekaragaman alam semesta itu direduksi dan dirusak maka dengan sendirinya akan terjadi guncangan dan gangguan terhadap ekosistem, karena hal tersebut akan mereduksi kompleksitas interaksi di antara berbagai entitas dalam alam semesta. Hal ini berlaku terutama bagi umat beragama di mana manusia memiliki kewajiban dan memikul tanggung jawab terhadap Tuhan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa manusia juga harus menjaga, melindungi dan melestarikan alam dan lingkungannya. 

1. Alam Semesta, Tanda Kehadiran Tuhan Semua spiritualisme (juga tentu agama) memiliki keyakinan hakiki bahwa                                                            25 Anne Marieke Schwencke, Globalizet Eco-Islam; A Survey of Global Islamic Environmentalism. (Netherlands: Leiden Institute for Religious Studies (LIRS), Leiden University, 2012). 26 Paul Taylor, Respect for Nature: a Theory of Environmental Ethis (Princeton: Princeton University Press, 1986), Hal. 3 



28  lingkungan alam termasuk manusia di dalamnya adalah ciptaan Tuhan yang indah dan baik adanya sejak mulanya. Adanya dunia dan proses evolusi dalam dinamika waktu panjang tidak mengurangi kualitas nilai luhur alam semesta. Lingkungan alam tempat manusia hidup merupakan sebuah realitas bernilai intrinsik pada dirinya sendiri (in se). Nilai intrisisme alam tidak ditentukan oleh manusia, namun memiliki nilai internal pada dirinya sendiri sejak diciptakan Tuhan. Nilai intrinsik lingkungan alam diberikan Tuhan sejak proses penciptaan dan berlangsung sampai sekarang dan hingga ke masa depan, ke anak cucu. Manusia tidak berhak sedikit pun menentukan nilai/martabat lingkungan alam. Lingkungan alam adalah kenyataan terberikan oleh Tuhan untuk manusia. Karenanya lingkungan alam adalah hadiah/rahmat istimewa Tuhan yang patut disyukuri manusia dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk syukur kepada Tuhan tersebut patut direalisasikan dalam wujud sikap tanggung jawab spiritual manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Manusia spiritual yang bijak adalah manusia yang memiliki visi jauh dan intuisi mendalam untuk menjaga panorama alam sebagai hadiah terindah Tuhan bagi manusia. Bahwa alam bukan semata-mata terberi untuk dieksploitasi bagi kebutuhan manusia, melainkan alam hadir sebagai samasama ciptaan seperti manusia yang ikut membuktikan jejak kehadiran Tuhan di dalam jagad makrokosmos ini. Karena itu alam patut pandang sebagai realitas bermakna spiritual. Alam adalah salah satu cara kesaksian tentang hakikat Tuhan sebagai Maha Pencipta yang Luhur-Agung.  



29  2. Eko-Spiritualisme bagi Masyarakat Manusia, Sebuah Urgensi  Eko-spiritual memberikan suatu imperatif spiritual bagi manusia untuk kembali menghargai nilai-nilai intrinsik yang sudah mengkristal di dalam lingkungan alam. Eko-spiritual melecut titik kesadaran manusia untuk mengembalikan nuansa keindahan dan pesona alam yang luar biasa, namun yang kini telah meluntur nuansanya karena logika rasional yang keliru dan tindakan tak etis-destruktif manusia. Saatnya manusia melakukan total action (gerakan menyeluruh) untuk kembali ke alam (back to nature). Gerakan ini bukan hanya untuk segelintir orang namun harus menjadi gerakan seluruh masyarakat dunia semua pihak mulai dari individu, unsur politik, pengambil kebijakan ekonomi (terlebih kaum kapitalis), akademisi, masyarkat luas tidak secara terpisah-pisah (terkotak-kotak), tetapi dilakukan secara holistik-menyeluruh. Gerakan ini harus menjadi gerakan semua orang di bumi yang masih memiliki hati untuk peduli pada kebaikan lingkungan alam universal. Jika tidak, manusia akan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan lingkungan alam dan kiamatlah ekosistem bumi.27 Tentu bagi kelompok orang yang menghayati spiritualisme (termasuk agama), eko-filosofi bisa menjadi sebuah kewajiban/kesadaran moral spiritual yang dipakai sebagai modal paradigmatif efektif untuk mengubah cara pikir keliru pada lingkungan alam. Manusia telah berdosa terhadap alam dengan kejahatan-kejahatan ekologis seperti menebang pohon, membuang sampah sembarangan, merambah hutan secara liar, mengotori air, mempolusikan udara, dan sebagainya.                                                            27 H. Skolimowski, Living Philosophy: Eco-Philosopy as A Tree of Life. London: Arkana/Penguins Books, (1992) 



30  Perlu dilakukan sebuah metanoia ekologis (pertobatan lingkungan) untuk mengembalikan keindahan dan kesakralan alam semesta. Cara pikir yang sudah berhasil diubah, niat luhur yang sudah mengkristal kukuh dalam hati, ditunjukkan juga dalam komitmen tindak-nyata untuk membangun relasi yang lebih etis, estetis, humanis, dan harmonis dengan lingkungan alam. Sesudahnya, bersama-sama menyongsong sebuah tatanan dunia baru yang bebas dari krisis ekologis; menyambut masa depan ekologi bumi yang semakin baik dan ideal.  
F. Spiritualitas Kepedulian pada Lingkungan Alam Sebagai upaya kepedulian terhadap problematika lingkungan, spiritualitas ekologi hadir dengan membawa seperangkat bentuk kecerdasan sikap, perilaku dan budaya akan respon spiritual diri terhadap problematika krisis lingkungan (ecological crisis).28 Kecerdasan spiritual yang terbangun untuk menemukan makna dan nilai-nilai kehidupan yang memunculkan kesadaran akan sakralitas segala ciptaan Tuhan dengan menghubungkan antara ekologi (dan pandangan-pandangan yang berhubungan dengan lingkungan (environmentalism). Respon kecerdasan spiritual yang akan menjawab persoalan-persoalan seputar lingkungan dengan memasukkan kesadaran spiritual pada tataran praksisnya.  Buah-buah dari sikap peduli pada lingkungan alam dimaksud bisa diproyeksikandalam lima pokok pikiran berupa pengondisian masa depan alam yang lebih baik lagi, yakni: terciptanya situasi lingkungan alam yang seimbang (ekuilibrasi), terciptanya situasi keadilan terhadap alam (yustisial), terciptanya                                                            28 Taylor, S. M., Reinhabiting Religion: Green Sisters, Ecological Renewal, and The Biogreography of Religious Landscape, dalam This Sacred Earth; Religion, Nature, Environment, Gottlieb, R. S., (New York and London, Routledge, 2004), h. 545-563, Lihat juga sebagai pembanding: Schalkwyk, A. V.. Sacredness and Sustainability: Searching for a Practical Eco-spirituality. (Journal of Religion & Theology, Vol., (18), , 2011). h.77-92. 



31  situasi kebaikan alam (etika), terciptnya situasi keindahan alam (estetika), terciptanya kondisi sakralitas alam (spiritualisme). 
Pertama, terciptanya lingkungan alam yang seimbang. Jika cara-cara peduli pada alam diterapkan secara konsisten dan konsekuen, akan tercipta lingkungan alam yang seimbang. Keseimbangan yang dimaksud di sini artinya kerusakan alam yang signifikan dan dampaknya yang merusakkan kehidupan manusia dan makhluk lain akan semakin berkurang atau bisa diminimalkan. Sebuah surga di dunia dalam kondisi lingkungan alam yang seimbang dan harmonis ingin diciptakan kembali sejak sekarang di dunia fana ini. Alam yang seimbang tampak dalam berkurangnya bencana alam banjir, angin topan, badai ganas, krisis energi, pemanasan global, tanah longsor, dan sebagainya. Peristiwa bencana alam akibat ulah manusia ingin dieliminasi sehingga manusia semakin nyaman tinggal di bumi. 
Kedua, terciptanya situasi keadilan terhadap alam. Sebagai bentuk tindakan eksploitasi yang berlebihan pada alam menggambarkan perlakuan tidak adil manusia pada alam. Ini menunjukkan kekuasaan manusia dan mengedepankan suatu bentuk kolonialisme baru manusia pada lingkungan alam. Padahala, hidup manusia seluruhnya tergantung pada alam dan tidak mungkin tanpa lingkungan alam. Sikap peduli pada alam akan menciptakan sikap adil manusia pada alam yang selama ini tidak diperhatikan sama sekali. Sikap adil bukan hanya perlu diwujudkan dalam relasi antarmanusia, melainkan juga dalam relasi dengan alam. Keadilan pada alam artinya manusia mau kembalikan nilai-nilai intrisik luhur yang sudah dirampas dari alam itu sendiri. Hal yang menjadi hak-hak alam untuk bertumbuh secara natural tanpa intervnsi kekuasaan manipulatif berlebihan dari 



32  pihak manusia. Alam menentukan jalannya sendiri menuju kesempurnaan dirinya. Kesempurnaan alam terletak pada dirinya sendiri (inheren), dan tidak ditentukan oleh tanggapan indrawi-rasional ataupun keputusan rasional-logis manusia. 
Ketiga, terciptanya situasi kebaikan alam. Alam yang tetap dalam kondisi terjaga baik menjadi arah atau orientasi dasar semua orang yang peduli pada alam. Tindakan peduli akan alam alhasil akan menghasilkan situasi ideal bagi kebaikan lingkungan alam itu sendiri. Alam yang dalam kondisi baik akan tampak dalam nuansanya yang asri, yang tersenyum, yang ramah dan bersahabat dengan manusia dan makhluk lainnya. Alam yang baik tidak akan memberikan bencana bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya di muka bumi ini. 
Keempat, terciptanya situasi keindahan alam. Tindakan peduli pada alam akan menghasilkan kembali lingkungan alam yang indah lingkungan alam menjadi realitas surgawi bagi kita semua. Lingkungan alam yang indah tampak dalam pemandangan alam yang menarik, hutan-hutan lebat menghijau, burung berkicau di atas pohon, hingga embun yang bercahaya pada dedaunan. Situasi indah alam memancarkan pesona eksotis yang menenangkan hati dan menghidupkan berbagai makhluk hidup. Keindahan alam ibarat ibu yang memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan batin bagi manusia yang mampu merasakan nilai estetis. 29Keindahan alam adalah hasil ciptaan Tuhan yang perlu dipelihara dan dilestarikan eksistensinya oleh manusia. Dan ini hanya mungkin jika manusia memiliki intuisi dan visi spiritual untuk peduli pada alam. 
Kelima, memulihkan sakralitas alam. Tindakan eksploitatif manusia pada alam                                                            29 H. Leteng, Filsafat dan Spiritualitas, diambil dari Jurnal Ledalero. Vol. 4 No. 2. 2005 



33  telah menggeruskan sakralitas alam. Dan manusia mau peduli pada alam untuk memulihkan sakralitas alam itu. Salah satu hasil atau buah penting dari tindakan peduli pada lingkungan alam tampak dalam kondisi alam yang sakral, suci. Alam yang sakral sungguh bernilai luhur dan mulia karena diciptakan oleh Tuhan sendiri. Sebagai ciptaan Tuhan, alam memiliki kualitas keilahian di dalam dirinya sendiri. Kualitas sakral ini patut dinsyafi oleh setiap manusia yang masih punya hati nurani yang murni-bening. Sikap peduli pada lingkungan alam harus dilandasi oleh iman ekologis yang tinggi dan mendalam pada alam sebagai ciptaan Tuhan yang bernilai Agung-Luhur. 
G. Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan Hidup Agama sebagai sumber nilai, moralitas dan spiritual bagi masyarakat penduduknya, merupakan salah satu faktor strategis yang turut mempengaruhi pandangan masyarakat tentang lingkungan hidup. Karena itu, konsep-konsep dan ajaran agama pada gilirannya mempunya arti penting bagi pengembangan kesadaran kelestarian lingkungan hidup. Dalam kaitan ini, Islam sebagai agama yang dipeluk sebagian masyarakat akan ikut mempengaruhi konsep pandangan tentang lingkungan hidup.30 Agama Islam memiliki sumber hukum yakni Al-Qur’an dan Hadits. Jika Al-Qur’an adalah ajaran yang dibuat oleh Yang Mutlak, sedangkan Hadits adalah ajaran yang diberikan yang Mutlak melalui perantaranya. Kedua sumber ajaran ini sesungguhnya tidak acuh tak acuh terhadap alam. Justru kedua sumber ini sangat berpartisipasi dalam implikasinya terhadap alam. Lebih parah lagi, partisipasi                                                            30 Erik, Masalah Kesehatan Lingkungan sebagai Sumber Penyakit, Gramedia, Jakarta, 1982. 



34  sumber hukum ini bukan hanya mengakibatkan kerusakan terhadap tempat tinggal manusia. Tetapi memiliki tanggung jawab yang akan ditanggung di hari akhir yang telah tertulis dan merupakan perjanjian antara makhluk dan Khalik. Adapun landasan etika lingkungan hidup menurut Al-Qur’an yang terangkum dalam surah al-An’am ayat 38: 
$ tΒ uρÏΒ 7π−/!#yŠ’ ÎûÇÚö‘ F{ $# Ÿωuρ9�È∝̄≈ sÛç�� ÏÜtƒ Ïµ ø‹ym$ oΨpg¿2 Hω Î)íΝtΒé&Νä3ä9$ sVøΒ r& 4$̈Β$ uΖôÛ§� sù’Îû É=≈tGÅ3ø9 $#Ï

Β &ó x«4¢Ο èO4’n<Î)öΝÍκÍh5u‘ šχρç�|³øtä†∩⊂∇∪ Artinya:  
dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang 

terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah 

Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka 

dihimpunkan.31 Dari ayat tersebut, diberikan paparan landasan etika lingkungan hidup, antara lain:32 1. Penciptaan alam (segala isinya) tiada lain hanya oleh Allah SWT., tidak ada satu kata atau sikap pun yang mengarah kepada menduakan kekuasaan-Nya dengan kata lain pengakuan akan Tauhid. 2. Tiada sesuatu yang sia-sia di bumi ini, semua memberikan manfaat bagi semua makhluk, maka manusia sebagai hamba Allah seharusnya selalu menjaga hubungan baik dengan penciptanya. 3. Dengan pernyataan point no. 2 tersebut, seharusnya manusia menghormati lingkungan hidup guna keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Oleh                                                            31 Al’Alim, Al-Qur’an dan Terjemahan 32Radjasa Mu’tasim, Pendidikan Etika Lingkungan Hidup, Al-Jami’ah, 1994, hal. 43-44. 



35  karena itu, manusia seharusnya mampu menanamkan rasa tanggungjawab terhadap lingkungan hidup agar kelestarian alam tetap terjaga. 4. Manusia harus mengembangkan sebuah prinsip proporsionalitas dan integritas yang baik dalam mengelola dan mengeksploitasi sumber daya bumi agar lingkungan hidup terhindar dari kerusakan, sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Sedangkan, lingkungan hidup berfungsi sebagai penyedia (sustenance) berbagai hal yang dibutuhkan manusia. Dalam hal ini manusia memanfaatkan segi produktifitas dari lingkungan secara eksploitatif (meraup). Lingkungan yang terdiri dari materi dan energi itu menghasilkan sumber-sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia guna kepentingan dirinya. Seperti disebutkan di atas lingkungan hidup berproduksi melalui sarana energi yang mengalir lewat ekosistem. Dalam kaitan ini Allah menempatkan manusia dalam posisi pengelola alam. Dalam Al-Qur’an Q.S. Hud ayat 61 Allah berfirman:  
*4’ n<Î)uρyŠθ ßϑrOöΝèδ% s{r&$ [sÎ=≈ |¹4tΑ$ s%ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $#$tΒ/ ä3s9 ô ÏiΒ>µ≈ s9Î)… çνç�ö� xî(uθ èδΝä.r't±Ρr& zÏi

Β ÇÚö‘ F{$# óΟ ä.t�yϑ÷ètGó™$#uρ$ pκ� Ïùçνρã� Ï"øótFó™$$ sù¢Ο èO(# þθ ç/θ è?Ïµø‹ s9 Î)4¨βÎ)’În1u‘ Ò=ƒ Ì� s%Ò=‹Åg’Χ∩∉⊇∪ Artinya: 
dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai 

kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia 

telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, 

karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, 

Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa 

hamba-Nya)."33 Peran dan fungsi penting kecerdasan akal manusia untuk melakukan kontekstualisasi ajaran Agama. Suatu usaha yang didukung oleh infrastruktur pendidikan yang kondusif dan stabil dalam rangka pemberdayaan agama tersebut.                                                            33 Al-Alim, Al-Qur’an dan Terjemahan 



36  Secara makro, pendidikan agama mempunyai makna strategis sebagai institusi agama yang dapat menjalankan fungsinya pokoknya untuk mensosialisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai keagamaan dalam konteks dialektika kehidupan ini, termasuk didalamnya menanamkan kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup.34 Islam sebagai agama yang secara organik memperhatikan manusia dan lingkungannya memiliki potensi amat besar untuk melindungi bumi. Dalam Al-Qur’an sendiri kata ‘bumi’ (ardh) disebut sebanyak 485 kali dengan arti dan konteks yang beragam.  Di bagian lain komponen-komponen lain di bumi dan lingkungan hidup juga banyak disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Sebagai contoh, manusia sebagai pusat lingkungan yang disebut sebagai khalifah terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah - 30 : 
øŒ Î)uρtΑ$ s%š�•/u‘ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9’ ÎoΤÎ)×≅Ïã%ỳ ’ ÎûÇÚö‘ F{ $# Zπx"‹ Î=yz((# þθ ä9$ s%ã≅yè øg rBr&$pκ� Ïù tΒß‰Å¡ ø"ãƒ$ pκ� Ïùà

7 Ï"ó¡o„ uρu !$ tΒ Ïe$!$# ß øtwΥ uρßxÎm7 |¡ çΡx8Ï‰ôϑpt¿2 â Ï̈d‰s)çΡuρy7 s9(tΑ$ s%þ’ÎoΤ Î)ãΝn=ôãr&$tΒ Ÿωtβθ ßϑn=÷ès?∩⊂⊃∪  Artinya: 
ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku 

hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa 

Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."35 Bumi adalah satu-satunya tempat habitat manusia untuk hidup,36 manusia merupakan makhluk dibekali akal diharapkan mampu menjaga keberlangsungan kehidupan dan menyelamatkan bumi dari kerusakan. Melalui pendidikan                                                            34 Siswanto, Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup: Menggagas Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan Hidup, Karsa, 14 (2) Oktober 2008: 87 35 Al-Alim, Al-Qur’an dan Terjemahan 36Barlia, Lily. 2008. Teori Pembelajaran Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar. Royyan Press. Subang. 



37  diharapkan mampu menanamkan kesadaran menjaga lingkungan kepada generasi muda, karena generasi muda adalah pewaris penghuni bumi di masa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 poin keempat tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup. Hal ini berarti setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya.37 Sekolah diharapkan turut serta mengambil peran dalam pengelolaan lingkungan terutama sekolah dasar, melalui sekolah dasar diharapkan mampu menanamkan kesadaran terhadap lingkungan kepada generasi muda sejak dini. “Penanaman pondasi lingkungan sejak dini menjadi solusi utama yang harus dilakukan, agar generasi muda memiliki pemahaman tentang lingkungan hidup dengan baik dan benar.38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            37Rifki Afandi, 2013. Integrasi Pendidikan Lingkungan Hidup Melalui Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar sebagai Alternatif Menciptakan Sekolah Hijau, Dosen Jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoardjo. PEDAGOGIA Vol. 2, No. 1, Februari 2013: halaman 98-108. 38Sumarmi. 2008. Sekolah Hijau sebagai Alternatif Pendidkman Lingkungan Hidup dengan 
Menggunakan Pendekatan Kontekstual. Jurnal Ilmu Pendidikan Jilid 15 Nomor 1 Halaman 19-25. Malang: LPTK (Lembaga Pendidikan ) 
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