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Pengantar Penulis 
 

ج   إن ٌَ اَعث   َكا ً   يَر   َوف   الطَّ ك  َحر 
َ
ييَث   أ  فَط 

خََطاعَ  فَإ ن    ن   اض 
َ
ٔمَ  َل  أ ا َحّتَّ  َتل  َٓ س َض

ا َحغ  َٓ س ض 
 فَي يَغ 

―Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari 
kalian ada sebuah tunas kurma, maka jika ia mampu sebelum 

terjadi hari kiamat untuk menanamnya maka tanamlah.‖ 

(Hadis Riwayat Imam Ahmad 3/183, 184, 191, Imam Ath-Thayalisi no.2068, 
Imam Bukhari di kitab Al-Adab Al-Mufrad no. 479 dan Ibnul Arabi dalam 

kitabnya Al-Mu‘jam 1/21 dari hadits Hisyam bin Yazid dari Anas r.a) 

lhamdulillah, segala puji bagi Tuhan semesta Alam, atas 

berkah-Nya penulisan buku berjudul Green Religion; 

Konservasi Alam Berbasis Spiritualitas Islam ini dapat 

dituntaskan, shalawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada nabi 

Muhammad saw. keluarga, sahabat dan umat beliau sampai hari 

kebangkitan. 

Mother Nature kini menangis meratapi nasib, manusia telah 

memperkosanya tanpa rasa bertanggungjawab sehingga menyebabkan 

kehancurannya. Global warming menyebabkan bumi tak lagi seimbang 

sehingga musim tidak dapat diprediksi; di satu belahan bumi banjir 

dan erosi sementara dibelahan lainnya kemarau berkepanjangan. 

Kerusakan sumber daya alam (tanah, air, udara), deforestasi, 

degradasi hutan, dan kebakaran hutan semakin masif terjadi, 

musnahnya berbagai spesies hayati, naiknya permukaan air laut dan 

tenggelamnya beberapa pulau, serta mewabahnya berbagai jenis 

penyakit adalah beberapa bentuk masalah lingkungan yang menuntut 

perlunya solusi holistik. Secara global, krisis ekologi minimal 

tergambar dalam tiga bentuk kerusakan lingkungan yaitu, global 

warming, menipisnya lapisan ozon, dan hujan asam (acid rain).  

A 



 

viii Pengantar Penulis 

Diskursus mengenai krisis lingkungan dikalangan akademisi mulai 

mengemuka pada tahun 1960-an dengan munculnya beberapa karya 

populer seperti karya Rahel Carson yang berjudul the silent spring pada 

tahun 1962, Lynn White dengan judul the historical roots of our ecological 

crisis pada majalah science, Maret 1967, dan tragedy of commons oleh 

Garett Hardins tahun 1968.  

Secara umum ada empat faktor yang melatarbelakangi timbulnya 

masalah-masalah lingkungan, yakni careless teknologi, ledakan 

demografis penduduk dunia (over population), ekonomi kapitalisme 

global, dan worldview antoposentris. Dampak negatif lingkungan 

tersebut secara dominan dan signifikan bersumber dan berakar pada 

perilaku eksploitatif dan konsumtif manusia yang berparadigma 

antroposentris dengan menempatkan manusia sebagai centre of the 

universe.  

Berbagai konferensi internasional tentang lingkungan mulai dari 

konferensi lingkungan di Stocholm (1972), Naerobi, dan Kenya 

(1982), diadakan sebagai respon atas kondisi daya dukung bumi yang 

semakin memprihatinkan. Upaya global pengurangan gas emisi 

rumah kaca sebenarnya telah dilakukan diantaranya dengan 

pembuatan kerangka konvensi untuk perubahan iklim tahun 1992 di 

Rio Jeneiro Brazil yang ditandatangani 167 negara yang mengikat 

secara moral bagi negara-negara industri untuk menstabilkan emisi 

karbondiaoksida-nya. Bahkan Setelah KTT Bumi di Rio De Jeneiro 

1992, secara rutin setiap tahun digelar KTT Perubahan Iklim, dimulai 

pada tahun 1995 COP (Conference of Parties) 1 di Berlin, Jerman, COP 

ke-2 di Jenewa, Swiss pada Juli 1996, COP.3 di Kyoto, Jepang 1997, 

sampai COP ke-13 di Bali, Indonesia pada 3 - 15 Desember 2007, 

COP.14 di Poznań, Polandia dan COP ke-15 di Denmark 2009. 

Berbagai KTT di atas dianggap belum mampu menghasilkan kata 

sepakat antara ngara berkembang dan negara maju. KTT terkini di 

Denmark juga harus berakhir tanpa membuahkan kesepakatan utama 

dengan tidak menyebutkan batasan waktu dan angka target 

pengurangan emisi gas negara maju pada tahun 2020, sehingga jalan 

menuju gerakan global penyelamatan lingkungan makin tidak mudah. 
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Setelah dirasakan tidak ada perubahan yang signifikan dengan 

diadakannya berbagai konvensi tentang lingkungan yang mengusung 

konsep sustainable development berbasis sains sekuler, akhirnya 

timbul kesadaran baru yang mengaitkan prinsip agama yang 

diharapkan berperan dalam menanggulangi krisis ekologi. Dewasa ini 

para environmentalist mulai melirik spiritualitas agama dan tradisi 

suku asli sebagai basis etika bagi konservasi lingkungan, karena hal 

tersebut dianggap sebagai kesadaran yang paling mendasar yang 

tertanam dalam benak manusia yang akan mendorong dan 

memotivasi bahkan memengaruhi tingkah laku manusia dalam 

berinteraksi dengan alam. 

Idealnya, relasi antara tiga kutub; alam, manusia dan Tuhan harus 

berjalan selaras, seimbang dan harmonis. Penghilangan salah satu 

kutub tersebut akan menyebabkan kepincangan. Penghilangan kutub 

Tuhan akan menyebabkan sekulerisme yang mengeksploitasi alam 

dan berujung pada krisis lingkungan. Penghilangan kutub alam, akan 

menjadikan manusia miskin pengetahuan dan miskin peradaban. 

Dalam pandangan Tradisionalisme Islam, ada dua agenda profetis 

Perenial Islam yang mendesak untuk dirumuskan terkait dengan krisis 

lingkungan pertama, memformulasikan dan memperkenalkan sejelas-

jelasnya, dalam bahasa kontemporer, hikmah perenial (philosophia 

perennis) Islam tentang tatanan alam, signifikansi religiusnya, dan 

kaitan eratnya dengan setiap fase kehidupan. Kedua, menumbuhkan 

dan mengembangkan kesadaran ekologis yang berperspektif teologis 

(eco-theology), dan jika perlu, memperluas wilayah aplikasinya sejalan 

dengan prinsip syari‘ah (agama) itu sendiri. 

Spirtualitas Islam ini menganjurkan signifikansi resakralisasi alam 

semesta (resacralization of Nature) sebagai pengganti dari worldview 

mekanisasi gambaran dunia (mechanization of the world picture) yang 

menjadi kerangka dasar sejak masa renaisans dan revolusi ilmiah di 

dunia Barat. Agama dapat merekonstruksi kosmologi baru yang 

berbasis tradisi spiritualitas agama yang sarat makna dan kaya dengan 

kearifan alam. Agama pada gilirannya dapat memberi visi, inspirasi 

dan motivasi bagi environmentalis untuk mengkonstruksi etika 
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lingkungan sebagaimana juga program-program konservasi alam 

lainnya, inilah yang disebut wajah hijau agama (Green Religion). 

Spiritualitas Islam yang bersumber dari ecotheology dan 

kosmologi sakral dapat berkontribusi positif sebagai guiding 

principles pengelolaan alam. Kontribusi tersebut nampak jelas pada 

beberapa prinsip ecotheologi Islam yaitu: prinsip tauhid (unity of all 

creation), prinsip amānah-khalīfah (trustworthiness-moral leadership), dan 

ākhirah (responsibility). Pada level selanjutnya, green religion Islam 

termanifestasikan dalam bentuk practical norms berupa best practices fiqh 

al-bi‘ah masa Rasulullah saw dan sahabat seperti etika terhadap 

tumbuhan, hewan dan mahluk lainnya 

Buku ini lahir atas support banyak pihak, penulis ucapkan terima 

kasih kepada guru-guruku yang mulia dan civitas akademika UIN 

Mataram. Terima kasih yang mendalam kepada orang tua dan 

keluarga. Semoga buku ini bermanfaat untuk pembaca dan umat pada 

umumnya. Akhirnya penulis berharap akan banyak saran kritis dari 

pembaca, bukan hanya untuk perbaikan teknis buku ini, tapi tentu 

sebagai pemantik keberlanjutan discourse pemikiran Islam dan 

realisasi gerakan konservasi alam dengan segala agenda dan 

programnya. 

 

Lombok, 02 Maret 2020 

 

Abdul Quddus 
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 Pendahuluan
 

enerapan metode ilmiah (scientific method) yang berwatak 

rasional dan empiris telah mengantarkan kehidupan manusia 

pada suasana modernism. 1  Pada perkembangan selanjutnya, 

modernisme melahirkan corak pemikiran yang mengarah pada 

rasionalisme, liberalisme, positivisme, materialisme, pragmatisme dan 

sekulerisme.2 Huxley menegaskan bahwa scientific method adalah paket 

                                                           
1  Istilah modern disebut Hodgson dalam bukunya The Venture of Islam 

dimulai sejak tahun 1789 yang merujuk kepada kompleksitas tertentu dan 
mempunyai ciri-ciri kultur tertentu. Lihat Marshall G.S. Hodgson, The Venture 
of Islam: Iman dan Sejarah Dalam Peradaban Dunia, terj. Mulyadhi Kartanegara 
(Jakarta:Paramadina, 1999), h.70. Sedangkan Giddens menggunakan realitas 
kemoderenan (modernisme/modernitas) sebagai pola hidup sosial atau 
masyarakat manusia yang muncul di Eropa sekitar abad 17 M dan seterusnya 
yang sangat mempengaruhi dunia. Lihat Anthony Giddens, The Consequences of 
Modernity, (California: Polity Press, 1991), h.1 Analisa yang agak berbeda 
diberikan oleh Lawrence Cahoone yang mendefinisikan modernisme sebagai 
keseluruhan ide, prinsip, dan pola interaksi yang muncul dari berbagai macam 
bidang, mulai dari filsafat sampai ekonomi yang menjadi dasar perkembangan 
masyarakat dan kultur Eropa Barat dan Tengah serta Amerika sejak abad 14 M 
hingga abad 20 M. Lihat Lawrence E. Cahoone, The Dilemma of Modernity, (New 
York: University of New York Press, 1954), h.1-5. Bahkan dia mengemukakan 
bahwa modernisme berkembang menjadi dua bentuk, yaitu early modernity abad 
16-19 dan late modernity yaitu abad 19-20. selanjutnya menurut Lawrence late 
modernity oleh sebagian orang dianggap sebagai pembelok/perusak basis 
ontologis yang dibangun pada masa awal, dan sebaliknya ada juga yang 
menganggap masa late modernity sebagai penyempurna dari apa yang 
berkembang pada masa awal modernisme. 

2  Istilah Sekuler berasal dari kata latin ‗saeculum‗ yang berarti ruang dan 
waktu. Ruang menunjuk pada pengertian duniawi, sedangkan waktu menunjuk 
pada pengertian sekarang atau zaman kini. Istilah sekulerisme pertama kali 

P 
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epistemologi yang dihasilkan dari produk perpaduan antara 

rasionalisme, empirisme dan positivisme.3  

Paradigma modern ini mendapat kritik tajam dari banyak pemikir 

yang kemudian memunculkan aliran Postmodernisme. Aliran ini 

diwakili oleh tokoh-tokoh Eksistensialis seperti Martin Heidegger 

(1889-1976), Soren Kierkegaard (1813-1855) dan tokoh dari mazhab 

Franfrut seperti Max Horkkheimer (1895-1973), Theodor W. Adorno 

(1903-1969), Herbert Macuse (1898-1979), Jurgen Habermas (1929). 

Serta mazhab dari tokoh Filsafat ilmu sendiri seperti Karl R. Popper 

(1902-1994), Thomas S. Khun (1922-1996), Richard Rorty, Paul 

Feyerabend (1924-1994) 4, dan Stephen Hawking (1942). 5 

Ada tiga karakteristik dari postmodernisme dalam kritiknya 

terhadap modernisme yaitu: pertama, kecendrungan kembali pada pola 

pikir pramodern, seperti kecendrungan metafisika modern untuk 

dikaitkan dengan dimensi atau dunia mistis yang tergambdar dalam 

fisika modern dengan penemuan-penemuan aktualnya. Kedua, 

munculnya berbagai pemikiran yang terkait erat dengan dunia sastra 

dan banyak berurusan dengan linguistik. Keywordnya adalah 

dekonstruksi (pembongkaran) yang bertujuan mencegah 

                                                           
diperkenalkan oleh George Jacob Holyoake pada tahun 1846 M. Menurutnya, 
Secularism is an ethical system founded on the principle of natural morality and independent 
of revealed religion or supernaturalism. Lihat William H. Swatos, Secularization, dalam 
George Ritzer (ed.) Encyclopedia of Social Theory, (London: Sage Publication, 
2005), vol.1, h. 680, Bandingkan dengan Harvey Cox, The Secular City, (New 
York: The Macmillan Company, 1966), h.2. Bryan wilson, Secularization, dalam 
Mircea Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion, (New York: Macmillan, 1995), 
vol.13, h.159 

3 T.H. Huxley, Method of Scientific Investigation, dalam John R Burr & Milton 
Goldinger (Ed.) Philosophy and Contemporary Issues, (New York: Mac Millan 
Publishing Co. Inc, 1976), h. 432-437 

4 Ahyar Yusuf Lubis, Paul Feyerabend; Penggagas Anti Metode (Jakarta: Teraju, 
20013), dan lihat juga Dekonstruksi Epitimologi Modern (Jakarta: Pustaka 
Indonesia Satu, 2006) 

5  Untuk pengantar memahami pemikiran tokoh postmodernisme lihat 
Stuart Sim (ed), the Icon Dictionary of Postmodern Thought, (Cambridge: Icon 
Books, 1997), khususnya part II tentang Who‘s Who in Postmodern Mind (USA, 
Wheaton: The Theosophical Publishing House, 1989)  
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totalitarianisme namun cendrung terjebak pada nihilisme. Ketiga, 

kecendrungan merevisi sebagain dari premis-premis modern dan 

mengatasi segala konsekuensi negatif dari odernisme tanpa 

menghilangkan idealisme modern tersebut.6 

Di samping kritik dari Postmodernisme, modernisme juga 

mendapat kritik dari tokoh-tokoh perenialisme,7 seperti kritik Frithjof 

Schuon yang mengatakan bahwa berbagai aliran filsafat modernisme 

tersebut telah terlepas dari scientia sacra8 (ilmu pengetahuan suci) atau 

philosophia perennis (filsafat perenial). 

                                                           
6 Selanjutnya Lihat Bambang Sugiharto, Postmodernisme; Tantangan Bagi 

Filsafat, (Yogyakarta: Kanisus, 1996), h.2. Untuk perbandingan Lihat Huston 
Smith, Beyond The Postmodern Mind, (USA; Wheaton: The Theosophical 
Publishing House, 1989). Lihat juga Madan Sarup, An introductory Guide to 
Poststructuralism and Postmodernism (USA, University of Georgia Press, 1989), 
h.117 dan Terry Eagleton, The Ilussion of Postmodernism (Oxford: Blackwell 
Pusblisher, 1996) Serta Christoper Norris, Deconstruction; Theory and Practice terj, 
Inyiak R Muzir, Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida (Yogyakarta: 
Arruz Media, 2008), h.7    

7 Di Barat sendiri muncul tokoh-tokoh perenial pengkritik berbagai 
kelemahan paradigma modern. Diantara tokoh tersebut adalah Rene Guenon 
(1886-1951) dalam The Crisis of Modern World dan The Reign of Quantity, Ananda 
K Coomraswamy (1877-1947), Louis Masignon (1962), Titus Burckhart, Henri 
Corbin (1978), Martin Lings, Frithjof Schuon (1907), dan Seyyed Hossein Nasr 
(1933). Semua tokoh tersebut mengkritik dan memberikan solusi atas problema 
modernisme dengan merumuskan model atau filsafat yang holistik yang 
bersumber dari perennialisme dan tradisionalisme. Tradisi primordial ini menurut 
Nasr yang dalam filsafat Barat dikenal dengan philosophia perennis sesungguhnya 
sudah ada dalam dalam tradisi agama, seperti dalam Hindu dikenal dengan 
Sanatha Dharma, dan dalam Islam dikenal dengan al-hikmah al-Khalidah. Seyyed 
Hossein Nasr, Knowledge and The Sacred, (Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 1981), h. 67-68. Lihat Juga Mulyadhi Kartanegara, Gerbang Kearifan, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.173. Mengenai pandangan-pandangan para 
filosof perenial tersebut selanjutnya lihat artikel-artikel mereka dalam buku The 
Sword of Gnosis: Metaphysics, Cosmology, Tradition, Symbolism, diedit oleh Jacob 
Needleman, (Arkana, London, 1986).  

8Scientie sacra menurut Schoun adalah suatu karakteristik sains yang secara 
konseptual masih terkait erat dan terintegrasi dengan wayu ilahi. Nilai-nilai dan 
etik wahyu mendasari bangunan sains secara paradigmatik. Sehingga tujuan 
akhir sains bermuara pada pengungkapan kebesaran Tuhan sebagai sumber 
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Berbagai proyek modernisasi yang dikampanyekan oleh Barat 

ternyata gagal merealisasikan janji-janji manisnya yang akan 

mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan serta memberi makna 

terdalam dan tujuan kehadiran (the meaning and the purpose of life) dibalik 

kehidupan ini. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, modernisme 

telah menyebabkan manusia modern kehilangan aspek moral dan visi 

keilahian sebagai fungsi kontrol dan terpasung dalam sangkar the 

tyrany of purely materials aims yang mengantarkan manusia menuju 

kehampaan spiritual serta munculnya krisis dalam berbagai dimensi.9  

Kondisi tersebut mengantarkan manusia pada zaman dimana 

manusia menemukan dirinya sebagai kekuatan yang dapat 

menyelesaikan persoalan hidupnya. Manusia dipandang sebagai 

makhluk yang bebas, independen dari Tuhan dan alam. Manusia 

membebaskan diri dari tatanan Ilahiah (theomorphisme), untuk 

selanjutnya membangun tatanan antropomorphisme – suatu tatanan yang 

semata-mata berpusat pada manusia. Manusia menjadi tuan atas 

nasibnya sendiri, yang mengakibatkannya terputus dari nilai 

spiritualnya. Manusia melihat segala sesuatu hanya dari tempat ia 

berada, tidak dari tempat yang seharusnya (pusat spiritualnya) 10 . 

Dunia dengan hanya satu realitas (empiris) inilah yang dibangun 

modernisme sepanjang abad modern. Dunia yang tidak memiliki 

                                                           
segala kehidupan. Sebagai lawan dari scientie sacra adalah scientie profan atau profan 
knowledge, yakni sebuah bangunan sains yang semata-mata hanya berpusat dan 
bersumber pada aktifitas pikir manusia, tanpa mencoba menghubungkan 
dengan realitas lain yang memiliki dimensi transendensi atas alam ini. 
Selanjutnya lihat Frithjof Schuon, Understanding Islam, (London: George Allen 
& Unwin Ltd, 1963), h.ii 

9Lihat Bertrand Russel, The Prospect of Industrial Civilization, dan John De 
Luca (Ed.) Reason and Experience; Dialogues in Modern Philosophy, (San Fansisco: 
Free man, Cooper & Co., 1972), h.5 

10Aldous Huxley, The Perenial Philosopy (Harper Colophen Books J. Harper 
& Row, 1994), 9. Lihat juga Haridas Chaudury, Todays Need For Spritual 
Renaissance, dalam bukunya Essence of Spritual Philosopy (Northamptonshire; 
Crucible, 1990), h.19-28. Bandingkan dengan Sayyed Hossein Nasr, Islam and 
the Plight of Modern Man (London and New York: Longman Group Ltd., 1975), 
h.4 
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cakrawala spiritual, dunia yang hanya menempatkan manusia di 

pinggir lingkaran eksistensi. Dengan paradigma semacam itu, 

ironisnya seperti yang dikatakan Roger Garaudy, justru manusia 

modern pada akhirnya tidak mampu menjawab persoalan hidupnya 

sendiri.11 

Dalam konteks inilah Jurgen Habermas mengatakan bahwa 

kehidupan modern tidak hanya mewariskan kehidupan yang 

materialistik dan hedonistik, tapi juga menyebabkan intrusi massif dan 

krisis yang mendalam pada berbagai aspek kehidupan. 12 Habermas 

juga menolak pandangan filsafat modern yang dipelopori oleh 

Desacartes yang hanya menghasilkan objektivisme dan dehumanisme yang 

berujung pada kerusakan lingkungan. Ia menyebut pandangan 

tersebut sebagai philosophy of consciousness yang berpusat pada subjek 

dan rasionalitas yang dihasilkan adalah rasionalitas instrumental. 

Rasionalitas ini bekerja berdasarkan tujuan-tujuan yang ditetapkan 

oleh subjek yang berpikir, sehingga semua hal di luar subjek 

dianggapnya sebagai objek pasif yang menunggu untuk dikerjakan, 

temasuk di dalamnya eksploitasi alam yang berujung pada krisis 

ekologis.13  

                                                           
11Roger Garaudy, The Balance Sheet of Western Philosopy in this Century, dalam 

Toward Islamization of Disciplines (Malaysia: The Islamic Institute of the Islamic 
Thought, Islamization of Knowledge, series 6, 1998), h. 397. 

12 Jurgen Habermas, The Dialectics of Rationalizations, dalam Sociology 
Department (Washington University: XLIX, 1981), h.20. Untuk perbandingan 
Lihat Juga Huston Smith, Why Religion Matters; The Fate of The Human Spirit in an 
Age of Disbelief (terj). Ajal Agama di tengah Kedigdayaan Sains?, (Bandung, Mizan, 
2003), Cet.Ke-1 

13Jurgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, (Massachusetts, 
The MIT Press Cambridge, 1992), h. 294-326. Selanjutnya Habermas 
mengenalkan dua tipe rasionalitas: rasionalitas instrumental dan rasionalitas 
komunikatif. Selanjutnya Ia membedakan cara kerja ilmu alam dan ilmu sosial. 
Ilmu alam ditujukan untuk meraih kebahagiaan dan sukses tertentu dalam 
memanfaatkan alam untuk kepentingan manusia, oleh sebab itu rasionalitas 
yang digunakan dalam ilmu alam adalah rasionalitas instrumental yang 
menegaskan peran manusia sebagai Subjek dan alam sebagai Objek. Adapun 
Ilmu sosial yang ditujukan untuk mencapai pemahaman timbal-balik antar 
individu hanya mungkin berproses melalui rasionalitas komunikatif. Tujuan teknis 
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Epistemologi Barat 14  modern telah mengkondisikan manusia 

terasing dari alam, dari sesamanya bahkan dari manusia sendiri. 

Dalam artikelnya yang berjudul pathologies of epistemology, Bateson 

menuding epistemologi Barat telah mengalami kesalahan mendasar 

(fundamental error) yang berujung pada malapetaka dan kesengsaraan 

manusia itu sendiri.15 

Bumi sekarang telah dilanda oleh sebuah krisis global karena 

menyangkut hidup seluruh penghuni bumi tanpa kecuali, melewati 

batas negara, etnis, ideologi, budaya dan agama. Krisis itu adalah 

krisis lingkungan 16  (environmental crisis) atau krisis ekologi (ecological 

crisis).17  

                                                           
dalam ilmu alam dan tujuan praktis dalam ilmu sosial itulah yang menurut 
Habermas merupakan interest manusia dalam memunculkan teori-teori ilmu 
alam dan ilmu soaial. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya 
objektivitas dalam ilmu alam dan ilmu sosial tidak akan pernah ada. Konsep 
dan teori yang ada dalam ilmu alam selama ini adalah konstruksi manusia agar 
manusia dapat memanfaatkan dan mengeksploitasi alam. Dalam konteks inilah 
ia memberikan solusi yaitu penggunaan rasionalitas komunikatif yang selama ini 
tinggalkan. Paradigma rasionalitas komunikatif menegaskan bahwa kebenaran 
universal tidak dibentuk oleh subjek (filusuf atau saintis) tertentu, melainkan 
secara bersama oleh setiap individu melalui proses diskursus yang bebas. Lihat 
Habermas, Knowledge and Human Interest, (London: Heinemann, 1972), h. 65-186 

14 Dalam konteks ini, istilah Barat tidak selamanya merujuk pada letak 
geografis, tapi lebih pada paradigma berpikir yang rasional dan ilmiah dan 
mengesampingkan peran spiritual. Sehingga penganut paradigma modernisme 
dari negara-negara ketiga di belahan ―Timur‖ juga dapat digolongkan sebagai 
―Barat‖.  

15Gregori Bateson, Steps to an Ecology of Mind, (New York: Ballantin Books, 
1972), h. 487 

16 Istilah lingkungan mempunyai banyak padanan kata antara lain: 
lingkungan hidup, alam semesta, planet, bumi. Dalam bahasa Arab disebut 
dengan bi‘ah, environment (Inggris), L‘evironment (Perancis), Milliu (Belanda), 
umwelt (Jerman), alam sekitar (Malaysia). Adapun ilmu yang mempelajari 
lingkungan disebut dengan istilah ecology. Dalam bahasa Yunani kata ini terdiri 
dari dua suku kata, yaitu oikos (rumah tangga) bumi, logos (ilmu) jadi secara 
etimologis ecologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk hidup di rumah 
tangga bumi termasuk proses dan pelaksanaan fungsi dan hubungan antar 
komponen secara keseluruhan. Sedangkan secara terminologis ecology berarti 
ilmu yang mengkaji tentang proses interrelasi dan interdependensi antar organisme 
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Wacana mengenai krisis lingkungan dikalangan akademis mulai 

mengemuka pada tahun 1960-an dengan munculnya beberapa karya 

populer seperti karya Rahel Carson yang berjudul The Silent Spring 

pada tahun 1962, Lynn White dengan judul The Historical Roots of Our 

Ecological Crisis (majalah Science, Maret 1967), dan Tragedy of Commons 

oleh Garett Hardins, (Desember 1968). 18 

                                                           
dalam satu wadah lingkungan tertentu secara keseluruhan. Michale Allaby, 
mendefinisikan lingkungan sebagai The Physical, chemical and biotic condition 
surrounding and organism. Ilmu ekologi muncul dari aliran biologi organismik 
pada abad 9, ketika para bilogiwan mempelajari komunitas makhluk hidup. 
Kata ecology pertama kali dilontarkan oleh biologiwan Jerman bernama Ernst 
Haeckel tahun 1866 yang mendefiniskannya sebagai ilmu tentang hubungan 
antara satu mahluk hidup dengan mahluk hidup lain serta hubungannya dengan 
lingkungan sekitar. Lihat Eugene P. Odum, Basic Ecology, (USA; Sounders 
College Publishing, 1983), h.1 dan Michael Allaby, Dictionary of The Environment, 
(London: The Mac Millan Press, 1979), Lihat Juga William Chang, Moral 
Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Kanisus, 2000), h. 13, Fachrudin M. 
Mangunjaya, Konservasi Alam Dalam Islam, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 
2005), h.8 

17 Pada tingkat global, masalah krisis lingkungan dapat dikategorikan 
menjadi beberapa hal seperti global warming dengan climate change, menipisnya 
lapisan ozon, Acid Rain, dan pencemaran di darat, udara, air, berkurangnya 
sumber daya alam dan energi baik itu renewable resources, non renewable resources, 
maupun common property resources. John Passmore, Man‘s Responsibility for Nature; 
Ecological Problem and Western Tradition, (Duckworth, London, 1974), h. 32. 
Khususnya part one ―the tradition‖. Pembahasan mengenai kondisi negara-
negara Asia dalam perspektif perubahan Iklim, selanjutnya baca, The Asia Pacific 
Region Speaks; Perspectives on Climate Change, ed. By Pelangi, (Jakarta, 2000). 
Tentang kondisi Indonesia lihat h.13-33. Bandingkan juga dengan laporan-
laporan lembaga pemerhati lingkungan seperti Greenpeace dan IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change), selanjutnya baca Climate Change; A 
Reader‘s Guide to the IPCC Reports, (Cambridge University Press, 1990) 

18Sesungguhnya kurang tepat jika memastikan bahwa gerakan lingkungan di 
Amerika Serikat baru dimulai pada musim semi tahun 1962, karena 
keprihatinan pada pelbagai bahaya lingkungan telah tampak secara aktif mulai 
dari abad ke-19 (bahkan, dari sejak zaman tokoh seperti Thomas Jefferson) 
sampai, dengan abad ke-20 ini. Para seniman dan penulis dari gerakan 
Romantik dan gerakan Transendental pada paruh pertama abad ke-19 
meletakkan dasar apresiasi yang kuat untuk pandangan spektakuler Amerika; 
suatu kepekaan yang dibentuk selama paruh kedua abad ke-l9 oleh aktivis dan 
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Dalam buku Rahel Carson diuraikan mengenai beberapa kasus 

lingkungan hidup yang terjadi dan merenggut banyak korban jiwa. 

Mulai dari munculnya berbagai penyakit baru yang mengerikan dan 

kematian hewan yang disebabkan oleh pencemaran dari penggunaan 

pestisida. Organisme hama dan vektor menjadi resisten terhadap 

pestisida yang dipakai, sehingga pestisida tidak ampuh lagi 

memberantas penyakit malaria. Beberapa kasus lingkungan hidup 

terjadi dan merenggut banyak korban jiwa.19 

                                                           
para pemerhati lingkungan terkemuka seperti John Muir (pendiri Sierra Club 
pada tahun 1892) dan Gifford Pinchot (Kepala Pengawasan Hutan Amerika 
yang pertama pada tahun 1905). Sekalipun berhadapan dengan dampak pada 
sistem alam dengan berkembangnya industri dan perdagangan, termasuk 
badan-badan Pemerintah seperti Federal Korps Zeni Angkatan Darat, dan 
Badan Pengawas Kehutanan abad ke-20 melahirkan pelbagai organisasi pecinta 
lingkungan (Audubon Society tahun 1905; Izaak Walton League tahun 1922; 
Wilderness Society tahun 1935; National Wildlife Federation tahun 1936) dan 
sejumlah pelopor lingkungan yang heroik: Aldo Leopold, Joseph Wood 
Krutch, Rosalie Edge, dan William O. Douglas yang terkenal di antara mereka. 
Kemudian sesudah itu seusai Perang Dunia II para tokoh pejuang lingkungan 
seperti Howard Zahniser dari organisasi Wilderness Society dan David Brower 
dan Ansel Adams dari organisasi Sierra Club menjadi terkenal karena kegigihan 
mereka menolak bendungan-bendungan baru di sungai-sungai kawasan barat 
Amerika. Buku-buku yang ditulis oleh Fairfield Osborn Our Plundered Planet dan 
karya William Vogt Road to Survival menjadi buku-buku laris pada tahun 1940-
an, dan menjelang tahun 196O jumlah anggota organisasi-organisasi 
lingkungan mencapai lebih dari 300.000 orang. Namun, dilihat dari sudut lain, 
dapat dikatakan bahwa memang gerakan seperti gerakan lingkungan-dalam arti 
yang aktif, vokal, merakyat, dan berpengaruh-tidak ada sebelum Silent Spring 
terbit. Selanjutnya lihat Kirkpatrick Sale, The Green Revolution: The American 
Environmental Movement, 1962-1992, (published in the United States by Hill and 
Wang, New York), terj. Natheos Naller, Revolusi Hijau:Sebuah Tinjauan Historis-
Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat (Jakarta, (Yayasan Obor 
Indonesia, 1996). Khususnya dalam bab 1. 

19Sebenarnya berbagai krisis lingkungan sudah terjadi diberbagai negara dan 
menjadi perhatian berbagai kalangan. Pada tahun 1950 terjadi pencemaran di 
Jepang yang menimbulkan penyakit mengerikan bernama itai-itai, Pencemaran 
tersebut terjadi di sungai Jintsu yang tercemari oleh Kadmium (Cd) dari limbah 
pertambangan Seng (Zn). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Beras yang 
berada dan mendapat pengairan dari sungai tersebut mengandung kadmium 10 
kali lipat dari daerah lain. Pada tahun 1953, penduduk yang bermukim di 
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 Pada tahun 1968 di Amerika Serikat diselenggarakan konferensi 

lingkungan hidup yang bertemakan The Careless Technology dengan 

mengemukakan berbagai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh 

bantuan luar negeri negara maju kepada negara berkembang yang 

menghasilkan bencana lingkungan. Kemudian pada tahun 1970 ada 

dua penelitian penting yang memunculkan argumen bahwa 

masyarakat industri modern tidak bisa berkelanjutan. Pertama, A Blue 

Print for Survival (dari kelompok saintis dan filosof Inggris) dan Kedua, 

The Club of Rome dan MIT yang diketuai oleh Dennis L. Meadows dan 

Mehajlo Mesarovic mempublikasikan karyanya yang berjudul The 

Limits to Growth yang mengagetkan bagi para ekonom, environmentalis, 

dan sosiolog.  

Penelitian tersebut memprediksi bahwa jika kecendrungan lima 

faktor utama yaitu: pertumbuhan penduduk dunia, modal, makanan, 

konsumsi sumber daya yang tidak terbarui, dan polusi terus berlaku 

tanpa perubahan, maka batas-batas pertumbuhan di planet Bumi akan 

tercapai dalam kurun waktu 100 tahun mendatang.20 Keadaan alam 

                                                           
daerah teluk Minamata Jepang mendapat penyakit neurologik yang mematikan. 
Setelah diteliti ternyata penderita penyakit tersebut mengkonsumsi air minum 
yang tercemar air raksa (Hg) yang berasal dari limbah pabrik Kimia. Selanjutnya 
lihat Rahel Carson The Silent Spring (1962) terj. Musim Bunga yang Bisu, (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 1990), lihat Juga Otto Soemarwoto, Ekologi 
Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Penerbit Djambatan, 1983) h.11 dan 
Saifullah, Hukum Lingkungan; Paradigma Kebijakan Kriminal diBidang Konservasi 
Keanekaragaman Hayati, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 2          

20Wacana krisis lingkungan global dalam hubunganya dengan Indonesia 
selanjutnya Lihat Otto Soemarwoto, Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan 
Global, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.2-5, lihat juga Otto 
Soemarwoto, Dari Stokcholm ke Rio, Implikasinya Bagi Pembangunan Nasional, 
dalam Analisis CSIS, XXI, No.6, November-Desember Tahun 1992, h.498-513 
dan buku Mohammad Sorjani, Pembangunan dan Lingkungan, Meniti Gagasan dan 
Pelaksanaan Sustainable Development, (Jakarta: IPPL, 1997), h.51-56. Bandingkan 
dengan P.Go O.Carm, Etika Lingkungan Hidup, (Malang; Dioma dan 
Sekretariat Kelompok Kerja Awamisasi Keuskupan Malang, 1989), h.1. Diskusi 
khusus tentang hasil penelitian Club of Rome Baca Dennis L Meadows et.all, The 
Limits of Growth; A report for the Club of Home's Project on the predicament of Mankind, 
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seperti nilah yang dikatakan sebagai kematian kedua dalam prediksi 

Jonathan Schell, yaitu hari kiamat (doom‘s day) berupa berakhirnya 

seluruh sistem kehidupan di alam ini yang dalam istilah Bill 

McKibben dikenal dengan the end of nature.21 

Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah dan 

meminimalisir berbagai dampak krisis lingkungan tersebut. Kemajuan 

sains, teknologi dan berbagai macam konvensi diratifikasi oleh 

banyak negara untuk secara bergandengan tangan mengantisipasi 

krisis yang mengancam manusia tersebut. Namun demikian sebagian 

besar upaya-upaya tersebut hanya menyentuh bagian puncak 

permasalahan tanpa menganalisis akar terdalamnya, sehingga tidak 

mengherankan jika kemudian upaya yang selama ini dilakukan untuk 

mencegah kerusakan alam tidak memberi kontribusi yang signifikan.  

Kesadaran global tentang masalah lingkungan dalam bentuk 

gerakan berkembang pesat sejak momentum bersejarah mengawali 

peringatan "Hari Bumi", yakni tanggal 22 April 1970, yang 

diselenggarakan di Amerika Serikat atas inisiatif senator Gaylord 

Nelson dan Deklarasi Stockholm, Swedia tanggal 5-16 Juni 197222 

dan semakin intens sejak konferensi di Nairobi Kenya 1982 serta 

Konferensi PBB tentang lingkungan di Rio de Janeiro Brasil Juni 

                                                           
(New York, The New American Library, 1972) dan Edward Goldsmith et al., 
(ed), A Blueprint For Survival, (Boston: Houghton Mifflin, 1972). 

21Bill McKibben, The End of Nature, (London; Marsh and Sheil Limited, 
1989)  

22Hasil dari konferensi ini adalah: 1) Deklarasi tentang lingkungan hidup 
manusia, terdiri atas muqaddimah (preamble) dan 26 prinsip dalam Stockholm 
declaration, 2) Rencana Aksi Lingkungan Hidup (Action plan) yang terdiri dari 
109 rekomendasi. Deklarasi dan rekomendasi tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi lima bidang utama yaitu: pemukiman, pengelolaan sumber daya alam, 
pencemaran, pendidikan, dan pembangunan. Deklarasi Stocholm juga 
menyerukan agar bangsa-bangsa di dunia mempunyai kesepakatan untuk 
melindungi kelestarian alam dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi 
manusia. Selanjutnya lihat Saifullah, Hukum Lingkungan; paradigma Kebijakan 
Kriminal dibidang Konservasi Keanekragaman Hayati, (Malang: UIN Malang Press, 
2007), h.3, lihat juga WALHI, Seri Konvensi Internasional; Konvensi Ramsar, 
CITIES, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Perubahan Iklim, (Jakarta: 
Pustaka Pelajar Ofset, 1999)  
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1992, maupun pertemuan di Johannesburg (2002). Pertemuan itu 

membahas bagaimana alam sudah berada di tingkat kritis karena 

peradaban industrialisasi modern dan mengakui bahwa perlindungan 

lingkungan haruslah menjadi unsur pokok dalam perkembangan 

sosial dan ekonomi. Selanjutnya UNFCC menyelenggarakan KTT 

perubahan Iklim diantaranya di Kyoto, Indonesia,23 dan KKT terkini 

ke-15 di Kopenhagen, 7-18 Desember 2009. Dalam suasana inilah 

diperkenalkan konsep sustainable development. Konsep ini diharapkan 

mampu menjadi solusi berbagai permasalahan lingkungan tersebut, 

baik karena eksploitasi manusia terhadap sumber daya alam yang 

berlebihan maupun kerusakan lingkungan akibat pencemaran. 

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkosentrasi pada isu-

isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan 

mencakup tiga lingkup kebijakan yang dikenal dengan the living triangle 

yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial (the survival of the 

peoples), dan perlindungan lingkungan (the conservation of biosphere). 

Masyarakat yang mempunyai taraf ekonomi dan sosial yang 

bermasalah tidak akan mampu menjaga lingkungan dengan sempurna, 

oleh sebab itu dalam rangka memelihara lingkungan, aspek 

pembangunan ekonomi dan sosial menjadi keharusan. 

Konsep pembangunan berkelanjutan lahir setelah lingkungan 

mengalami degradasi dan kerusakan dengan cepat sejak tahun 1950. 

Konsep ini ingin memberi solusi dari dua hal yang dipertentangkan, 

yaitu keinginan melaksanakan pembangunan (development) disatu pihak 

dan keinginan mencegah kerusakan lingkungan hidup yang 

ditimbulkan di pihak lainnya, karena selama ini paradigma 

pembangunan selalu identik dengan pertumbuhan ekonomi. 

Pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi 

dalam mekanisme pasar semata tentunya dapat dikategorikan sebagai 

pembangunan yang tidak berkelanjutan. 24  Karena masih banyak 

                                                           
23Selanjutnya lihat Ko Nomura (ed.), Environmnetal Education and NGOs in 

Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).  
24 Lihat misalnya kesimpulan Lester E Brown dkk, Saving the Planet, How to 

Shape an Environmentally Sustainable Global Economy (the Worldwatch 



 

12 Pendahuluan 

indikator lain yang dapat digunakan sebagai pengukur keberhasilan 

pembangunan berkelanjutan, baik dari faktor lingkungan maupun 

faktor sosial. Philip Lawn misalnya menyebut delapan indikator yang 

dapt digunakan dalam konteks pengukuran tersebut, termasuk 

diantaranya indikator ekonomi, sosial dan lingkungan.25  

Meski komitmen dan perhatian besar telah diberikan pada tingkat 

internasional, namun kondisi lingkungan hidup masih terus 

memburuk, Berbagai kepentingan negara maju dan berkembang 

sering bersebrangan dan menjadikan konsep ini kesulitan dalam tahap 

implementasinya.26 Prioritas konservasi lingkungan sering dikalahkan 

oleh upaya peningkatan laju pertumbuhaan ekonomi dan proyek 

menjaga keberlangsungan dunia usaha dari negara-negara maju yang 

banyak diwakili oleh korpotrasi Global seperti WTO, IMF, Bank 

Dunia dan perusahaan global rakasasa seperti TNCs (Transnational 

Corporations) dan MNCs (Multinational Corporations),27  

                                                           
Environmental Alert Series, 1991). Mereka menyimpulkan bahwa sistem 
ekonomi yang tidak berkalnjutan karena mewariskan berbagai kerusakan 
sumber daya alam.  

25 Diantaranya: The Ecological Footprint, ESI (Environmental Sustainable 
Indext), ISEW (Index of Economic Welfare), LPI (Living Planet Index), CEPI 
(Composite Environmental Perfomance Index) dan CSDI (Composite Sustainable 
Development Index), selanjutnya lihat Indicator in Ecological Economic, (UK: Edward 
Elgar Publication Ltd, 2006), h,10-11  

26 Dapat dilihat bahwa Official Development Assistance (ODA) yang 
diberikan negara maju rata-rata hanya sebesar 0,27% dari PDB mereka pada 
tahun 1995, turun dari 0,34% pada tahun 1992. Pada tahun 2000 didapi hanya 
4 negara yang menandatangani ODA dan memenuhi komitmennya. Hal ini 
mencerminkan bahwa pembangunan berkelanjutan pada tingkat global pun 
seringkali hanya menjadi retorika politik belaka, sehingga tidaklah 
mengherankan bahwa upaya pembangunan berkelanjutan tidak mudah 
diimplementasikan, Philip J Cooper dan Claudia M Vargas, Implementing 
Sustainable Development from Global Policy to Local Action, (UK: Roman Littelfield 
Publisher Inc., 2004)  

27 Dewasa ini kekuasaan korporasi global telah menyaingi kekuasaan 
ekonomi negara. Dari 100 pelaku terbesar ekonomi di dunia, 52% diantaranay 
adalah korporasi global, Lihat M Ridha Shaleh, Hak Atas Lingkungan Hidup 
sebagai Hak Asasi Manusia, (Jakarta WALHI 2004), h,32  
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Martin Khor berkesimpulan bahwa liberaliasi dan globalisasi yang 

menekankan pada daya saing telah menghambat pembangunan 

berkelanjutan sehingga merusak lingkungan. Kebijakn tersebut telah 

mendorong peningkatan eksploitasi sumber daya alam seperti huan 

dan laut. Selain itu, eksplorasi sumber daya alam yang melampui batas 

keberlangsungannya seperti air, tanah, mineral, telah banyak merusak 

leingkungan hidup. 28 

Selain dampak ekonomi di atas, pembagunan selama ini juga 

berdampak pada kerusaka dan pencemaran lingkungan. Walaupun 

telah muncul paradigma baru dalam konsep sustainable development, 

ternya pada realitasnya konsep tersebut masih mengutamakan 

keuntungan ekonomi daripada upaya-upaya pemeliharaan lingkungan. 

Pengeksplotasian dan pengerusakan sumber daya alam telah 

menyebabkan semakin rusaknya kondisi hutan dan punahnya 

keanekaragaman hayati. 

Disisi lain juga muncul pencemaran lingkungan yang 

menyebabkan global warming, pelubangan ozon dan huja asam (acid 

rain). Laporan WCED tahun 1987 menjelaskan beberapa peristiwa 

yang berdampak pada lingkungan, misalnya kebocoran pabrik 

pestisida di Bhopal India yang menewaskan 2000 orang dan 

mengakibatkan kebuataan 200.000 orang lainnya, ledakan tangki gas 

cair di Mexico city menewaskan 1000 orang dan ribuan lainnya 

kehilangan tempat tinggal, ledakan reaktor nuklir di Chernobyl Rusia 

mengehembuskan debu ke sungar Rhine Swiss memusnahkan jutaan 

ikan dan menggerogoti kebersihan sumber air minum di negara-

negara tetangganya.29  

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi 

semata, juga berdampak pada munculnya permasalahan sosial (social 

interest/social stress) dan konflik horizontal, meledaknya pengungsi 

                                                           
28Martin Khor, Globalization and the Crisis of Sustainbale Development, Thrid 

World Network (Malaysia: Penang, 2000)  
29Diskusi lanjut tentang pembangunan ekonomi vis a vis lingkungan lihat 

William F Rafferty and James Meadowcroft, Implementing Sustainable Development; 
Strategies and initoatives in High Consumption Societis, (Oxford University Press, 
2002), h,12 
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pembangunan, evidemi sosial dan fenomena ecoside30, konflik sosial 

dan hancurnya sistem lokal, serta munculnya penyakit-penyakit sosial 

seperti prostitusi, kriminalitas, kemiskinan struktural dan pelanggaran 

Hak Asasi Manusia (HAM).31 

Pertumbuhan ekonomi yang masih terus berlangsung ini telah 

melampui daya dukung bumi yang menyediakan sumber daya alam 

sebagai bahan bakunya. Ekonomi global yang tersusun seperti 

sekarang ini tidak mungin berkembang lebih lama lagi jika ekosistem 

yang menjadi sumbernya semakin rusak dengan laju kerusakan 

sumber daya alam yang tersu meningkat. 

Tanggapan para ekonom hingga saat ini hanya berisikan 

penolakan. Perhatian mereka terhadap gejala krisis alam akibat faktor 

ekonomi dipandang tidak lebih dari suatu yang utopia. Satu-satunya 

konsep yang berani dibayangkan oleh ilmu ekonomi dan politik 

modern adalah tentang "pertumbuhan nol persen" (zero growth) di 

dalam melakukan konsumsi. Hanya seorang ekonom Nicholas 

Georgesco-Rorgen yang punya nalar cukup sehat untuk menunjukkan 

bahwa pada tingkat zero growth sekalipun, konsumsi terhadap sumber 

daya alam yang langka akan berakibat pada kemusnahan total material 

tersebut.32 

                                                           
30Isltilah ecoside diambil dari kata eco yang berarti tempat tinggal manusia, 

tumbuhan, hewan, air, udara dan matahari. Sdeangkan cide berarti membunuh.. 
dalam konteks ini ecoside diartikan sebagai tindakan terncana langsung 
ataupun tidak langsung yang ditujukan untuk menguras dan menghancurkan 
serta memusnahkan eksisensi dasar ekologi dan tata kehidupan semua mahluk 
hidup di dalamnya. Definisi dan sejarah penggunaaan istilah ini selanjutnya EJ 
Broswimmer, Ecoside; A short History of Mass Extintionof species, (London: Pluto 
press, 2002), h,12. Ia mendefiniskan ecoside sebagai the killing of an ecosystem, 
selanjutnya fase ecoside dibagi 3 tahapan sebagai berikut: pertama 60,000 tahun 
yang lalu, fase kedua Masa Revolusi Neo-Litikum sekitar 10.000 tahun yang 
lalu dimana daerah pertanian menjadi menetap (tidak berpindah-pindah) dan 
fase ketiga adalah fase kebangkitan modernitas.  

31M Ridha Shaleh, Hak Atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia, 
(Jakarta: WALHI, 2004), h.33  

32 Andrer Gorz, Ecologie et Politique, terj. Ekologi dan Krisis Kapitalisme, 
(Yogyakarta: INSIST Press, 2003), h. 18.  
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 Dari uraian di atas, terlihat bahwa konsep sustainable development 

belum dapat diinternalisasi dan diimplementasikan ke dalam konsep 

pembangunan. Pembangunan selama ini masih menitikberatkan pada 

paradigma pertumbuhan ekonomi (economic growth) bukan sustainable 

development yang mencakup bidang sosial dan lingkungan. 

Pengelolaan sumber daya alam pada realitasnya, lebih didominasi oleh 

kepentingan modal dan pasar global, sehingga mengabaikan 

kepentingan publik dan keberlangsungan ekosistem demi generasi 

masa depan.  

Setelah dirasakan tidak ada perubahan yang signifikan dengan 

penerapan konsep sustainable development berbasis sains modern, 

akhirnya timbul kesadaran baru yang mengkaitkan prinsip spiritualitas 

agama dan tradisi yang diharapkan berkontribusi aktif dalam upaya-

upaya menanggulangi krisis lingkungan.  

Mary Evlyn Tucker besama John A. Grim, menjadi pelopor untuk 

forum agama dan lingkungan dan membawa diskursus ini dalam 

berbagai kegiatan dari tingkat lokal dan internasional untuk 

menghimbau supaya agama-agama terlibat dalam menyelamatkan 

bumi. Agama, menurut Evlyn, mempunyai lima resep dasar untuk 

menyelamatkan lingkungan dengan lima R yaitu Reference, Respect, 

Restrain, Redistribution, dan Responsibility.33 Begitupun dengan Vasudha 

Narayan, ia menyebutkan tiga T sebagai modal dasar yang dapat 

menjadi sumber pemecahan masalah lingkungan berbasis agama 

yaitu: Text, Temple, dan Teacher.34 

Selanutnya lahir berbagai lembaga pemerhati lingkungan lainnya 

diberbagai negara yang menjadikan agama sebagai basis 

konservasinya, diantaranya lembaga IFEES (islamic Foundation for 

Ecology anad Environmental Sciences) dengan direkturnya Fazlun 

Khalid yang didirikan di Birmingham, Inggris. Dalam programnya 

                                                           
33 Mary Evelyn Tucker, Hinduism and Ecology (Cambrigde: Harvard 

University Press, 2000), h. 12 
34 Vasudha Narayan, Water, Wood and Wisdom; Hindu Ecological Perspectives 

dalam Harold Coward and Daniel McGuire, eds. Vision of The Earth, (New 
York: State University of New York Press, 2000)  
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IFEES juga bekerjasama dengan ARC (Alliance of Religions and 

Consevation).35 

Dalam menganalisis penyebab krisis lingkungan global tersebut, 

Fritjof Capra (1996)36 berpendapat bahwa krisis tersebut merupakan 

akibat dari worldview dan keserakahan manusia terhadap alam, baik 

keserakahan karena kemiskinan, kebodohan atau keserakahan untuk 

menghimpun kekayaan yang banyak. Demikian pula tidak 

difungsikannya perangkat nilai transendental dalam diri manusia 

untuk dijadikan sebagai acuan moral dalam hidup. Secara lebih 

khusus ia mengatakan bahwa musibah Bumi terjadi akibat 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang minus wawasan 

spiritual. Lebih lanjut Capra mengutip R.D. Laing menyatakan, ―… 

Kita telah menghancurkan dunia ini secara teori sebelum kita 

menghancurkannya dalam praktek…‖. 37  E.F. Schumacher menyatakan 

bahwa masalah krisis lingkungan ini sangat terkait dengan krisis 

kemanusiaan, dengan moralitas sosial serta krisis orientasi manusia 

terhadap Tuhan.38 Pernyataan yang hampir sama dikemukakan oleh 

wakil presiden Amerika AlGore, Ia menyatakan, semakin dalam saya 

menggali akar krisis lingkungan yang melanda dunia, semakin mantap 

keyakinan saya bahwa krisis ini tidak lain adalah manifestasi nyata dari 

krisis spiritual kita. 39  Namun hal yang menggembirakan menurut 

                                                           
35Identitas dan porgram IFEES selanjutnya baca M. Fazlun Khalid, Applyng 

Islamic Environmental Ethics, dalam Richard Foltz (ed), Environmentalis in the 
Muslim World, (New York: Nova Science Publisher, 2005), h, 87 

36 Fritjof Capra peraih Ph.D dari Universitas Vienna, telah banyak 
melakukan riset fisika energi tinggi diberbagai universitas baik Eropa maupun 
Amerika, di samping sejumlah tulisan riset yang bersifat teknis. Ia juga banyak 
menulis dan mengajar tentang implikasi filosofis sains modern.  

37 Frithjof Capra, The Web of Life, (London; Harper Collins, 1996), dan 
Fritjof Capra, The Turning Point: Science, Society and The Rising Culture, (London; 
Flamingo, 1984).Lihat juga The Tao of Physic; An Explorationof the parallels Between 
Modern Physic and Eastern Mysticism, (London: Flamingo, 1982), h. 21 

38 E.F. Schumacher, A Guide for The Perplexed, (New York; Harper 
Colophon Books(1978), h. 139  

39Albert Gore, Jr, Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit, (New 
York: Houghton Mifflin, 1992), h.269. Buku ini telah diterjemahkan oleh Hira 
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Capra adalah munculnya kesadaran Barat akan hal tersebut dengan 

berbagai gerakan ekologi, feminisme dan small is beautiful dalam 

bidang perekonomian.40  

Selanjutnya Capra mengatakan bahwa penyebab krisis global yang 

sedang terjadi dapat dilacak pada cara pandang dunia (worldview) 

manusia modern. Pandangan dan paradigma yang diterapkan selama 

ini adalah pandangan dunia mekanistik, linier, Cartesian (dengan 

tokohnya Rene Descartes w.1650) dan Newtonean (dengan tokohnya 

Isaac Newton w. 1725).41  Paradigma ini di satu sisi telah berhasil 

mengembangkan sains dan teknologi yang memudahkan kehidupan 

manusia, namun sisi lain telah mereduksi kompleksitas dan kekayaan 

kehidupan manusia. Pandangannya yang mekanikstik, deterministik, 

linier dan materialistik terhadap alam telah melahirkan pencemaran di 

udara, air, tanah dan mengancam balik kehidupan manusia.42Capra 

menyebut pandangan ini dengan istilah reduksionisme yang telah 

tumbuh dan berakar sedemikian rupa pada kebudayaan modern 

sehingga sering diidentifikasi sebagai metode ilmiah (scientific method).43  

Pada tahun yang hampir bersamaan dengan munculnya karya 

tentang keprihatian lingkungan dari Rahel Carson dan Garett 

                                                           
Jhamtani, Bumi Dalam Keseimbangan; Ekologi dan Semangat Manusia, (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 1994)  

40 Fritjof Capra, The Turning Point: Science, Society and The Rising Culture, 
(London; Flamingo, 1984), h. 26 

41 Frithjof Capra menyebut tokoh-tokoh revolusi ilmiah seperti Francis 
Bacon, Copernicus, Galileo, Descartes (w.1650 M) dan Newton (w.1725 M) 
sebagai pembentuk cara pandang (worldview) ilmiah yang mekanistik dan 
reduksionis tersebut.  

42Mawill Izi Dien mengatakan bahwa Dualisme Cartesian dan Newtonian 
(pemisahan mind dan body) telah memposisikan manusia terpisah dari alam dan 
pada akhirmnya menganggap alam sebagai objek yang harsu dieksploitasi dan 
manipulasi. Lihat, Islam and The Environment; Theory and Practice, dalam Richard 
Foltz, Islam and Ecology; A Bestowed Trust, h. 107 

43Frithjof Capra, The Web of Life, (London; Harper Collins, 1996), h.4-5. 
Senada dengan Capra, Morris Berman menyebut paradigma di atas dengan 
istilah disenchantment of the World (hilangnya kepesonaan alam semesta). 
Selanjutnya lihat Morris Berman, The Reenchantment of the World, (New York: 
Bantam Books, 1996), h.2  
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Hardins, Seyyed Hossein Nasr (tokoh perenial kontemporer)44 juga 

tampil dengan berbagai karyanya yang menguraikan kondisi planet 

bumi yang telah rusak akibat dampak sains dan teknologi dan 

ekonomi kapitalis yang sebenarnya berakar pada krisis spiritualitas 

manusia modern. 

Seyyed Hossein Nasr menegaskan tentang perlunya merengkuh 

kembali spiritualitas bagi manusia modern untuk mengatasi krisis 

lingkungan. Nasr mengatakan bahwa krisis ekologis dan pelbagai jenis 

kerusakan bumi yang telah berlangsung sejak dua abad yang lalu 

berakar pada krisis spiritual dan eksistensial manusia modern karena 

menangnya humanisme-antroposentris yang memutlakkan manusia. 45 

Dalam beberapa karyanya seperti: Islam and the plight of Modern Man 

(1975), An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines (1978), Religion 

                                                           
44Profesor kajian pemikiran Islam di George Washington University. Lahir 

di Teheran, Iran, pada 7 April tahun 1933 dari keluarga tradisional penganut 
Syi‘ah ortodoks. Ia memperoleh Gelar B.Sc. dalam bidang Fisika di 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Kemudian ia mengambil 
Jurusan Geologi dan Geofisika di Univ. Harvard untuk gelar MA dan Ph.D-
nya. Dengan disertasi Islamic Cosmological Doctrines. Ayahnya bernama Seyyed 
Valiullah Nasr, ulama terkenal di Iran dan pernah menjadi pendidik dan dokter 
pada masa dinasti Qajar, bahkan pada masa pemerintahan Reza Syah, ia 
menduduki jabatan setingkat Menteri. Biografi lengkapnya lihat dalam The 
Philosophy of Seyyed Hossein Nasr; Nasr Intellectual Authobiography and 
Bibliography, Ed.Lewis Edwin Hahn, (The Library of Living Philosophers, 
sponsorship of Southern Illinois Univeraity at Carbondale, 2001), h. 1 dan lihat 
juga William Chittick, kata pengantar dalam Mehdi Aminrazavi dan Zailan, The 
Complete Bibliography of Seyyed Hossein Nasr from 1958 through April 1993, (Kuala 
Lumpur, 1994), h.xiii  

45Seyyed Hossein Nasr mengatakan bahwa Barat telah menjadi pemuja 
ilmu dan teknologi, sehingga tanpa disadari integritas kemanusiaannya telah 
tereduksi dan terperangkap pada jaringan sistem rasionalitas teknologi yang 
sangat tidak manusiawi. Dalam konteks ini, Nasr menggunakan dua istilah 
pokok yaitu axis dan rim atau center dan periphery. Menurutnya manusia modern 
telah berada di pinggiran (rim/periphery) eksistensinya dan bergerak menjauhi 
pusat (center/axis) eksistensinya. Selanjutnya lihat, Islam and Plight of Modern Man, 
(London and New York, Longman , 1975),.h.4 Dalam kesempatan lain, Nasr 
mengkritik epistemologi Barat Modern yang hanya mengandalkan akal yang 
lepas dari yang sakral, Selanjutnya lihat Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and The 
Sacred, (Albany: State University of New York Press, 1989), h. 84  
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and the Order of Nature (1996), Man and Nature: The Spiritual Crisis in 

Modern Man (1997), 46  Nasr menjelaskan sebab-sebab utama 

munculnya krisis lingkungan pada peradaban modern seraya 

menekankan pentingnya perumusan kembali hubungan manusia, 

alam dan Tuhan yang harmonis berdasarkan spritualitas dan kearipan 

perenial. 

Nasr menjelaskan bahwa dalam pandangan modernisme, kosmos 

atau alam hanyalah kumpulan benda mati (layaknya sistem jam dan 

mesin), materi yang tidak bernyawa, tidak berperasaan dan tak 

bernilai apa-apa, kecuali hanya nilai kegunaan ekonomis. Alam telah 

diperlakukan oleh manusia layaknya pelacur (prostitute) yang 

dieksploitasi tanpa rasa kewajiban bertanggung jawab terhadapnya.47 

                                                           
46Melihat tahun terbit dan dipublikasikannya karya Nasr ada hal yang perlu 

menjadi catatan dan menarik untuk dianalisa adalah bahwa Seyyed Hossein 
Nasr (1968) dan Lynn White Jr (1967) menuliskan kritik dan respon mereka 
tentang akar krisis lingkungan pada waktu yang hampir bersamaan, walaupun 
keduanya memiliki perbedaan pemahaman tentang peran agama terhadap krisis 
lingkungan. Lihat misalnya cerita Nasr sendiri tentang awal mula 
ketertarikannya tentang isu-isu lingkungan ketika dia masih kuliah di MIT 
tahun 1950 dan semakin intens tahun 1958 sekembalinya dari Iran. Pada tahun 
1966 Ia memberi kuliah tentang pertemuan manusia dengan alam dan krisis 
spiritual manusia modern yang menggambarkaan krisis lingkungan dan 
hubungannya dengan masalah Spiritual dalam seri kuliah Rockefeller di 
Universitas Chicago. Materi kuliah tersebut kemudian diterbitkan tahun 1968 
dengan judul Man and Nature; The Spiritual Crisis of Modern Man, Untuk bahan 
perbandingan lihat, Richard Foltz, Islamic Environmentalism; A Matter of 
Interpretation, h.252  

47Seyyed Hossein Nasr, Man and Nature, The Spiritual Crisis of Modern Man, 
(George Allen & Unwin, Ltd. London, 1976), h.18. Lihat Juga Seyyed Hossein 
Nasr, Knowledge and The Sacred, (New York; State University of New York Press, 
1989), h.45. Mengenai sejarah hubungan alam dan manusia, Sorjani melakukan 
pemetaan hubungan tersebut dalam tahapan mulai dari zaman batu, masyarakat 
pemburu, masyarakat industri dan masyarakat warga bumi. Perkembangan 
masyarakat dari zaman batu sampai dengan masyarakat industri, menunjukkan 
pergeseran yang semakin merusak alam. Bahkan sekarang manusia berada 
dalam tahapan yang paling merusak dan mengeksploitasi alam yang disebabkan 
proses industrialisasi dan worldview yang serba antroposentris. Selanjutnya lihat 
Sorjani, Lingkungan Hidup (The Living Environment), (Jakarta: Yayasan Institut 
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Dalam bentuk ekpresi yang lain, Nasr mendeskripsikan bahwa bumi 

sedang menderita dan berdarah-darah oleh luka-luka yang dideritanya 

akibat ulah manusia yang sudah tidak lagi ramah padanya, bahkan 

sebenarnya akar dari krisis tersebut bersumber dari tidak harmonisnya 

hubungan manusia dengan Tuhan. 48  Pandangan sekuler dan ilmu 

pengetahuan serta teknologi yang tercerabut dari akar-akar 

spiritualitas dan agama, membuat bumi kian mengalami kritis dan 

terus menghampiri titik kehancurannya. Karena itu, peran agama 

untuk membantu mengatasinya merupakan sesuatu yang signifikan.49  

Menurut Nasr, nilai-nilai agama dan kearifan-kearifan moral - 

yang ia sebut sebagai Ecotheology - sangat diperlukan untuk merawat 

keseimbangan dan keberlanjutan bumi.50 Ajakan Nasr mengisyaratkan 

agar umat Islam juga memberikan kontribusi pemikirannya dalam 

masalah konservasi lingkungan. Hal ini berarti umat Islam ditantang 

untuk menggali rumusan konsep-konsep utama tentang pelestarian 

alam, membahasakannya dalam konsep ekologi modern dalam 

                                                           
Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan (IPPL), 2005) dan Sony A. Keraf, 
Etika Lingkungan, (Jakarta: Buku kompas, 2002).  

48Selanjutnya lihat Seyyed Hossein Nasr, Man in The Universe; The Islamic 
View, (London: Longman,), h. 115 dan Seyyed Hossein Nasr, Man and Nature, 
The spiritual Crisis of Modern Man, (George Allen & Unwin, Ltd. London, 1976), 
h.20 

49Seyyed Hossein Nasr, Religion and the Order of Nature (New York: Oxford 
Univbersity Press, 1996), h.3  

50 Seyyed Hossein Nasr, Religion and the Order of Nature, h. 29. Krisis 
lingkungan tidak hanya mewariskan chaos dalam makna yang sederhana, 
pengabaian terhadap kelestarian limgkungan juga dapat menimbukalkan 
bencana besar berupa lenyapnya peradaban manusia dari muka bumi ini karena 
kemurkaan alam. Jared Diamond dalam bukunya, Collapse: How Societies Choose to 
Fail or Survive, mendiskripsikan peristiwa kehancuran peradaban-peradaban 
besar terdahulu. Diamond memetakan akar dari hancurnya peradaban-
peradaban besar terdahulu yang berawal dari kecerobohan sekelompok 
masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Diamond menelusuri sejarah 
peradaban-peradaban besar yang telah punah dan meneliti akar dari 
kehancuran yang mereka alami.Selanjutnya lihat, Martin Palmer, Faith in 
Concervation: New Approaches to Religions and the Environment, (The World Bank, 
2004) dan David E.Coover dan Joy A.Palmer (eds.), Spirit of the Environment; 
Religion, Value and Environmental Concern, (Londen, Routledge, 1998)  
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bentuk karya-karya dan selanjutnya dipraktikkan sebagai panduan 

moral dalam realitas kehidupan sehari-hari.  

Berbeda dengan Nasr yang merekomendasikan spiritulitas agama 

sebagai basis etika lingkungan global, Lynn White (1967),51 Toynbee 

(1974) 52  dan Daisatsu Ikeda (1976) justru berkesimpulan bahwa 

worldview antroposentris agama-agama monoteis-lah yang 

menyebabkan terjadinya krisis ekologi. Perintah untuk mendominasi 

alam mengakibatkan munculnya pendekatan terhadap alam yang 

bersifat instrumental, bukan menghormati dan inilah kemudian yang 

menjadi ladang subur bagi berkembangnya sains dan teknologi yang 

destruktif terhadap lingkungan. Untuk mengatasinya menurut White, 

kita harus meninggalkan monoteisme dan berpaling menuju 

panteisme 53 dan tradisi-tradisi agama timur untuk membangun 

kosmologi yang berwawasan spititual. 54 

                                                           
51Lynn White, Jr., 1967, The Historical Roots of Our Ecological Crisis, Science 

155 (10 Maret 1967), h.1203-7 
52Arnold Toynbee, The Relegious Background of the Present Environmental Crisis, 

dalam Ecology and Religion in History, ed.David and Eileen Spring (New York: 
Harper and Row, 1974), h.147. Ia mengatakan: The remedy (of envirinmental cricis) 
lies in reverting from the weltanschauung of monotheism to the weltanschauung of pantheism, 
which is older and was once more universal. 

53Panteisme secara sederhana sering didefinisilkan sebagai keidentikan Tuhan 
dengan alam. Persoalan ontologis hubungan antara Tuhan dan alam adalah 
persoalan klasik yang sudah lama dibicarakan oleh para teolog, filusuf dan sufi. 
Istilah panteis pertama kali digunakan oleh John Toland (Deis asal Irlandia) 
dalam karyanya Sonicianism Truly Stated, 1750. Sedangkan kata penteisme 
pertamakali digunakan oleh lawan Toland, Fay (1709). Selanjutnya lihat 
Alasdair Maclntyre, ―pantheism‘ The Encyclopedia of Philosophy, Ed. Paul Edwards, 
vol.8 (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1967), 5, h.34. 
Pembahasan Panteisme dan Panenteisme yang hubungannya dengan dunia tasawuf 
dilakukan oleh Kautsar Azhari Noer. Kautsar menjelaskan Tipe-tipe Panteisme 
serta perbedaan dan persamaannya dengan konsep tasawuf Wahdatul Wujud Ibn 
Arabi. Selanjutnya lihat Kautsar Azhari Noer, Ibn ‗Arabi; Wahdatul Wujud dalam 
Perdebatan, (Jakarta; Paramadina, 1995), Cet.Ke-1, h.159    

54Lynn White, Jr., 1967, The Historical Roots of Our Ecological Crisis, reprinted 
in D & E. Spring (Eds.), Ecology and Religion in History, (New york; Harper and 
Row. 1974), h.24. White mengajak dunia untuk menghidupkan kembali sikap 
dasar Fransiskus Asisi terhadap saudari bumi. Manusia dipanggil untuk 
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Thesis Lynn White tidak berhenti pada kritiknya terhadap Yahudi 

dan Kristen, selanjutnya ia menyebut Marxisme, Islam, dan Ideologi-

ideologi modernis pencerahan seperti Pragmatisme Deweyian dan 

konsep perkembangan ekonomi Amerika sebagai bentuk bid'ah 

(bentuk baru) Yudeo-Kristen. 

…that Marxism, like Islam, is a Judeo-Christian heresy. We continue today to 
live, as we have lived for about 1700 years, very largely in a context of Christian 
axioms.55 

Kritik-kritik tentang ajaran monoteistik juga dikemukakan oleh G. 

Tyler Miller yang menyerukan pengakhiran terhadap ideologi Yahudi 

dan Kristen dan filsafat Yunani yang non-ekologis mengenai 

dominasi, penguasaan, dan kendali manusia atas bumi, (karena 

menurutnya manusialah yang merupakan bagian dari bumi dan bumi 

bukanlah milik manusia).56 

Keith Thomas (1983) memberikan kritik dan memposisikan Islam 

sama dengan agama Yahudi dan Kristen dalam hal 

ketidakramahannya terhadap lingkungan. Dalam berbagai ayat al-

Qur‘an menyebutkan bahwa alam dan segala isinya diciptakan untuk 

manusia, sehingga manusia mempunyai otoritas yang tidak terbatas 

                                                           
mempersatukan dirinya dengan alam dalam masyarakat tradisional Afrika. 
Manusia dipanggill untuk mewujudkan kesatuan kosmik dengan jagat raya, 
manusia dan Tuhan yang tidak memandang diri mereka terpisah dari yang lain. 
Nilai intrinsik ditemukan dalam alam non manusia, termasuk di dalam karang 
di lautan. Di tengah krisis lingkungan hidup, dunia internasional telah tertarik 
dengan cara hidup dan cara pandang tokoh kristen abad 13 St Fransisikus dari 
Asisi (1181/2-1226) ditetapkan sebagai pelindung pelestari lingkungan hidup 
oleh Paus Yohanes Paulus II pada 29 Nopember 1979 atas permintaan 
perkumpulan Internasional Planning Environmental and Ecological Institute fo Quality 
of Life. Selanjutnya lihat W. Chang, Jiwa Kosmis Frnasiskus dari Asisi, (Ende: 
Nusa Idah, 1989), h.5 

55Lynn White, Jr., 1967, The Historical Roots of Our Ecological Crisis, reprinted 
in D & E. Spring (Eds.), Ecology and Religion in History, (New york; Harper and 
Row. 1974), h.85.  

56G. Tyler Miller, Reflenish The Earth: A Primer in Human Ecology, (Belmnt. 
Calif: Wadsworth, 1972), h.53. Khusus mengenai kritik terhadap Islam, lihat 
juga Ziauddin Sardar, Islamic Futures. (New York; Mensell Publishing Limited. 
1985). h.218  
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(unlimited) dan hak-hak istimewa (privilege) terhadap pemanfaatan alam. 

Manusia bebas menggunakan dan mengeksploitasi alam untuk 

kepentingan dan kesenangan mereka. Spesies tumbuhan dan hewan 

dianggap tidak mempunyai hak sehingga layak untuk dilukai dan 

disakiti.57  

Thesis White di atas mendapat penolakan dan kritik hampir di 

seluruh wacana dan perdebatan mengenai akar krisis lingkungan 

terutama dari komunitas religius. Namun harus diakui bahwa 

sebenarnya kritik White terhadap monoteisme tersebut mempunyai 

peran signifikan dalam upaya merumuskan dan menafsir ulang 

konsep teologi dan etika monoteisme agar lebih ramah terhadap 

lingkungan.  

Krisis ekologis tidak hanya terjadi di negara-negara Barat dan 

Eropa yang mayoritas penduduknya menganut Kristen, ternyata krisis 

juga terjadi–bahkan lebih parah–di negara-negara berkembang, 

dimana Islam menjadi agama Mayoritas penduduknya. Foltz 

menyebut, kondisi megara-negara muslim bukanlah model yang baik 

bagi konservasi lingkungan, demikian juga dengan gaya hidup muslim 

yang kontra sustainable.58Namun perlu ditegaskan, bahwa krisis yang 

terjadi di Barat dengan di Timur berbeda karakternya. Krisis di Barat 

merupakan implikasi dan konsekuensi worldview manusia modern yang 

sekuler, sedangkan di Timur lebih merupakan keterpaksaan negara-

                                                           
57 Selanjutnya lihat Keith Thomas, Man and The Natural World; Changing 

Attitude in England, (London: Allen Lane, 1983), h.21, Lihat juga Ibrahim 
Ozdemir, Toward an Understanding of Environmental Ethics from Qur‘anic Perspective, 
Researh Seminar ―Religion and Ecology‖ (Yogyakarta: CRCS, August, 9-13 
2005), h.14  

58Negara dengan penduduk mayoritas Muslim tidak menjamin bebasnya 
negara tersebut dari kerusakan lingkungan. Richald Foltz melakukan penelitian 
terhadap krisis lingkungan yang terjadi di beberapa negara Muslim seperti Iran, 
Mesir, Saudi Arabi, Pakistan Dan beberapa negara lainnya dan ia menemukan 
bahwa negara-negara tersebut justru mengalami kerusakan yang cukup 
signifikan. Tokoh lainnya juga melakukan penelitian yang sama dengan fokus 
negara yang berbeda, selanjutnya lihat, Nancy W Jabbra and Joseph G. Jabbra, 
Islam, The Environment, and Family Planing; The Cases of Egypt dan Iran, dalam 
Richard Foltz (ed.), Islam and Ecology, (Cambridge, Massachussetts, 2003), h.423 
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negara berkembang untuk tunduk atau bekerjasama dengan sistem 

politik dan ekonomi Barat.59 

Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim (88 % dari 

231.000.000 menurut data Badan Pusat Statistik-BPS 2009) juga 

ternyata tidak luput dari krisis lingkungan tersebut, padahal dalam 

normatif dan historis banyak sekali prinsip-prinsip etis bagi bagi 

tindakan konservasi alam. Begitu juga dalam tradisi pemikiran Islam 

baik fiqh, theologi, filsafat Islam maupun tasawuf yang telah 

melahirkan konsep kosmologis sakral.  

Krisis lingkungan di Indonesia mengemuka setelah berbagai 

wacana krisis lingkungan global (1970-an) mempengaruhinya. 

Sepuluh tahun setelah munculnya krisis global tersebut tepatnya 

tahun 1980-an, Indonesia mulai menyadari krisis tersebut dan 

melahirkan advokasi-advokasi lingkungan, seperti Forum Wahana 

Lingkungan Hidup (WALHI) tahun 1982, dan diperkenalkanya 

undang-undang lingkungan, serta adanya Menteri Kependudukan dan 

Lingkungan Hidup (KLH) yang pertama dengan nama Mentri Negara 

Pengawasan dan Pembangunan Lingkungan Hidup (Meneg PPLH) 

dan Emil Salim sebagai mentrinya sesuai dengan Keppres Nomor 28 

tahun 1978.60  

Perhatian tentang lingkungan hidup di Indonesia telah muncul di 

media massa sejak tahun 1960-an. Suatu tonggak sejarah tentang 

lingkungan hidup di Indonesia ialah diselenggarakannya Seminar 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh 

Universitas Padjajaran di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972. 

Seminar itu merupakan seminar pertama tentang lingkungan hidup yang 

diadakan di Indonesia. Selain itu, pada awal Juli 1973, Sumarlin dalam 

rangka Hari Lingkungan Hidup Dunia menyatakan adanya tiga prioritas 

dalam menanggulangi problematika lingkungan di negeri ini, antara lain: 

                                                           
59Seyyed Hossein Nasr, Religion and the Order of Nature (New York: Oxford 

University Press, 1996), h.208  
60Sebagai bahan perbandingan selanjutnya lihat Eka Budianta, Eksekutif 

Bijak Lingkungan, (Jakarta: Penerbit Swadaya, 1997), h. 2, Emil Salim, 
Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Mutiara, 1981), Cet.ke-3, dan Lihat 
juga NHT., Siahaan, Hukum Lingkungan, (Jakarta: Pancoran Alam, 2008), h.9 
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di lautan (pertambangan minyak di lepas pantai) dan di perkotaan 

(unrbanisasi liar dan indutrialisasi yang pincang).61  

Dalam peringatan hari bumi 22 April 1998 WALHI 

menyampaikan laporan tentang krisis lingkungan di Indonesia. Angka 

deforestasi hutan Indonesia pertahun mencapai 2,4 Juta hektar. Laut 

Indonesia telah mengalami kerusakan dengan kerusakan terumbu 

karang mencapai 70%. Dan Indonesia telah kehilangan 104 jenis 

burung, 57 jenis Mamalia, 21 Jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar dan 

281 jenis tumbuhan. Data ini juga didukung oleh data Kantor 

Menteri Negara Lingkungan Hidup (1998). Disebutkan bahwa ada 

126 jenis burung dan 63 jenis mamalia dan 21 jenis reptil yang 

populasinya menurun .62 

FAO Tahun 2005 memposisikan Indonesia sebagai negara 

perusak hutan tercepat di dunia dengan 2% (1,87 juta hektar) 

pertahun atau sekitar 51 km persegi setiap harinya atau 300 kali luas 

lapangan sepak bola setiap jamnya. Berbagai bentuk kerusakan 

lingkungan terus terjadi mulai dari illegal loging, illegal trade, sampai forest 

fire63 Lembaga UNEP misalnya mempublikasikan hasil penelitiannya 

tentang hutan Indonesia, khususnya Kalimantan dan Sumatera. Pada 

tahun 1950, hutan-hutan di Kalimantan masih dipenuhi dengan 

warna hijau berbagai macam tumbuhan dan pepohonan, namun pada 

tahun 2005 hutan Kalimantan sudah kehilangan 50% hutannya, dan 

pada 2020 diperkirakan hanya akan tersisa 25% saja, demikian juga 

dengan kondisi hutan Sumatera yang diperikarakan akan tersisa hanya 

                                                           
61Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pengembangan (Jakarta: 

Djambatan, 2001), h.1, dan Harian Kompas, 7 Juni 1973, ―Tiga Prioritas Dalam 
Menanggulangi Lingkungan Hidup di Indonesia‖  

62Hal ini dipertegas oelh Asisten II Mentri Negara Lingkungan Hidup, 
Hadi S. Alikodra, yang mengatakan bahwa butuh waktu 50 tahun untuk 
berusaha memulihkan kerusakan hutan-hutan Indonesia akibat ulah manusia. 
Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah mencabut izin 154 pengusaha 
HPH/HTI dan perkebunan karena terbukti membakar hutan untuk membuka 
lahan usaha mereka. 26 perusahaan diantaranya diajukan ke polisi karena 
dicurigai melakukan hal tersebut dengan sengaja. 

63Budi Priyanto, Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam, (Bogor: Lembaga 
Hukum dan Pengawas Kehutanan dan Lingkungan/ LHPKL), h. 7  
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10% saja pada tahun 2010. Prediksi senada dikemukan oleh 

Departemen Kehutanan yang menyesalkan laju degradasi hutan yang 

dewasa ini hampir mencapai 3 juta hektar pertahun.64 

Dari deskripsi dan latar belakang di atas, yang menggambarkan 

krisis lingkungan hidup karena berdasar pada paradigma dan worldview 

yang sekuler, nampak jelas bahwa dunia sekarang ini membutuhkan 

satu paradigama atau worldview yang baru tentang ekologi. Dalam 

konteks ini penulis mengajukan paradigma perenialisme yang dalam 

beberapa konteks disepadankan dengan tradisionalisme yang banyak 

digunakan oleh tokoh-tokoh seperti Hossein Nasr sebagai 

pendekatan dalam mengkritik berbagai kelemahan teori sains modern 

dan mengkonstruk etika lingkungan yang holistik berdasarkan 

kekayaan dan kearifan tradisi-tradisi agama dunia. 

Diantara tokoh beraliran Islam tradisional tersebut adalah Sayyid 

Hossein Nasr pemikiran Nasr yang terungkap dalam berbagai 

karyanya telah memberikan pengaruh yang signifikan diberbagai 

negara. Di Indonesia karya-karya Nasr mulai banyak digandrungi, 

sehingga banyak menjadi tema-tema diskusi dan seminar bahkan 

berbagai karya Nasr telah banyak yang diterjemahkan.65 Nasr sendiri 

                                                           
64 Noor Hidayat (Direktur penyidikan dan Perlindungan Hutan), 

Pemberantasan Illegal Loging Melalui Pendekatan Kejahatan Lingkungan, Departemen 
Kehutanan Jakarta, 30 Agustus 2006 

65Karya Nasr dari tahun 1953 sampai dengan sekarang lebih dari 51 buah. 
Dalam bentuk buku dan lebih dari 400 buah dalam bentuk artikel. Buku-buku 
Nasr yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah; Three Muslim Sages 
oleh Ahmad Mujahid (Bandung: Risalah, 1986), Ideal and Realities of Islam Oleh 
Abdurrahman Wahid dan Hasyim Wahid, (Jakarta: LEPENNAS, 1981), Science 
and Civilization in Islam oleh J. Mahyuddin (Bandung; Pustaka 1986), Suffi Essays 
oleh Abdul Hadi WM (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), Islam and the Plight of 
Modern Man oleh Mahyudin (Bandung; Pustaka, 1983), Islamic Art and Spirituality 
oleh Sutejo (Bandung: Mizan, 1993), Traditional Islam in the Modern Warld oleh 
Lukman Hakim, (Bandung: Pustaka, 1994); The Young Muslim; Guide to the 
Modern World, (Mizan: 1994). 
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sempat berkunjung ke Indonesia atas undangan Paramadina dan 

penerbit Mizan untuk menjadi nara sumber di berbagai seminar.66  

Dengan paradigma Tradisionalisme dan perenialnya yang tersebar 

dalam berbagai karyanya, Nasr tampil sebagai juru bicara baik kepada 

masyarakat Barat maupun dunia Timur. 67 Kepada dunia Barat ia 

menyarankan pemikiran Islam yang ia tawarkan sebagai alternatif nilai 

(value) dan way of life, sementara kepada dunia Timur ia 

memberitahukan bahwa Barat tengah mengalami kebangkrutan 

spiritual. Oleh sebab itu, Nasr menyarankan agar Timur menjadikan 

Barat sebagai case study untuk mengambil hikmahnya.68  

* * * * * 

                                                           
66Ketika datang di Indonesia, Nasr memberikan ceramah di tiga tempat, 1) 

di Gedung YTKI tentang seni Islam (27/6/1993) sekaligus peluncuran buku 
Spritualitas dan Seni Islam. 2) di Hotel Wisata Internasional dengan topik krisis 
spiritualitas dunia modern dan agama masa depan. (28/6/1993), 3) di Yayasan 
Paramadina dengan topik filsafat perenial, (29/6/1993). Di Negara lain, seperti 
Malaysia karya-karya Nasr menjadi inspirasi bagi pendirian sebuah akademi 
sains. Akademi tersebut adalah The Islamic Academy of Science of Malaysia (ASASI). 
Tentang hal ini selanjutnya lihat, Osman Bakar dalam pengantar buku Mahdi 
Amirrazavi dan Zailan Moris, The Complete Bibliography of Seyyed Hossein Nasr from 
1958 Through April 1993.  

67Azyumardi Azra menyebut Nasr sebagai pemikir Muslim kontemporer 
dan pengkritik Epistemologi Sains Barat yang sangat vokal. Selanjutnya lihat 
Azyumardi Azra, Memperkenalkan Pemikiran Hossein Nasr, makalah dalam 
seminar sehari ―spiritualitas, Krisis Manusia Modern dan Agama Masa Depan, 
(Jakarta, Paramadina,) h.35  

68Dua kritik Nasr terhadap Barat dan Timur selanjunyta lihat, Nasr, Islam 
and Plight of Modern Man, (London and New York, Longman , 1975), h.12. Hal 
ini juga dapat dibandingkan dengan Kritik tokoh perenial lainnya Rene 
Guenon, yang mengkritik Barat dan Timur. Ia menyebut telah terjadi dua 
dekadensi yang sangat berbeda. Pertama yang terjadi di Barat yang mirip 
penyakit demam, dan kedua yang terjadi di Timur (tergolong dunia ketiga) yang 
mulai terjangkit penyakit demam Barat tersebut. Selanjutnya lihat Rene 
Guenon, The Crisis of Modern World, trans. M. Pallis and R. Nicholson, (London: 
t.p. 1975). 
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Dari deskripsi latar belakang di atas, sangat jelas bahwa bumi ini 

sedang mengalami berbagai permasalahan dan kerusakan lingkungan 

karena eksploitasi berlebihan terhdap sumber daya alam melalui 

pembangunan dan industri yang berwawasan pertumbuhan ekonomi 

dengan mengesampingkan dimensi spiritualitas agama sebagai basis 

etikanya. 

Secara teori maupun praktik worldview manusia modern dalam 

merumuskan teori etika lingkungan bermasalah. Secara teori, 

paradigma tersebut mengalami masalah pada tataran ontologis dan 

epistemologis. Keterpilahan antara yang profan dan sakral, dualisme 

dan dikotomi subjek dan objek menimbulkan problem yang cukup 

besar dalam ontologi dan epistemologi Barat. Permasalahan filosofis 

ini berpengaruh pada terbentuknya konsep-konsep konservasi yang 

ditawarkan sains modern sebagai solusi atas krisis lingkungan. 

Fakta ini menuntut adanya paradigma baru yang bersifat holistik 

dan ekologis, diantara model paradigma atau worldview tersebut adalah 

paradigma Perenialisme. Dalam menjelaskan paradigma perenialisme 

tersebut, penulis menggunakan berbagai penjelasan Seyyed Hossein 

Nasr yang menekankan pada pentingnya dimensi spiritualitas berbasis 

tradisi dalam berhubungan dengan alam.  

Pernyataan dan fakta yang terungkap dalam latar belakang di atas, 

menimbulkan permasalahan penelitian, diantaranya: Bagaimanakah 

Respon Tradisonalisme Islam Krisis Lingkungan?  

Pertanyaan di atas perlu dirumuskan dan dibatasi dalam beberapa 

pertanyaan yang lebih detail menjadi:  

1) Bagaimanakah Konsep Islam Tradisional Tentang Lingkungan ? 

2) Bagaimanakah Proses Dialektika Ekologi Islam Tradisional 

dengan Ekologi Modern Berbasis Sains ? 

3) Bagaimanakah Bentuk Kontribusi dan Aplikasi Islam 

Tradisional Terhadap Konsep Sustainable Development Sains 

Modern ?  

Ditinjau dari jenis datanya, penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, sehingga memerlukan 
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pendekatan deskriptif analisis.69 Oleh sebab itu, kajian ini seutuhnya 

menghendaki telaah kepustakaan (library research). Penelitian 

kepustakaan mengandalkan datanya dari buku, jurnal, arsip, 

dokumen, dan tulisan-tulisan lain. Dengan perkembangan dan 

kemajuan teknologi informasi, kini makna perpustakaan telah meluas 

ruang lingkupnya, yakni mencakup pula media elektronik seperti 

internet, film dokumenter, dan cyber-library. Penelitian ini akan 

memusatkan perhatiannya pada sumber-sumber data kepustakaan 

dalam maknanya yang luas itu. Namun demikian, penelitian ini juga 

dilengkapi dengan fakta atau data-data kuantitatif lapangan, 

khususnya yang terkait dengan krisis lingkungan. 

Sesuai dengan jenis penelitiannya, teknik pengumpulan data 

dilakukan di perpustakaan. Tekniknya adalah dengan mengumpulkan 

data-data (baik primer maupun sekunder) berdasarkan tema-tema 

yang relevan. Tema-tema itu kemudian diklasifikasi berdasarkan nilai 

atau mutu relevansinya dengan topik penelitian ini melalui proses 

inklusi-eksklusi.  

Diantara data primer penelitian ini adalah buku-buku Seyyed 

Hossein Nasr terutama buku: An Introduction to Islamic 

Cosmological Doctrines (1978), Religion and the Order of Nature 

(1996), dan Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man 

(1997)70 

Sedangkan teori etika lingkungan modern diambil dari karya John 

Passmore, Man‘s Responsibility for Nature: Ecological Problem and Western 

Tradition, (New York; Scribner's, 1974), Attitudes toward Nature, dalam 

                                                           
69Lihat Lexi J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung; Remaja 

Rosdakarya, 1997), cet.ke-8, h.3 
70 Di samping itu, Nasr juga menulis beberapa artikel tentang lingkungan 

dalam berbagai jurnal diantaranya: Islam and the Environmental Crisis in Spirit and 
Nature, ed. Stephen C Rockefeller (Boston: Beacon Press, 1992), h,83-108. The 
Ecological Problem in Light of Sufism, The Concuest of Nature and the Teaching of 
Eastern Science, in Sufi Essays, 2d ed (Albany State University of New York 
Press, 1991), h, 152-163, Islam and Environmental Crisis, Quarterly 34 No 4 
(1991) h,217-234, Islam and Environmental Crisis, MAAS Journal of Islamic 
Science 6 No,2 (1989), h.31-35  
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Nature and Conduct, ed. RS. Peters, (New York; Macmillan, 1975), 

Bryan G. Norton, Eugene C. Hargrove, Mark Sagoff, Albert 

Schweitzer, Paul Taylor, Peter Singer, James Rachels, Aldo Leopold, 

A Sand County Almanac, (New York, Oxford University Press 1943), 

Arne Naess, Muray Bookhin, dan Vandana Shiva. 

Hossein Nasr sebagai pencetus Tradisionalisme Islam yang 

merupakan inti perenialisme71. Filsafat perenial adalah istilah Barat 

                                                           
71 Istilah Philosophia Perenis (filsafat keabadian) pertamakali digunakan di 

dunia Barat oleh Augustinus Steuchus (1490-1548) dalam karyanya yang 
berjudul De Perenni Philosophia yang diterbitkan pada tahun 1540. Istilah tersebut 
menjadi populer setelah Leibnitz dalam sepucuk surat yang ditulis pada tahun 
1715 yang menegaskan bahwa dalam membicarakan tentang pencarian jejak-
jejak kebenaran di kalangan para filosof kuno dan tentang pemisahan yang 
terang dari yang gelap, sesungguhnya dia berurusan dengan perennis quaedem 
philosophia. Filsafat perenial mengandung arti sebagai suatu kebenaran kekal di 
pusat semua tradisi yang berkaitan dengan agama. Ahmad Norma Permata, 
Perenialisme: Melacak Jejak Filsafat Abadi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), 33. 
Walaupun demikian (istilah filsafat perenial secara tekhnis), jauh sebelum itu 
telah muncul. Agama Hindu dan Budha sebenarnya telah membicarakan 
filsafat perenial melalui apa yang disebut Sanatha Dharma (agama atau dharma 
yang abadi). Sedangkan Islam mengenalnya lewat karya Ibn Miskawaih (932-
1030) yang juga telah merilis istilah yang memiliki makna yang sama dengan 
filsafat perenial, yaitu al-Hikmah al-Khalidah atau al-Hikmah al-Laduniyah. Di 
dalam karyanya ini, Ibn Miskawaih telah membicarakan pemikiran-pemikiran 
dan tulisan orang suci dan para filosof, termasuk di dalamnya mereka yang 
berasal dari Persia Kuno, India, dan Romawi. Dalam Taoisme, ada yang 
disebut Tao sebagai asal kehidupan manusia, dalam Islam sendiri ada ad-Din 
yang berarti ikatan yang harus menjadi dasar dalam beragama bagi seorang 
muslim. Namun, untuk waktu yang sangat lama, realitas filsafat perenial ini 
tertutup oleh aliran filsafat keduniawian yang berkembang dan dominan di 
Barat. Baru pada abad XX inilah konsep filsafat perenial muncul kembali ke 
permukaan melalui karya R. Guenon, A. K Coomaraswamy, dan Frithjof 
Schuon. Selanjutnya lihat Seyyed Hossein Nasr, Living Sufism (London; 
Mandala Books, Unwin Papers Backs, 1980), h.115 dan Seyyed Hossein Nasr, 
Traditional Islam in the Modern World, (Kuala Lumpur; Foundations for 
Traditional Studies, 1987), h.13 dan untuk perbandingan tentang seluk beluk 
perenialisme selanjutnya lihat Karl Jaspers, The Perennial Scope of Philosophy, (New 
York; Philosophical Library Inc, 1949), h.173 serta Bede Griffiths, A New 
Vision of Reality, Ed. Felicity Edwards (London, Collins Sons & Co.Ltd, 1976), 
h. 10 
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untuk tradisi primordial yang ada dalam setiap agama-agama, seperti 

dalam Hindu dikenal dengan sanatha dharma, dan dalam Islam dikenal 

dengan al-hikmah al-Khalidah.72 Nasr memberikan definisi yang agak 

berbeda dengan definisi tradisi secara umum. Menurutnya, tradisi 

tersebut berbeda dengan pengertian dan penggunaan istilah tradisi 

yang berkembang di Barat yang disebabkan oleh gerakan dan ledakan 

spiritual palsu. Nasr mengatakan bahwa pengertian tradisi yang 

digunakannnya dalam berbagai karyanya adalah sama dengan 

pengertian tradisi yang digunakan oleh para penulis perenialis yang 

menjadikan tradisi sebagai dasar pijakannya. Diantara tokoh tersebut 

adalah Frithjof Schuon, R.Guenon, dan A.K. Coomaraswamy 73 . 

Bahkan dalam menjelaskan makna tradisi, Nasr juga mengutip definsi 

tradisi menurut Schuon yaitu: tradition is not a childish and outmoded 

mythology but a science that is terribly real‘.74  

Dari konteks ini, dapat dipahami bahwa tradisi yang dipahami 

Nasr adalah bukan dalam pengertian adat-istiadat, kebiasaan atau 

penyampaian ide serta motif secara otomatis dari satu genarasi ke 

generasi selanjutnya. Tetapi tradisi tersebut bermakna serangkaian 

prinsip yang telah diturunkan dari langit dan ditandai denga 

manifestasi ilahi beserta dengan penyerapan dan penyiaran prinsip 

                                                           
72Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and The Sacred, (Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 1981), h. 67-68. Lihat Juga Mulyadhi Kartanegara, Gerbang 
Kearifan, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.173.  

73Lihat Nasr, Traditional Islam in The Modern World, (London & New York, 
Kai Publications, 1987), h. 48, Lihat juga Nasr, Islam and The Plight of Modern 
Man.. h .48. dan Nasr, Kwoledge and The Sacred, h. 65. Selain Hossein Nasr, ada 
beberapa tokoh yang beraliran tradisionalis, Selanjunya lihat Kautsar Azhari 
Noer, Aliran-Aliran Islam Kontemporer, Jurnal Titik Temu; Jurnal Dialog 
Peradaban, Vol.I, No.2, Jan-Jun, 2009. h.144 

74 Dalam beberapa kesempatan Frithjof Schuon, R.Guenon, dan A.K. 
Coomaraswamy menyebut diri mereka sebagai tradisionalis dalam posisi 
mereka sebagai ―oposisi‖ terhadap worldview modernis dan postmodernis. 
Selanjutnya lihat Huston Smith, Nasr‘s Defense of The Perennial Philosophy, dalam 
The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr; Nasr Intellectual Authobiography and 
Bibliography, Ed.Lewis Edwin Hahn, (The Library of Living Philosophers, 
sponsorship of Southern Illinois Univeraity at Carbondale, 2001), h.141 
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tersebut pada waktu dan kondisi yang berbeda dalam setiap 

masyarakat. Nasr mengatakan: 

…by ‗tradition‖ we do not mean habit or custom or the automatic transmission of 
ideas and motifs from generation to another, but rather a set of principles which have 
descended from heaven and which are identified at their origin with a particular 
manifestation of the Divine, along with the application and deployment of these 
principles at different moments of time and in different conditions for a particular 
humanity. 

Jadi tradisi adalah sebuah sains yang benar-benar suci (scientia 

sacra) yang berbasis dan berakar pada Realitas dan merupakan satu-

satunya cara yang integral untuk mencapai dan menemukan Realitas 

tersebut yang menyelubungi manusia dan memancarkan cahaya 

terang dalam pusat eksistensinya.  

Tradisi bisa berarti al-din dalam pengertian yang seluas-luasnya, 

yang mencakup semua spek agama dan percabangannya, bisa pula 

disebut as-Sunnah, yaitu apa yang sudah menjadi tradisi sebagaimana 

kata ini umumnya dipahami, bisa diartikan al-silsilah yaitu rantai yang 

mengaitkan setiap periode , episode atau tahap kehidupan dan 

pemikiran di dunia tradisional kepada sumber, seperti tampak 

gamblang dalam sufisme.75 Karenanya tradisi mirip sebuah pohon, 

akar-akarmya tertanam melalui wahyu di dalam sifat ilahi dan darinya 

tumbuh batang dan cabang-cabang sepanjang zaman. Di Jantung 

pohon tradisi itu berdiam agama, dan saripatinya terdiri dari berkah 

yang karena bersumber dari wahyu, memungkinkan pohon tersebut 

terus hidup.  

Dalam kerangka inilah tradisi primordial tersebut mempunyai 

paradigma yang sama dengan perenialisme. Perenialisme 

                                                           
75 Tradisi menurut Nasr tidak terbatas pada pesan al-Qur‘an yang dibawa 

oleh nabi Muhammad SAW, namun juga mencakup filsafat, sain, seni, etos 
ilmiah, tasawuf dan ainstitusi-institusi sosial keagamaan dan politik Islam. 
Minimal ada 7 tradisi keilmuan Islam yaitu Ilmu-ilmu al-Qur‘an, Ilmu Hadis 
Fiqih dan ushul Fiqih, ilmu kalam, filsafat (hikmah), matematika dan sainss 
(alam, sosial, sastra) serta tasawuf (irfan/gnosis).   
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berkarakteristik holistik dan siklis 76  yang membedakannya dengan 

paradigma modernisme yang berkarakteristik materialistik, mekanistik 

dan reduksionistik.  

Nasr mengakui bahwa lawan langsung dari tradisi adalah modern. 

Modern menurut Nasr bukan berarti contemporary atau up to date, 

kata modern juga bukan menunjukkan suatu keberhasilan dalam 

penguasaan dan dominasi atas dunia alam. Nasr menegaskan bahwa 

modern adalah suatu yang dilepaskan (cut off) dari yang transenden, 

dari prinsip-prinsip abadi yang dalam realitasnya mengatur segala 

sesuatu dan yang dibuat dikenal oleh manusia melalui pewahyuan 

dalam pengertian universal.77 Sedangkan tradisionalisme berarti suatu 

faham (ajaran) yang berakar pada tradisi. Webster mengarikan 

tradisionalisme suatu doktrin atau ajaran yang merupakan tandingan 

(counter) terhadap modernisme, liberalisme, radikalisme dan 

fundamentalisme. Sedangkan Pierre Simo mengembangkan 

tradisonalisme sebagai suatu gerakan filsafat sejarah yang didasarkan 

pada kejatuhan dan kesucian primordialnya.78 

Pemilihan Nasr sebagai pintu masuk perenialisme tentu 

mempunyai banyak argumen, diantaranya, Nasr menyebut dirinya 

sebagai pengikut perenial, ia mengatakan…I would say that I am a 

follower of that philosophia perennis….79 Bahkan Huston Smith menyebut 

perenial sebagai The Heart of Nasr position.80Pemikiran perenial Nasr 

tentang krisis Lingkungan terdapat dalam beberapa karyanya, seperti: 

Islam and the plight of Modern Man (1975), Ideals and Realities of Islam 

                                                           
76  Perenialisme mempunyai tida konsep dasar yaitu metafisika; mengenal 

suatu realitas ilahi yang sangat substansial bagi dunia material, psikologi; 
menemukan suatu yang mirip dengan realitas ilahi dalam jiwa manusia, etika; 
tujuan pengetahuan manusia adalah pengetahuan akan dasar semua being. 
Selanjutnya lihat Huston Smith, Beyond The Postmodern Mind, (USA; Quest 
Books, 1989), h.51  

77  
78 Azyumardi Azra, Tradisionalisme Nasr, Eksposisi dan Refleksi dalam Jurnal 

Ulumul Quran Nomor 4 Volume 4 1993, h. 154 
79M. Suheyl Umar, Nasr Position on Islamic Philosophy, dalam The Philosophy of 

Seyyed Hossein Nasr; Nasr Intellectual Authobiography and Bibliography, h.90 
80Huston Smith, Nasr‘s Defense of The Perennial Philosophy, h.140  
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(1975), An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines (1978), Living 

Sufism (1980), Knowledge and the Sacred (1981), Islamic Life and Thought 

(1981), Islamic Art and Spirituality (1981), Sufi Essays (1991), The Need 

for a Sacred Science (1993), Religion and the Order of Nature (1996), Man 

and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man (1997). 

Dalam proses analisa, penelitian ini juga meminjam pendekatan 

tokoh lainnya yang dikategorikan sebagai tokoh perenialis seperti 

Frithjof Schuon, Ziauddin Sardar, Falzun Khalid, dan Osman Bakar.  

Penelitian ini bersifat penelitian filosofis terhadap pemikiran 

tradisionalisme Nasr tentang lingkungan. Oleh sebab itu dalam 

analisis datanya menggunakan pendekatan filsafat (philosophycal 

approach). Diantara karakteristik pendekatan filsafat adalah pengkajian 

dan analisis struktur ide-ide dasar serta pemikiran yang fundamental 

(fundamental ideas) yang dirumuskan oleh seorang pemikir, selain tu 

juga berkarakteristik conceptual analysis.81 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1) Menjelaskan bahwa krisis lingkungan yang terjadi sekarang ini 

bersumber dari kesalahan paradigma atau worldview masyarakat 

modern dalam memperlakukan alam. 

2) Menjelaskan kesalahan etika lingkungan antroposentria yang 

bersumber dari paradigma sains manusia Barat modern. 

3) Menawarkan paradigma atau worldview yang baru dalam bentuk 

etika ekologi yang lebih konperhensif, integral, holistik dan 

ekologis.  

Berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan di atas, maka 

manfaat penelitian ini memiliki dua hal, teoritis dan praktis: 

a. Manfaat teoritis, yakni untuk: 

1) Menambah khazanah ilmiah dalam tradisi Islam, mengingat 

bahwa pembahasan tentang etika lingkungan dengan 

pendekatan agama belum menjadi suatu yang populer 

                                                           
81 Mark B Woodhouse, A Preface to Philosophy, (California Publishing 

Company), third Edition, 1984, h.3  
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2) Meningkatkan kapasitas peran agama dalam isu-isu konservasi 

lingkungan hidup. 

b. Manfaat praktis, yakni untuk: 

1) Memberi inspirasi bagi para intelektual Muslim untuk 

menggali potensi-potensi ajaran Islam dalam masalah 

konservasi lingkungan hidup. 

2) Memberi dorongan kepada umat Islam baik secara individu 

maupun masyarakat untuk menjadikan tradisi Islam sebagai 

kearifan dan way of life dalam kehidupan. 

3) Memudahkan pengambil kebijakan/pemerintah dalam upaya 

mencari dukungan dan atau partisipasi dari umat untuk 

melakukan agenda-agenda konservasi lingkungan hidup. 

Telah banyak penelitian tentang lingkungan dalam berbagai aspek 

dengan menggunakan aneka model pendekatan penelitian, baik yang 

dilakukan oleh individu, lembaga sosial (LSM), mapun masyarakat 

dan pemerintah. Melihat dari pendekatan yang digunakan, maka 

berbagai kajian tentang lingkungan tersebut dapat diklasifikasikan 

menjadi dua kategori, yaitu kajian ekologi murni sains, dan kajian 

ekologi bersifat korelatif antara sains dan spiritualitas agama.  

Kajian ekologi. Kajian atau penelitian ini mengkaji lingkungan 

dengan menjelaskan dan menganalisis ekologi dalam kerangka sebagai 

sebuah disiplin ilmu (sains). Kajian ini telah memberikan fondasi dan 

dasar yang kuat bagi upaya konservasi lingkungan, namun sebagai 

sebuah sains yang berkarakteristik objektif dan terbuka untuk terus 

berkembang dan dibuktikan kebenarannya oleh penemuan 

selanjutnya, maka kajian ini masih perlu dikembangkan dengan 

memperluas dimensi hubungan ekologi dengan sains lainnya seperti 

politik, sosial dan budaya. Selanjutnya kategori ini dapat 

diklasifikasikan menjadi dua tingkatan, yaitu filosofis-teoritis 82  dan 

                                                           
82Penelitian yang termasuk dalam kategori ini adalah: Eugene P. Odum,, 

Basic Ecology, (USA; Sounders College Publishing, 1983), Paul R. Ehrlich, 
Population Bomb, (New York: Ballatine Books), Tom Regan, Eartbound; 
Introductory Essays In Environmental Ethisc, (Illionis, Waveland press, 1984), 
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ekologi praktis-terapan83 ekologi filosofis mengkaji lingkungan dari 

aspek ontologis dan epististimologisnya. Sedangkan ekologi terapan 

mengarahkan kajian dan penelitiannya pada praktik-praktik 

konservasi lingkungan berupa aksi dan gerakan pemanfaatan, 

pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan. Kajian ini tentunya tidak 

bisa lepas dari dimensi pembangunan, sehingga kajian ini menganlisa 

pengaruh atau efek pembangunan tersebut terhadap lingkungan.    

Kajian komparatif ekologi dan agama. Kajian ekologi komparatif 

adalah kajian atau penelitian yang mengkomparasikan disiplin ekologi 

sebagai sains dengan spiritualitas agama. Kajian ekologi yang 

dikopmparasikan dengan agama bertujuan untuk menggali kekayaan 

dan kearifan nilai dan prinsip dasar ekologis dalam berbagai 

spiritualitas agama dan tradisi masyarakat. Sehingga agama dan nilai-

nilai etis dituntut untuk terlibat dalam penanganan masalah 

lingkungan. Masalah-masalah ekologi dipandang tidak hanya secara 

perspektif ilmiah, namun karya ini juga mengajukan dan 

mengembangkan pilihan-pilihan etis mengenai masalah pokok 

lingkungan atau perspektif agama, dan agama dituntut mampu 

merubah serta mempengaruhi arah kebijakan (policy) masyarakat 

                                                           
Bernard Williams, Ethics and The Limits of Philosophy, (USA, 1985), Paul W. 
Taylor, Principles of Ethics; An Introduction, (Calipornia: Wadsworth Publishing 
Company, 1987) dan buku Respect for Nature; A Theory of Environmental Ethics, 
(Princeton; Princeton Universcity Press, 1986), Sony A. Keraf, Etika 
Lingkungan, (Jakarta: Buku Kompas, 2002), dan NHT. Siahaan, Hukum 
Lingkungan, (Jakarta: Pancoran Alam, 2008) 

83Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah: Kementrian Negara 
Lingkungan Hidup dan Ecosophy Forum, Kearifan Lingkungan Budaya Indonesia, 
Jakarta, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), 2008, Salim, Emil, 
Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Mutiara, 1981), Cet.ke-3, 
Soemarwoto, Otto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Penerbit 
Djambatan, 1983), Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 1992), Masalah Lingkungan Nasional dan Global; 
Sebuah Ikikhtisar. Makalah dalam seminar Sehari tentang Agama Dan Lingkungan 
Hidup, (Jakarta: Juli 1991)  
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konsumen saat ini, kajian komparasi berusaha mensinergikan dua 

perspektif dalam menganalisis masalah lingkungan yaitu perspektif 

sains dan agama. Bahkan sinergi keduanya dituntut tidak hanya dalam 

tataran filosofis teologis tapi memasuki ranah konkret praktis seperti 

bagaimana mengatasi masalah ledakan populasi dan konsumsi dalam 

perspektif sains dan agama.84 

Sebagian besar karya model ini merupakan rintisan awal yang 

diterbitkan dari berbagai pertemuan dan seminar para praktisi, 

agamawan, saintis dalam konferensi internasional. 

Teknik penulisan buku ini disusun berdasarkan bab per bab (judul 

dan tematikal). Pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, 

akan menjadi kerangka acuan dan gagasan utama masing-masing bab. 

                                                           
84Beberapa karya yang termasuk dalam kategori ini adalah: Seyyed Hossein 

Nasr, Traditional Islam in the Modern World, (Kuala Lumpur; Foundations for 
Traditional Studies, 1987), Religion and the Order of Nature (New York: Oxford 
Univbersity Press, 1996), Islamic Cosmological Doctrines; Conceptions of Nature and 
Methods Used for its study by Ikhwan as-Shafa, Al-biruni, and Ibn Sina, (Cambridge: 
The Belknap Press Of Harvard University, 1964), John Passmore, Attitudes 
toward Nature, dalam Nature and Conduct, ed. RS. Peters, (New York; 
Macmillan, 1975), Man‘s Responsibility for Nature: Ecological Problem and Western 
Tradition, (New York; Scribner's, 1974). Fazlun M Khalid,. and Joanne O‘Brien, 
eds. Islam and Ecology (London: Cassel Publisher, 1992), Audrey R. Chapman, 
dan Rodney L.Petersen, Barbara Smith-Moran, Consumption, Population, and 
Sustainability; Perspectives From Science and Relegion, (Washington DC, Island Press, 
2000), Mujiyono, Teologi Lingkungan Islam, Disertasi SPS UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, Tahun 2001, Ted Peters,, S.Nomaul Haq, Muzaffar Iqbal, 
God, Life and The Cosmos: Christian and Islamic Perspectives and Ashgate Publishing 
Ltd. (Inggris), 2002, L. Kaveh Afrasiabi, ―Toward an Islamic Ecotheology‖ dalam 
Richard C. Foltz (ed.), Worldview, Religion and the Environment: A Global Anthology 
(Belmont, Calif.: Wadsworth Thomson, 2002); Gary Gardner, Invoking The 
Spirit, Religion and Spirituality in The Quest for A Sustainable World, (tp., 2002), 
Richard C. Foltz, Frederick Denny, and Azizan Baharuddin, Islam and Ecology : 
A Bestowed Trust, (Harvard: Harvard University Press, 2003); Faruqui, Naser I., 
Asit K. Biswas et al. (eds.), Water Management in Islam (Shibuya-ku, Tokyo: 
United Nations University, 2001); Mangunjaya, Bertahan di Bumi; Gaya Hidup 
Menghadapi Perubahan Iklim, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), (Ed.), 
Menanam Sebelum Kiamat; Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup, (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2007), Cet, Ke-1, 2007, Konservasi Alam Dalam Islam, 
(Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2005);  
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Dengan demikian masing-masing bab dalam penelitian ini akan 

dikembangkan untuk menjawab berbagai pertanyaan di atas. Untuk 

memudahkan pemetaan masalah yang dihadapi dalam mengkaji Islam 

dan krisis lingkungan, maka di awal penelitian ini diuraikan satu bab 

khusus, yakni bab pertama sebagai kerangka analisis dalam 

memahami bab-bab selanjutnya.  

Pada bab pertama akan diuraikan secara konseptual teoritik 

mengenai akar dan sejarah munculnya berbagai krisis yang dialami 

manusia. Uraian akan diawali dengan berbagai kelemahan paradigma 

modernisme dan kritik terhadapnya baik dari tokoh postmodernis 

maupun tokoh tradisionalis. Selanjutmya pembahasan difokuskan 

pada permasalahan krisis lingkungan dengan berbagai isu dan 

penyebabnya. Pada bagian latar belakang dideskripsikan secara detail 

untuk menunjukkan urgensi paradigma dan worldview yang baru 

tentang lingkungan berbasis spritualitas sebagai pengganti paradigma 

dan wolrdview Barat yang mengalami masalah secara ontologis dan 

epistemologis. Diungkapkan juga pandangan Lynn White dan 

Tonybee yang bersebrangan dengan pendapat mayoritas tentang 

penyebab krisis lingkungan dengan menuduh agama monoteis sebagai 

penyebabnya, seraya merekomendasikan panteisme sebagai pengganti 

monoteisme. 

Pada bab kedua menguraikan perdebatan tentang akar Krisis 

lingkungan dan data krisis lingkungan serta berbagai ide dan gagasan 

konservasi dari aktivis dan eco-thinker. Secara detail bab ini akan 

mendeskripsikan data dan fakta kriris lingkungan baik pada tingkat 

global maupun lokal Indonesia. Kemudian juga menganalisa berbagai 

ide atau gagasan konservasi lingkungan khususnya konsep sustainable 

development berbasis sains modern. Tema terakhir bab ini menegaskan 

signifikansi dan urgensi spiritualitas agama sebagai basis konservasi 

lingkungan.  

Bab ketiga membahas konseptualisasi etika lingkungan Islam 

dalam tradisi Islam. Bab ini terdiri dari pembahasan tentang geneologi 

konsep ekologi dalam Islam dalam Theologi, Syariah, Kosmologi 

Islam dan perumusan kembali relasi Tuhan, alam dan manusia.  
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Bab Keempat menganalisis dialektika ekologi Islam dengan etika 

lingkungan modern. Dialektika ini berusaha mempertajam konsep 

tradisionalis Islam tentang lingkungan dengan mendialogkannya 

dengan ekologi modern untuk melihat persamaan dan perbedaan 

bahkan orisinalitas dari konsep ekologi Islam tersebut. 

Bab kelima merumuskan kontribusi ekologi Islam tradisional 

terhadap konsep sustainable development. Kontribusi tersebut dapat 

dilihat dalam dua tahapan yaitu pertama sebagai Guiding Principles yang 

bersumber dari ecotheology dan kosmologi sakral dengan prinspi 

tauhid (unity in diversity), Amanah-khalifah (trustworthiness dan moral 

leadership), dan akhirah (responsibility). Kedua sebagai Practical Norms 

berupa etika lingkungan praktis seperti etika terhadap hewan, 

tumbuhan dan makhluk lainnya.  

Bab Keenam merupakan penutup yang berisi kesimpulan akan 

pentingnya paradigma baru dalam bidang etika lingkungan yang 

berbasis spiritualitas demi terwujudnya dunia yang damai tanpa krisis 

yang berkepanjangan. 
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unculnya berbagai permasalahan lingkungan baik lokal, 

nasional maupun global dewasa ini semakin 

mengkhawatirkan. Perubahan iklim, akibat dari global warming 

menyebabkan bumi tidak lagi seimbang yang berdampak pada musim 

tidak lagi dapat diprediksi. Di belahan bumi yang lain curah hujan 

begitu tinggi hingga mengakibatkan banjir dan erosi sementara 

dibelahan lainnya terjadi kekeringan yang berkepanjangan. Kerusakan 

sumber daya alam (tanah, air, udara), deforestasi, degradasi hutan dan 

kebakaran hutanpun makin sering terjadi, musnahnya berbagai 

spesies hayati, naiknya permukaan air laut dan tenggelamnya beberapa 

pulau, serta merebaknya berbagai jenis penyakit adalah beberapa 

bentuk masalah lingkungan yang menuntut perlunya solusi dengan 

segera. Dampak negatif lingkungan tersebut secara dominan dan 

signifikan bersumber dan berakar pada prilaku eksploitatif dan 

konsumtif manusia yang berparadigma antroposentris dengan 

menempatkan manusia sebagai centre of the universe. 

Berbagai konferensi internasional tentang Lingkungan Hidup 

mulai dari konferensi lingkungan hidup di Stocholm (1972), Naerobi, 

dan Kenya (1982), di adakan sebagai respon atas kondisi daya dukung 

bumi yang semakin memprihatinkan. Upaya global pengurangan gas 

emisi rumah kaca sebenarnya telah dilakukan diantaranya dengan 

pembuatan kerangka konvensi untuk perubahan iklim tahun 1992 di 

Rio Jeneiro Brazil yang ditandatangani 167 negara yang mengikat 

secara moral bagi negara-negara industri untuk menstabilkan emisi 

karbondiaoksida-nya. Bahkan Setelah KTT Bumi di Rio De Jeneiro 

M 
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1992, secara rutin setiap tahun digelar KTT Perubahan Iklim, dimulai 

pada tahun 1995 COP (Conference of Parties) 1 di Berlin, Jerman, COP 

ke-2 di Jenewa, Swiss pada Juli 1996, COP.3 di Kyoto, Jepang 1997, 

sampai COP ke-13 di Bali, Indonesia pada 3 - 15 Desember 2007, 

COP.14 di Poznań, Polandia dan COP ke-15 di Denmark 2009. 

Berbagai KTT tersebut dianggap belum mampu menghasilkan 

kata sepakat antara ngara berkembang dan negara maju. KTT terkini 

di Denmark juga harus berakhir tanpa membuahkan kesepakatan 

utama dengan tidak menyebutkan batasan waktu dan angka target 

pengurangan emisi gas negara maju pada tahun 2020, sehingga jalan 

menuju gerakan global penyelamatan lingkungan makin tidak mudah. 

Dewasa ini para environmentalist mulai melirik spiritualitas agama 

dan tradisi suku asli sebagai basis etika bagi konservasi lingkungan, 

karena hal tersebut dianggap sebagai kesadaran yang paling mendasar 

yang tertanam dalam benak manusia yang akan mendorong dan 

memotivasi bahkan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam 

berinteraksi dengan alam.  

 

A. Perdebatan Mengenai Akar Krisis Lingkungan 

John Passmore (filusuf dan sejarawan Amerika) mempublikasikan 

buku yang terkenal luas dalam eko-filsafat pada tahun 1974 dengan 

judul Man‘s Responsibility for Nature. Dalam bukunya tersebut Passmore 

mendedah karakteristik dan perkembangan dari pandangan-

pandangan kodrat manusia Barat yang dominan. Ia memberi ciri 

pandangan tersebut dengan tiga karakteristik, yaitu: pertama manusia 

sebagai penguasa zalim, kedua konsep penjagaan (stewardship), ketiga 

sikap-sikap yang menyatakan bahwa mansuia mengembangkan dan 

menyempurnakan alam.1 

                                                           
1Pertama, manusia sebagai peguasa zalim; sesuai dengan thesis Lynn White, 

Passmore melacak pandangan manusia sebagai eksploitor dan penakluk yang 
sembrono sampai interpretasi yang secara historis dominan atas kitab kejadian 
dalam perjanjian lama. Kedua, Manusia sebagai penjaga (Stewardship), ide ini 
ditemukan dalam analisa Passmore terhadap ide Plato dan filusuf past-Platonik 
(Iamblichus). Dalam hubungan untuk menjelaskan mengapa jiwa manusia yang 
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Di samping itu, Passmore juga menguraikan mengapa hingga saat 

ini, relasi antara manusia dan alam masih menyisakan banyak masalah. 

Passmore membagi permasalahan yang tengah dihadapi manusia di 

berbagai belahan dunia dewasa ini ke dalam 4 kategori, yaitu:2 Pollution 

(Polusi), The Depletion of natural resource (penipisan sumber daya alam), 

The Destruction of species (musnahnya berbagai jenis spesies akibat ulah 

manusia), dan over population (populasi umat manusia yang semakin 

banyak). 

Keempat hal tersebut di atas merupakan problema yang nyata, 

yang saat ini menjadi kekhawatiran bersama para eco-thinker dan aktifis 

lingkungan hidup diseluruh dunia. Masalah tersebut berakar pada 

pola pikir yang menomorsatukan manusia di atas alam, sehingga bagi 

manusia, alam adalah sesuatu yang harus ditaklukkan. Pola pikir ini 

dapat kita temukan sepanjang tradisi Barat (western) berkembang. 

Tradisi dimana manusia kemudian menjadi zalim (despot) terhadap 

alamnya, karena pendasaran metafisis yang keliru. 

Ada beberapa akar yang melatarbelakangi timbulnya masalah-

masalah lingkungan, yakni teknologi, populasi penduduk dunia, 

                                                           
immaterial dan tak dapat mati itu akan selalu membenamkan dirinya dalam 
materi. Dalam hal ini Iamblichus merujuk pada penjelasan Plato bahwa 
Manusia dikirim ke bumi oleh Tuhan untuk mengurus benda-benda bumi dan 
untuk memperhatikan mereka atas nama Tuhan. Versi kedua tentang konsep 
penjagaan menurut Passmore berakar dari humanisme abad ke 17 dan 
perrnyataan Sir Matthew Hale bahwa tujuan penciptaan manusia adalah agar 
dia menjadi wakil dari Tuhan Yang Agung atas langit dan bumi yang lebih 
rendah ini. Ketiga, Manusia menyempurnakan alam, berakar pada tokoh Stoik, 
Posidonius. Selanjutnya menurut Passmore, konsep ini dapat terlihat dalam 
metafisika idealis Jerman Fichte dan Hegel, dan dalam pemikiran Karl Marx, 
Herbert Marcuse, Pierre Teilhard de Chardin dan Ian Mcharg. Selanjutnjya 
lihat John Passmore, Man‘s Responsibility for Nature: Ecological Problem and Western 
Tradition, (New York; Scribner's, 1974), h. 73 

2John Passmore, Man‘s Responsibility for Nature, Ecological Problem and Western 
Tradition, (New York; Scribner's , 1974), h. 32. Khususnya dalam part one ―The 
Tradition‖ 
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ekonomi, dan worldview.3 Berikut akan dijelaskan secara detail berbagai 

faktor yang melatarbelakangi terjadinya krisis lingkungan, yaitu: 

1.  Careless Teknologi 

Krisis lingkungan meruapkan efek negatif dari industri modern, 

perkembangan teknologi dan life style manusia modern. Barry 

Commoner dalam buku ―the closing circle‖ melihat bahwa teknologi 

merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. 

Terjadinya revolusi di bidang ilmu pengetahuan alam misalnya fisika 

dan kimia, yang terjadi selama lima puluh tahun terakhir, telah 

mendorong perubahan-perubahan besar di bidang teknologi. 

Selanjutnya hasil-hasil teknologi itu diterapkan dalam sektor industri, 

pertanian, transportasi dan komunikasi.4  

Berdasarkan pengamatan di Amerika Serikat, Commoner 

menunjukkan terjadinya masalah lingkungan, terutama pencemaran 

lingkungan meningkat setelah Perang Dunia II. Otto Soemarwoto 

mengutip Goldsmith menjelaskan bahwa sifat teknologi telah banyak 

merusak lingkungan. Teknologi telah mengganti biosfer yang sangat 

halus dan terkait pada pemeliharaan stabilitas jangka panjang, yaitu 

kelangsungan hidup menjadi teknosfer yang relatif kasar dan bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek manusia.5 

                                                           
3Sebagai bahan perbandingan lihat, Otto Soemarwoto, Masalah Lingkungan 

Nasional dan Global; Sebuah Ikikhtisar. Makalah dalam seminar Sehari tentang 
Agama Dan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Juli, 1991)  

4Berbagai pencemaran ditimbulkan oleh berbagai aktifitas manusia, seperti 
kegiatan industri (dalam bentuk limbah, zat buangan berbahaya, logam berat, 
zat radio aktif, kepulan asap (smog), polusi udara. Di samping itu ada juga 
kegiatan pertambangan seperti keruasakan instalasi, kebocoran. Dan Kegiatan 
transportasi yang mewariskan kepulas asap, tumpahan minyak bumi dan 
lainnya. Kegiatan pertanian juga menginggalkan dampak negatif seperti 
pemakaian zat-zat kimia untuk pemberantasan binatang pengganggu seperti 
insektisida, pestisida, herbisida dan fungisida dan pemakain pupuk bukan 
organik. 

5Selanjutmya lihat Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 
(Yogyakarta: UGM Press, 2007), h. 6 dan buku Soemarwoto lainnya Ekologi 
Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Penerbit Djambatan, 1983) 
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2. Ledakan Pertumbuhan Penduduk 

Kesenjangan dua kutub pertumbuhan yakni Population penduduk 

dan kebutuhan selalu menjadi perbincangan para ilmuan dan 

negarawan di berbagai belahan dunia. Manusia sebagai subsitem dari 

ekositem pada hakekatnya di-supplay secara kontinyu oleh subsistem 

lainnya. Dari korelasi ini akan menimbulkan masalah lingkungan 

apabila terjadi ketidakharmonisan. Jika manusia sebagai sub sistem 

mengalami tingkat massa (populasi) yang melampui supply maka 

dalam waktu tertentu kebutuhan pokok manusia yang bersumber dari 

ekosistemnya (natural resources) akan mengalami kemerosotan. 

Pernyataan ini diperkuat dengan teori Malthus yang mengatakan 

bahwa jarak tingkat pertumbuhan penduduk akan semakin meloncat 

jauh ke atas, yang dapat digambarkan dengan deret ukur. Sedangkan 

tingkat pertumbuhan kebutuhan penduduk mempunyai batas-batas 

pertumbuhan tertentu yang hanya meningkat secara deret hitung. Hal 

inilah yang dapat mengakibatkan kegoncangan di bidang pengadaan 

pangan manusia.6  

Paul R. Ehrlich menekankan, bahwa pertumbuhan penduduk dan 
peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap 
penurunan kualitas lingkungan hidup. Ia menolak pandangan 
Commoner bahwa pengembangan dan penerapan teknologi baru ke 
dalam berbagai sektor yang dimulai pada tahun 1940 sebagai penyebab 

terjadinya masalah-masalah lingkungan.7  

Ehrlich berpendapat bahwa jauh sebelum teknologi maju 

dikembangkan seperti masa modern ini, bumi telah mengalami 

bencana lingkungan. Mereka menunjukan beberapa contoh, yakni 

terjadinya gurun pasir di lembah Sungai Euphrate dan Sungai Tigris, 

yang pada zaman sebelum Masehi terkenal sebagai kawasan subur. 

Terjadinya kerusakan pada kawasan yang semula subur itu disebabkan 

                                                           
6 NHT Siahaan, Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 

2004), h. 102 tentang teori Malthus baca selanjutnya, An Essay on The Principle of 
Population, (1798)  

7Tentang Hasil Penelitiannya baca selanjutnya Paul R. Ehrlich, Population 
Bomb, (New York: Ballatine Books)  
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oleh sistem irigasi yang gagal dan pembukaan lahan yang terus 

menerus akibat pertumbuhan penduduk sehingga semakin luas lahan 

pertanian berdasarkan sistem irigasi. Di kawasan-kawasan yang curah 

hujannya rendah, kegagalan pengelolaan irigasi seringkali 

menimbulkan masalah-masalah lingkungan hidup yang serius, yaitu 

terjadinya masalah salinisasi (peningkatan kandungan garam di tanah). 

Kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah mengalami tingkat 

penguapan yang tinggi, sehingga telah menyebabkan kekeringan 

irigasi. Kekeringan air irigasi sangat potensial menyebabkan terjadinya 

gurun pasir. Terjadinya kegagalan irigasi tidak saja dihadapi oleh 

negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. 

Dalam hubungannya dengan perkembangan populasi manusia 

yang terus berkembang pesat Friedman mengistilahkan hal tersebut 

seperti karakteristik virus, terus berkembang biak menutupi bumi. 

Tak heran ada yang mengatakan bahwa ancaman masa depan bagi 

umat manusia bukanlah ledakan bom teroris, melainkan ledakan 

demografis. Bagi Friedman, kehancuran bumi terjadi tatkala crowded 

(demografi) bertemu dengan flat (globalisasi). Di titik pertemuan itu, 

yang menjadi korban dari keduanya tak lain adalah mother nature yang 

menjadi tempat bersandar manusia.8  

Lester R Brown (ahli pertanian Dep. Pertanian USA) berhasil 

mendeskripsikan 22 masalah terkait dengan laju pertumbuhan 

penduduk,9 seperti: polusi, penyalit lingkungan, kelaparan, ancaman 

cadangan pertambangan, pengangguran, pemukiman yang 

berdesakan, terancamnya spesies flora dan fauna, urbanisasi, inflasi, 

bahkan sengketa politik.10 

                                                           
8Tom Friedman, Hot, Flat, and Crowded, Why We Need a green Revolution and 

How it Can Renew America (2008) 
9 Seyyed Hossein Nasr juga sepakat mengatakan bahwa over population 

menjadi masalah uatama bagi terjadinya krisis lingkungan, selanjutnya lihat 
wawancara Seyyed Hossein Nasr dengan Marjorie Hope dan James Young 
bertemakan New Alliance: Faith and Ecology, www. … 

10Diskusi tentang hal ini baca selanjutnya, Lester E Brown et.all, Twenty Two 
Dimentions of the populations Problems, (washington, 1976)  
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Di bawah ini adalah grafik perkembangan populasi penduduk 

dunia : 

 

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Grafik pertumbuhan 

penduduk dunia meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 1930 

penduduk dunia berkisar 2 miliar jiwa,. Namun pada tahun 1975 

(sebagaiman terlihat dalm grafik) berjumlah 4 miliar jiwa (naik 100 

%), dan tahun 1999 sekitar 6 miliar jiwa. PBB meramalkan bahwa 

pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia mencapai 9 miliar.11 Grafik 

ini menunjukkan bagaimana sulitnya posisi manusia mengahadapi 

situasi planet kecil dengan persediaan ekosistem terbatas yang sudah 

penuh dengna manusia.  

Tabel di atas dapat diperjelas dengan Tabel Estimasi 

pertumbuhan populasi penduduk dunia dalam peringkat 10 negara 

dengan populsi terbesar:12 

 

Tahun 2000 Tahun 2100 

Negara Populasi/Juta Negara Populasi/Juta 

                                                           
11 Sebagai perbandingan lihat Audrey R.Chapman, et.al, Consumption, 

Population, and Sustainability; Perspectives From Science and Religion, (Washington 
DC, Island Press, 2000), terj. Bumi Yang terdesak, (Bandung: Mizan, 2007), h.69 

12 William P. Cunningham, Environmental Science; A Global Concern, (New 
York, The McGraw-Hill Companies, 2003), h.144  
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Tahun 2000 Tahun 2100 

Negara Populasi/Juta Negara Populasi/Juta 

China 1,200 India 1,600 

India 1,000 China 1,300 

United States 281 United States 403 

Indonesia 212 Indonesia 312 

Brazil 170 Nigeria 304 

Pakistan 151 Pakistan  285 

Rusia 145 Brazil 244 

Bangladesh 128 Bangladesh 211 

Japan 127 Ethiopia 188 

Nigeria 123 Congo 182 

 

Dari Tabel di atas, nampak jelas bahwa Indonesia menduduki 

posisi 4 besar dalam perkembangan jumlah penduduk. Ledakan 

Penduduk Indonesia ditandai dengan tigal hal, pertama; jumlah 

penduduk yang menigkat pada tahun 1980, penduduk Indoneisa 

berjumlah 147 juta jiwa, dan pada tahun 2000 mencapai 203 juta jiwa 

dengan laju pertumbuhan 1,35 % pertahun . Kedua, posisi atau situasi 

penyebaran penduduk yang tidak seimbang diberbagai pulau. Ketiga, 

struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan, dimana usia 

produktif (15-64 Tahun) hanya 59,6 % dibandingklan dengan usia 

muda (0-14 tahun) yang mencapai 36, 6 % dan Usia Tua (65 tahun ke 

atas) mencapai 3,8 %. Dari data ini terlihat bahwa jumlah pendduk 

yang ditanggung (dependency burden ratio) adalah cukup besar, berjumlah 

59%. Artinya setiap 100 penduduk produktif harus menaggung 59 

orang selain dirinya. Jika dibandngkan dengan Jepang yang hanya 27 

atau Amerika 33 penduduk perorang. 

Pertumbuhan jumlah penduduk dalam spesies manapun dan pola 

konsumsi yang berlebihan serta aktifitas ekonomi kapitalis lainnya 

telah memberikan tekanan besar pada sistem daya dukung dan masa 

depan keberlanjutan bumi. Tuntutan manusia yang semakin besar 

terhdap lingkungan dengan bertambhanya populasi, menimbuilkan 

degradasi tanah, kerusakan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati 

dan penggundulan hutan yang semakin luas. 

Laju pertumbuhan penduduk melebihi laju pertumbuhan 

produksi pertanian, dam akibatnya memberikan tekanan yang 
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semamin besar pada tanah yang mudah erosi, tanah untuk merumput 

ternak, air dan cadangan kayu bakar. Jumlah anak rata-rata 

perpasangan turun sedikit di negara dunia ketiga, namun jumlah 

penduduk total bertambah dengan cepat karena banyaknya pasangan 

muda yang memasuki usia subur. Hal ini diperumit lagi dengan 

reproduksi manusia terkait dengan berbagai faktor termasuk 

keyakinan kultural dan religius, pola-pola kekeluargaan, layanan 

kesehatan, serta kebijakan ekonomi dan pendidikan.13 

Fakta ini menuntut saintis dan agamawan untuk terlibat aktif 

memberikan solusi bagi berbagai dampak kerusakan lingkungan yang 

disebabkan terutama oleh populasi yang terkait erat dengan pola 

konsumsi manusia. Pada konteks ini, agama ini memang berpotensi 

untuk memberikan berbagai jawaban etis dan praktis tentang hal 

tersebut, namun agama juga berpotensi memperuncing permasalahan 

tersebut. 

3.  Ekonomi Kapitalisme 

Prinsip kapitalisme memandang alam dan segala sumber daya 

alam sebagai objek eksploitasi tanpa batas. Dalam sejarahnya ada tiga 

tokoh yang sangat berpengaruh dalam lahir dan berkembangnya 

kapitalisme ini. Tokoh pertama adalah Martin Luther yang telah 

meletakkan dasar-dasar teosofik kapitalisme, selanjutnya muncul 

Benjamin Franklin yang meletakkan dasar-dasar filosofis. Konsep 

kapitalisme semakin matang dengan munculnya bentuk detail dasar-

dasar ekonomi kapitalisme oleh Adam Smith.  

Ada lima prinsip fundamental kapitalisme yang kalau dianalisa 

lebih lanjut sebenarnya tidak pro terhadap konservasi lingkungan. 

Pertama; pengakuan penuh pada hak milik individual tanpa batas-batas 

tertentu, kedua; pengakuan penuh untuk melakkan kegiatan ekonomi 

demi meningkatkan status sosial dan ekonomi, ketiga, pengakuan 

                                                           
13 Audrey R. Chapman, Rodney L.Petersen, Barbara Smith-Moran, 

Consumption, Population, and Sustainability; Perspectives from Science and Religion, 
(Washington DC, Island Press, 2000), h,53  

 



 

Abdul Quddus, Green Religion: Konservasi Alam Berbasis Spiritualitas Islam  49 

adanya motivasi dan inspirasi dalam ekonomi untuk meraih 

keuntungan semaksimal mungkin, keempat; pengakuan terhadap 

kebebasan dalam melakukan kompetisi dengan individu lain dan 

kelima; pengakuan terhadap berlangsungnya hukum ekonomi pasar 

bebas atau mekanisme pasar.14  

Hardin dalam The Tragedy of the Commons melihat bahwa alasan-

alasan ekonomi seringkali menggerakkan perilaku manusia atau 

keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan 

maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan 

pemanfaatan common property. Common property adalah sumber-sumber 

daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap 

orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan 

masing-masing. Common property itu meliputi sungai, padang rumput, 

udara, laut. Karena sumberdaya itu dapat dan bebas untuk 

dimanfaatkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya 

masing-masing, maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba 

untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal 

mungkin guna perolehan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. 

Jadi adanya kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya alam akan 

membawa kehancuran bagi masyarakat. Keadaan inilah yang oleh 

Hardin disebut dengan tragedy of the commons.15 

A. Sonny Keraf dengan tegas menyebut bahwa ekonomi global 

telah melahirkan krisis lingkungan. Secara jitu ia menunjukkan 

bagaimana negara-negara maju menerapkan strategi ekonominya 

untuk terus menjajah dunia ketiga melalui organisasi-organisasi 

ekonomi dunia. Pada awalnya strategi itu dimainkan oleh World Bank 

dan IMF dengan strategi utang luar negerinya. Kemudian melalui 

                                                           
14Y.Eko Santoso, Menuju keselarasan Lingkungan; Pandangan Teologis Terhadap 

Pencemaran Lingkungan, (Malang: Averroes Press, 2003), h.26 
15 Berbagai ulasan mengenai hubangan pembangunan terkait dengan 

Lingkungan Hidup, selanjutnya lihat Emil Salim, Lingkungan Hidup dan 
Pembangunan, (Jakarta: Mutiara, 1979, Lihat Juga Emil Salim, Pembangunan 
berwawasan Lingkungan, (Jakarta: LP3ES, 1986)  
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organisasi perdagangan dunia (WTO)16 dengan berbagai institusinya 

(GAAT, TRIPS, dan GAT), mereka mengeruk kekayaan alam dan 

kekayaan intelektual dunia ketiga dengan menciptakan ekonomi 

global dan pasar bebas. Lembaga-lembaga tersebut tidak ramah 

terhadap manusia penghuni dunia ketiga karena akhirnya berkembang 

menjadi polisi dagang dunia yang hanya menjaga agar tidak ada 

―pemain‖ yang dirugikan, bukan menjaga agar tidak ada yang 

dirugikan.17 

Dalam konteks inilah krisis ekologi juga dapat dikaitkan dengan 

wacan tentang keadilan (justice). Keadilan tersebut dapat dilihat dalam 

beberapa dimensi, mislanya dalam hubuangan (relationship) manusia 

dengan alam. Manusia telah bersikap tidak adil dengan mendominasi 

dan mengeksploitasi sumber daya alam demi keserakahan (greed) 

mereka. Dimensi keadilan lainnya adalah distribusi dan kemanfaatn 

sumberdaya alam, gaya hidup konsumerisme satu orang Amerika 

sama dengan kebutuhan hidup 200-300 orang asia. Ini tentunya 

merupakan contoh lifestyle yang tidak pro lingkungan. 18  Jurgen 

Moltmann mengatakan: 

We shall not be able to achieve social justice without justice for the nature and 

environment; we shall not be able to achieve justice for nature without social justice19 

                                                           
16WTO (World Trade Organization) pada awalnya bernama GATT (General 

Agreement on Traffics and Trade) adalah sebuah badan dunia yang mengatur 
perdagangan global. Selain mengatur masalah-masalah perdagangan tradisional 
(kuota, dumping, hambatan nontraif, dll) juga mengatur masalah-masalah non 
perdagangan seperti jasa (kesehatan, pendidikan, hukum, turisme, keuangan, 
Intellectual Propert Rights, dan pertanian. Sistem perdagangan WTO masih belum 
mampu menciptakan pemerataan, malah justru merugikan negara-negara 
berkembang dan menguntungkan negara maju dengan sistemnya yang 
membatasi komoditasnya masuk ke negara-negara lain.  

17A. Sony Kerap, Etika Lingkungan, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 225  
18KC. Abraham, A Theological Reponse to the Ecological Crisis, dalam David G 

Hallman, Ecotheology; Voice from south and North (USA, WCC World Council of 
Churches Publication, 1994), h,65 

19Jurgen Moltmann, The Future of Creation, (Philadelphia, Fortress, 
1979),h.128  
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Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa ekonomi kapitalisme 

tidak memberika ruang pada prinsip-prinsip nilai, moral dan etika, 

bahkan kapitalisme melihat segala sesuatu dengan cara pandang 

(worldview) serba materi dan jauh dari nilai-nilai spiritual yang 

transenden. Berbagai efek negatif dimbulkan oleh kapitalisme ini 

diantaranya munculnya kesenjangan ekonomi antar masyarakat 

(unequality), mekanisme yang ekploitatif, serakah dan pola hidup 

konsumerisme karena tidak adanya kontrol terhadap sistem tersebut. 

Dan yang paling parah adalah munculya alienasi individualistik karena 

tersingkir dari mekompetisi mekanisme pasar. 

Sebagai anti-tesis terhadap kelemahan kapitalisme, pada abad 19 

muncul Karl Marx dengan sistem sosialismenya, namun kehadiran 

konsep ini ternyata tidak jauh berbeda dengan efek yang ditimbulkan 

oleh kapitalisme, bahkan sosialisme mengalami kekalahan dari 

sosialisme, negara-negara sosialis seperti Rusia dan Jerman Barat 

justru makin terpinggirkan.20 

Hanskung mengemukakan tujuh ciri globalisasi, satu diantaranya 

adalah meluasnya masalah-masalah ekologis. 21  Masalah ekologis 

tersebut terjadi karena diterapkannya liberalisasi ekonomi; baik 

liberalisasi lama abad 19 maupun liberalisme baru dalam konsep 

kapitalisme baru yang mengandalkan ekonomi pasar bebas murni 

(teori Milton Friedman dkk), maupun liberalisme sosial yang 

mengandalkan ekonomi pasar dengan kewajiban sosial (teori 

Ludwing Erhard dkk). Secara konsep kedua teori ekonomi tersebut 

mereduksi etika ekonomi menjadi etika bisnis. Dalam konteks ini, 

                                                           
20 Ada beberapa letak kelemahan sosialisme dalam mengatasi ekonomi 

kapitalis, diantaranya pertama; sistem ini telah menjadi otoriter, kedua; bersifat 
mematikan kreatifitas individual karena keinginan menghilangkan dimensi 
individual dalam kapitalisme, ketiga; akibat hilangnya fungsi kontrol sosial 
akibat kekuatan otoriter mekanisme ekonomi, keempat; prinsip kelas dalam 
sosialisme telah membentuk ketegangan dan kesenjangan antar kelas, kelima; 
penurunan derajat dan kualitas manusia karena dianggap sebagai barang 
industri yang bebas diekploitasi. Selanjutnya lihat Muhsin Jamil, Etika Ekonomi 
Islam, Jurnal Teologia, No.12, Januari 1992 

21Hanskung, A Global Ethics for Global Politics and Economic, (London: SCM 
Press, 1997), h,164  
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kedua konsep tersebut juga menjadikan alam hanya sebagai komoditi 

untuk dieksploitasi dan dipasarkan.  

Menghadapi berbagai permasalahan pertumbuhan penduduk dan 

laju pertumbuhan ekonomi, The Club Of Rome mengusulkakn sebuah 

solusi yang disebut dengan Zero Growth (pertumbuhan nol). Dengan 

demikian di samping dinamika pertumbuhan penduduk Zero population 

Growth (ZPG), maka laju pertumbuhan ekonomi juga harus nol 

(zero).22  

4.  Worldview atau paradigma 

Cara pandang (worldview) suatu kelompok masyarakat amat 

berpengaruh dalam menentukan sikap dan perilaku mereka terhadap 

alam dan lingkungannya. 

Sebagian pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah-masalah 

lingkungan disebabkan oleh wolrdview (cara pandang) yang berlaku 

menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya 

dalam alam semesta. Nilai dari segala sesuatu yang ada di alam 

semesta dilihat dari kepentingan manusia semata. Tata nilai yang 

dimiliki ini dikenal dengan istilah anthropocentric atau homocentric. 

Berdasarkan kaidah antroposentris, alam semesta atau lingkungan 

hidup dilindungi semata-mata untuk kepentingan manusia. Sumber 

daya alam yang terdapat dalam alam semesta dipandang sekedar 

sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan manusia. 

Berdasarkan wawasan pandang antroposentris, manusia bukanlah 

sebagian dari alam. Manusia adalah hasil daya cipta Tuhan. 

Selanjutnya, manusia itu diciptakan untuk mengatur dan menaklukan 

alam. Kaidah-kaidah yang berlaku di antara masyarakat manusia tidak 

                                                           
22Secara sederhana ZPG (Zero Population Growth) menuntut beberapa syarat 

yaitu: pertama, setiap pasang suami istri memiliki tidak lebih dari dua orang 
anak, sehingga setiap orang akan menggantikan dirinya. Kedua, memperbaiki 
status perempuan. Perempuan berkarir dan berpendidikan cendrung 
mempunyai anak sedikit di negara yang memungkinkan perempuan 
berpendidikan dan bekerja, sehingga laju pertumbuhan penduduk di negara 
bersangkutan lebih rendah dari pada di negara yang tidak menawarkan pilihan 
seperti itu kepada kaum perempuan. 
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berlaku terhadap benda-benda alam atau makhluk alam lainnya, 

seperti hewan dan tumbuhan. Dengan demikian wawasan pandang 

antroposentris menimbulkan dualisme antara manusia di satu pihak 

dan alam semesta serta makluk lainnya di lain pihak. Oleh sebab itu, 

eksploitasi terhadap alam semesta, menurut wawasan pandang 

antroposentris, harus dilihat sebagai perwujudan kehendak Tuhan. 

Manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan untuk menguasai dan 

menaklukkan alam. 

Wawasan pandang antroposentris itu telah mendapat tantangan 

dari kalangan aktivis gerakan lingkungan (environmentalists) karena dua 

alasan. Pertama, manusia adalah bagian dari alam. Manusia hanyalah 

merupakan satu di antara spesies organis yang hidup dalam suatu 

sistim yang saling tergantung. Oleh sebab itu, perlu dipertahankan 

berlakunya wawasan pandang yang melihat semua unsur-unsur dalam 

alam semesta sebagai suatu kesatuan ekosistem. Kepedulian manusia 

seharusnya tidak hanya terbatas pada diri manusia saja, tetapi juga 

diperluas meliputi makluk-makluk lain dalam alam semesta. Kedua, 

hewan-hewan sebagai makhluk alam yang juga mempunyai rasa sakit 

seharusnya diakui haknya sebagai suatu kaidah moral manusia. 

Salah satu diantara kaum moralis ekologis yang mengusulkan 

perlunya suatu perubahan wawasan pandang antroposentris adalah 

Aldo Leopold. Leopold mengusulkan perlunya pengembangan kaidah 

etik baru yang bersifat holistik. Kaidah itu berlaku bagi suatu 

komunitas biotik yang meliputi semua makhluk yang punya rasa sakit 

dan nikmat. Kebutuhan dan kepentingan tiap-tiap makhluk 

merupakan dasar penentuan dari baik atau tidaknya suatu tindakan.23 

Menentukan faktor utama motivasi manusia dalam bertindak adalah 
suatu yang sulit, karena ada banyak motivasi yang sangat variatif yang 
biasanya melatarbelakangi perbuatan manusia. Berbagai penelitian 
menyimpulkan bahwa akar dasar dari malapetaka lingkungan adalah 

                                                           
23 Uraian khusus Leopold tentang Konsep Community, selanjutnya lihat 

David Schmidtz dan Elizabeth Willot, Environmental Ethis; What Really Matters, 
Wat Really Works, (Oxford University Press, 2002), h.28 dan lihat juga Paul 
Taylor, Respect for Nature; A Theory of Environmental Ethics, (Princeton; Princeton 
Universcity Press, 1986), h. 99 
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terletak dalam sikap, nilai, persepsi dan pandangan dunia dasar yang 
masyarakat modern anut. Pandangan dunia dan sikap terkait telah 
meresapi dan memotivasi manusia untuk untuk menerapkan teknologi 
yang bersifat eksploitatif dan merusak.  

Sebuah contoh yang masih perlu dikritisi dikemukakan oleh 

Federico Peirone. Ia menyatakan bahwa ekologi dunia sekitar 

Mediterania sangat dipengaruhi oleh meluasnya Islam di sekitar 

daerah tersebut. Larangan atas minuman beralkohol dan babi 

menyebabkan berkurangnya kebun anggur di sejumlah negara 

Mediterania dan penggantian babi dengan domba dan kambing, yang 

pola makan rumputnya mempunyai akibat-akibat negatif terhadap 

daerah ini yang dulunya merupakan daerah hijau. Meningkatnya 

jumlah kuda, unta dan kacang di daerah itu juga merupakan bukti dari 

pengaruh Muslim.24 

Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus kerusakan lingkungan 

hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup global maupun 

lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. 

Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan, seperti di laut, hutan, 

atmosfir, air, tanah, dan seterusnya bersumber pada perilaku manusia 

yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan 

diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan 

pencemaran lingkungan.25 

Di sampig 4 faktor di atas, politik juga merupakan bagian penting 

yang tidak dapat diabaikan. Charlene Spretnak dalam The Spiritual 

Dimension of Green Politics menekankan pentingnya mengembangkan 

green politics (politik hijau); 26  gerakan politik yang sadar ekologi. 

                                                           
24 Roger E. Tim, Dampak Ekologis Penciptaan Menurut Islam, dalam Mary 

Evelyn Tucker dan John A Grim (eds), Worldviews and Ecology; Religions, 
Philosophy and Environment, terj. Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup, 
(Yogyakarta; Kanisus, 2003), h. 112  

25A. Sony Kerap, Etika Lingkungan, (Jakarta: Kompas, 2006), h. xiii  
26 Green politics merupakan gerakan politik yang sadar-ekologis. Hal ini 

sekaligus menjadi komplementer dari gerakan sosial-keagamaan yang ramah 
ekologi, seperti gerakan eco-feminism yang mengintegrasikan kesadaran feminis 
dengan kesadaran ekologis. Selain itu, di kalangan teolog Kristen dan pemikir 
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Kebijakan-kebijakan sosial-politik-ekonomi di berbagai negara sudah 

saatnya mempertimbangkan soal lingkungan hidup. Sudah waktunya 

para pejabat negara, politisi, dan partai-partai politik menyuarakan 

pentingnya kesadaran akan politik hijau atau politik ekologis (ecological 

politics). 

Dalam konteks Indonesia dengan ancaman krisis daya dukung 

ekosistem yang nyata, Jimly Asshiddiqie menegaskan perlunya 

dikembangkan gagasan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan 

atau yang dikenal dengan istilah green constitution dan ecocracy. Ia juga 

menjelaskan bahwa konsep ketatanegaraan constitusional democracy sama 

pentingnya dengan ecocracy, yaitu kedaulatan lingkungan hidup atau 

ekosistem dimana suatu pemerintahan mendasarkan 

kepemerintahannya secara taat asas prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (ecologically sustainable 

development)27  

 

B.  Data Krisis Lingkungan Global dan Lokal Indonesia 

Krisis lingkungan merupakan titik kulminasi yang diakibatkan dua 

masalah pokok, eksploitasi sumber daya alam dan rusaknya ekosistem 

bumi akibat pencemaran, khususnya punahnya sen]bagian spesies dari 

                                                           
Yahudi di Barat hingga Islam juga mengelaborasi eco-theology yang ramah 
lingkungan dan sadar ekologis; sebuah kesadaran teologis-spiritual yang 
terintegrasi dengan kesadaran ekologis. Dan yang tak kalah fenomenalnya ialah 
eco-philosophy (deep ecolagy, kesadaran ekologis yang mendalam) yang 
dikembangkan oleh filusuf Oslo Norwegia, Arne Naess.  

27 Green politics merupakan gerakan politik yang sadar ekologis. Hal ini 
sekaligus menjadi komplementer dari gerakan sosial keagamaan yang ramah 
ekologi seperti gerakan Ekofeminisme yang mengintegrasikan kesadaran 
feminis dengan kesadaran ekologis. Selain, dikalangan teolog Kristen dan 
pemikir Yahudi di Barat hingga Islam juga mengelaborasi ecotheologi yang 
ramah lingkungan dan sadar ekologis . sebuh kesdaran ekologis spiritual yang 
terintegrasi denagn kesadaran ekologi. Dan yang tak kalah fenomenalnya ialah 
eco-Philosophy (deep ecology, kesadaran ekologis yang mendalam) yang 
dikembangkan oleh filosof Oslo Norwegia (Arne Naes), Jimly Asshiddiqie, 
Green Constitution; Nuansa Hijau UUD 1945 (Jakarta: rajawali Press, 2009), 
h,4 
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muka bumi ini. Limgkungan alam yang rusak akibat eksploitasi 

mempunyai cakupan bidang yang sangat luas, diantaranya kerusakan 

tanah, air, hutan dan keanekaragaman hayati, energi dam ,ineral 

sumber hayati laut. 

Dalam literatur tentang lingkungan, masalah-masalah atau kriris 

lingukuangan secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk, 

yaitu pencemaran lingkungan (pollution), pemanfaatn lahan secara 

salah (land misuse) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam 

(natural resource depeletion). Akan tetapi, jika dilihat dari perpsektif 

hukum yang berlaku di Indonesia, malasah-masalah lingkungan hanya 

dikelompokkan ke dalam dua bentuk yakni pencemaran lingkungan 

(environmental pollution) dan perusakan lingkungan hidup. Pembedaan 

masalah lingkungan ke dalam dua bentuk dalam dilihat dalam 

Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang kemudian dicabut oleh 

undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengekolaan 

Lingkungan Hidup (UUPLH). Undang undang ini juga hanya 

mengenal dua bentuk masalah lingkungan hidup, yaitu pencemaran 

lingkungan dan pengerusakan lingkungan. Berikut dibedakan dua 

maslah pokok tersebut.  

1. Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran meliputi tiga bidang biosfer secara luas di bumi. 

Pertama; pencemaran atmosfer yang meliputi udara dan cuaca. Kedua; 

pencemaran hidrosfer yang meliputi sungai, danau dan lautan, ketiga 

pencemaran litosfer yaitu tanah. 

a. Pencemaran Atmosfer 

Lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut atmosfer. Gas-gas 

yang terdapat di Atmosfer antara lain: oksigen, nitrogen dan 

karbondioksida. Pada atmosfer terdapat beberapa lapisan yang 

terbentuk karena adanay interaksi antara sinar matahari, gaya tarik 

bumi, rotasi bumi dan permukaan bumi. Lapisan bumi tersebut 
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adalah lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi darisinar 

ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari.28 

Pencemaran udara biasanya disebabkan oleh dua afaktor, yaitu 

natural source dan antropogenic sources. Kasus di Indonesia sekitar 

70% pencemaran udara disebabkan oleh sebab kedua yaitu karena 

kegiatan dan aktifitas manusia. Pencemarannya disebabkan oleh emisi 

kendaraan bermotor yang mengeluarkan zat berbahaya dan dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia, bahkan juga 

bagi lingkungan. Zat tersebut diantaranya timbal/timah hitam (pb), 

Suspender particular matter (spm), oksida nitrogen (Nox), Hodro 

karbon (HC), dan oksida photokimia (Px). Sementara itu laju 

pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 15% pertahun 

hinggga 2005.  

Pencemaran udara minimal tergamabr dalam tiga bentuk 

kerusakan lingkungan, yaitu: global warming, mepisinya lapisan ozon, 

hujan asam (acid rain), berikut penjelasan bentuk kerusakan 

lingkungan tersebut:  

1) Global Warming  

Berbagai aktifitas manusia di bumi berupa industri, deforestasi, 

pertanian limabh, pemabakaran bahan bakar fosil yaitu batubara dan 

minya bumi menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyerap 

radiasi matahari dan memancarkannya kembali ke permukaan bumi 

sehingga terjadi keinaikan suhu permukaan bumi yang dikenal dengan 

Global Warming. 

Global Warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata 

atmosfer, laut dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada 

permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) 

selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) menyimpulkan bahwa, sebagian besar peningkatan suhu rata-

rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar 

disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat 

aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini telah 

                                                           
28Richard J. Hickey, Air Pollution dalam William (ed) Environment h, 189  

http://id.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://id.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
http://id.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_rumah_kaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Efek_rumah_kaca
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dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, 

termasuk semua akademisi sains nasional dari negara-negara G8.29 

Otto soemarwoto dengan detil mendeskripsikan berbagai aktifitas 

manusia yang berpengaruh terhadap terjadinya pemansan global sejak 

tahun 1980, tergambar dalam hal berikut:30 

No Kegiatan Persentase 

1 Produksi energi dan konsumsi 57 

2 Konsumsi CFC 17 

3 Pertanian 14 

4 Penebangan hutan dan tataguna lahan 9 

5 Industri 3 

 

Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan 

perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, 

meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta 

perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan 

global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya 

gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. 31 

Perubahan iklim adalah proses panjang hasil konsumsi energi 

berlebih dan tidak berkelanjutan oleh negara-negara industri. Sejak 

dilangsungkannya revolusi industri, lingkungan global menderita 

pencemaran udara yang berdampak besar pada perubahan situasi 

bumi. Penggunaan teknologi dalam rangka eksploitasi alam 

memainkan peran yang esensial dalam mempengaruhi situasi tersebut. 

Salah satu akibatnya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) 

                                                           
29Mengenai seluk beluk Global warming, selanjutnya lihat Hadi S. AliKodra, 

Bumi Makin Panas Banjir Makin Luas; Menyibak Tragedi Hutan, (Bandung: 
Yayasan Nuansa Cendikia, 2004), Cet.Ke-1, h.21 

30Otto Soemarwoto, Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global, (Jakarta: 
Gramedia, 1990), h,156  

31WWF dalam laporannya, Habitat at Risk 2002, menyebutkan bahwa jika 
emisi karbon meningkat 2xlipat 100 tahun mendatang, maka diperkirakan 80% 
spesies tanaman dan binatang akan punah. Hadi S. Ali Kodra, "Kapasitas 
Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup", Diktat Seminar Kajian Islam 
Komprehensif (Jakarta: Pascasarjana UIN Jakarta, 2007) h. 45  

http://id.wikipedia.org/wiki/G8
http://id.wikipedia.org/wiki/Presipitasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gletser
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secara tidak alami di atmosfer bumi, 32  kemudian berdampak pada 

memanasnya suhu bumi yang sangat berbahaya bagi mayoritas 

populasi di dunia dan ekosistem.33 Perubahan iklim ini merupakan isu 

yang terkait dengan masalah pembangunan, hak asasi manusia, dan 

keadilan yang sedang berkembang di tengah krisis ekologi yang 

dihadapi masyarakat dunia.  

Pemanasan global adalah rangkaian tahap dari terjadinya 

perubahan iklim global (climate change). Proses terjadinya pemanasan 

global diawali dengan fenomena efek rumah kaca (greenhouse effect). Di 

bumi, efek rumah kaca dihasilkan oleh gas-gas tertentu yang 

jumlahnya sedikit di atmosfer. Selain itu, es, titik-titik air dan partikel-

partikel kecil di atmosfer juga menangkap panas. Gerald Foley 

menyebutkan peran GRK telah dibahas oleh para ilmuan selama 

lebih dari 150 tahun.34 Efek rumah kaca ini secara alami memberikan 

bumi kehangatan sehingga dapat dihuni. Planet Mars, salah satu 

planet yang mengelilingi matahari, ternyata tidak memiliki GRK, 

suhunya sekitar -60C, sehingga terlalu dingin untuk kehidupan 

manusia atau mahluk lainnya. Beda halnya dengan Venus, dimana 

GRK-nya mencapai 480C, sehingga tidak akan mungkin terdapat 

kehidupan karena panasnya mencapai tingkatan yang paling tinggi. 
                                                           

32Urutan tiga besar dunia sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca adalah 
China, Amerika dan Indonesia. Lihat Agus P. Sari (ed), Indonesia and Climate 
Change: an Assessment of the Environmental Impacts of Climate Change Across a Range 
of Sectors Including Health, Food Security and Employment (DFID & Bank Dunia, 
Juni 2007). Lihat juga Walhi, Kenali Perubahan Iklim, Resiko dan Masalahnya 
(Jakarta: Penerbit Walhi, 2007) h. 41.  

33Lihat http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim. 
34Menurut Gerald: Jean Baptiste Fourier seorang Ilmuan Prancis adalah 

orang pertama yang menyatakan tentang efek rumah kaca dalam sebuah 
makalah yang ditulis 1827. Selanjutnya John Tyndall (Ilmuan Irlandia) dalam 
sebuah ceramah di London tahun 1861 menunjukkan bahwa uap air di udara 
meningkatkan penyerapan terhadap panas dari matahari 15 kali lebih besar 
dibandingkan dengan udara kering. Dan Svante Arrhenius (ilmuan Swiss) pada 
tahun 1896 menghitung dampak dari penggandaan jumlah karbondioksida 
dalam atmosfer dan mendapatkan hasil yang nyaris sama dengan perkiraan-
perkiraan saat ini. Lihat Gerald Foley, Pemanasan Global; Siapakah yang 
Merasakan Panas?, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993) cet. 1, h. 2.  

http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim
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Adapun bumi, suhu rata-ratanya mencapai 15C berada di antara 

kedua kondisi ekstrim ini. Karena adanya GRK secara alamiah di 

atmosfer, suhu rata-ratanya menjadi 33C, lebih tinggi daripada tidak 

ada GRK alami tersebut.35 

Pemanasan global tidak terjadi dalam jangka waktu singkat, tapi 

berangsur-angsur. Namun demikian, dampaknya sudah mulai terasa 

saat ini. Dalam laporan yang dikeluarkan Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC)36 tahun 2001, disimpulkan bahwa temperatur 

udara global telah meningkat 0,6C (1Fahrenheit) sejak 1861. IPCC 

setuju bahwa pemanasan tersebut terutama disebabkan oleh aktifitas 

manusia yang menambah gas-gas rumah kaca ke atmosfer. IPCC 

memprediksi peningkatan temperatur rata-rata global akan meningkat 

1.1°C hingga 6.4 °C (2.0 hingga 11.5 °F) antara tahun 1990 dan 

2100.37 IPCC juga memperingatkan, bahwa meskipun konsentrasi gas 

di atmosfer tidak bertambah lagi sejak tahun 2010, iklim tetap terus 

menghangat selama periode tertentu akibat emisi yang telah 

dilepaskan sebelumnya. Karbondioksida akan tetap berada di 

atmosfer selama seratus tahun atau lebih sebelum alam mampu 

menyerapnya kembali. Jika emisi gas rumah kaca terus meningkat, 

konsentrasi karbondioksioda di atmosfer pun dapat meningkat hingga 

tiga kali lipat pada awal abad ke-22 bila dibandingkan masa sebelum 

era industri. Akibatnya, akan terjadi perubahan iklim secara dramatis. 

Walaupun sebenarnya peristiwa perubahan iklim ini telah terjadi 

beberapa kali sepanjang sejarah Bumi, manusia akan menghadapi 

masalah ini dengan resiko populasi yang sangat besar.38  

                                                           
35Gerald Foley, Pemanasan Global, h. 2.  
36IPCC atau Panel Antar Pemerintah Tentang Perubahan Iklim, terbentuk 

di bawah inisiatif gabungan Organisasi Metereologi Dunia (World Meteorological 
Organization) dan Program Lingkungan PBB (United Nation Environment 
Programme) pada tahun 1988.  

37IPCC Third Assessment Report, http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/ 
38James Hansen, Climatic Change: Understanding Global Warming, One World: 

The Health & Survival of the Human Species in the 21st Century. www.mail-
archive.com/Pemanasan_Global 

http://id.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
http://id.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/
http://books.google.com/books?id=sx6DFr8rbpIC&dq=robert+lanza&printsec=frontcover&source=web&ots=S7MXYzoDqR&sig=jfUo33FtVZ3PSUS2fcc_EtawEnQ
http://www.mail-archive.com/Pemanasan_Global
http://www.mail-archive.com/Pemanasan_Global
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Menurut Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (United 

Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), ada 6 jenis 

gas yang digolongkan sebagai GRK, yaitu: Karbondioksida (CO2), 

Metana (CH4), Nitrous Oksida (N2O), Hidrofluorokarbon (HFCs), 

Perfluorikarbon (PFCs) berasal dari proses industri, dan 

Sulfurheksafluorida (SF6).  

Penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga dunia dan 

laporan yang disampaikan, khususnya terkait dengan perubahan iklim, 

seperti UNFCCC, IPCCC, UNEP, UNCED, WCP, demikian halnya 

organisasi-organisasi pemerhati lingkungan seperti WWF, Greenpeace, 

WALHI,39 menunjukkan bahwa suhu bumi telah meningkat secara 

drastis.  

2) Pelubangan Ozon 

Ozon terbentuk secara alamiah di Stratosper dan terkonsentrasi di 

zona antara 20-25 km di atas bumi. Pembentukan dan perusakan 

ozon merupakan mekanisme perlindungan bumi dari sinar ultraviolet 

matahari. Ozon terbentuk secara alamiah dari molekul oksigen (O2) 

melalui proses fotokimia, yaitu reaksi kimia yang menggunakan 

cahaya sebagai sumber energinya.  

Aktifitas manusia dalam penggunaan bahan kimia tertentu telah 

menyebabkan ozon berlubang. Lubang ozon ini pertama kali 

diumumkan tahun 1985 oleh peneliti Inggris yaitu Farman. 

                                                           
39 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah organisasi 

lingkungan hidup independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. WALHI 
didirikan pada 15 Oktober 1980 sebagai reaksi dan keprihatinan atas 
ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber 
kehidupan, sebagai akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak 
memihak keberlanjutan dan keadilan. WALHI merupakan forum kelompok 
masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non-pemerintah 
(LSM/Ornop/NGO), Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM). WALHI hadir di 26 provinsi dengan 436 
organisasi anggota. WALHI kini memiliki 436 organisasi anggota (Juni 2005) 
yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal dan nasional. Di tingkat 
internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan Friends of the Earth 
Internasional yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 
organisasi afiliasi, dan lebih dari 1 juta anggota individu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/15_Oktober
http://id.wikipedia.org/wiki/1980
http://id.wikipedia.org/wiki/LSM
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Menurutnya antara tahun 1977-1984 kadar ozon di antartika telah 

turun drastis. Saat ini lapisan ozon dunia telah menipis 90 %, 

sehingga tinggal 10 % saja. Munculnya lubang tersebut akan 

menurunkan kadar ozon yang berarti sinar ultraviolet B akan makin 

bertambah dan dapat sampai ke bumi sehingga menyebabkan radiasi 

matahari dan ultraviolet B. Berbagai penyakit dan bencana akan 

timbul seperti penyakit kanker kulit, mempercepat proses penuaan 

dan keriput serta kegagalan fungsi mata pada manusia, perlambatan 

dalam pertumbuhan tanaman dan larva ikan serta merusak struktur 

kimia cat dan plastik.40 

3) Hujan Asam (Acid Rain) 

Pencemaran udara yang berasal dari penggunaan bahan bakar 

fosil atau minyak menyebabkan terbentuknya asam sulfat dan asam 

nitrat. Kedua jenis asam ini dapat merusak hutan, tanaman pertanian, 

danau dan bangunan yang terkena asam tersebut dalam jumlah 

banyak. Dalam dosis kecil sesungguhnya asam tersebut sangat 

berfaedah bagi bantuan untuk melarutkan mineral dan menyediakan 

tonik yang baik untuk kehidupan tanaman yang layu. 

Atmosfir dapat mengangkut berbagai zat pencemar termasuk 

asam tersebut dalam jumlah banyak ratusan kilometer jauhnya, 

sebelum menjatuhkannya ke permukaan bumi dalam perjalanan jauh 

itu atmosfir bertindak sebagai reaktor kimia yang kompleks merubah 

zat pencemar setelah berinteraksi dengan substansi lain, uap air dan 

energi matahari. Pada kondisi tertentu sulfur oksida (SOx) dan 

nitrogen oksida (NOx) hasil pembakaran bahan bakar fosil akan 

bereaksi dengan molekul-molekul uap air di atmosfir menjadi asam 

sulfat (H2SO4) dan asam nitrat (HNO3) yang selanjutnya turun ke 

permukaan bumi bersama air hujan yang dikenal hujan asam.41 

Hujan asam telah menimbulkan masalah besar di daratan Eropa, 

Amerika Serikat dan di Negara Asia termasuk Indonesia. Dampak 

                                                           
40Selanjutnya lihat Robert P. Borrong, Etika Bumi Baru; Akses etika dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), h. 103  
41Selanjutnya lihat, Robert P. Borrong, Etika Bumi Baru; Akses etika dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), h. 100  
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negatif dari hujan asam selain rusaknya bangunan dan berkaratnya 

benda-benda yang terbuat dari logam, juga terjadinya kerusakan 

lingkungan terutama mengasamkan (acidification) danau dan sungai. 

Ribuan danau airnya telah bersifat asam sehingga tidak ada lagi 

kehidupan akuatik, dikenal dengan ―danau mati‖. 

b. Pencemaran Hidrosfer dan Litosfer 

Air adalah kebutuhan dasar seluruh makhluk hidup. Air juga 

meruapakan substansi atau komponen utama dalam struktu bumi.42 

Semaik naik jumlah mahluk hidup akan semakin besar kuantitas air 

yang dibutuhkan. Bagi manusia, selain untuk minum, mandi dan 

mencuci, air juga bermanfaat untuk sarana transfortasi, sarana wisata, 

sarana rekreasi, irigasi dan pengairan, sebagai PLTA. Untuk dapat 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat 

diperlukan industrialisasi yang dengan sendirinya akan meningkatkan 

lagi aktifitas penduduk serta penggunaan beban sumber daya air. 

Sumber pencemaran utama air dan tanah adalah kegiatan industri 

pertanian dan sampah. Industri melepaskan bahan organik, kimia 

organik dan benda padat tersuspensi. Sedangkan pertania merupakan 

sumber utama residu pestisida dan pupuk yang menghasilkan bagian 

bagian terbesar dari sedimen tanah. Demikian juga dengan sanpah, 

termasuk diantaranya sampah rumah tangga yang mengandung 

deterjen. 

1) Pencemaran Limbah Industri 

Limbah industri telah menimbulkan bahaya bagi mahluk hidup 

yang berada di dalam air dan juga manusia. Air yang tercemar oleh 

limbah industri dengan berbagai zat beracun dan berbahaya akan 

menyebabkan punahnya biota laut, yaitu binatang laut seperti udang, 

lobster, ikan dan kerang. Demikian juga efeknya terhadap tumbuhan 

laut, yang umumnya berkaitan dengan kurangnya oksigen, 

pertumbuhan algae dan ganggang air.  

                                                           
42William W Murdoch, Environment, Resources, Pollution and Society, h.136  
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Beragam penelitian telah dilakukan terhadap kemungkinan 

pencemaran air raksa dan bahan kimia lainnya. Kualitas air Indonesia, 

baik sumur, sungai maupun laut sudah mengalami penurunan. 

Kualitas air umunyatelah dicemari oleh limbah domestk yang masuk 

ke badan sungai disamping limbah lainnya yang berasal dari industri, 

pertanian maupun peternakan. Pemantauan kualitas air tahun 2004 di 

30provinsi menunjukkan bahwa sungai progo di Jawa tengah, sungai 

Citarum di Jawa Barat sudah tidak memenuhi air kriteria kelas 1 

menurut PP nomor 82 tahun 2001. Sungai Ciliwung Jakarta 

konsentrasi biochemical oxigen deman (BOD) telah melebihi baku 

mutu nasional DKI Jkarta selama periode 1992-1997.43 

Wilayah pantai dan lautan juga terus mengalami kerusakan dan 

degradasi . Lautan Indonesia merupakan salah satu dari sedikit hot 

spot terumbu karang di dunia yang mengalami kerusakan.44 Data dari 

bank dunia menunjukkan bahwa saat ini sekitar 41% terumbu karang 

dalam keadaaan rusak parah, 29% rusak, 25 % lumayan baik dan 

hanya 5 % yang masih dalam keadaan alami. Begutu juga menyangkut 

kawasan mangrove atau hutan bakau. Sekitar 50% hutan bakaiu di 

Sulawesi telah hilang (sebagain nya berubah menjadi kawasan 

tambakudang). Beberapa kawasan juga mengalami pencemaran, ini 

terjadi di kawasan yang sibuk dengan pelayaran (selat Malaka), atau 

perairan yang bersinggungan dengan kota besar, seperti perairan teluk 

Jakarta dan Surabaya. Wilayah laut Indonesia juga rentan dengan 

illegal fishing, kegiatan ini dilakukan oleh lebih dari 10 negara asing 

                                                           
43 Penelitian Lembaga Oceanologi Nasional tahun 1980 membuktikan 

bahwa ikan dan udang di perairan Jakarta mengandung merkuri melebihi 
ambang batas aman untuk dikonsumsi. Lihat Borrong, h. 109, dan Tresna 
Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan (Jakarta, Rineka Cipta, 1991), h.62  

44Indonesia termasuk Salah satu dari 6 negara yang merupakan lkawasan 
Coral Triangel Initiative (CTI) yang disingkat CT6. Negara lainnya adalah 
Malysia, Philiphina, kepulauan Solomon, Timur Leste dan Papua Nugini. 
Wilayah CTI berbentuk segitiga kaya sumber daya alam selua 75 ribu terumbu 
karang dunia, 3 ribu jenis ikan, dipagari hutan mangrove terluas dunia dan 
tempat pemijahan tuna terluas dunia. Perputaran ekonomi kawasan ini 
mencapai keuntungan 23 triliun pertahun.  
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sejak 15 tahun terakhir dan telah mengurangi 30-50% total potensi 

perikanan tangkap nasional tiap tahun.45     

2) Pencemaran Pupuk dan Pestisida  

Tanah adalah lapisan kulit bumi bagian atas yang terbentuk dari 

pelapukan batuan dan bahn organik yang hancur oleh proses alamiah, 

lapisan-lapisan tanah disebut horison, 46  yang jenis dan jumlah zat 

organik di dalamnya dipengaruhi oleh suhu, oksigen, dan zat organik 

sekitarnya. Tanah banyak dimanfaatkan untuk menanam SDA 

pertanian. Pertanian meliputi tanaman untuk makanan pokok seperti 

padi, jagung dan sagu. Palawija terdiri dari ubi-ubian dan kacang-

kacangan; dan holtikulturalnya yang meliputi berbagai jenis sayuran 

dan buah-buahan. 

Untuk meningkatkan produksi pertanian, pertanian modern 

menggunakan pupuk untuk menyuburkan lahan dan pestisida untuk 

mencegah serangga pengganggu tanaman. Penggunaan kedua bahan 

ini mulai ramai pada tahun 1950-an setelah dicanangkkannya revolusi 

hijau, yaitu usaha menaikkan hasil panen di negara-negara miskin 

setelah perang dunia ke II. Namun pada perkembangannya ternyata 

pupuk dan pestisida tersebut mempunyai efek negatif karena 

meracuni lingkungan, termasuk manusia. 

Kualitas tanah Indonesia juga mulai rusak dengan bahan kimia 

non organik seperti pupuk buatan, pestisida, insektisida, fungsida dan 

herbisida yang telah banyak digunakan dakam dunia pertanian. 

Kerusakn ekosistem tanah yang terjadi antara lain berkurangnya 

populasi cacing penghembur dan ular sawah, hilangnya predator 

pemakan hawa wereng, seperti berbagai macam laba-laba dan 

musnahnya microba penghembur tanah.47       

                                                           
45Aliansi Manado, Menggusur Nelayan Menenggelamkan Keadilan Iklim; Sisi gelap 

Bahaya WOC dan CTI, (Aliansi Manado, 2009), h.2  
46Stanley E Manahan, Environmental Chemistry, (Boston: Willard Grant Press, 

1972), h. 73  
47Rahel Carson, The Silent Spring, terj. Budi Kusworo, Musim Bunga Yang 

Bisu, (Jakarta: 1991), h.13  



 

66 Krisis Lingkungan dan Ide, Gerakan Konservasi lingkungan 

Penelitian menunjukan bahwa akibat kurangnya pengawasan 

peredaran dan penggunaan pestisida maka antara tahun 1989-1993 

tercatat 1.123 kasus keracunan dan 54 orang diantaranya meninggal 

dunia. Residu pestisida ditemukan juga dalam ikan, sayur, buah dan 

bahkan dalam susu sapi yang akan menjadi konsumsi manusia.  

Berbagai efek negatif pestisida di atas sesungguhnya sudah 

diuraikan oleh Rahel Carson dalam bukunya The Silent Spring. Seperti 

kematian burung, redtil dan serangga serta makhluk hidup lainnya 

yang tidak menjadi target penggunaan pestisida tersebut.  

3) Pencemaran Sampah 

Sampah merupakan pencemar yang sangat potensial merusak 

lingkungan. Di samping itu, sampah juga terkait masalah kesehatan, 

bahkan ekonomi. Kerugian material ekonomi sering terjadi ketika 

terjadi banjir akibat terhambatnya aliran sungai karena masyarakat 

membuang sampah sembarangan. 

Kerusakan lingkungan aquasistem dapat diakibatkan oleh 

beraneka zat kimia yang terkandung dalam sampah, baik sampah 

organik maupun non organik. Permasalahan yang ditimbulkan oleh 

sampah tidak terbatas pada kerusakan lingkungan dan kesehatan 

manusia saja, tapi juga mengakibatkan berbagai masalah sosial dan 

bahkan berkembang menjadi masalah politisi baik pada tingkat lokal 

maupun internasional. 

2. Eksploitasi Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam (SDA) adalah sesuatu yang ada di sekitar alam 

lingkungan hidup, yang merupakan objek, bahan, kreativitas atau 

energi di alam yang dapat digunakan bagi manusia. SDA adalah 

materi fisik yang dapat dilihat pancaindera. SDA bisa terdapat dimana 

saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara dan lain 

sebagainya. Contoh SDA seperti barang tambang, sinar matahari, 

tumbuhan, hewan dan lainnya. 

Planet bumi tersedia dengan elemen-elemen dsar yang dapat 

dijadikan penyusunan material yang sangat bervariasi, bahkan 

jumlahnya dari tahun ke tahun semakin bertambah, namun jumlah 
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masanya adalah relatif konstan. Beberapa elemen dasar tersebut ada 

yang bebentuk padat dan siap untuk digunakan seperti emas, ada juga 

dalm bentuk gas, ataupun liquid (cair). Sebagian elemen itu 

terperangkap di lautan, hutan ataupun atmosper. 

a. Deforestasi dan Degradasi Hutan  

Hutan diibaratkan sebagai paru-paru bumi dimana hutan dapat 

menyerap CO2 dan menghasilkan O2. Di sektor kehutanan telah 

terjadi deforestasi yang meningkat dalam beberapa dekade ini. Seperti 

dilaporkan oleh Bank Dunia (2003) dan Departemen Kehutanan, 

tingkat deforestasi di Indonesia telah mencapai lebih dari dua juta 

hektar per tahun. Secara total, luas hutan Indonesia mengalami 

pengurangan yang sangat signifikan. Apabila pada tahun 1950, 

terdapat 162 juta hektar hutan di Indonesia, pada tahuan 1985, hutan 

Indonesia tinggal 119 juta hektar. Angka ini terus mengalami 

penyusutan, karena pada tahun 2000, hutan Indonesia tinggal 96 juta 

hektar. Apabila tingkat kehilangan hutan ini terus terjadi sebesar 2 

juta hektar per tahun, dalam kurun 48 tahun ke depan, seluruh 

wilayah Indonesia akan menjadi gurun pasir yang gundul dan panas.48 

Berikut ini grafik deforestasi hutan Indonesia dari awal mulai 

pengeksploitasian sampai dengan tahun 2010.49 

                                                           
48Eksploitasi Hutan Tropis Indonesia yang tersebar di Kalimantan, Irian 

Jaya, Sumatera dan jawa kini terancam punah dengan peringkat rusak berat, 
padahal hutan-hutan tersebut kaya akan plasma nutpah. Selanjutnya lihat 
Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia, Ciri dan Potensi Hutan Tropis, 
(Jakarta: Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia, 1990), h.9. Dan lihat 
juga John Handol dan Leo Nabahan, Tragedi Bumi Yang Terluka, (Jakarta: 
Aksara 2006), h.155. Buku ini menyebutkan dua faktor dominan penyebab 
rusaknya hutan, pertama; HPH, disebutkan sekitar 55 juta ha hutan rusak akibat 
eksploitasi pemegang HPH dan penyebab kedua adalah akibat kebakaran baik 
yang disengaja maupun tidak. Untuk perbandingan Lihat juga Fahrudin M. 
Mangunjaya, Bertahan di Bumi; Gaya Hidup Menghadapi Perubahan Iklim, (Jakarta, 
Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.58 khususnya tentang perubahan iklim dan 
potensi hutan Indonesia 

49Jatna Supriatna, Melestarikan Alam Indonesia,.h.62  
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Dari grafik di atas, dapat dipahami bahwa indonesia merupakan 

pusat deforestasi global, telah hilang 20 juta ha hutan dari tahun 1965 

sampai 1997, dan 5 juta ha dari tahun 1997 sampai tahun 2000. Dari 

sinilah Bnak Dunia memprediksi bahwa hutan dataran rendah 

Sumatera akan hilang tahun 2005 dan Kalimantan pada tahun 2010. 

Kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia tercatat sebagai 

sebagai penghancur hutan tercepat dengan laju penghancuran hutan 

rata-rata 1,871 juta hektar pertahun (2 persen) dari hutan yang tersisa. 

Bahkan WALHI mencatat angka tersebut pernah mencapai 3,4 juta 

hektar pertahun. Keruggian akibat illegal loging mencapai 40-65 triliun 

setiap tahunnya. Tahun 2003, laju kerusakan hutan menurun menjadi 

3,2 juta hektar dan tahun 2005 berkisar 2,4 juta hektar. Konsekuensi 

dari eksploitasi dan penebangan hutan tersebut mengakibatkan 673 

bencana terjadi di Indonesia sejak tahun 1998-2004 dan lebih dari 65 

% diantaranya adalah dampak dari pengelolaan hutan yang tidak 

beres sehingga menimbulkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. 

Wilayah pantai dan lautan juga terus mengalami kerusakan dan 

degradasi. Lautan Indonesia merupakan salah satu dari sedikit hot spot 

terumbu karang50 di dunia yang mengalami kerusakan. Data dari Bank 

                                                           
50Indonesia termasuk salah satu dari 6 negara yang merupakan kawasan 

Coral Triangel Iniative (CTI) yang biasa disingkat CT6. Negara lainnya adalah 

Laju kerusakan hutan Indonesia 162 Juta Ha 
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Dunia menunjukkan bahwa saat ini sekitar 41% terumbu karang 

dalam keadaan rusak parah, 29% rusak, 25% lumayan baik, dan hanya 

5% yang masih dalam keadaan alami. Begitu juga menyangkut 

kawasan mangrove atau hutan bakau. Sekitar 50% hutan bakau di 

Sulawesi telah hilang (sebagian diantaranya berubah menjadi kawasan 

tambak udang). Beberapa kawasan juga mengalami pencemaran. Ini 

terjadi di kawasan-kawasan yang sibuk dengan kegiatan pelayaran 

(Selat Malaka), atau perairan yang bersinggungan dengan kota-kota 

besar, seperti perairan teluk Jakarta dan Surabaya. Wilayah laut 

Indonesia juga rentan dengan illegal fishing. Kegiatan ini dilakukan oleh 

lebih dari 10 negara asing sejak 15 tahun terakhir dan telah 

mengurangi 30-50 % total potensi perikanan tangkap nasional tiap 

tahun.51 

Dari hasil pemantauan di beberapa lokasi, laju kenaikan paras 

muka laut Indonesia mencapai 5-10 milimeter per tahun, jauh di atas 

perkiraan kenaikan paras muka laut global yang diperkirakan 1,5 

milimeter per tahun. Hasil penelitian Institut Teknologi Bandung 

memperlihatkan laju kenaikan paras laut di Belawan 7,83 mm per 

tahun, Jakarta 4,38 mm, Semarang 9,27 mm, dan Surabaya 5,47 mm 

per tahun. Pemantauan Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Panjang, 

Lampung, menunjukkan laju kenaikan 4,15 mm per tahun. Laju 

kenaikan rata-rata paras muka laut Indonesia itu dipengaruhi oleh 

enam faktor, dua diantaranya menurut Menurut Subandono, adalah 

                                                           
Malaysia, Filiphina, Kepulauan Solomon, Timur Leste, dan Papua Nugini. 
Wilayah CTI berbentuk segitiga kaya sumberdaya alam seluas 75 ribu km2 
melintasi 6 negara tersebut. Kawasan ini mengandung terumbu karang yaitu 
53% terumbu karang dunia, 3 ribu jenis ikan, dipagari hutan mangrove terluas 
dunia, dan tempat pemijahan tuna terluas dunia. Perputaran ekonomi kawasan 
ini mencapai keuntungan 23 triliun pertahun. 

51Alieansi Manado, Menggusur Nelayan Meneggelamkan keadilan Iklim,; Sisi gelap 
Bahaya WOC dan CTI, (Alieansi Manado, 2009) h.2 
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dampak perubahan iklim yaitu pengaruhi dua proses, yaitu pencairan 

es di kutub dan proses pemuaian air laut akibat pemanasan global.52 

Untuk mamalia terdapat sekitar 112 jenis yang terancam punah di 

Indonesia. Sementara untuk burung, terdapat sekitar 104 jenis yang 

mengalami ancaman serius. Apalagi dengan jumlah penduduk sebesar 

220 juta jiwa pada 2004 membuat tekanan terhadap lingkungan 

semakin besar. Pada saat ini, paling tidak sebesar 40 juta penduduk 

hidupnya tergantung pada keanekaragaman hayati di pantai dan 

perairan. Pada saat yang sama, penting diingat bahwa sekitar 20% 

penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.  

Sekitar 43% penduduk Indonesia masih tergantung pada kayu 

bakar. Dan pada 2003, hanya 33% penduduk Indonesia mempunyai 

akses pada air bersih melalui ledeng dan pompa. Tahun 2000, Jawa 

dan Bali telah mengalami defisit air mencapai 53.000 mA³ dan 7.500 

m³آ, sementara Sulawesi 42.500m³آ. Saat yang sama pula perlu diingat, 

banjir telah terjadi di berbagai tempat di Indonesia.  

WALHI mencatat, pada saat ini bahan bakar fosil (fossil fuel) masih 

menjadi tumpuan utama sumber energi, yaitu minyak bumi, batubara 

dan gas alam. Dalam pemanfaatannya selama ini di Indonesia telah 

terjadi eksploitasi yang sangat masif dan telah mengakibatkan 

Indonesia dalam waktu dekat akan mengalami krisis energi akibat 

habisnya cadangan sumber-sumber energi tak terbarukan (non-

renewable resources). Maka diperkirakan dalam jangka waktu 15 tahun ke 

depan Indonesia akan menjadi net-importer minyak bumi jika pada saat 

tersebut tidak ditemukan cadangan minyak baru.53 

Sumber energi fosil berimplikasi pada pencemaran udara yang 

dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit energi tersebut, seperti gas 

sulfur dioksida (SO2) dan gas-gas rumah kaca (GRK), seperti 

karbondioksida (CO2). Banyak penelitian menyebutkan bahwa GRK 

                                                           
52Soebandono: Kepala Subdirektorat Mitigasi Bencana dan Pencemaran 

Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Subandono 
Diposaptono, Selasa (15/12/2009). Selanjutnya Lihat KOMPAS, edisi 
17/12/09 dengan tema Kenaikan Paras Muka Laut 5-10 Milimeter Per Tahun. 

53http://www.walhi.or.id., diakses pada 10 Mei 2008.  

http://www.walhi.or.id/
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telah memicu terjadinya pemanasan global (global warming) akibat dari 

adanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi akibat GRK yang 

terkumpul di atmosfer yang kemudian membentuk selubung yang 

menghalangi radiasi panas matahari yang dipantulkan bumi tidak 

dapat lepas ke atmosfer. Lebih lanjut, pemanasan global telah 

memicu terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada gangguan 

di sektor pertanian dan menimbulkan wabah penyakit, seperti 

malaria. 54  Dalam konteks Indonesia, menurut Otto Soemarwoto, 

perubahan iklim akan berdampak pada hilangnya beberapa pulau 

kecil dan lahan persawahan.55  

Di sektor lain, siklus terjadinya kebakaran hutan dunia terjadi 

terus menerus. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 56 

menyebutkan, 57  Indonesia adalah negara yang memiliki kawasan 

hutan alam asli (intact ancient forests) terbesar di Asia, namun kawasan 

tersebut mengalami laju kehancuran lebih cepat -sekitar 1,19 juta 

hektar per tahun- 58  dari wilayah lain di dunia, sehingga dianggap 

sebagai masalah global karena merupakan penyumbang besar 

terhadap perubahan iklim dunia. Menurut Hapsoro, Juru Kampanye 

Greenpeace 59  Asia Tenggara, kerusakan tersebut adalah akibat dari 

                                                           
54 Pius Ginting, Perubahan Iklim, dalam 

http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/,  
55Hira Jhamtani dalam pengantarnya pada Gerald Foley, Pemanasan Global: 

Siapakah yang Merasakan Panas? (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993) edisi 1, 
h. xvii.  

56 Sebuah lembaga yang didirikan pada 1988 oleh World Meteorological 
Organization (WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP), yang 
terdiri dari para ilmuwan seluruh dunia yang bertugas meneliti fenomena 
perubahan iklim serta kemungkinan solusi yang harus dilakukan. Lihat The 
Climate Change Action Network, Climate Change: A Readers Guide to the IPCC 
Report (London: 287 City Road, 1990) h. 3.   

57Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 4th Assessment Report 
2007 dalam http://www.greenpeace.or.id, diakses pada 16 Februari 2008. 

58Valerina Daniel, COP 13 (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2007) 
h. 2. 

59Greenpeace adalah organisasi kampanye independen yang menggunakan 
konfrontasi kreatif dan tanpa kekerasan untuk mengungkap masalah 

http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/,


 

72 Krisis Lingkungan dan Ide, Gerakan Konservasi lingkungan 

eksploitasi manusia dan penghancurannya terhadap hutan gambut 

secara besar-besaran. Kementerian Kehutanan Indonesia 

menekankan bahwa hutan merupakan rumah bagi berbagai 

kehidupan, sehingga kelangsungan hidup berbagai spesies bergantung 

kepada kelestarian hutan untuk masa yang panjang. 60  Kelestarian 

hutan tidak akan pernah tercapai jika masih terdapat konversi dan 

penebangan hutan secara liar.     

Illegal logging adalah ekploitasi flora di sektor kehutanan yang 

merugikan lingkungan dan ekonomi, sekaligus menjadi salah satu 

masalah struktural, yang telah menyebar bagaikan penyakit epidemik, 

dan menjadi penyumbang terbesar bagi proses penghancuran hutan 

saat ini, tidak saja Indonesia, tetapi juga di hampir seluruh negara 

penghasil kayu, baik kayu tropis maupun non-tropis. Jumlah rata-rata 

kerusakannya mencapai 2 persen dari jumlah keseluruhan hutan di 

dunia.61 Dengan berkurangnya jumlah pohon karena penebangan liar, 

maka dikhawatirkan karbondioksida (CO2) tidak terserap dengan 

efektif karena ketidakseimbangan kuantitas pohon hijau dengan 

karbon yang ada.   

Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, 

tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat 

kimia, dan punahnya spesies tertentu adalah beberapa contoh dari 

masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah 

lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu 

pencemaran lingkungan (pollution), pemanfaatan lahan secara salah 

(land misuse) dan pengurasan atau habisnya sumberdaya alam (natural 

resource depeletion). Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif hukum yang 

                                                           
lingkungan hidup dan mendorong solusi yang diperlukan untuk masa depan 
yang hijau dan damai. 

60Ministry of Forestry UN Climate Change Conference 2007, Sustainable Forest 
Development as Reflection of Faith and Piety, (Perum Perhutani, 2007) h. 2.  

61Hadi S. Ali Kodra, "Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup", 
Diktat Seminar Kajian Islam Komprehensif (Jakarta: Pascasarjana UIN Jakarta, 
2007) h. 24, t.d. Lihat Juga Hadi S. Ali Kodra, Bumi Makin Panas Banjir Makin 
Luas; Menyibak Tragedi Hutan, (Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2004), 
Cet.Ke-1, h.27 yang bertemakan Hutan dan Hutang Indonesia.  
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berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya 

dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan 

(environmental pollution) dan perusakan lingkungan hidup. Pembedaan 

masalah lingkungan ke dalam dua bentuk dapat dilihat dalam 

Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang kemudian 

dicabut oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). UUPLH juga hanya 

mengenal dua bentuk masalah lingkungan hidup, yaitu: pencemaran 

lingkungan dan perusakan lingkungan. 

Ancaman akan habisnya sumberdaya alam, terutama dapat terjadi 

pada sumberdaya alam yang tidak terbaharui, misalnya minyak bumi, 

gas alam, batubara atau mineral pada umumnya. Jenis sumberdaya 

alam yang tak terbaharui akan cepat habis sebelum waktunya jika 

pemanfaatannya tidak disertai dengan kebijakan konservasi. 

Meskipun beberapa jenis sumber daya alam tergolong ke dalam 

sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tersedia secara tetap, 

kegiatan-kegiatan manusia dapat menyebabkan sumberdaya alam itu 

menjadi kurang kualitasnya. Misalnya lahan adalah termasuk sumber 

daya alam yang terbaharui, jika lapisan permukaan tanah terkikis 

habis, maka lahan menjadi tidak atau berkurang nilainya untuk 

budidaya pertanian. Hutan termasuk ke dalam sumber daya alam 

terbaharui, namun penebangan hutan tanpa diiringi oleh reboisasi 

lambat laun akan menyebabkan terjadinya kerusakan lahan. Matahari 

juga termasuk sumber daya alam terbaharui, tetapi dengan 

berkurangnya lapisan ozon menyebabkan cahaya matahari menjadi 

sumber penyakit. Punahnya satwa tertentu dapat mempengaruhi 

proses-proses ekologis sehingga dapat menyebabkan terganggunya 

keseimbangan ekologis. 

b. Menipisnya Sumber Daya Alam 

Sumber Daya Alam (SDA) adalah sesuatu yang ada disekitar alam 

lingkungan hidup, yang merupakan objek, bahan, kreativitas atau 
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energi di alam yang dapat digunakan bagi manusia. 62  SDA adalah 

materi fisik yang dapat dilihat panca indera. 63  SDA bisa terdapat 

dimana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan 

lain sebagainya. Contoh dasar SDA seperti barang tambang, sinar 

matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya. 

Ekosistem dalam kehidupan manusia memiliki sifat yang dinamis, 

dalam arti, tidak saja bisa berubah menurut ukuran waktu dan tempat, 

melainkan juga memiliki angka-angka interaksi yang besar sejak masa 

permulaan. Menurut William W. Murdoch, interaksi dalam 

pembagian makanan adalah angka paling besar dalam dinamika 

ekosistem.64 

Atas dasar karakter demikian, bumi sebagai tempat bernaung 

makhluk hidup mampu memberikan kehidupan bagi ekosistem di 

dalamnya melalui SDA yang dimilikinya. SDA menjadi pendukung 

bagi kelestarian makhluk hidup yang terus berkembang dari waktu ke 

waktu. Dari sekian banyak SDA yang ada, dapat dikelompokkan 

menjadi dua macam; SDA yang dapat diperbaharui (renewable resources) 

dan SDA yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources). 

1) Renewable Resources  

Renewable resources diartikan sebagai SDA yang terbarukan. Artinya, 

dapat terus memperbarui diri meskipun dimanfaatkan terus menerus. 

SDA yang dapat diperbaharui meliputi air, tanah, tumbuhan dan 

hewan. Meski memiliki sifat yang terus menerus, akan tetapi SDA ini 

harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta dijaga kelestariannya 

agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. 

                                                           
62Hadi S. Ali Kodra, "Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup", 

Diktat Seminar Kajian Islam Komprehensif (Jakarta: Pascasarjana UIN Jakarta, 
2007) h. 5, t.d.  

63 Mahdi Ghulsyani, Filsafat Sains menurut al-Quran, terj. Agus Efendi, 
(selanjutnya disebut Filsafat Sains), (Bandung: Mizan, 1988) cet. 1, h. 78.  

64William W. Murdoch, Ecological System, dalam William (ed), Environment; 
Resources, Pollution and Society, (selanjutnya disebut Environtment), (Sinauer 
Associates inc, t.th) h. 18.   

http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
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a) Air 

Air adalah kebutuhan dasar seluruh makhluk hidup. Air juga 

merupakan substansi yang utama dalam komponen atau struktur 

bumi. 65  Semakin naik jumlah makhluk hidup, akan semakin besar 

kuantitas air yang dibutuhkan. Bagi manusia selain untuk minum, 

mandi dan mencuci, air bermanfaat juga: pertama, sebagai sarana 

transportasi; kedua, sebagai sarana wisata atau rekreasi; ketiga, sebagai 

sarana irigasi atau pengairan; keempat, sebagai PLTA (Pembangkit 

Listrik Tenaga Air). 66  Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup 

masyarakat yang semakin meningkat diperlukan industrialisasi yang 

dengan sendirinya akan meningkatkan lagi aktifitas penduduk serta 

beban penggunaan sumber daya air.67 

Kualitas air Indonesia baik sumur, sungai maupun laut sudah 

mengalami penurunan. Kualitas air di Indonesia umumnya telah 

dicemari oleh limbah domestik yang masuk ke badan sungai di 

sampimg limbah lainnya yang berasal dari industri, pertanian maupun 

peternakan. Pemantauan kualitas air tahun 2004 di 30 provinsi 

menunjukkan bahwa sungai Progo di Jawa tengah, Sungai Citarum 

Jawa Barat sudah tidak memenuhi kriteria air kelas I menurut PP 

no.82 tahun 2001. Begitupun dengan sungai Ciliwung Jakarta, 

konsentrasi Biochemical Oxigen Demand (BOD-nya) telah melebihi 

Baku Mutu nasional DKI Jakarta selama periode 1992-1997. 

Begitupun dengn hasil penelitian 48 air sumur di Jakarta tahun 2004 

yang terbukti tercemar dan mengandung bakteri coliform dan 

fecalcoli. Kondisi air laut juga tidak jauh berbeda, dimana dari hasil 

penelitian tahun 1980 air laut terbukti mengandung timbel dan 

kadmium 2,50 sampai 4,00 part permilon (ppm) melebihi standar 

seharusnya yaitu 0,03 ppm.68 

                                                           
65William W. Murdoch, Environment, Resources, Pollution and Society, h. 136.  
66Jenis PLTA antara lain, jika cekungan di daratan yang digenangi air terjadi 

secara alami disebut danau, dan jika cekungan di daratan yang digenangi air 
terjadi karena buatan manusia disebut waduk.  

67Juli Soemirat, Kesehatan, h. 108.  
68www..walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi  
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b) Udara 

 Udara yang bergerak dan berpindah tempat disebut angin. 

Lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut atmosfer. Gas-gas yang 

terdapat di atmosfer antara lain oksigen, nitrogen dan 

karbondioksida. Pada atmosfer terdapat beberapa lapisan yang 

terbentuk karena adanya interaksi antara sinar-sinar matahari, gaya 

tarik bumi, rotasi bumi dan permukaan bumi. Lapisan tersebut adalah 

lapisan Ozon yang berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar 

ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari.69  

Pencemaran udara biasanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu: 

natural source dan anthropogenic sources. Kasus di Indonesia, kurang lebih 

70% pencemaran udara disebabkan oleh sebab kedua, yaitu karena 

kegiatan dan aktifitas manusia. Pencemarannya disebakan oleh emisi 

kendaraan bermotor yang mengeluarkan zat-zat berbahaya dan dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia, bahkan juga 

bagi lingkungannya. Zat tersebut diantaranya timbal/timah hitam 

(pb), Suspende particular matter (spm), Oksida nitrogen (Nox), 

hidrokarbon (HC), karbon monoksida (CO), dan aoksida fotokimia 

(Px). Sementara itu laju pertumbuhan kendaraan bermotor di jakarta 

mencapai 15% pertahun hingga tahun 2005.70  

c) Tanah  

Tanah adalah lapisan kulit bumi bagian atas yang terbentuk dari 

pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur oleh proses 

alamiah. Lapisan-lapisan tanah disebut horison, 71  yang jenis dan 

jumlah zat organik di dalamnya dipengaruhi oleh suhu, oksigen, dan 

zat organik sekitarnya. Tanah banyak dimanfaatkan untuk menanam 

SDA pertanian. Pertanian meliputi tanaman untuk makanan pokok, 

seperti padi, jagung dan sagu. Palawija terdiri dari ubi-ubian dan 

                                                           
69Richard J. Hickey, "Air Pollution", dalam William (ed), Environment, h. 

189.  
70 www.walhi.or.id/kampanye/cemar/udara. dan Lihat Juga Tresna 

Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), h. 188  
71Stanley E. Manahan, Environmental Chemistry (Boston: Willard Grant Press, 

1972), h. 73.  

http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/udara
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kacang-kacangan; dan holtikultura yang meliputi berbagai jenis 

sayuran dan buah-buahan. 

Kualitas tanah Indonesia juga mulai rusak dengan bahan kimia 

non-organik seperti pupuk buatan, pestisida, insektisida, fungsida dan 

herbisida yang telah banyak digunakan dalam dunia pertanian. 

Kerusakan ekosistem tanah yang terjadi antara lain berkurangnya 

populasi cacing penghembur tanah dan ular sawah, hilangnya 

predator pemakan hama wereng, seperti berbagai macam laba-laba, 

dan musnahnya microba penghembur tanah.72  

d) Hewan  

Hewan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hewan liar dan hewan 

piaraan. Hewan liar ialah hewan yang hidup di alam bebas dan dapat 

mencari makan sendiri. Hewan piaraan ialah hewan yang dipelihara 

untuk hobi atau kesenangan semata, ataupun ternak sebagai hewan 

yang dikembangbiakkan untuk kemudian dimanfaatkan atau 

diperjualbelikan.  

e) Tumbuhan  

Tumbuhan adalah tanaman yang tumbuh dari proses interaksi 

berbagai unsur dalam tanah. Habitat tumbuhan ada dua: pertama, 

Hutan, merupakan ekosistem luas yang ditumbuhi beraneka ragam 

tumbuhan. Hutan bukan hanya sekumpulan individu pohon, tetapi 

merupakan suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks, yang terdiri 

dari pohon, semak, tumbuhan bawah, jasad renik tanah dan hewan 

lain. Mereka satu sama lain terikat hubungan ketergantungan. 73 

Menurut statusnya, hutan dapat dibagi menjadi empat, yaitu: lindung, 

                                                           
72Berbagai hasil penelitian tentang penurunan kualitas tanah, selanjutnya 

baca, Francis Wahono, Revolusi Hijau; Dari perangkap Involusi ke perangkap 
Globalisasi, Petani dalam Jeratan Globalisasi, Jurnal Wacana. No.4, Insist, 1999, 
Yogyakarta, h. 11. Mengenai prinsip-prinsip pengelolan tanah dan problemanya 
di Indonesia selanjutnya lihat Arsyad, Sitanala dan Ernan Rustiadi, Penyelamatan 
Tanah, Air dan lingkungan, (Jakarta, yayasan Obor Indonesia, 2008), h.47 

73 Hadi S. Ali Kodra, "Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup", 
Diktat, h. 7, t.d. 
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produksi, wisata, dan suaka alam. Kedua, Perkebunan, yaitu habitat 

tumbuhan yang lebih kecil dibandingkan hutan.  

2) Non-Renewable Resources 

SDA jenis ini adalah yang tidak dapat diperbarui. Artinya, apabila 

digunakan secara terus-menerus akan berkurang kuantitasnya, bahkan 

cadangannya akan habis. SDA yang tidak dapat diperbarui berasal 

dari barang tambang (minyak bumi dan batu bara) dan bahan galian 

(emas, perak, timah, besi, nikel dan lain-lain) Oleh karenanya, 

pemanfaatan atas SDA jenis ini harus seefisien mungkin, karena jika 

tidak, maka generasi mendatang tidak akan dapat menemuinya. SDA 

ini adalah tulang punggung pembangunan sebuah negara, sehingga 

pengelolaannya harus tepat untuk mendukung sebuah pembangunan, 

taraf hidup dan kemakmuran. Pengelolaan atas SDA ini harus 

mengacu pada kehidupan di masa mendatang.74  

 

C. Ide, Gerakan Konservasi Lingkungan  

Berbagai gerakan dan konsep konservasi lingkungan telah muncul 

dalam berbagai konferensi tingkat nasional dan internasional, bahkan 

setiap negara telah mengadopsi sebagai bagian dari sistem hukum 

yang berlaku di negara mereka masing-masing. Diantara konferensi 

internasonal tersebut adalah; Konferensi Lingkungan Hidup di 

Stocholm (1972), di Naerobi, Kenya (1982), di Ri de Janeiro (1992), 

Johannesburg (2002), dan Konferensi Climate Change di Indonesia 

(Bali, 2007), dan KTT Perubahan Iklim di Kofenhagen, Denmark, 

(2009). Konferensi ini telah merekomendasikan konsep sustainabke 

development sebagai worldview baru dalam mengeloal lingkungan 

hidup. 

Kesadaran global tentang masalah lingkungan dalam bentuk 

gerakan berkembang pesat sejak deklarasi Stockholm Swedia tanggal 

                                                           
74Persebaran sumber daya alam tidak selamanya melimpah. ada beberapa 

sumber daya alam yang terbatas jumlahnya. terkadang dalam proses 
pembentukannya membutuhkan jangka waktu yang relatif lama dan tidak dapat 
ditunggu oleh tiga atau empat generasi keturunan manusia.  
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5-16 Juni 1972 dan semakin intens sejak konferensi di Nairobi Kenya 

1982 serta konferensi PBB tentang lingkungan di Rio Jeneieo Brazil 

Juni 1972. Pertemuan itu membahas bagaimana alam sudah berada di 

tingkat kritis karena peradaban industrialisasi modern, sehingga 

diperlukan solusi yang dapat melindungi sumber daya alam dari 

kerusakan dan punahnya berbagai spesies di bumi ini. Dalam berbagai 

pertemuan internasional tersebut dihasilkan ide sustainable development. 

1.  Konsep Ecodevelopment dan Sustainable Development 

Kesadaran global tentang masalah lingkungan dalam bentuk 

gerakan berkembang pesat sejak Deklarasi Stockholm, Swedia tanggal 

5-16 Juni 1972 75  dan semakin intens sejak konferensi di Nairobi 

Kenya 1982 serta Konferensi PBB tentang lingkungan di Rio de 

Janeiro Brasil Juni 1992. Pertemuan itu membahas bagaimana alam 

sudah berada di tingkat kritis karena peradaban industrialisasi 

modern. 76 

Deklarasi Stocholm ini dikenal juga dengan UNCHE (United 

Nations Conference on Human Environment) dihadiri oleh 113 negara, 21 

organisasi PBB, 16 Organisasi antar pemerintah, dan 258 LSM 

(NGOs) dari berbagai negara. Konferensi ini melahirkan konsep 

                                                           
75Hasil dari konferensi ini adalah : 1) Deklarasi tentang lingkungan hidup 

manusia, terdiri atas muqaddimah (preamble) dan 26 prinsip dalam Stocholm 
declaration, 2) Rencana Aksi Lingkungan Hidup (Action plan) yang terdiri dari 
109 rekomendasi. Deklarasi dan rekomendasi tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi lima bidang utama yaitu: pemukiman, pengelolaam sumber daya alam, 
pencemaran, pendidikan, dan pembangunan. Deklarasi Stoclhom juga 
menyerukan agar bangsa-bangsa di dunia mempunyai kesepakatan untuk 
melindungi kelestarian alam dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi 
manusia. Selanjutnya lihat Saifullah, Hukum Lingkungan; paradigma Kebijakan 
Kriminal di Bidang Konservasi Keanekragaman Hayati, (Malang: UIN Malang Press, 
2007), h. 3, lihat juga WALHI, Seri Konvensi Internasional; Konvensi Ramsar, 
CITIES, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Perubahan Iklim, (Jakarta: 
Pustaka Pelajar Ofset, 1999)  

76Krisis lingkungan tersebut ditandai dengan berbagai peristiwa lingkungan 
seperti: pencemaran di darat, udara, air, pemanasan global (global warming), 
pelubangan lapisan ozon, berkurangnya sumber daya alam dan energi baik itu 
renewable resources, non renewable resources, maupun common property resources. 
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ecodevelopment yang dicetuskan oleh Mauroce Strong yang kemudian 

dilanjutkan oleh Ignacy Sachs. Kemudian untuk terselenggaranya 

konsep ecodevelopment tersebut, PBB membentuk WCED (World 

Commission on Environment and Development) pada tahun 1983. WCED 

melakukan pendekatan terhadap lingkungan dan pembangunan dari 

berbagai aspek yaitu: keterkaitan, keberlanjutan, pemerataan, 

keamanan dan resiko lingkungan, pendidikan serta komunikasi dan 

kerjasama internasional.  

Konferensi Stocholm kemudian membentuk UNEF (United 

Nations Environment Program) yaitu sebuah badan PBB yang mengurusi 

masalah lingkungan yang berkedudukan di Nairobi Kenya. 

Istilah sustainable development diperkenalkan dalam Worl 

Conservation strategi yang diterbitkan oleh UNEP, IUCN dan WWF 

pada tahun 1980. Tahun 1982 UNEP menyelenggarakan sidang 

istimewa memperingati 10 tahun gerakan lingkungan dunia (1972-

1982) di Nairobi Kenya sebagai reaksi ketiakpuasan atas penanganan 

lingkungan selama ini. Salah satu substansi dari pertemuan tersebut 

adalah mengusulkan terbentuknya satu komisi yang bertugas 

melakukan pengkajian tentang arah pembangunan di dunia termasuk 

mengesahkan World Charter for Nature dan deklarasi Naerobi. Usulan 

tersebut akhirnya melahirkan WCED (World Commission on 

Environment and Development) pada tahun 1983. Dalam sidang istimewa 

tersebut disepakati pembentukan WCED (World Comission on 

Environment and Development), PBB memilih PM Norwegia Harlem 

Brundtland dan mantan luar negeri Sudan Mansyur Khaled menjadi 

Ketua dan Wakil ketua WCED.77  

Pada laporan WCED tahun 1987 telah termuat konsep sustainable 

development (pembangunan berkelanjutan). Konsep ini didefiniskan 

sebagai: 

                                                           
77 David Pearce, Blue Print 3; Measuring Sustainable Development, (UK: 

Earthscan Publication, Ltd, 1993), h,7  
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sustainable development is evelopment that meets the needs pf the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.78 

Di dalam konsep ini terkandung dua pokok gagasan penting, 

yaitu: 

a) Kebutuhan; khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia 

yang harus diberi prioritas utama 

b) Gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan 

organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk 

memenuhi kebutuhan kini dan masa depan.79 

Pembangunan berkelanjutan dapat dipahami sebagai cara 

pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan 

terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas 

kehidupan, dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses 

dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati 

dan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan 

terdapat proses perubahan yang terencana, yang di dalamnya terdapat 

eksploitasi sumberdaya, arah invetasi orientasi pembangunan 

teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam 

keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan amsa 

depan untuk memenuhi kebutuhan dan apirasi masyarakat.  

Susan Smith mendefiniskan sustainabale development sebagai 

meningkatkan mutu hidup generasi kini dengan mencadangkan 

modal/sumber alam bagi generasi mendatang. Menurutnya, dengan 

cara ini dapat dicapai empat hal, yaitu: 

a) Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas 

sumber daya yang diperbatui 

b) Melestarikan dan menggantikan sumber alam dengan yang 

bersifat jenuh (exhaustible resources) 

                                                           
78Our Common Future – World Comission on Environtmen and Deleopment, 

University Press, printed in Great Britain in 1987, Chairman‘s Foreword, h. 
8/43  

79Mohan Munasinghe, Environmental Economics and Sustainable Development, 
(Washington, the World Bank, 1997), h,7  
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c) Pemeliharaan sistem pendukung ekologis 

d) Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.80 

Jadi, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus dituangkan 

dalam gagasan keberlanjutan disemua negara, baik negara maju 

maupun negara berkembang. Berikut ini skema tiga pilar konsep 

sustainable development: 

 

Gambar: 3 Pilar konsep sustainable development 

Selanjutnya ada empat syarat yang harus dipenuhi bagi suatu 

proses pembangunan berkelanjutan: 

a) Menempatkan suatu kegiatan dan proyrk pembangunan pada 

lokasi yang secara ekologis benar 

b) Pemanfaatan sumber daya terbarukan (renewable resources) tidak 

boleh melebihi potensi lestarinya serta upaya mencari 

pengganti bagai sumber daya tak terbarukan (non renewable 

resources)  

c) Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak 

boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran 

d) Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya 

dukung libgkungan (carrying capacity). 

                                                           
80 NHT Siahaan, Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 

2004), h 148 
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Pada masa sebelum pembangunan berkelanjutan dicanangkan, 

pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya tujuan bagi 

dilaksanakannya satu pembangunan tanpa pertimbangkan aspek 

lainnya seperti sosial dan lingkungan. Selanjutnya pada era 

pembangunan berkelanjutan ada 3 tahapan pertumbuhan ekonomi 

yang dilaui oleh setiap negara. Pada setiap tahap, tujuan 

pembangunan adalah oertumbuhan ekonomi namun dengan dasar 

pertimbangan aspek-aspek yang semakin komprehensif dalam setiap 

tahapannya. Tahap pertama dasar pertimbangannya hanya aspek 

ekologi, tahap kedua harus memasukkan pula aspek keadilan sosial, 

dan tahap ketiga semestinya dasar pembangunan mencakup pula 

aspek aspirasi politis dan sosial budaya dari masyarakat setempat, 

Tahapan-tahapan digambarkan sebagai evolusi konsep pembangunan 

berkelanjutan, seperti dalam gambar berikut ini: 

Sebelum Sustainable 

Development 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

  

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Pertumbuhan Ekonomi  

Sebagai obyek utama 

pembangunan 

Pertumbuhan Ekonomi  

dan 

Pertumbuhan Ekonomi  

dan 

Pertumbuhan Ekonomi  

dan 

 Keberlanjutan Ekologis 

(Ecological Sustainability)  

Perlu dicapai dan 

diseimbangkan dalam 

proses pembangunan  

Keberlanjutan Ekologis 

(Ecological Sustainability)  

dan 

Keberlanjutan Ekologis 

(Ecological Sustainability)  

dan 

  Keadilan Sosial  
Perlu dicapai dan 

diseimbangkan dalam 

proses pembangunan 

Keadilan Sosial  
Perlu dicapai dan 

diseimbangkan dalam 

proses pembangunan dan 

   PelestarianKeadilan Sosial  
Perlu dicapai dan 

diseimbangkan dalam 

proses pembangunan 

 Gambar: Tahapan Pembangunan Berkelanjutan 

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan di atas, maka 

indikator pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas aspek-aspek 

seperti ekonomi, sosial, ekologi/lingkungan, politik dan budaya. 

Terkait dengan konsep ini, Otto Soemarwoto mengajukan enam tolak 



 

84 Krisis Lingkungan dan Ide, Gerakan Konservasi lingkungan 

ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat 

digunakan baik untuk menilai keberhasilan suatu pemerintahan dalam 

pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan, Enam tolak ukur itu 

meliputi: pro lingkungan hidup, pro rakyat miskin, pro kesetaraan 

gender, pro penciptaan lapangan kerja, pro dengan bentuk kesatuan 

negara RI dan harus anti koripsi, kolusi serta nepotisme. 

Gondokusumo menyebutkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi 

untuk tercapainya proses pembangunan berkelanjutan, syarat tersebut 

secara umum terbagi dalam tiga indikator utama; 

a) Pro Ekonomi kesejahteraan, maksudnya adalah pertumbuhan 

ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota 

masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang 

berdampak minimum terhadap lingkungan. 

b) Pro Lingkungan Berkelanjutan, maksudnya etika lingkungan 

non antroposentris yang menjadi pedoman hidup masyarakat, 

sehingga mereka selalu mengupayakan pelestarian dan 

keseimbangan lingkungan, konservasi sumberdaya alam vital, 

dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material. 

c) Pro Keadilan Sosial, maksudnya adalah keadilan dan 

kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan 

publik, serta menghargai diversitas budaya.81  

2. KTT Climate Change dari Rio ke Kopenhagen  

Konsep pembangunan berkelanjutan tersebut selanjutnya 

dikemukakan lebih terperinci dalam doukumen dan deklarasi KTT 

Bumi atau konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan di 

Rio de Jeneiro tahun 1992 yang dihadiri lebih dari 100 kepala negara 

dan kepala pemerintahan. Ada lima dokumen yang dihasilkan dalam 

KTT Bumi tersebut yang berkaitan dengan sustainable development, 

yaitu:82 

                                                           
81Gondokusumo MD, Keberlanjutan Kawasan Kota; Perspektif Kemiskinan 

Lingkungan dalam bunga rampai pembangunan kota Indonesia dalam Abad 21, (2005)  
82 Lebih kanjut lihat Muhammad Sorjani, Pembangunan Dan Lingkungan; 

Meniti Gagasan Dan Pelaksanaan Sustainable Development, (Jakarta: IPPL, 1997), h. 
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a) Deklarasi Rio tentang pembangunan dan lingkungan dengan 

27 asa yang menetapkan hak dan tanggungjawab bangsa-

bangsa dalam memperjuangkan perkembangan dan 

kesejahteraan manusia. 

b) Agenda 21; Program kerja aksi PBB dari Rio sebuah 

rancangan tentang cara mengupayakan pembangunan yang 

berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan 

hidup83 

c) Konvensi tentang perubahan iklim. Yaitu menstabilkan gas-

gas rumah kaca dalam atmosfer pada tingkatan yang tidak 

mengacaukan iklim global. 

d) Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati. Dalam bentuk 

perhatian negara untuk mengerahkan kekuatan dana untuk 

melestarikan keragaman spesies hidup dan mengupayakan 

agar hal tersebut dirasakan secara merata. 

e) Prinsip kehutanan, yang berisi pernyataan tentang prinsip-

prinsip pengelolaan pelestarian dan dan pembangunan semua 

jenis hutan secara berkelanjutan. 

Selanjutnya KTT berlangsung di Kyoto. Protokol Kyoto adalah 

sebuah amandemen terhadap konevnsi rangka kerja PBB tentang 

perubahan iklim (UNFCC), atau sebuah persetujuan internasional 

mengenai pemanasan global. Nama resmi persetujuan ini adalah Kyoto 

protocol to the united nations frameworks convention on climate change. 

Persetujuan ini dinegosiasikan di Kyoto Desember 1997, dibuka 

untuk penandatanganan pada 16 Maret 1998 dan ditutup pada 15 

                                                           
55 dan lihat juga Michael Keating, Bumi Lestari; Menuju Abad 21, (Kophalindo, 
1994), h.xv  

83 Indonesia baru membuat agenda 21 lama setelah konferensi tersebut 
berlangsung. Agenda 21 Indonesia disusun berdasarkan perkembangan. 
Perubahan kebijakan dan program mengenai linglkungan. Agenda ini bertujuan 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan konsep-
konsep pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dan juga menyangkut 
berbagai Isu nasional seperti pengentasan kemiskinan, perubahan pola 
konsumsi, kependudukan, sumber daya hayati kehutanan dan sebagainya 
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Maret 1999. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini 

berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbondioksida 

dan limbah gas rumah kaca lainnya, atau bekerjasama dalam 

perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi 

gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global.84  

Upaya di Kyoto meruapakan perkembangan tahap sebelumnya 

yang dianggap tidak cukup dengan basis moral, sehingga dilanjutkan 

ke tahap komitmen yang berbentuk ikatan secara hukum dalam 

sebuah protokol yang disebut dengan protokol Kyoto, yang 

mengharuskan industri-industri untuk menurunkan emisinya secara 

kolektif sebesar 5,2 % dari tingkat emisi tahun 1990 pada periode 

2008-2012. Tahap inipun dinilai tidak efektif karena adanya negara 

industri seperti Amerika Serikat dan Australia yang tidak setuju untuk 

meratifikasinya.  

Pada tahun 2007, Indonesia menjadi tuan rumah bagi konferensi 

selanjutnya, yaitu pada tanggal 3-14 Desember. Badan PBB, UNFCC 

menyelenggarakan konferensi perubahan iklim di Bali. Disamping 

diikuti oleh sekitar 9.000 peserta dari 186 negara, konferensu ke 13 

yang diadakan UNFCC ini juga melibatkan sekitar 300 LSM 

Internasional. Terlepas dari hasil-hasil konferensi yang dinilai banyak 

kalangan secara pesimistis, konferensi lanjutan dan protokol Kyoto 

yang membahas penanggulangan efek rumah kaca ini menunjukkan 

kecemasan global dari seluruh umat manusia terhadap krisis 

lungkungan hidup, khususnya pemanasan global.85  

Tujuan jangka pendek KTT di Bali adalah negoisasi menuju 

sebuha fakta baru untuk mengganti protokol Kyoto yang akan habis 

masa berlakunya pada tahun 2012, dan merencanakan agenda dan 

batas waktu untuk pembicaraan lebih lanjut. 

                                                           
84Penjelasan lebih detil mengenai Protokol Kyoto dan beberapa hal penting 

lainnya selanjutnya baca Daniel Mourdiyarso, Protokol Kyoto; Implementasinya bagi 
Negara Berkembang (Jakarta: Kompas, 2003) 

85 Daniel Murdiyarso, Konvensi Perubahan Iklim, (Jakarta: Kompas 2003), 
h.83, lihat juga M Ridha Saleh, Ecoside: politik Kejahatan lingkungan dan pelanggaran 
HAM...h,13  
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Pada tahun 2009, KTT Perubahan Iklim berlangsung di 

Kopenhagen, Denmark, 7-18 Desember yang dihadiri delegasi dari 

193 negara, 23.000 peserta, serta lebih dari 130 kepala negara dan 

pemerintahan berakhir tanpa mencapai kata sepakat. Konferensi juga 

harus berakhir tanpa membuahkan kesepakatan utama dengan tidak 

menyebutkan batasan waktu dan angka target pengurangan emisi gas 

negara maju pada tahun 2020. Proposal yang ditengahi Amerika 

Serikat, Cina, serta negara maju lainnya ini juga belum berhasil 

mencapai kebulatan suara para delegasi.86 

Pada akhirnya pelaksanaan konservasi dan pelestarian alam tidak 

lepas dari berbagai hambatan. Hasil penelitian IUCN, UNEP dan 

WWF dalam conservation strategy menyebutkan beberapa hambatan dari 

pelaksanaan konservasi tersebut yaitu: 

1) Keyakinan, bahwa konservasi sumber daya hayati adalah salah 

satu sektor terbatas, bukan sesuatu yang perlu diperhatikan 

oleh berbagai sektor 

2) Munculnya kegagalan untuk mengintegrasikan konservasi 

lingkungan dengan pembangunan 

3) Karakteristik dari proses pembangunan yang sering kaku dan 

desktruktif 

                                                           
86 Indonesia mengajukan lima rekomendasi sebagai salah satu upaya 

menawarkan alternatif masukan bagi proses negoisasi yang berjalan alot dalam 
KTT tersebut. Pertama; dunia harus sepakat untuk tidak ada toleransi kenaikan 
suhu tidak lebih dari dua derajat. Kedua, berkaitan dengan pandangan pda 
rekomendasi pertama, negara maju harus meningkatkan pengurangan emisi 
dari yang sudah ditetapkan sekarang. Dengan demikian negara maju bisa 
menyumbangkan pengurangan emisi yang cukup agar suhu tidak naik lebih dua 
derajat. Ketiga Negara berkembang juga harus mempunyai rencana aksi sukarela 
seperti yang telah dilakkan Indonesia yaitu mengurangi hingga 26% pada 2020, 
keempat: perlunya asistensi, bantuan bagi negara berkembang dalam 
peningkatan kapasitas maupun kemampuan mitigasi sehingga negara 
berkembang dapat memberikan sumbangan bagi pencegahan pemanasan 
global. Kelima; diperlukan suatu sistem pengawasan bukan hanya negera 
berkembang, tapi juga bantuan, serta progres dan implementasi bantuan negara 
maju tersebut terhadap negara berkembang.    
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4) Adanya ketidakmampuan untuk mengkonservasi karena 

peraturan dan perundangan yang tidak jelas, bahkan tidak 

memadai 

5) Bantuan terhadap konservasi yang dirasa masih kurang, yang 

disebabkan karena kurangnya kesadaran akan arti penting 

konservasi tersebut 

6) Gagalnya pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan 

konservasi di daerah yang membutuhkannya.87 

Berbagai deklarasi88 dan konvensi di atas selanjutnya mengilhami 

semua bangsa untuk melakukan gerakan dibidang pelestarian 

lingkungan termasuk munculnya NGO-NGO (Non Govermental 

Oganization) atau LSM-LSM lingkungan. Gerakan peduli lingkungan 

juga muncul dari kalangan agamawan. Pada level ini, ajaran-ajaran 

agama berusaha dieksplorasi untuk mendukung gerakan pelestarian 

lingkungan dari sisi etika-agama. 

 

D.  Spiritualitas Agama sebagai Etika Lingkungan Global 

Berbagai dekalarasi dan konvensi internasional tentang 

lingkungan dengan ide dan gagasannya tentang konservasi alam dirasa 

tidak memadai lagi untuk mengurangi dampak ekologis sains Barat 

modern. Para Environmentalist kontemporer mulai beralih ke dalam 

                                                           
87 World Conservation Strategy; Living resource conservation for 

sustainable development (Gland Switzerland; IUCN, UNEP, WWF, 1980). 
Mengenai berbagai kendala dalam konservasi lingkungan selanjutnya lihat 
Koesnadi Hardja Soemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya, (Yogyakarya: UGM Press), h,47  

88 Mengenai sejarah lengkap dan sistematis tentang berbagai lembaga 
lingkungan hidup di Indonesia selanjutnya lihat, Menteri Negara 
Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Lembaga-lembaga Lingkungan Hidup dan 
Kegiatannya di Indonesia, (Jakarta, 1984). Lihat juga Ko Nomura (ed.), 
Environmental Education and NGOS in Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2005).dan WALHI, Seri Konvensi Internasional; Konvensi Ramsar, 
CITIES, Konv.Keanekaragaman Hayati, Konv. Perubahan Iklim, (Jakarta, Pustaka 
Pelajar Ofset, 1999)  
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tradisi spiritual yang ada dalam agama-agama dunia. Mulai dari tradisi-

tradisi suku asli pedalaman, Taoisme, Konfusianisme, Jainisme, 

Hindu, Budha, dan Abrahamic Religions (Yahudi, Nasrani dan 

Islam).89  

Tiga agama terakhir yang tergolong dalam konsep monoteisme 

sering diidentikkan mempunyai peran negatif dan eksploitatif dari 

beberapa sejarawan, seperti Lynn White, Toynbee, dan Daisatsu 

Ikeda. Dalam pandangan mereka, konsep teologi penciptaan manusia 

agama monoteistik menjadi pendukung nalar antroposentris yang 

memposisikan manusia menjadi penguasa alam yang bebas 

mengeksploitasi alam, sehingga Toynbee sampai pada kesimpulan 

perlunya kembali berpaling dari monoteisme yang eksploitatif 

terhadap alam menuju panteisme yang ramah terhadap alam. Kritik 

terhadap monoteisme tersebut juga mengingatkan kita pada kritik 

sejenis tentang peran negatif agama seperti thesis yang dikemukakan 

Kimball90 dalam When Religion becomes Evil. 

Agama menurut Kimball mempunyai beberapa doktrin yang 

membuat agama itu menjadi destruktif di tangan penganutnya. 

Diantara doktrin dari agama-agama tersebut adalah: adanya klaim 

kebenaran yang absolut (absolute truth claims), penuntutan adanya 

ketaatan buta (require ―blind obedience,), ―establish an ‗ideal time‘ (attempt 

to set up a utopian theocracy), tujuan menghalalkan segala cara (the end 

justifies the means) dan adanya klaim perang suci (declare holy war).91 

Pandangan dua tokoh tersebut perlu lebih dikritisi bahkan 

sebenarnya Setiap agama dinia ini, apapun bentuk dan namanya, tentu 

dan pasti memiliki keyakinan pada the Ultimate Reality (Tuhan). Oleh 

                                                           
89Lihat misalnya hasil seminar dan diskusi internasional yang diterbitkan 

dalam Dieter Hessel (ed.), Christianity and Ecology; Seeking The Well-Being of Earth 
and Humans, Harvad University Press, 2000)  

90Charles Kimball adalah Guru Besar Studi Agama dan ketua Departemen 
Agama di Universitas Wake Forest. Dia adalah seorang doktor lulusan 
Universitas Harvard dalam bidang Perbandingan Agama dengan spesialisasi di 
bidang Studi-Studi Islam 

91 Charles Kimball, When Religion Becomes Evil, (San Francisco: Harper, 
2002), h.28 
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sebab itu agama diyakini mampu berperan sebagai basis etika bersama 

dalam menyelamatkan bumi yang sedang mengalami krisis. Etika 

transenden yang berasal dari otoritas absolut itulah yang 

memungkinkan bisa menjamin kepastian nilai-nilai tertinggi, norma-

norma tak bersyarat, motivasi terdalam dan etika universal yang 

melintasi batas negara, etnis, agama dan budaya. 92  Dalam konteks 

kritik inilah urgensi pembuktian bahwa agama justru mempunyai misi 

dan tujuan suci untuk kebahagiaan bagi semua mahluk. 

Dewasa ini, agama kembali dicari dan diharapkan menjadi solusi 

bagi berbagai krisis yang dialami manusia, termasuk diantaranya krisis 

lingkungan. Krisis lingkungan terjadi justru merupakan akibat dari 

kesalahan worldview Barat yang meminggirkan spiritualitas agama. Nasr 

mengatakan bahwa krisis ekologi bukan hanya masalah teknis dan 

ekonomis. Menurutnya, krisis lingkungan tersebut justru berakar dari 

menangnya humanisme yang memutlakkan manusia atas alam. Dalam 

konteks inilah diperlukannya menegaskan kembali pandangan 

perenial Islam tentang lingkungan.93 

Telah banyak pemikiran dan gagasan untuk mengkolaborasikan 

agama dan sains dalam membangun kesadaran lingkungan. Dua 

                                                           
92 Menjadikan agama sebagai basis etika lingkungan global tidak berarti 

menyuburkan revivalisme agama, apalagi yang sekterian, sebagaimana pernah 
ditunjukkan oleh revivalisme Islam. Melainkan hendak merumuskan, sekaligus 
mengafirmasi potensi agama-agama untuk membangun landasan etis bersama 
bagi upaya mengatasi krisis lingkungan yang mengikat secara transenden. Etika 
bersama ini tentu saja dibangun dari agama transformatif yang menyejarah, 
yang berjuang bersama perubahan dan kefanaan, dan terlibat dalam 
menyelesaikan krisis dan keprihatinan umat manusia. Menjadikan agama 
sebagai basis etika lingkungan global juga tidak berarti menciptakan 
esensialisme baru dan menyingkirkan apa yang dianggap non-esensial, 
sebagaimana pernah praktekkan oleh alam pikiran modern dengan esensi 
rasionalitasnya. Melainkan hendak mencari alternatif landasan etis sekaligus 
memperkokoh pondasi etis etika-etika lingkungan yang telah ada sebelumnya. 
Jadi upaya mengatasi krisis lingkungan, secara etis, harus melibatkan berbagai 
landasan etis yang memang benar-benar memposisikan manusia dan alam 
sama-sama derajatnya. 

93Seyyed Hosein Nasr, Islam and Plight of Modern Man, (London and New 
York, Longman , 1975), h.5 
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dekade terakhir ada dua upaya para ilmuan dan ahli agama untuk 

bersatu menyikapi krisis lingkungan.  

Pada Juli 1979, kelompok kerja WCC tentang gereja dan 

Masyarakat mensponsori konferensi tentang iman, sains dan Masa 

Depan, yang dilaksanakan di MIT. Charles Birch (ahli Biologi 

Universitas Sidney) sebagai ketua WWC mengusulkan persaudaraan 

baru dalam iman dan sains yang didasarkan atas pandangan ekologis 

atas alam, kemanusiaan dan Tuhan. Karena selama ini menurut Birch, 

Sains memiliki pandangan yang mekanistik dan ilmiah teknologis 

dalam melihat alam, sehingga alam terpisah dari kemanusiaan dan 

Tuhan. Oleh sebab itu Birch mengusulkan agar sains dan iman 

membentuk kerjasama yang baru yang mengakui kesatuan alam, 

kemanusiaan dan Tuhan, sehingga ini akan membentuk sebuah etika 

yang memiliki tanggung jawab tak terbatas terhadap seluruh 

kehidupan.94  

Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan pimpinan agama-agama 

di Assisi, Italia. Pertemuan ini diselenggarakan oleh World Wildlife 

Fund (WWF) tahun 1986 dengan upayanya untuk mengumpulkan 

seluruh pemuka agama di dunia untuk bersama-sama mengatasi krisis 

lingkungan. Pertemuan ini menghasilkan ―Deklarasi Assisi‖ dimana 

masing-masing agama memberikan pernyataan tentang peran agama 

dalam melestarikan alam.  

Kemudian pada Januari 1990, sekitar 34 orang ilmuan dipimpin 

oleh Carl Sagan dan Hans Bethe menerbitkan surat terbuka kepada 

komunitas Religius. Surat ini menguraikan kondisi dan kemorosotan 

lingkungan yang semakin parah. Para saintis mengakui bahwa upaya-

upaya untuk menjaga dan mencintai lingkungan perlu diresapi dengan 

visi mengenai yang sakral. Lebih tegas dari pernyataan itu, saintis, 

mendesak kaum religius dunia untuk memberikan komitmen dalam 

                                                           
94 Ed. Audrey R. Chapman, Rodney L.Petersen, Barbara Smith-Moran, 

Consumption, Population, and Sustainability: Perspective from Science and Religion, 
(Washington DC, Islan Press, 200), terj. Bumi Yang Terdesak, (Bandung: Mizan, 
2007), h. 33-34 
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kata dan tindakan. 95  Pernyataan saintis tentang pentingnya peran 

agama sebagai basis etika lingkungan menjadi suatu mengagetkan, 

karena Carl Sagan sendiri dikenal sebagai orang atheis. 

Pertemuan pemimpin agama dan saintis yang dikenal dengan; Join 

Appeal by Religion and Science for environment yang diadakan bulan Mei 

tahun 1992 di Washington DC. Kerjasama Agama dan sains diyakini 

dapat mengurangi dampak dan kerusakan lingkungan dan membuat 

resolusi atas krisis lingkungan yang terjadi di planet bumi. 

Algore menyatakan bahwa penyebab dari krisis ekologis global 

adalah terletak pada krisis spiritual yang mana hal tersebut terletak 

pada kesalahan kita dalam memahami posisi dan kedudukan kita 

dalam ciptaan dan ekosistem. Selanjutnya Gore mengakhiri bukunya 

dengan pernyataan dan harapan bahwa ajaran spiritualitas dan iman 

Kristen sebagai sumbangan solusi di tengah kumpulan spiritual 

lainnya dalam tindakan kolektif untuk mengubah cara pandang yang 

salah tersebut. Hal senada diungkapkan oleh Max Oelschlaeger, ia 

mengatakan bahwa diantara semua lembaga-lembaga masyarakat 

industrial liberal modern, mungkin hanya agama dan gereja yang 

mempunyai kekuasaan untuk memindahkan masyarakat modern dan 

mengatasi pandangan dunia modern yang dominan – pandangan 

manusia ekonomik dan hidup sebagai yang profan – ke suatu rasa 

tentang kesakralan bumi.96  

Bateson mengatakan bahwa krisis ekologi adalah permasalahan 

mendasar yang dihadapai oleh kosmologi, bahkan suatu kosmologi 

berperan penting dalam upaya eksploitasi terhadap lingkungan. Buku 

Bateson Step an ecology of mind diterbitkan hampir bersamaan 

dengan laporan M.I.T The Limits of Growth tahun 1972. Jorgen 

Randers sebagai penulis laporan The Limits of Growth berkesimpulan 

bahwa: Mungkin hanya agama yang mempunyai kekuatan moral 

                                                           
95 Ed. Audrey R. Chapman, et.al., Consumption, Population, and Sustainability, 

h. 34. Untuk perbandingan lihat, Mark Wallace, Finding God in a Singing River; 
Chstianity, Spirit, Nature, (Minneapolis, Fortres Press, 2005) 

96Albert Gore, Jr, Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit, (New 
York: Houghton Mifflin, 1992, h.269. 
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untuk menghasilkan perubahan dalam memandang krisis ekologis ini. 

Dalam tahun yang sama juga terbit buku John Cobb, Is it Too Late; A 

Theology of Ecology. Cobb juga menunjuk peran signifikan dari teologi 

untuk ikut menjadi basis bagi etika penyelamatan lingkungan.97 

Hal yang sama juga terungkap dalam studi-studi Club of Rome. 

Diantaranya pada tahun 1974, Mihajilo Mesarovic dan Eduard Pestal 

dalam Mankind And Turning Point berkesimpulan bahwa perubahan 

drastis dalam norma adalah penting sebagai solusi atas permasalahan 

energi, makanan dan krisis lainnya.  

Solusi yang lebih spesifik diberikan oleh Tu We-Ming. Ia 

mengemukakan tiga warisan sumber spiritual yang diharapkan 

mampu menjadi basis bagi etis untuk lebih terjaminnya masa depan 

bumi.98  

Pertama; Tradisi-tradisi etika religius dunia Barat modern, 

khususnya filsafat Yunani, Yudaisme dan Kritianitas. Dikotomi 

materi/roh, badan/budi, sakral/profan, manusia/alam, 

pencipta/ciptaan harus ditransendenkan untuk memungkinkan nilai-

nilai luhur seperti kesakralan bumi, kontuinitas, interaksi yang 

menguntungkan antara manusia dengan alam. Tradisi Yudaisme dan 

kristen awal menekankan pentingnya hidup vegetarian sebagai 

batasan yang bersifat Stewardship terhadap kontuinitas alam atas 

perintah kuasa manusia terhadap alam. Dalam Yahudi dikenal 

beberapa prinsip penting dan mendasar dalam hubungan manusia 

dengan alam, yaitu prinsip bal tashchit (jangan merusak). 

Kedua; Tradisi dari peradaban zaman Kapak non-Barat yang 

mencakup Hinduisme, Jainisme, Taoisme di Asia Timur dan Islam. 

Dalam tradisi Hindu dikenal istilah samkya, yaitu menghormati lima 

                                                           
97 Mary Evelyn Tucker dan John A Grim (eds), Worldviews and Ecology; 

Religions, Philosophy and Environment, ter. Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup, 
(Yogyakarta; Kanisus, 2003), h.220 

98Tu We-Ming, Melampui Batas Pencerahan, dalam Mary Evelyn Tucker dan 
John A Grim (eds), Worldviews and Ecology; h.15 dan Tu We Ming, Visi 
antropokosmik dalam Pemikiran Islam, Ted Peters, S.Nomaul Haq, Muzaffar Iqbal, 
(ed.) God, Life and The Cosmos: Christian and Islamic Perspectives and Ashgate 
Publishing Ltd. (Inggris), 2002, terj. Tuhan, Alam dan Manusia, h.199 
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unsur besar (maha bhuta) terdiri dari tanah, air, api, udara dan ruang. 

Setiap benda dapat dijadikan media untuk mengingat Brahman yang 

mengatasi bentuk (nirguna). Demikian juga dalam tradisi Taoisme, 

manusia merupakan bagian dari alam, dan kehidupan manusia yang 

mulia adalah dalam harmoni dengan alam. Tradisi di atas menurut Tu 

We-Ming menyediakan sumber-sumber yang lengkap dan dapat 

dipraktekkan dalam pandangan dunia, upacara, lembaga, model 

pendidikan dan dalam hubungan manusia dengan alam.  

Ketiga: Tradisi-tradisi asli dari berbagai suku, seperti tradisi 

Amerika asli, Hawai, Maori dan suku asli lainnya. Dalam beberapa 

tradisi dan kebudayaan asli di atas, alam ditampilkan sebagai benda 

yang mempunyai roh/sakral, oleh sebab itu manusia harus bersikap 

hormat kepada alam, dan menjauhi sikap eksploitasi terhadap alam.  

Tu We-Ming merekomendasikan perlunya pengayaan dan 

penafsiran ulang terhadap tiga warisan sumber spiritual di atas, 

walaupun ia sendiri mengakui adanya perbedaan pendekatan, 

metodologi dan orientasi etis religius dari tradisi agama tersebut. 

Dalam kesimpulannya, Tu We Ming menyatakan bahwa upaya 

menggali tradisi tersebut merupakan upaya serius untuk menemukan 

solusi dari krisis ekologis dan berbagai sisi gelapnya. 

Evlyn Tucker mengemukakan lima R sebagai modal dasar dari 

agama untuk menyelamatkan lingkungan R: (1) Reference atau 

keyakinan yang dapat diperoleh dari teks (kitab-kitab suci) dan 

kepercayaan yang mereka miliki masing-masin; (2) Respect, 

penghargaan kepada semua makhluk hidup yang diajarkan oleh 

agama sebagai makhluk Tuhan; (3) Restrain, kemampuan untuk 

mengelola dan mengontrol sesuatu supaya penggunaanya tidak 

mubazir; (4) Redistribution, kemampuan untuk menyebarkan kekayaan; 

kegembiraan dan kebersamaan melalui langkah dermawan; misalnya 

zakat, infaq dalam Islam; (5) Responsibility, sikap bertanggung jawab 

dalam merawat kondisi lingkungan dan alam.99  

                                                           
99Mary Evely Tucker, Hinduism and Ecology (Cambrigde: Harvard University 

Press, 2000), h. 12 
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Senada dengan Evlyn Tucker, Vasudha Narayan (seorang sarjana 

Hindu) menegaskan bagaimana agama dapat berperan sebagai basis 

bagi etika lingkungan. Dia mengemukakan tiga T sebagai modal atau 

unsur utama yang dapat menjadi sumber solusi bagi krisis tersebut. 

Tiga sumber tersebut adalah Text, Temple, Teacher.100 

 Semua agama menurut Narayan mempunyai tiga modal dasar 

tersebut. Dengan Text (kitab suci) yang mengandung nilai-nilai dan 

prinsip lingkungan, agama dapat menjadi inspirasi yang potensial bagi 

konservasi lingkungan. Kemudian Temple (tempat suci) dan lembaga 

keagamaan lainnya sebagai basis komunitas dapat menjadi sarana atau 

media bagi mobilisasi sosial yang efektif. Demikian juga dengan peran 

Teacher (kyai, bikhu, pendeta, romo dan pemuka agama lainnya) yang 

sangat signifikan dalam menjadi model dan anutan bagi penganutnya. 

Vasudha Narayanan, menyebutkan tiga unsur agama yang dapat 

menjadi sumber pemecahan masalah krisis lingkungan: T ext, T emple , 

T eacher.101 

1.  Text 

Semua agama tentu mempunyai kitab suci yang menjadi worldview, 

sumber filsafat hidup dan etika yang berpihak pada kesejahteraan 

alam semesta beserta isinya, dan karenanya dapat menjadi inspirasi 

kuat pemeliharaan alam. Ekologi Islam sebagaimana sudah dijelaskan 

dalam bab sebelumnya mempunyai banyak sumber normatif seperti 

―ayat-ayat hijau‖ yang concern terhadap pelestarian lingkungan. 

Penelitian C.A. Qadir menyimpulkan terdapat 750 ayat atau sekitar 

                                                           
100Vasudha Narayan, Water, Wood and Wisdom; Hindu Ecological Perspectives 

dalam Harold Coward and Daniel McGuire, eds. Vision of The Earth, (New 
York: State University of New York Press, 2000) dan Lihat juga Zainal Abidin 
Bagir dkk, Ilmu, Etika dan Agama; Menyingap Tabir Alam dan Mannusia, 
(Yogyakarta, CRCS, 2006), h. 273 

101Vasudha Narayan, Water, Wood and Wisdom; Hindu Ecological Perspectives 
dalam Harold Coward and Daniel McGuire, eds. Vision of The Earth, (New 
York: State University of New York Press, 2000) 
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1/8 dari semua ayat Kitab Suci Al-Quran yang mendorong kaum 

beriman untuk menelaah, merenungkan, dan menyelidiki alam.102  

Di samping basis normatif, kekayaan dan kearifan Ekologi Islam 

juga dilengkapi dengan aspek historis dari Islam yang dipraktekkan 

oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya pada empat belas 

abad lampau. Konsep penyelamatan lingkungan seperti hima, ihyaul 

mawat, dan pola konsumsi serta pengendalian populasi dalam konteks 

Islam merupakan geneologi bagi lahirnya model dan metode baru 

konservasi lingkungan kontemporer. Di samping itu, tradisi 

pemikiran Islam dengan Kosmologi sakralnya menjadi bagian penting 

bagi basis etis dan worldview penyelamatan lingkungan.  

2.  Temple  

Komunitas agama yang berpusat di tempat suci (Gereja, Masjid, 

Pure, dan lainnya) maupun bentuk lembaga-lembaga keagamaan 

lainnya adalah sarana mobilisasi sosial yang efektif.  

Dalam konteks Islam, Masjid 103  merupakan basis pergerakan 

masyarakat Islam. Secara konsepsional dapat dilihat dalam sejarah 

bahwa masjid zaman Nabi memiliki banyak fungsi, diantaranya 

sebagai tempat menjalankan ibadah, sebagai tempat musyawarah, 

tempat pengaduan masyarakat dalam menuntut keadilan dan secara 

tak langsung sebagai tempat pertemuan bisnis. 

Fungi strategis masjid lainnya adalah sebagai pusat pengembangan 

masyarakat dimana setiap hari masyarakat berjumpa dan mendengar 

arahan-arahan dan nasehat agama dari Nabi tentang berbagai hal; 

prinsip-prinsip keberagamaan, tentang sistem masyarakat baru. Di 

                                                           
102C.A. Qadir, Philosophy and Science in the Islamic World, (London, Routledge, 

1988), 
103Jika menengok sejarah Nabi ada 7 langkah strategis yang dilakukan Nabi 

dalam membnagun masyarakat madani di Madinah, yaitu: mendirikan Masjid, 
mengikat persaudaraan antar komunitas muslim, mengikat perjanjian dengan 
masyarakat non muslim, membangun sistem politik, meletakkan sistem dasar 
ekonomi, membangun keteladanan pada elit masyarakat, dam menjadikan 
ajaran Islam sebagai sistem nilai dalam masyarakat. 
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dalam masjid pula terjadi interaksi antara pemikiran, ide dan karakter 

manusia. 

 Indonesia dikenal berpenduduk mayoritas muslim dengan (88% 

dari 245.000.000) penduduknya beragama Islam. Ini merupakan basis 

komunitas yang cukup signifikan dalam membangun sebuah 

komunitas dan peradaban manusia yang ramah terhadap lingkungan. 

Di samping mempunyai masjid, Islam juga mempunyai berbagai 

lembaga sebagai sarana mobilisasi sosial seperti, pesantren yang 

mempunyai Basis pengikut dan massa yang besar, sumber daya materi 

yang signifikan, serta berpotensi untuk membangun komunitas. Di 

samping itu, pesantrren dengan berbagai lembaga pendidikannya 

dapat turut berperan aktif dalam upaya konservasi lingkungan dengan 

terjun langsung dalam penanaman pohon maupun memotivasi 

masyarakat untuk berperan serta.  

Jumlah pesantren di Indonesia berdasarkan data Dirjen Lembaga 

Islam Departemen Agama RI Tahun Ajaran 2003/2004 telah 

mencapai 14.656 buah. Jumlah ini tentunya semakin memperkuat 

potensi ekologi Islam sebagai basis etika lingkungan global dengan 

aspek membangun komunitas massa. 104  Pesantren adalah lembaga 

yang kebanyakan berada di kawasan pedesaaam dan berada dekat 

dengan daerah kawasan konservasi. Berdasarkan data tahun 2004, 

Secara geografis 83,83 % (12.286) dari jumlah pesantren berada di 

pedesaan, 8,46 % (1.240) berada di perkotaan dan 7,71 % (1.130) 

berada di perbatasan keduanya. Di samping itu Masyarakat 

pesantrean sudah terbiasa dengan masalah pertanian, peternakan, 

kehutanan, dan pengelolaan lingkungan sosial dan lingkungan alam 

                                                           
104 Model Gerakan konservasi lingkungan dengan basis pesantren 

selanjutnya lihat hasil penelitian LIPI dan kerjasamanya dengan Tiga Pesantren 
(Pondok Pesantren Al-Amanah, Al-Wasilah dan Ar-Risalah), Di kabupaten 
Bandung, Garut dan Ciamis. LIPI berkesimpulan bahwa masyarakat akan lebih 
tersentuh apabila materi dan agenda konservasi lingkungan menggunakan 
media agama dan budaya lokal. Selanjutnya lihatArif Budiman dan Ahmad 
Jauhar Arif, Konservasi Berbasis Keimanan; Contoh Kasus di Tiga Pesantren, dalam 
Fahrudin Mangun Jaya, Menama Sebelum Kiamat, h.222 
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secara luas. Dengan argumen ini, maka pesantren dapat beperan 

signifikan dalam upaya rehabilitasi lahan dan penghutanan kembali. 

Penandatanganan MoU antara Kementerian Negara Lingkungan 

Hidup (KNLH) dan Departemen Agama (Depag), pada tanggal 4 

Desember 2006, telah membuka kesempatan bagi kedua belah pihak 

untuk saling mengisi dalam upaya meningkatkan peranan Lembaga 

Pendidikan Islam dalam mempersiapkan generasi sadar lingkungan 

dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup. Setelah 

penandatangan MoU, dilanjutkan Seminar Kaderisasi Lingkungan 

Pondok Pesantren Se-Indonesia, yang dilaksanakan dari tanggal 4 – 5 

Desember 2006 di Pondok Pesantren Darunnajah I, Ulujami, Jakarta 

Selatan. Pada acara ini hadir wakil wakil dari 41 pesantren yang ada di 

Indonesia untuk melaksanakan seminar kaderisasi lingkungan. 

Menghasilkan 8 rekomendasi Pesantran menuju eco-pesantren.105  

3. Teacher 

Dalam sosialisasi dan mobilisasi sebuah program tidak cukup 

hanya dengan modal normatif ―ayat-ayat hijau‖ dan komunitas massa 

yang banyak, namun dibutuhkan figur dan ketokohan seorang Kyai 

atau ulama yang akan menjadi Tauladan dan agen bagi gerakan 

mobilisasi tersebut.  

                                                           
105 Delapan Rekomendasi Lingkungan Menuju Eco pesantren. 1) 

Mensuport, Memberikan, menfasilitasi penghargaan Kalpataru dan 
penghargaan Adiwiyata kepada Pondok Pesantren Se-Indonesia sesuai 
prosedur yang ada khususnya kepada lembaga/pondok pesantren peserta 
seminar Kaderisasi Lingkungan Pondok Pesantren Se-Indonesia. 2). Pro aktif 
memfasilitasi dan mensuport kegiatan lingkungan di pondok pesantren, 3).Pro 
Aktif, memfasilitasi dan mensuport kegiatan SABIM (Santri Bina Masyarakat) 
yaitu konsep Dakwah dengan Media Lingkungan dalam rangka pemberdayaan 
pesantren dan masyarakat. 4).Mengagendakan dan melaksanakan kegiatan 
seminar Lingkungan Pondok Pesantren Se_Indonesia setiap tahun. 5). 
Memberikan upaya solusi konkrit pada permasalahan sampah dan pembuatan 
Green Area di pondok pesantren. 6).Memberikan BPLP (Bantuan Pembinaan 
Lingkungan Pesantren), 7). Menunjuk beberapa pesantren untuk menjadi Pilot 
Project Lingkungan. 8). Mengintruksikan kegiatan diatas kepada pihak terkait. 
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Kyai dan Ulama diharapkan mempunyai peran ganda yaitu 

melakukan aktivitas penyebaran materi kegamaan dan melakukan 

pendampingan masyarakat untuk isu-isu sosial seperti korupsi, kolusi, 

perusakan lingkungan hidup, dan menjadi advokasi terhadap 

pelanggaran hak rakyat oleh negara seperti kasus penggususran, hak-

hak perempuan, konflik antar agama, dan problem kemanusiaan 

lainnya. Dalam konteks inilah seorang Kyai atau ulama harus 

berperan sebagai kekuatan perantara (intermediary forces) bagi 

permasalahan sosial ummat, di samping tugasnya sebagai apa yang 

disebut oleh Clifford Geertz sebagai peran makelar budaya (cultural 

broker) yang harus menyeleksi dan mengarahkan nilai-nilai budaya 

yang akan memberdayakan masyarakat.106  

Kalangan ulama sebagai pihak yang ditokohkan dan diteladani 

masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam 

transformasi wacana ekologi Islam, namun demikian ulama tidak 

dapat berjalan sendiri, karena upaya konservasi lingkungan 

merupakan perpaduan antara elemen normatif syari'ah dan elemen 

sains serta teknologi. Oleh karena itu menjadi penting untuk 

mewujudkan adanya sinergi positif antara ulama dan kalangan ilmuan 

serta pengggiat organisasi yang bergerak dibidang konservasi 

lingkungan hidup. 

Menurut Syahrul A‘zam, ada beberapa peran yang bisa dimainkan 

oleh seorang kyai atau ulama dalam fungsinya sebagai agen perubahan 

dalam usaha konservasi alam.107 Peran-peran tersebut adalah: Pertama, 

Sebagai motivator. Da‘i dengan dakwahnya harus bisa memberikan 

motivasi kepada setiap orang untuk melakukan perubahan dari cara 

hidup yang merusak alam dan lingkungan menuju cara hidup yang 

memanfaatkan lingkungan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai 

agama. Kedua, Sebagai Penghubung, setelah umat mempunyai motivasi 

                                                           
106Lebih lengkapnya tentang peran da‘i sebagai kekuatan perantara, baca 

hasil penelitian Hiroko Horikoshi di Garut, Kyai dan Perubahan Sosial, (Jakarta: 
P3M, 1987) 

107Syahrul A‘zam, Konsep dan Teknik Penyusunan Materi Dakwah konservsai 
Alam dan Lingkungan dalam Fahruddin M Mangunjaya, dkk, Menanam Sebelum 
Kiamat, h. 264 
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untuk melakukan perubahan, maka seorang da‘i harus mampu 

menghubungkan dengan ide-ide konservasi alam dan lingkungan. 

Ketiga Sebagai Pendiagnosis Masalah. Masyarakat terkdang sulit menerima 

materi dakwah, karena mereka sendiri mempunyai masalah yang 

belum dan tidak mampu mereka pecahkan. Karena itu, dai harus 

mampu mendiagnosa permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

masyarakat dan memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut. 

Keempat Sebagai Pemelihara Inovasi. Pemikiran dan ide-ide baru tentang 

konservasi alam dan lingkungan yang baru disampaikan kepada 

masyarakat tentu tidak mudah dipahami dan dipraktekkan. Oleh 

sebab itu seorang da‘i harus terus memantau, memperhatikan 

pemahaman masyarakat tentang konservasi alam tersebut sehingga 

nantinya akan menjadi sebuah pola hidup masyarakat. Dalam konteks 

inilah, pemuka agama kyai atau ulama bisa menjadi pusat perumusan 

upaya-upaya pemecahan masalah sekaligus mobilisasi sumberdaya 

masyarakat.  

Hasil penelitian J. Baird Callicot membuktikan kebenaran 

berbagai teori tokoh di atas, bahwa agama dan tradisi spiritualitas 

dapat menjadi basis etis penyelamatan lingkungan. Ia menegaskan 

bahwa kesadaran lingkungan Barat dan kemunculan ide berbagai 

environmentalist Barat modern tentang etika lingkungan 

sesungguhnya dipengaruhi dan dibentuk oleh spiritualitas dan filsafat 

Timur. Ide transendentalisme Amerika dari Ralph Waldo Emerson 

dan Henri David Thoreau diilhami oleh pemikiran Hindu. Arne 

Naess dengan Deep Ecologi-nya dipengaruhi oleh Ajaran Vedanta 

yang menekankan non-dualitas untuk mengolah pengalaman 

keterbukaan terhadap alam. Begitupun dengan pengaruh spiritualitas 

Zen-Budhisme dalam etika lingkungan kontemporer abad 20 yang 

dikemukakan oleh DT. Suzuki, Alan Watts, dan Gary Sinder.108  

                                                           
108J. Baird Callicott, Menuju Etika Lingkungan Global, dalam Mary Evelyn 

Tucker dan John A Grim (eds), Worldviews and Ecology; Religions, Philosophy and 
Environment, ter. Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup, (Yogyakarta; Kanisus, 
2003), h.29 
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Untuk membalikkan kecendrungan masyarakat modern yang 

ekploitatif dan paham konsumerisme yang ada sekarang ini, harus ada 

upaya yang signikan dari semua pemerintah di dunia serta lembaga-

lembaga ilmiah dan otoritas-otoritas keagamaan. Tapi semua itu tidak 

akan berhasil tanpa menambahkan dimensi moral kepada hubungan 

manusia dengan lingkungan. Dalam konteks inilah Anthony Giddens 

mengatakan bahwa moral harus dilibatkan dalam upaya pemanusian 

teknologi.109 

John Passmore juga mengubah berbagai persetujuan dan 

dukungannya terhadap ciri pandangan manusia modern yang 

antroposentis, baik manusia sebagai penjaga (stewardship), maupun 

manusia sebagai penyempurna alam. Ia menyatakan bahwa dewasa ini 

kita memerlukan suatu metafisika "baru" yang seutuhnya tidak 

antroposentis.110  

Di Indonesia telah banyak dilakukan upaya-upaya penguatan 

peran agama dalam usaha konservasi alam. Pengelola Lingkungan 

Hidup Regional Jawa bekerjasama dengan Pusat pengelolaan 

lingkungan Hidup UGM pada tanggal 27 September 2006 telah 

mengadakan sarasehan untuk mengupayakan penguatan kembali 

(repowering) kearifan lingkungan yang terdapat dalam agama dan 

kearifan adat dan tradisi masyarakat Indonesia dalam rangka 

membangun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di pusat dan 

daerah.111 

Hasil rumusan dari pandangan pemerintah, akademisi, pakar dan 

tokoh agama dalam sarasehan nasional kearifan lingkungan tersebut 

kemudian dilanjutkan dalam bentuk aksi (action plan). Berikut ini 

skema penguatan lingkungan: 

 

                                                           
109 Anthony Gidden, The Consequences of Modernity, (stanford: Stanford 

University Press, 1990), h.170 
110Selanjutnya lihat John Passmore, Attitudes toward Nature , dalam Nature 

and Conduct, ed. RS. Peters, (New York; Macmillan, 1975), h.260 
111 Selanjutnya lihat Kementrian Negara Lingkungan Hidup, PPLH 

Regional Jawa, Kearifan Lingkungan Budaya Indonesia, (Yogyakarta: KLH Regional 
jawa, 2008), h.xi 
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Adapun agenda utama dalam repowering kearifan lingkungan dalam 

agama dan adat istiadat di Indonesia adalah sebagai berikut: 

a) Membentuk lembaga clearing house yang mempunyai fungsi 

memperlancar dan mengefektifkan program dan kegiatan 

mulai ari penggalian, inventraisasi, sampai ke upaya integrasi 

ke dalam kebijakan regulasi 

b) Menggali dan mengkaji kearifan lingkungan yang ada dalam 

agama, adat-istiadat, budaya dan juga prilaku ekosistem 

diseluruh pelosok Indonesia 

c) Membangun sistem informasi dan komunikasi kearfian 

lingkungan dalam rangka memperlancar informasi antar 

daerah 

d) Mengembangkan pendidikan dan penghayatan dengan 

menciptakan model pendidikan yang progresif dan inovatif 

demi memuncu;kan rasa empati lingkungan 

e) Mengintegrasikan ke dalam regulasi dan kebijakan tingkat 

nasional dan daerah, dengan mengakomodasinya ke dalam 

kebijakan legal formal; seperti peraturan daerah, bahkan ke 

dalam undang-undang demi terjamin keutuhan dan 

efektifitasnya. 

Lembaga 
Kearifan Ling. 

Hidup Ind. 
(LKLI) 

Pemerintah Pusat 
& Daerah 

TOKOH AGAMA & MASY 
 ISLAM 
 KRISTEN 
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 KETUA ADAT 

 

ELIMINASI 
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GERAKAN 
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 SSITEM INFOKOM 
 SOSIALISASI 
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Bencana 
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KONSEPTUAL PRAKTIKAL 
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Dari uraian dan argumentasi di atas nampak bahwa agama sangat 

potensial menjadi basis bagi etika konservasi lingkungan. Semua 

agama dituntut berperan aktif untuk bersinergi dengan sains dan 

teknologi sebagai solusi bagi krisis tersebut. Agama dituntut tidak 

hanya berperan dalam masalah urusan vertikal dengan Tuhan, tapi 

bagaimana agama juga membumi menjadi rahmatan lil aalamin dalam 

konteks Islam.  
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Konseptualisasi Etika Lingkungan 

dalam Perspektif Tradisionalisme Islam 
 

agasan tradisionalisme Islam tentang kosmologi mencakup 

konsep tentang Tuhan, Manusia dan Alam. Trilogi ini harus 

berjalan secara seimbang dan harmonis tanpa menghilangkan 

salah satu kutub diantara ketiganya. Hilangnya kutub Tuhan, seperti 

yang terjadi di Barat akan berakibat pada terjadinya krisis spiritual. 

Sementara hilangnnya kutub alam seperti yang terjadi di dunia Islam 

mengakibatkan tidak berkembangnya ilmu pengetahuan dan sains. 

Atas dasar inlah ketiga kutub tersebut harus berjalan secara integral 

dan seimbang dalam rangka membangun sebuah peradaban. 

Ada ada dua agenda profetis Perenial Islam yang mendesak untuk 

dirumuskan terkait dengan krisis lingkungan menurut Seyyed Hossein 

Nasr. Pertama, memformulasikan dan memperkenalkan sejelas-

jelasnya, dalam bahasa kontemporer, hikmah perenial (philosophia 

perennis) Islam tentang tatanan alam, signifikansi religiusnya, dan 

kaitan eratnya dengan setiap fase kehidupan. Kedua, menumbuhkan 

dan mengembangkan kesadaran ekologis yang berperspektif teologis 

(eco-theology), dan jika perlu, memperluas wilayah aplikasinya sejalan 

dengan prinsip syari‘ah (agama) itu sendiri. 

Aliran Tradisonalisme Islam seperti Nasr menganjurkan untuk 

melakukan resakralisasi alam semesta (resacralization of Nature)1 sebagai 

pengganti dari worldview mekanisasi gambaran dunia (mechanization of 

the world picture) yang menjadi kerangka dasar sejak masa renaisans dan 

                                                           
1Seyyed Hossein Nasr, Religion and the Order of Nature (New York: Oxford 

University Press, 1996), h. 270  

G 
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revolusi ilmiah di dunia Barat. Menurut Nasr, kita perlu membangun 

kosmologi baru yang berbasis tradisi spiritualitas agama yang sarat 

makna dan kaya dengan kearifan alam. Agama pada gilirannya dapat 

memberi visi, inspirasi dan motivasi bagi environmentalis untuk 

mengkonstruksi etika lingkungan sebagaimana juga program-program 

konservasi alam lainnya.2 

 Dalam pandangan Nasr, membangun etika lingkungan tanpa 

wawasan spiritual terhadap kosmos adalah tidak mungkin sekaligus 

tidak berdayaguna. Hal ini penting, karena berbagai usaha–usaha 

praktis sains dan teknologi tidak membawa pemecahannya. konteks 

inilah yang sering disebut sebagai mengembalikan worldview dan etika.  

Kepedulian umat beragama terhadap lingkungan amat tergantung 

pada bagaimana aspek-aspek ajaran agama mengenai lingkungan 

disajikan dan dieksplorasi oleh para umatnya terutama ulama dengan 

bahasa serta idiom-idiom modern dan ekologis. Peran signifikan 

agama perlu diperluas, tidak hanya mengurus masalah-masalah 

eskatologi yang terkadang membuat agama terkesan mandul dalam 

mengatasi masalah sosial dan berbagai problema real yang dihadapi 

umat. Agama dengan para tokoh sentralnya dituntut untuk menjadi 

cultural broker dalam istilah Geertz dan Moral forces dalam istilah 

Hiroko Hirokoshi. Sehingga agama membumi dan berperan 

                                                           
2Sekarang ini banyak muncul karya-karya tentang konservasi lingkungan 

berbasis agama atau spiritual. Antara lain karya Christopher Key Chapel & 
Mary Evelyn Tucker, Hinduism and Ecology (Cambridge: Harvard University 
Press, 2000); L. Kaveh Afrasiabi, ―Toward an Islamic Ecotheology‖ dalam Richard 
C. Foltz (ed.), Worldview, Religion and the Environment: A Global Anthology 
(Belmont, Calif.: Wadsworth Thomson, 2002); Richard C. Foltz, Frederick 
Denny, and Azizan Baharuddin, Islam and Theology: A Bestowed Trust, (Harvard: 
Harvard University Press, 2003); Mustafa Abu-Sway, Towards an Islamic 
Jurisprudence of the Environment: Fiqh al-Bi‘ah fil Islam, 
http://homepage.iol.ie/~afifi/Articles/environment.htm, Mary Evelyn Tucker 
& John A. Grim (Ed.), Worldviews and Ecology: Religion, Philosophy, and the 
Environment (New York: Orbis Book, 1994). 

http://homepage.iol.ie/~afifi/Articles/environment.htm
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maksimal dalam mengatasi masalah, termasuk diantaranya krisis 

lingkungan yang sedang mewabah.3 

 

A.  Prinsip-prinsip Ecotheology Islam  

Ecotheology dapat dipahami sebagai satu bentuk teologi 

kostruktif yang mengkaji interrelationships (hubungan timbal balik) 

antara agama dan alam, khususnya dari sudut pandang alam. 4 

Ecotheology memulai pembahasannya dengan premis-premis yang 

mendasari hubungan antara worldview spiritualitas manusia dengan 

kerusakan alam. Seperti pembahasan mengenai prinsip-prinsip nilai 

ekologis seperti sustainablity dan hubungannya sikap dmonisasi 

manusia atas alam. 

Dalam sejarahnya, banyak ditemukan pemikir dan teolog yang 

megnembangkan pendekatan ecotheology ini, dari teolog Kristen 

muncul Jessuit Priest, Alfred Nort Whitehead (1861-1947), Pierre 

Teilhard de-Chardin (1881-1955), John B Cobb Jr (1925) dan Jurgen 

Moltman (1926). Dari Islam muncul Seyyed Hossein Nasr (1933) dan 

dari Hindu ada Vandana Shiva (1952).  

Dalam Perspektif Islam, Menurut C.A. Qadir, terdapat 750 ayat 

atau sekitar seperdelapan dari semua ayat Kitab Suci Al-Quran yang 

mendorong kaum beriman untuk menelaah, merenungkan, dan 

menyelidiki alam.5 Menganalisis turunnya wahyu periode pertama di 

Makkah, maka kita akan temukan bahwa tujuan utamanya adalah 

membangunkan kesadaran manusia terikait hubungannya dengan 

tuhan dan Alam. Sehingga terlihat jelas tahapan-tahapannya, yaitu 

merubah keseluruhan worldview (politheis dan paganism) Arab, 

                                                           
3Mary Evelyn Tucker mengatakan, ―Sekarang kita membutuhkan etika dan 

nilai-nilai untuk memperkuat Hukum dan Undang-undang di bidang 
pelestarian lingkungan‖. Lihat Mary Evelyn Turner, Hinduism and Ecology 
(Cambrigde: Harvard University Press, 2000), h. 12 

4Ecotheology is a form of constructive theology that focuses on the interrelationship of 
religion and nature, particulary in the light of environmental concerns.  

5C.A. Qadir, Philosophy and Science in the Islamic World, (London: Routledge, 
1988),  
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kemudian mengkonstruk image mereka dan tahap terakhir merubah 

sikap (attitude), serta perasaan (feelings) mereka dalam kehidupan 

realitas terkait dengan hubungan mereka dengan Tuhan dan alam.  

Konteks ini menurut Ozdemir diperjelas dalam turunnya wahyu 

pertama (QS. al-Alaq 1-5). Ada Makna tersembunyi yang dapat 

ditangkap dari paham tentang nabi seorang ummi (not literate) dan fakta 

bahwa waktu itu tidak ada teks yang dapat dibaca seperti perintah 

Jibril (iqra.!) untuk membaca. Makna tafsir yang dapat dipahami yaitu, 

bahwa ―baca‖ dalam konteks ini berati perintah untuk ―membaca‖ 

ayat-ayat Tuhan berupa alam dengan segala makhluk-Nya. Manusia 

harus menyadari bahwa semua alam tercipta sebagai manifestasi 

realitas Ilahi. 6  Dalam beberapa ayat juga berulangkali ditekankan 

tentang alasan eksistensi alam dan tujuan penciptaannya. Bahkan al-

Qur‘an menantang kaum Pagan Arab (who were illiterate) menganalisa 

dan mempertimbangkan alam minimal dari dua alasan; pertama: 

memikirkan eksistensi dan kehadiran Tuhan dalam segala bentuk 

ciptaan-Nya, kedua untuk memiliki kesadaran moral dan tanggung 

jawab terhadap wujud transenden.  

Al-Qardhawi menyebutkan bahwa penamaan surat-surat al-

Qur‘an dengan berbagai nama spesies tumbuhan dan hewan, tanah, 

air, udara dan sumber alam seperti pertambangan adalah merupakan 

simbol-simbol yang mengarah pada petunjuk kepada manusia untuk 

ramah dan menjaga harmonisasi dengan lingkungan. Dalam al-Qur‘an 

ditemukan nama hewan seperti surat al-Baqarah (sapi), al-An‘ām 

(binatang), al-Fîl (gajah), al-Adiyāt (kuda), An-Naml (semut), an-Nahl 

(Lebah), al-Ankabūt (laba-laba) dan nama-nama tumbuhan seperti at-

Tîn (sebangsa tumbuh-tumbuhan), al-hadîd (barang tambang), atau 

nama ekosistem lainnya seperti ad-Zariyāt (angin), an-Najm (bintang), 

                                                           
6Ibrahim Ozdemir, Toward an Understanding of Environmantal Ethics from a 

Qur‘anic Perspective, Dalam Richard Foltz, Islam and Ecology; A Bestowed Trust, 
(USA: The President and Fellows of Harvard College, 2003), h. 7  
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al-Fajr (fajar), al-Syam (matahari), al-Laîl (malam), ad-Dhuha (waktu 

Duha), al-Ashr (waktu sore).7  

Lebih dari itu, Ozdemir menyebutkan bahwa al-Qur‘an 

menyebutkan alam dan berbagai spesies dengan menggunakan istilah 

ummat (community) seperti manusia juga (QS. al-An‘ām /6:38).8 

Al-Qur‘an menarasikan bahwa tujuan penciptaan alam 9 adalah 

untuk pemenuhan kebutuhan manusia (QS. Al-Jatsiyah/45: 13), 

sehingga dalam konteks ayat ini manusia diperintahkan untuk 

mengelola dan memanfaatkan alam dengan cara yang baik dan sesuai 

dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Namun terkadang ayat 

                                                           
7Yusuf al-Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, terj (Jakarta, Pustaka 

al-Kautsar, 2002), h.77. Diantara sekian banyak seruan agama untuk ramah 
terhadap lingkungan terdapat dalam QS.ar-Ruum ayat 41, al-Baqarah ayat 11-
12, 27, 60, 205, QS Ali Imran ayat 63, Surat al-Maidah ayat 32-33, 64, Surat al-
A‘raf ayat 56, 74, 85, Surat Huud 85, 116, Surat ar-Ra‘du ayat 25, Surat an-Nahl 
ayat 88, Surat as-Syu‘ara ayat 151-152, 183, Surat al-Qashash ayat 77, 83, Surat 
al-Ankabuut ayat 36 dan surat as-Shaad ayat 28, dan berbagai ayat lainnya. 

8Ibrahim Ozdemir, Toward an Understanding of Environmantal Ethics from a 
Qur‘anic Perspective, h. 23  

9Dalam al-Qur‘an ada beberapa istilah yang biasa digunakan dan terkait 
dengan makna lingkungan, diantaranya: al-‗alamîn (seluruh spesies), al-samā‘ 
(ruang dan waktu), al-‗ardh (bumi) dan bî‘ah (lingkungan). Kata al-‗alamin 
digunakan dalam al-Qur‘an sebanyak 71 kali dalam bentuk frase dan gabungan 
kata. Sedangkan kata al-Samā‘ digunakan sebanyak 387 kali (210 bentuk jamak 
dan 177 bentuk tunggal). Adapun kata al-‗aradh digunakan sebanyak 463 kali. 
Penggunaan kata ini mempunyai dua variasi makna. Pertama, bermakna 
lingkungan planet bumi yang sudah jadi dengan konotasi tanah sebagai ruang 
tempat orgasme atau jasad renik, wilayah tempat kehidupan manusia dan 
fenemena geologis. Kedua, bermakna lingkungan planet bumi dalam proses 
menjadi yakni proses penciptaan dan kejadian planet bumi. Sedangkan kata al-
bi‘ah disebut dalam al-Qur‘an sebanyak 15 kali. Kata al-bi‘ah bermakna 
lingkungan, meskipun ia mempunyai makna lain seperti berulangkali, 
memancing atau mengundang, dan berkonotasi pulang kembali. Kata al-bi‘ah 
yang bermakna lingkungan terdapat dalam QS.3: 21, QS.7:74, QS.10:93, 
QS.12:56, QS.16:41, dan QS 29: 58. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa 
alam atau lingkungan bukanlah benda yang tidak berarti apa-apa dan tidak 
mempunyai tujuan penciptaan. Alam adalah tanda (ayat) ―keberadaan‖ Tuhan. 
Alam menjadi petunjuk dan jalan untuk sampai pada pengetahuan tentang diri 
Tuhan. QS. Ad-Zariyat 51:20, QS. Al-Fushilat/.41:53. 
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inilah yang sering menjadi landasan teologis untuk melegitimasi 

pengeksplotasian alam oleh manusia.  

Ali Syariati dalam bukunya al-ummah wa al-imamah menyebutkan 

keistimewaan kata umat dibandingkan kata semacam nation atau 

qabilah (suku). Ia mendefiniskan kata umat –dalam konteks sosiologis- 

sebagai ‗himpunan manusiawi yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju 

satu arah, bahu membahu dan bergerak secara dinamis dibawah kepemimpinan 

bersama‘. 10  Dari definisi ini dapat dipahami bahwa dunia hewan 

sebagai umat atau sebuh komunitas juga merupakan anggota dari 

sebuh himpunan yang memiliki hak, kebutuhan kondisi dan lainnya, 

layaknya komunitas manusia walaupun tentunya denga berbagai 

perbedaan – menuju satu arah di bwah satu kepemimpinan. 

Secara tegas al-Qur‘an dan hadis tidak membatasi pengertian 

umat hanya pada kelompok manusia. Al-Qur‘an (QS Al-An‘am/ 6: 

38) menyatakan: 

ا ٌَ َ   َو ر ض   ف   َداةَّث   ٌ 
َ ي   َطائ س   َوَل  اْل  ّ   يَط  ََِاَحي  ً   إ لَّ  ِب  َم

 
ً   أ ثَاى ك   ٌ

َ
ا ۚ   أ ٌَ 

َِا َخاب   ف   فَسَّط  َ   اى ه  ء   ٌ  ًَّ  ۚ   ََش  ً   إ َلى  ث   ٓ ونَ  َربِّ  ُي  ََش 

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. 

Dalam hadis rasulullah juga ditegaskan bahwa hewan dan mahluk 

lainnya adalah merupakan umat sebagaimana umat manusia. 

Rasulullah SAW bersabda: 

 انلٍات ٌَ المً )رواه مطيً( 
Semut juga merupakan umat Tuhan (Hadis Riwayat Imam Muslim) 

 لٔل اللكب ٌَ المً لمست ةلخيٓا 

                                                           
10M Qurais Shihab, Wawasan al-Qur‘an; Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan 

Umat, (Bandung: Mizan), h,433  
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Seandainya anjing itu bukan umat dari umat (Tuhan) nisacaya aku 
perintahkan untuk membunuhnya 

Al-Qur‘an menarasikan bahwa tujuan penciptaan alam 11  adalah 

untuk pemenuhan kebutuhan manusia (QS. Al-Jatsiyah/45:13), 

sehingga dalam konteks ayat ini manusia diperintahkan untuk 

mengelola dan memanfaatkan alam dengan cara yang baik dan sesuai 

dengan aturan yang ditepakan oleh Allah swt, Namun terkadang ayat 

inilah yang sering menjadi landasan teologis untuk melegitimasi 

pengeksploitasian alam oleh manusia. 

Aturan pengelolaan dan pemanfaatan alam oleh manusia 

sebenarnya dibingkai dan dibatasi dengan perintah untuk tidak 

berbuat kerusakan, tidak serakah dan menyia-nyiakannya, tidak 

mengeksploitasi, tidak boros (berbuat mubazir), (QS.Al-A‘rāf /7:31 

dan QS.al-Isra/17:27). Islam melarang pemanfaatan alam yang 

mengarah pada eksploitasi dan pengerusakan alam, spesies tumbuh-

tumbuhan dan hewan serta mikroorganisme lainnya. 

                                                           
11Dalam al-Qur‘an ada beberapa istilah yang biasa digunakan dan terkait 

dengan makna lingkungan, diantarnya: al-alamin (seluruh spesies), al-sama (ruang 
dan waktu), al-Ardh (bumi) dan bi‘ah (;ingkungan). Kata al-alamin digunakan 
dalam al-Quran sebanyak 71 kali dalm bentuk frase dan gabunga kata. 
Sedangkan kata al-Sama‘ digunakan sebanyak 387 kali (210 bentuk jama‘ dan 
177 bentuk tunggal). Adapun kata al-Aradh digunakan sebanyak 463 kali. 
Pengunaan kata ini mempunyai dua variasi makna; pertama bermakna 
lingkungan planet bumi yang sudah jadi dengan ruang tanah sebagai tempat 
orgasme atau ruang renik, wilayah tempat kehidupan manusia dan fenomena 
geologis. Kedua; bermakna lingkungan planet bumi dalam proses menjadi yakni 
proses penciptaan dan kejadian planet bumi. Sedangkan kata al-bi‘ah dalam al 
Qur‘an disebut sebanyak 15 kali, Kata al-bi‘ah bermakna leingkungan meskipun 
ia mempunyai makna lain seperti Kata al-bi‘ah berulangkali, memancing dan 
mengundang dan berkonotasi pulang kembali. Kata al-bi‘ah yang bermakna 
lingkungan terdapat dalam QS. 3:21, QS.7:74, QS 10:93, QS.12:56, QS 16:41, 
dan QS 29:58. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa alam atau lingkungan 
bukanlah benda yang tidak berarti apa-apa dan tidak mempunyai tujuan 
penciptaan. Alam adalah tanda (ayat) keberadaan Tuhan. Alam menjadi 
petunjuk jalan untuk sampai pada pengetahuan tentang diri Tuhan, QS, Ad-
Zariyatt 51:20 dan QS, Fushilat 41:53   
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Dalam perspektif tasawuf, alam adalah manifestasi dari seluruh 

nama-nama dan sifat-sifat Allah. Misalnya tumbuh-tumbuhan 

merefleksikan sifat-sifat Ilahi berupa pengetahuan karena tumbuh-

tumbuhan tahu bagaimana menemukan makanan dan cahaya, buah-

buahan memanifestasikan anugerah dan karunia Allah, dan hewan 

mencerminkan empat sifat Ilahi yaitu kehidupan, pengetahuan, 

keinginan, dan kekuasaan.12 

Selain ayat-ayat ekologis yang normatif di atas, sesungguhnya 

dalam perspektif historis Islam terdapat prinsip-prinsip konservasi 

alam yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. empat 

belas abad yang lalu, termasuk dalam pengaturan tata kota, 

pertumbuhan populasi dan pemeliharaan sumber daya alam. Dalam 

Islam dikenal adanya kawasan haram, yaitu kawasan yang 

diperuntukkan untuk melindungi sumber daya agar tidak diganggu.13 

Di samping itu, Nabi menetapkan daerah-daerah yang tidak boleh 

diganggu dan dilanggar aturan ekosistemnya, membatasi aliran-aliran 

air, memelihara beberapa fasilitas umum dan kota-kota tertentu. Di 

dalam kawasan haram, fasilitas umum seperti sumur (penampungan 

air) harus dilindungi dari kerusakan. Ruang untuk operasi dan 

pertahanan sumur juga disediakan, termasuk melindungi airnya agar 

tidak terkena polusi. Nabi menyediakan tempat beristirahat bagi 

ternak serta menyediakan ruang bagi fasilitas-fasilitas irigasi.14 

Selain beberapa term etimologi ekologi di atas, dalam tradisi 

pemikiran Islam ditemukan juga beberapa prinsip dasar yang terkait 

dengan lingkungan dan dapat dijadikan sebagai basis bagi elaborasi 

konsep ekologi dalam Islam. Diantara prinsip tersebut adalah:  

                                                           
12Sachiko Murata, The Tao of Islam; A Sourcebook on Gender Relationships in 

Islamic Thoughts,(Albany, State Univerity of New York Press, 1992), terj. 
(Bandung: Mizan, 1998), h.64  

13Abdullah Omar Nasseef, The Muslim Declaration of Nature, h.24. 
14Ziauddin Sardar, Islamic Futures (New York: Mensell Publishing Limited, 

1985), h. 240 
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1. Tawhîd; An Affirmation of Wholeness 

Semua agama dan pemikiran atau aliran filsafat pasti mempunyai 

sebuah paradigma atau worldview, dan worldview tersebut dapat menjadi 

dasar ideologi sebuah agama apabila ia memiliki ketegasan dan 

keluasan wawasan pemikiran. Dalam agama Islam, Tawhîd 15 

merupakan basis atau kerangka dasar bagi keseluruhan pandangan 

dan worldview-nya.16 

Tawhîd menurut Nasr adalah jantungnya Islam (the heart of Islamic 

life). Dan hidup yang bermanfaat adalah hidup yang mampu 

merealisasikan makna prinsip tawhîd ke dalam realitas hidup, yaitu 

meraih dan menyatukan berbagai keragaman (mutiplicity) dalam 

bingkai kesatuan (unity).17 

Pengakuan akan keesaan Tuhan (tawhid), adalah poros yang di 

sekelilingnya semua ajaran Islam bergerak dan berputar. Thabathaba‘i 

berkata bahwa tawhîd bila diuraikan menjadi keseluruhan Islam, dan 

bila dirangkum akan diperoleh tawhid. Tawhîd seperti khazanah yang 

dipadatkan, yang dipermukaannya nampak seperti seperti suatu 

prinsip sederhana, namun apabila dibentangkan dan dibeberkan akan 

                                                           
15 Secara etimologis, tawhid berasal dari kata wahhada, yuwahhidu, tauhidan 

yang berarti esa, esa, keesaan, atau mengesakan, yaitu mengesakan Allah Allah 
meliputi seluruh pengesaan. Dalam beberapa konteks juga digunakan dalam 
arti ―mempersatukan‖ hal-hal yang berserakan atau terpecah-pecah, misalnya 
penggunaan tawhidul Quwwah dalam bahasa Arab yang bermakna 
mempersatukan seluruh kekuatan. Selanjutnya lihat al-Munjid, (1977), h.890. 
Dalam al-Qur‘an memang tidak ditemukan kata ―tawhid‖ (dalam bentuk 
masdar), istilah ini sesungguhnya merupakan formulasi awal dari para teolog 
untuk menginterpretasikan kemahaesaan Tuhan. 

16 Murtadha Mutahhari, Fundamentals of Islamic Thought. (Berkeley; Mizan 
Press. 1985), Selanjutnya Mutthari membagi tawhid menjadi dua yaitu tawhid 
teoritis dan tawhid praktis. Tauhid teorits membahas tentang keesaan zat, sifat 
dan perbuatan, di mana pembahasan tersebut khusus berkaitan dengan 
iman/kepercayaan, pengetahuan, persepsi dan pemikiran manusia tentang 
Tuhan. Sedangkan tawhid praktis berhubungan dengan kehidupan praktis 
manusia, dunia nyata, sosial kultural manusia.  

17Seyyed Hossein Nasr, The Heart of Islam; Enduring Values for Humanity, 
(New York: HarperSanfransisco, 2002), h. 6 
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meliputi seluruh Islam.18 Allah berada di luar semua sifat berbilang 

dan keterkaitan, terlepas dari jenis kelamin dan seluruh sifat yang 

membedakan antara mahluk yang satu dan yang lainnya di dunia ini.  

Namun Allah adalah asal dari semua eksistensi, seluruh alam dan 

semua sifat manusia sekaligus merupakan tujuan akhir dan tempat, ke 

mana segala sesuatu kembali. ―Jantung‖ atau ―inti‖ Islam adalah 

keislaman hati itu sendiri, yaitu kebajikan spiritual atau ihsan yang 

membuat kita mampu ―melihat Tuhan di mana-mana‖ dan menjadi 

―mata, telinga, dan tangan Tuhan‖ di dunia ini. Di dalam keimanan 

hati itulah dapat ditemukan kebijaksanaan abadi atau sophia yang 

memancar dari mutiara yang berada persis di tengah-tengah setiap 

pesan Tuhan.19 

Pada jantung ajaran Islam inilah (baca; tawhid) terdapat realitas 

Tuhan Yang maha Esa, Yang Absolut dan Tidak Terbatas, Yang 

Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Zat Yang Maha Tinggi 

sekaligus kekal, lebih besar dari pada semua yang dapat kita pikirkan 

dan bayangkan. Dan pada akhir penjelasannya, Nasr mengatakan 

bahwa, ―Jantung‖ atau ―inti‖ Islam tidak lain adalah penyaksian 

Keesaan Realitas Tuhan, universalitas Kebenaran, kemutlakan atau 

tunduk kepada Kehendak Tuhan, pemenuhan akan segala 

tanggungjawab manusia, dan penghargaan kepada hak-hak seluruh 

makhluk hidup.20 

Merujuk pada terminology al-Qur‘an (QS: 57:3). Nar 

mengemukakan empat kualitas dunia tertinggi yaitu awal dan akhir, 

zahir dan batin . Tuhan disebut awal berarti seluruh realitas berasal 

dari-Nya dan Tuhan sebagai akhir seluruh realitas berakhir dan 

                                                           
18 Muhammad Taqi Misbah Yazdi, At-Tawhid or Monotheism, As in the 

ideological and The value system of Islam, (Iran; Islamic Propagation organization, 
tt), h. 15, Lihat juga, Muhammad Taqi Misbah Yazdi, The Learnings of the 
Glorious Qur‘an, terj. Filsafat Tauhid, (M.Habib Wijaksana, (Bandung: Arasy, 
2003), h. 59  

19Seyyed Hossein Nasr, The Heart of Islam; Enduring Values for Humanity, 
(New York: HarperSanfransisco, 2002) 

20Seyyed Hossein Nasr, The Heart of Islam; Enduring Values for Humanity, 
(New York: HarperSanfransisco, 2002), h.7 
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kembali kepada-Nya. Sedangkan istilah zahir dan batin mengandung 

pemahaman bahwa Tuhan adalah realitas yang mencakup segalanya, 

yang meliputi dan merangkumnya. Ayat di atas tidak hanya merujuk 

pada fungsi dan peranan Tuhan dalam spiritualitas Islam sebab 

Tuhan meruapakan inti spiritualitas dan menjadi realitas lahir dan 

batin-Nya. Tuhan berada pada pusat arena kehidupan Islam dan pada 

segala aspek atau dimensi spiritualitas yang mengitari-Nya sebagai 

tujuan eksistensi manusia.  

Tuhan juga mendekati mahluk ciptaan-Nya melalui ‗tanda-tanda‘ 

(ayat) yang dimanifestasikan baik di dalam alam semesta maupun di 

dalam jiwa manusia. Al-Qur‘an menjelaskan bahwa Allah akan 

memperlihatkan tanda-tanda (kekuasaan) disegenap penjuru alam dan 

pada diri manusia, sehingga jelaslah bagi manusia kenebenaran al-

Qur‘an (QS. Fushilat 41:53). Allah adalah kebenaran atau haqiqah. 

Kata Haqiqah berhubungan dengan al-Haq yang berarti kebenaran 

dan Hakikat. Hakikat ini memanifestasikan diri-Nya diseluruh alam, 

baik di alam makro kosmos maupun mikro kosmos. Terkait dengan 

manifestasi Tuhan dalam diri manusia. Ada ungkapan populer 

dikalangan praktisi tasawuf yang mengatakan: 

 ٌَ عسف ُفطّ فلر عسف ربّ 
Siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya 

Uangkapan ini menjelaskan penafsiran ayat sebelumnya bahwa 

ayat Tuhan juga tersebar dalam diri manusia. Sehingga siapa yang 

mampu menegenal tanda-tanda yang ada pada diri manusia tersebut 

akan dapat mengantarkan diri mereka pada Tuhan. 

Islam dalam pengertian syariat nabi Muhammad, sesungguhnya 

tidak mempunyai hubungan khusus atau spesial dengan tawhid, karena 

Tawhîd merupakan risalah yang dibawa oleh setiap nabi. (QS.21: 25),21 

dengan demikian sesungguhnya tawhîd telah menjadi intisari (core) 

                                                           
21 Sachiko Murata dan William C. Chittick, The Vision of Islam, (USA, 

Paragon House, 1994), h.45  
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untuk setiap agama-agama yang datang sebelum kedatangan Islam 

yang dibawa oleh Muhammad. 

Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada 

kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun mu‘amalah, dalam 

rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak 

Allah. Dengan demikian Tawhîd harus menjadi dasar seluruh konsep 

dan aktifitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun 

budaya. 

Pemaknaan tawhîd harus melampaui pembicaraan logis-rasional 

yang sering hanya mengambang pada tataran teori tanpa nilai dan 

tanpa diikuti eksistensi pelaksanaan praktis. Pemaknaan tawhid-pun 

tidak hanya terbatas pada definisi serta perdebatan golongan fuqoha, 

filosof dan teolog mengenai inti pokok ketuhanan dalam Islam, tetapi 

tawhîd lebih kepada keyakinan serta pengalaman religius yang mampu 

melingkupi wilayah transenden dan praktis sekaligus secara 

bersamaan tanpa adanya kontradiksi pada wilayah sosial, politik, dan 

sains. 

Cara pandang yang berbasis tawhîd melihat segala sesuatu dalam 

alam ini bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah, bahkan 

semuanya mengelilingi Allah. Alam ini diptakan dan dideseain oleh 

Allah dengan tujuan dan keberlangsungan atau pemeliharaannyapun 

di jaga Allah. Alam semesta dan segala mahkuk yang ada di dalamnya 

adalah merupakan iradah (kehendak) suci Allah yang diciptakan 

dengan tujuan sebagai jalan atau petunjuk untuk sampai kepada-Nya. 

Chittick mengatakan: 

"God the Ultimate reality is One, and everything other than God comes from God 
and is related to Him. No true understanding of anything is possible unless the 
object in view is defined in relationship to the divine. All things are centered on 

God."22 

Dapat dipahami bahwa alam dan segala mahkluk yang ada 

diciptakan oleh Allah bukan hanya dari tidak ada (creatio ex nihilo) 

                                                           
22William. C. Chittick, Article, 'The Concept of Human Perfection. from, The 

World & I. New York; News World Communications. (Feb. 1991). h.500 
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menjadi ada, akan tetapi juga lebih dari itu Allah menjaga, memelihara 

dan memberi rizki bagi setiap makhluk yang Allah ciptakan. 

Tawhîd dalam istilah Fazlun Khalid 23  merupakan kesaksian 

(syahadah) primordial tentang kesatuan semua makhluk (the primordial 

testimony to the unity of all creation), Tawhîd juga merupakan simbol 

kesatuan bagi seluruh ciptaan Allah (symbolic of the unity of creation),24 

mulai dari tingkatan terkecil seperti bagian mineral, tumbuhan, 

hewan, binatang, manusia dan alam kosmos lainnya. Konsep ini 

menunjukkan kesatupaduan seluruh alam dan isinya yang terangkai 

dalam bingkai (frame) asal dan sumber yang sama serta tujuan yang 

sama. 

Pandangan Fazlun di atas, senada dengan apa yang ditafsirkan 

oleh sayyid Qutub dengan mengatakan bahwa pemahaman terhadap 

Tawhîd tidak boleh berhenti pada makna generiknya saja (dalam 

bingkai aqidah), yaitu mengesakan Allah (Unity of Goehead/ wahdaniyat), 

melainkan harus berderivasi pada konsep kesatuan penciptaan (unity of 

creation/ wahdat al-Khaliq al-Mudabbir), kesatuan kemanusiaan (unity of 

minkind/ wahdat al-insaniyat), kesatuan tuntutnan hidup (unity of purpose 

of life/ wahdat nihatul hayat).25  

Dalam Islam, tawhîd merupakan sumber fundamental dari 

semangat ilmiah dalam seluruh wilayah pengetahuan, bahkan Tawhîd 

                                                           
23Fazlun Khalid Pendiri dan Direktur dari IFEES (Islamic Foundation for 

Ecology and Environmental Sciences). IFEES Berdiri pada pertengahan 1980-an di 
Birmingham, Inggris. IFEES meneguhkan diri sebagai lembaga yang mendekati 
isu-isu lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk mendukung 
misinya, IFEES mempunyai kegiatan yang mencakup penelitian dan diseminasi 
informasi, penerbitan jurnal dan buku mengenai lingkungan, pelatihan, dan 
memberikan pedampingan bagi proyek-proyek lingkungan yang semuanya 
didedikasikan untuk menjamin kelangsungan bumi sebagai planet yang aman 
bagi generasi selanjutnya. IFEES merupakan organisasi non-pemerintah yang 
terdaftar, dan organisasi sahabat dari ARC (Alliance of Religions and Conservation). 

24 Fazlun Khalid, .Islam and the Environment., in: Timmerman, P. (ed) 
Encyclopedia of Global Environmental Change, (Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 
2002), h.337.  

25Sayyid Qutub, Tafsir Fi Zilal al-Qur‘an, (Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi, 
1971), Jilid VII, h. 153 
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merupakan pengetahuan tertinggi yang merupakan pengetahuan 

tentang esensi, nama-nama, dan sifat-sifat Ilahi serta pengetahuan 

tentang efek-efek dan tindakan Ilahi yang meleiputi semua ciptaan 

Tuhan.26 

Konsep tawhîd dinyatakan dengan cara yang paling universal 

dalam bentuk ―kesaksian‖ (syahadah) pertama iman Islam, ―la ilaha 

illallah‖, yang secara generik diterjemahkan sebagai ―tiada tuhan selain 

Allah‖ (There is no god but God). Implikasi dari doktrin ini adalah 

keharusan bagi setiap muslim untuk merealisasikan prinsip dasar dan 

ruh dari tawhîd dalam berbagai jenis pengetahuan, ide, konsep dan 

teori, bahkan harus meresap ke dalam setiap praktik kehidupan 

realitas sosial kultural manusia.27 Sehingga pikiran dan tindakannya 

menjadi sebuah keutuhan yang harmonis dan sebuah kesatuan utuh.  

Ketika kesatuan tersebut tercapai, maka tidak ada lagi perbedaan 

dan kesenjangan antara wilayah pikiran maupun tindakan, antara 

spiritual dan temporal atau antara hal-hal yang berifat duniawi dan 

ukhrawi.  

Bagi seorang Muslim, Tuhan tidak hanya sekedar hadir namun 

Tuhan menjadi kunci dari hukum (core of normativeness) segala aspek 

kehidupan. 

Pengalaman religi yang berujung pada core of normativeness hingga 

muncul iman yang kritikal dan rasional. Pada intinya Tawhîd terdiri 

                                                           
26Osman Bakar, Tauhid and Science; Islamic Perspectives on Religion and Science, 

(Cambridge: The Islamic Text Society, 1998) h.2. Lihat Juga Mawill Izi Dien 
Islam and The Environment; Theory and Practice, dalam Richard Foltz, Islam and 
Ecology; A Bestowed Trust, h. 108 

27Ziauddin Sardar, Islamic Futures. (New York; Mensell Publishing Limited. 
1985). h.225. Dalam pembahasan lebih lanjut Sardar mengatakan bahwa tawhid 
harus dipahami dalam tiga perspektif yaitu: 1) Tauhid harus melahirkan 
pengakuan pada fakta bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan, 
memelihara, menjaga segala sesuatu di dunia. Oleh sebab itu segala bentuk 
kemusyrikan tidak sesuai dan ditolak oleh tawhid. 2) Tuhan memiliki sifat-sifat 
unik, suatu sifat yang tidak dimiliki oleh selain Dia. 3) Tawhid mengarahkan 
manusia pada tujuan hidup yang jelas. Tiga perspektif dalam memahami tauhid 
ini sesungguhnya dalam konteks generikanya dapat disamakan dengan 
pengertian tawhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma wa as-Sifat 
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dari lima prinsip yaitu duality, ideationality, teleology, capacity of men and 

malleability of nature, dan responsibility dan Judment. 28  

Pertama; Duality bermakna ke-dua-an/binari, yaitu ada Tuhan dan 

mahluk-Nya, dalam arti tidak mungkin terjadi peleburan antara 

Tuhan dan mahluk-Nya. Prinsip kedua adalah Ideationality. 

Melanjutkan prinsip duality, ideationality ini menegaskan bahwa 

manusia dibekali pemahaman atas realitas duality. Manusia dengan 

fungsi- fungsi memori, imajinasi, akal, observasi, intuisi dan 

pemahaman akan mampu menyadari keinginan Tuhan melalui 

beraneka ciptaan-Nya. Prinsip ketiga adalah Teleology. Prinsip ini 

menegaskan bahwa tidak ada satupun di dunia yang diciptakan tanpa 

tujuan. Dunia ini diciptakan dalam keadaan sempurna, tidak secara 

kebetulan. Ini berlaku ke segala hal kecuali satu; yaitu perilaku 

manusia. Manusia diberi kebebasan untuk melakukan pilihan- pilihan. 

Pilihan tersebut dapat berupa pemenuhan keinginan Tuhan (divine 

will) atau penyimpangan dari keinginan tersebut. Kebebasan ini 

masuk dalam prinsip selanjutnya yaitu kapasitas manusia (capacity of 

man) dan keberbentukan (malleability) alam. Kapasitas manusia atau 

tujuan diciptakannya (QS. Al-Baqarah/2:30) bergantung pada 

moralnya. Tentu saja dengan Tawhîdmaka manusia diharapkan 

merubah dirinya sendiri, berlanjut pada ummah, keluarga, dan 

lingkungannya, apakah itu sosial, politik, ekonomi, budaya/ estetika/ 

seni ataupun keteraturan dunia secara keseluruhan. Prinsip kelima 

adalah Tanggung Jawab (Responsibility), yaitu tanggung jawab untuk 

merubah dirinya, masyarakatnya dan lingkungannya. Tanggung jawab 

ini berakhir pada judgment yaitu dua hal. Pertama, kemenangan (falah) 

apabila mengikuti divine will yang berakhir pada surga, dan kedua, 

kesengsaraan apabila menyimpang dari divine will. 

Dalam perspektif Islam tradisional menurut Nasr, makna syahadah 

dalam kalimat La Ilaha Illa Allah adalah bahwa tidak ada yang mutlak 

kecuali Allah, jadi satu-satunya yang mutlak adalah Allah. Manusia 

                                                           
28 Ismail Raji Al-Faruqi, At- Tawhid: Its Implications for Thought and Life, 

(Virginia, USA; International Institute of Islamic Thought, 1992), Cet.Ke-2, 
h..10 
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walaupun dipandang sebagai khalifah Allah atau mahluk teomorfis 

dalam bentuk perefleksian nama-nama dan kualitas Tuhan secara 

langsung dan sentral; tidaklah menjadikan dia menjadi mutlak pada 

dirinya sendiri. Dalam kenyatannya, kualitas positif apapun yang 

dimiliki manusia berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya mengapa dalam 

al-Qur‘an ditegaskan Tuhanlah yang kaya dan kamu sekalian miskin. 

(QS. Muhammad/47:38)  

Selanjutnya menurut Nasr, kemenangan terbesar manusia terletak 

dalam kesadaran akan kemiskinan ini, yang hanya melaluinyalah ia 

mampu menggapai Yang Mutlak. Dalam konteks inilah, Nasr 

mengkritik Humanisme Barat yang telah memutlakkan manusia 

modern sambil meminggirkan manusia dari pusatnya dan 

membangun kebudayaan dan kesenian yang benar-benar tidak 

memiliki pusat (center-less), humanisme Barat telah mencoba 

memberikan kualitas kemutlakan kepada manusia yang tanpa pusat 

itu. 

Humanisme, rasionalisme, dan berbagai aliran sains modern pada 

abad ke-17 inilah yang selanjutnya membentuk paradigma manusia 

modern menjadi manusia yang memiliki hak-hak mutlak untuk 

menguasai dan mengeksploitasi alam. Humanisme menurut Nasr, 

memandang manusia mutlak, sehingga Tuhan maupun alam tidak 

mempunyai hak. Manusia yang sepenuhnya merupakan manusia bumi 

(eartly man) –yang didefinisikan menurut rasionalisme dan humanisme 

– inilah yang mengembangkan ilmu pengetahuan abad ke 17yang 

didasarkan dminasi dan penaklukan atas alam, yang memandang alam 

sebagai musuhnya dan terus menerus memperkosa dan merusaknya 

atas nama hak-hak manusia, 

Nasr menegaskan bahwa selama ini dalam perdebatan para 

sarjana modern, ada dua pengertian yang dapat dijadikan panduan 

dalam memahami karakteristik dari humanisme tersebut di atas, ia 

mengatakan: 
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...the first educational anda intellectual program that came to be known as studia 
humanitatis, and the second the general values associated with making man the 

measure of all things and the center of universe.29  

Dari kutipan Nasr di atas, nampak bahwa pengertian humanisme 

yang ia maksud dalam krtitiknya terhadap Barat lebih pada makna 

kedua. Manusia menjadi ukuran atau standar bagi segala sesuatu 

(promethean view of man) bahkan dalam konteks inilah Nasr menyebut 

manusia sebagai fontificial man dimana manusia berfungsi sebagai 

jembatan antara langit dan bumi. 

Implikasi lainnya adalah lahirnya worldview manusia modern yang 

fragmented and consciousness sehingga memandang segala sesuatu sebagai 

‗accident‘ atau kebetulan belaka, yang terpisah-pisah, yang 

terfragmentasi, yang tidak berhubungan satu dengan lainnya. Dan 

sifat dari ilmu pengetahuan modern seperti inilah yang telah menjadi 

penghambat manusia untuk memahami keutuhan realititas dirinya 

dan semua yang ada di sekitarnya.  

Konsep tradisionalisme Islam tidak pernah memutlakkan hak-hak 

manusia atas Allah dan ciptaann-Nya, sebaliknya mereka menentang 

keras pemutlakkan tersebut dan selalu hidup dalam kesadaran akan 

hak-hak Tuhan dan hak-hak makhluk lainnya, termasuk hewan, 

tumbuhan dan alam lainnya.  

Osman bakar menjelaskan bahwa kesatuan (unity) yang 

merupakan implikasi Tawhîdtersebut bisa terealisasi pada dua level 

yaitu level pikiran dan aksi.30 Pertama; Pada level pemikiran, kesatuan 

atau integrasi dicapai melalui aplikasi gagasan tentang kesatuan dan 

hirarki pengetahuan serta eksistensi sebuah gagasan yang khas Islam, 

namun sebenarnya hal tersebut adalah hal yang lazim dalam semua 

peradaban tradisional. Kedua; pada level aksi, kesatuan dicapai melalui 

aplikasi syari‘ah (hukum Ilahi) dalam Islam yang merupakan 

manifestasi konkret kehendak Ilahi. Hukum Tuhan ini tidak hanya 

                                                           
29 Seyyed Hossein Nasr, Islam Religion, History and Civilization (USA, 

Harpercollin Books, 2003), h, 3 dan 59  
30Osman Bakar, Tauhid and Science; Islamic Perspectives on Religion and Science, 

h.4 



 

Abdul Quddus, Green Religion: Konservasi Alam Berbasis Spiritualitas Islam  121 

menandung prinsip-prinsip yang bersifat universal, namun juga 

mengandung rincian detail tentang cara-cara manusia harus bertindak 

dan berprilaku.  

Telah banyak ditemukan konsep dari kalangan muslim baik 

fuqaha, teolog, filusuf maufun sufi. yang berusaha memformulasikan 

konsep Tawhîd ini. Dalam perbandingan konsep tersebut, Mulyadi 

mengatakan bahwa konsep fuqaha sering mendefiniskan tawhîd dalam 

arti harfiahnya, Laa Ila Illa Llah yaitu tiada Tuhan selain Allah. 31 

Berbeda dengan fuqoha, para filosof mempunyai pemahaman bahwa 

tawhîd adalah sebuah pernyataan pengetahuan tentang realitas. Filosof 

mendefiniskan Ilah itu sebagai basîth (simple), tidak boleh tersusun 

dari apapun kecuali zat (esensi)-Nya. Oleh sebab itu Tuhan menurut 

mereka tidak mempunyai sifat,32 jika sifat itu diartikan sebagai sesuatu 

yang ditambahkan kepada zat-Nya, karena kalau demikian maka akan 

terkesan adanya tarkîb (komposisi) pada diri Tuhan. 

Kesimpulan sederhana yang dapat diuraikan adalah bahwa 

seorang muslim harus dapat menerima konsekuensi penting dari 

kesaksian tawhid-nya tentang kesatuan alam. Dalam tafsiran para 

filosof kalimat La Ilaha Illa llah diartikan sebagai ―tidak ada realitas sejati 

yang benar-benar ada kecuali Allah‖. Konsep ini tergambar jelas melalui 

term wahdatul wujud baik dari Ibn Arabi maupun dari Mulla Shadra. 

                                                           
31Mulyadhi Kartanegara, Integrasi Ilmu dalam Perspektif Filsafat Islam, (Jakarta: 

UIN Jakarta Press, 2003), h.14. Kalimat tawhid mengandung al-wala‘ wa al-barra 
dan konsep an-Nafy wa al-Isbat. Konsep al-Wala‘ menuntut adanya loyalitas 
dengan menunjukkan ketundukan, kepatuhan dan kepasrahan hanya kepada 
Allah, sedangkan al-Barra‘ adalah membersihkan diri dari penguasaan berbagai 
kekuatan selain Allah, seperti Thagut dan lainnya. Adapun an-Nafy 
mengandaikan adanya penegasian atau peniadaan sesuatu yang menyaingi 
pengesaan Allah, dan Istbat mengandung makna penetapan dan afirmasi 
terhadap empat perkara yaitu tujuan akhir kepada Allah, kecintaan, takut dan 
berharap hanya kepada Allah. Selanjutnya lihat Muhammad Said al-Qahtani, 
Memurnikan La Ilaha Illa Allah, terj. Abu Fahmi, (Jakarta: GIV, VII,1994), h.6 

32 Pendafat filosof ini mirip dengan konsep tawhid Mu‘tazilah yang 
merupakan kumpulan teolog yang sangat rasional dan dipengaruhi oleh para 
filosofis. 
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Ibn Arabi mengatakan bahwa alam ini tidak lain adalah 

manifestasi- manifestasi (tajalliyat) Allah, atau lebih tepatnya 

menifestasi-manifestasi sifat-sifat, nama-nama dan af‘al Allah. Pada 

dirinya, alam tidak memiliki realitas, Tuhanlah yang memberi realitas 

tersebut kepada alam, oleh sebab itu Tuhan adalah al-Haqq (realitas 

sejati). Pandangan Sufi ini juga senada dengan pandangan filosof 

parepatetis, khususnya Ibnu Sina yang mengatakan bahwa alam pada 

dirinya adalah mumkin al-wujud (sebuah potensial), jadi alam hanyalah 

sebuah potensi bukan aktualitas, karena itu belum memiliki realitas. 

Untuk dapat aktual alam membutuhkan (al-faqîr dalam istilah 

Suhrawardi) Tuhan (al-ghanîi) untuk mengaktualkan potensinya. 

Tawhîd, dapat dijadikan sumber doktrin teologi ekologi. Semua 

alam semesta baik yang nampak ataupun tidak adalah merupakan 

tanda-tanda (ayat/sign) bagi Eksistensi Allah. Dan segala sesuatu 

merupakan manifestasi Allah, dan semuanya berasal dari-Nya. 

Konsep ini menurut Nasr terlihat dalam konsep ihsan, yang 

merupakan jantung atau hati dari Islam. 33  Ihsan menimbulkan 

kesadaran bagi setiap manusia akan kehadiran Tuhan dalam setiap 

gerak dan langkahnya dalam menjalin relasi dengan alam dan 

makhluk lainnya.   

Dewasa ini dibutuhkan satu paradigma baru dalam memahami 

konsep tawhid. Tawhîd yang dipahami secara sempit hanya dalam 

bidang teologi (aqidah) harus dipahami berbeda dengan menjadikan 

tawhîd tersebut lebih ―membumi‖ bahkan menjadi sebuah key concept 

yang merupakan worldview atau weltanshaung Islam dalam menghadapai 

berbagai problema hidup, termasuk diantaranya krisis lingkungan.  

Tawhid seharusnya tidak terbatas pada afirmasi ketuhanan (iman) 

saja, dan bukan hanya suatu pernyataan lisan (taqrirun bi al-lisan), tetapi 

tawhîd juga mengandung makna pembenaran dalam hati (tasdiqun bil 

al-qalbi) dan termanifestasikan dalam tindakan dan pola tingkah laku 

yang nyata dalam kehidupan sosial masyarakat (‗amalun bi al-jawarih). 

Dengan demikian tawhîd harus meresap ke dalam segala bentuk pola 

                                                           
33Seyyed Hossein Nasr, The Heart of Islam; Enduring Values for Humanity, 

(New York: HarperSanfransisco, 2002),h. 314  



 

Abdul Quddus, Green Religion: Konservasi Alam Berbasis Spiritualitas Islam  123 

tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan mahluk di alam ini. 

Roger Garaudy menegaskan bahwa tawhîd bermakna keterlibatan 

prinsip tersebut dalam memberikan inspirasi dan motivasi kepada 

manusia dalam kehidupannya di dunia ini.34 

Toshiko Izutsu dengan analisis semantisknya terhadap istilah 

―iman‖ berpendapat yang sama bahwa seseorang tidak dapat 

dikatakan mu‘min apabila hanya berhenti pada tingkat tasdiq 

(pembenaran verbal dan hati), melainkan harus disempurnakan 

dengan perbuatan (‗amal) yang merupakan ekspresi ketundukan dan 

kepatuhannya terhadap Tuhan.35 

Diharuskannya manusia ber-tawhîd dan dilarangnya menyekutukan 

Allah yang disebut syirk (orangnya disebut musyrik), bukanlah untuk 

kepentingan status-quo Tuhan yang memang Maha Merdeka dari 

interes-interes semacam itu, tetapi untuk kepentingan manusia itu 

sendiri. Dengan demikian terjadi proses emansipasi teologis yang 

sejalan dengan fitrah kekhalifahan manusia di muka bumi. Manusia 

bukanlah sekadar abdi Allah, tetapi juga khalifah Allah di muka bumi 

ini. Karenanya, manusia harus dibebaskan dari penjara-penjara thaghut 

dalam segala macam konsepsi dan perwujudannya, yang membuat 

manusia menjadi tidak berdaya sebagai khalifah-Nya. Sehingga 

dengan keyakinan tawhîd itu, manusia menjadi tidak akan terjebak 

pada kecongkakan karena di atas kelebihan dirinya dibandingkan 

dengan makhluk Tuhan lainnya masih ada kekuasaan Allah Yang 

Maha segala-galanya. Selain itu, manusia diberi kesadaran yang tinggi 

akan kekhalifahan dirinya untuk memakmurkan bumi ini yang tidak 

dapat ditunaikan oleh mahluk Tuhan lainnya sehingga dirinya 

haruslah bebas atau merdeka dari berbagai penjara kehidupan yang 

dilambangkan thaghut.  

                                                           
34 Seyyed Hossein Nasr, Islam; Religion, History and Civilization, (USA; 

Harpercollins books; 2003) h. 87, dan Roger Garaudy, Mencari Agama abad XX, 
Terj. HM Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.304 

35Toshiko Izutsu, Izutsu, Ethico-Religious Concepts in the Qur‘an (Montreal: 
McGill University Press, 1966). Terj. Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam, 
h.157  
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Dengan ketundukan kepada Allah sebagai wujud sikap ber-tawhîd 

dan bebasnya manusia dari penjara thaghut maka hal itu berarti bahwa 

manusia sungguh menjadi makhluk merdeka di muka bumi, sebuah 

kemerdekaan yang bertanggungjawab selaku khalifah-Nya 

Manusia harus melihat bahwa alam bukanlah entitas-entitas yang 

tidak mempunyai nilai sakral. Muslim harus meyakini bahwa alam dan 

segala makhluk yang menghuninya merupakan satu-kesatuan baik dari 

segi asal maupun tujuan. Dalam konteks krisis lingkungan, tawhîd 

harus menjadi nilai dasar manusia dalam memahami alam ini. Alam 

harus dilihat sebagai ayat atau simbol yang dapat mengantarkan 

manusia untuk sampai pada realitas sejati. Alam memang diciptakan 

untuk manusia, namun berbagai hak yang dimiliki manusia hanya 

berupa hak pemanfaatn yang nantinya akan diminta 

pertanggungjawaban.  

2.  Amānah  

Tuhan menyatakan bahwa Alam semesta beserta segala isinya 

adalah milik-Nya (QS.Al-Baqarah/2:284). Manusia hanyanya 

berstatus pengelola dan pemelihara alam dalam kerangka pemenuhan 

tujuan yang telah direncanakan oleh Tuhan (QS. Al-Ahqaf /46:3). 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa alam ini bukanlah milik 

manusia. Kepemilikan manusia tersebut hanyalah bersifat amānah, 

titipan atau pinjaman yang pada saatnya nanti harus dikembalikan 

dengan pertanggungjawaban terhadap pemilik-Nya.  

Manusia telah bersedia untuk menerima amānah yang diberikan 

Allah SWT. Tersebut. Al-Qur‘an menceritakan bahwa Tuhan sudah 

menawarkan amānah tersebut kepada semua makhluk seperti langit, 

bumi, gunung, namun semua menolaknya dan hanya manusia yang 

mau menerimannya. (QS. Al-Ahzab/33: 72). 

Ayat Ini membuktikan bahwa manusia mempunyai kedekatan 

(closeness) dengan Tuhan dan disi lain menunjukkan kesediaan manusia 

untuk menerima amānah Tuhan. Dari ayat ini juga dapat dipahami 

bahwa sesungguhnya manusia diberikan kebebasan (freedom) yang luas 
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dan sekaligus tanggung jawab (responsibility) besar dalam mengemban 

kepercayaan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya.  

 Dalam menafsirkan ayat di atas, Maulana Ali mengatakan bahwa 

manusia sesungguhnya mampu untuk mengemban amānah tersebut, 

bahkan dia punya kekuatan (power) untuk menggunakan hak-hak 

tersebut pada tempatnya sesuai dengan tujuan dari pemberi hak 

tersebut, dan bukan sebaliknya dengan menyalahgunakannya (missuse) 

yang akan menyebabkan keseluruhan ―konsep/ide‖ pemberian 

amānah tersebut menjadi sia-sia (futile). 36 

 Keunggulan, kekuatan dan kontrol manusia terhadap mahluk 

lainnya termasuk terhadap alam merupakan bagian dari amānah yang 

telah diterima oleh manusia dari Allah. Manusia harus mampu 

menunjukkan tanggungjwabnya terhadap pemanfaatan dan 

pemeliharaan alam dan segala fasilitasnya dalam kerangka 

mengemban amānah dan kepercayaan yang telah diberikan Allah 

tersebut. Seandainya manusia tidak mampu menjalankan amānah 

tersebut bahkan menyalahgunakannya (misuses/abuses), maka manusia 

telah terjatuh dari seorang khalifah (leader) menjadi seorang yang 

zhalim (a tyrant) sebagimana akhir ayat tersebut yang menyatakan 

manusia adalah temasuk golongan yang bodoh kerena mau menerima 

amānah tersebut ―...He was indeed unjust and foolish. " (QS.33 :75 & 76).  

Nasr menegaskan bahwa hak pengelolaan dan pemanfaatan dan 

dominasi atas alam diberikan oleh Allah adalah dalam rangka 

mengembanan amānah dan kepercayaan tersebut, tidak lebih dari itu. 

Ia mengatakan : Nature has been given to man has a trust and nothing more. 

His rights of domination over it (is) only by virtue of his theomorphic make up, no 

as a rebel againts nature.37  

Lebih tegas lagi Sardar mengatakan bahwa Allah menurunkan al-

Qur‘an dan syari‘ah nya adalah dalam rangka bantuan bagi manusia 

untuk memenuhi amānah yang telah diterimanya. Sardar mengatakan:  

                                                           
36 Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur'an; (Text, Translation and 

Commentary. Maryland; Amana Corporation. 1989). h. 1080 
37Seyyed Hossein Nasr, The Encounter of Man and Nature. (London; George 

Allen and Unwin Ltd. 1968), h. 96 
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―The ultimate consequence of man‘s acceptance of trusteeship is the 
arbitration of his conduct by divine judgment. To be a Muslim is to 
accept and practice the injunctions of the Shariah. Thus the Shariah is 

both a consequence of one‘s acceptance of Tawhîdand it is a path.38 

Sebagai pengemban amānah seharusnya manusia tidak bertindak 

eksploitatif dan merusak alam yang akan menyebabkan manusia 

menerima murka Allah dan tergolong sebagai orang Zalim (QS.Al-

Baqarah/2:60,205 QS.Al-A‘raf /7:56,85, Al-Qashahs/28:88, As-

Syuara/26:83), tidak boros dan mubazir dengan prilaku konsumtif 

terhadap sumber daya alam. (QS.Al-A‘raf:31 dan Al-Isra/ 17:27).  

Berbagai deskripsi ayat di atas menegaskan dan menuntut sebuah 

etika moral dalam pengelolaan dan pemeliharaan alam ini. Manusia 

dituntut untuk melestarikan alam dan hidup harmonis bersama 

dengan berbagai spesies yang hidup di dalam alam tersebut. 

Tanggung jawab dan tugas manusia tidak hanya berkaitan dengan 

hubungannya dengan Tuhan, akan tetapi tangung jawab tersebut 

berhubungan juga dengan seluruh spesises mahluk hidup. Dalam hal 

ini tradisi agama menghadirkan suatu hirarki tanggung jawab manusia 

sebagai mahluk suci dan menjaganya sekaligus untuk tujuan kesehatan 

jasmaniah39. 

Manusia tidak akan mampu dengan sempurna melaksanakan atau 

mengemban amānah Allah di atas, kecuali dengan mengembangkan 

tatanan kepedulian melalui ruang dan waktu mencakup semua 

spesies, individu dan genarisi mahluk Allah di alam semesta ini.   

3. Akhirah (Responsibility) 

Prinsip lainnya yang terkait dengan lingkungan adalah konsep 

Islam tentang akhirat atau hal-hal yang berhubungan dengan 

eskatologi, seperti mizan, shirat, hisab dan hari pembalasan (yaumul jaza) 

serta surga dan neraka. Bagi orang yang beriman, mereka meyakini 

                                                           
38Ziauddin Sardar, Islamic Futures (New York; Mensell Publishing Limited. 

1985). h.228 
39 Seyyed Hossein Nasr, The Heart of Islam; Enduring Values of Humanity, 

(New York: Haper Collors, 2002), h. 278  
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bahwa setelah kehidupan di dunia ini, akan ada kehidupan selanjunya, 

yaitu kehidupan di akhirat (hereafter). Kehidupan di akhirat merupakan 

konsekuensi kehidupan di dunia.  

Akhirat adalah waktu dan tempat dimana manusia harus 

mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang pernah ia lakukan 

selama hidupnya di dunia ini. Baik yang bersifat vertikal dalam 

hubungannnya dengan Tuhan, maupun yang bersifat horizontal 

dalam tugas-tugasnya sebagai khalifah yang mengemban amānah untuk 

berinteraksi sesama manusia, maupun dalam interaksinya dengan 

makhluk Tuhan yang lainnya, seperti tumbuhan, hewan dan alam 

sekitar.  

Murata dan Chittick menjelaskan bahwa akhirat sesungguhnya 

merupakan konsep dasar yang menjadi basis bagi segala tingkah laku 

dan praktek keislaman di dunia ini. Tanpa konsep ini, maka tidak 

akan mungkin memahami konsep ketuhanan dan konsep kenabian 

dengan sempurna. 40  Keyakinan pada adanya hari pembalasan 

menimbulkan konsep bahwa segala perbuatan di dunia ini 

mempunyai konsekuensi di akhirat kelak. 

Pada hari akhirat inilah akan terbukti bahwa amānah yang diterima 

manusia dapat menjadi sumber kehinaan, apabila manusia tidak 

mampu mengemban dan melaksanakan tugas kosmisnya sebagai 

khalifah, namun ia juga dapat menjadi sumber keagungan bagi 

manusia apabila ia mampu mengembannya.. 

Konsep ini dapat menjadi dasar bagi lahirnya etika lingkungan 

yang bersifat holistik dan integral. Adanya konskuensi dalam setiap 

perbuatan manusia membuat manusia harus bersikap berhati-hati dan 

memersiapkan apa yang akan ia bawa pada kehidupan di akhirat 

nanti. Konsep ini juga dapat menjadi bingkai dan sekaligus rambu-

rambu peringatan dalam kerangka pemanfaatan dan pengelolaan 

alam. Manusia dilarang untuk mengekspolitasi alam dengan nafsu 

serakahnya dan prilaku konsumsi yang melampui batas.  

                                                           
40 Sachiko Murata dan William C. Chittick, The Vision of Islam, (USA, 

Paragon House, 1994), h.265 



 

128 Konseptualisasi Etika Lingkungan dalam Perspektif Tradisionalisme Islam 

Bahkan konsep ini bisa menjadi petunjuk dan orientasi seorang 

muslim dalam hidupnya di dunia sehingga manusia tidak akan 

berbuat kerusakan di dunia ini. Manusia tidak dapat berbuat yang 

bersifat destruktif dan dominasi terhadap alam karena semuanya ada 

tanggungjawab dan akuntabilitasnya di hadapan Allah. (QS. 

Yaasin/36:54) 

 

B. Kosmologi Islam Sebagai Basis Etika Lingkungan Global 

Kosmologi sering didefiniskan sebagai ilmu tentang sejarah, 

struktur dan tata cara kerja alam semesta. Berbagai konsep kosmologi 

telah muncul dalam sejarah dari berbagai tradisi dalam berbagai 

bentuk seperti mitologi dan religius mistis, filosofis dan astronomis. 

Kosmologi Babilonia dan Mesir kuno menyatakan bahwa kosmos 

merupakan sebuah kotak, dengan bumi sebagai dasarnya, gunung-

gunung di setiap penjuru sebagai penyangganya dan langit di atasnya. 

Sungai Nil yang mengalir dan membelah alam sebagai tempat berlayar 

para dewa dalam menajalankan aktifikas kesehariannya. Berbeda 

dengan kosmologi Mesir, kosmologi Mesopotamia berpendapat 

bahwa sebenarnya kosmos ini berbentuk kubah yang berisi cakram 

datar bumi yang dikelilingi air, disitulah bersemayam dewa matahari 

dan arkhe lainnya. Mereka muncul setiap hari dan mengatur semua 

peristiwa di bumi ini.  

Selanjutnya seperti diuraikan pada bab sebelumnya, pada abad ke-

7 SM para filosof Yunani mengajukan konsep kosmologi yang lebih 

jelas dan detail dan modern. Demikian juga dengan kosmologi China 

pada abad ke-6 SM yang bertumpu pada konsep Tao dengan dua 

prinsip yaitu Yin Yang yang dihasilkan oleh energi dan materi serta 

bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam semesta 

melalui interrelasi keduanya.41 

                                                           
41Secara lebih detail mengenai bentangan sejarah konsep kosmologi dalam 

berbagai peradaban dan tradisi bangsa, selanjutnya lihat Howard R. Turnur, 
Science in Medieval Islam; An Illustrated Introduction, (University of Texas Press, 
1997), terj. Bandung: (Nuansa, 2004), h. 47 
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Dalam konteks ini, Nasr menegaskan bahwa makna spiritual alam 

dalam Islam tidak akan dipahami secara utuh tanpa 

mempertimbangkan ilmu-ilmu kosmologis Islam yang 

mengungkapkan jejak-jejak Yang Maha Kuasa pada keragaman dan 

menghubungkan dunia kejamakan dengan sumbernya yang Unik. 

Sebenarnya akar keseluruhan kosmologi Islam terdapat dalam al-

Qur‘an dan kajian-kajian kosmologis Islam awal yang harus dicari 

dalam karya-karya mufassir generasi pertama dalam sejarah Islam.  

Telah beragam skema kosmologis Islam (cosmologia perennis) yang 

dihasilkan dalam tradisi pemikiran Islam, dan semuanya berdasar 

pada ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip dalam al-Qur‘an. Para 

intelektual muslim (teolog, sufi, filosof) sepakat dan memilki 

substansi yang sama mengenai prinsip keesaan ilahi, asal-usul kosmos, 

realitas hirarkis kosmos, eksistensi universal serta interelasi dan 

hubungan timbal balik dari keseluruhan tatanan realitas kosmis dan 

berbagai aspek alam. Namun perlu ditegaskan bahwa mereka sering 

menggunakan bahasa dan bentuk, simbol yang berbeda dalam upaya 

mereka mendeskripsikan skema kosmologis tersebut.  

Diantara skema tersbeut adalah: Pertama; peripateticism / 

masyaiyah dari Plato & Aristoles (Greek era) yang terlihat dalam, Al 

Kindi (801-873), Al Farabi (865-925), Ibnu Sina (980-1037), and Ibn 

Rusyd (1126-1198), al-Razy (1149-1209). Kedua; iluminationism 

(isyraqiyah), dengan Sukhrawardi (1153-1191), Ketiga: Theosophy dan 

Mysticism (Gnostics/ Irfan) dari Ibn Arabi (1165-1240), dan 

Nasirudin Al-Thusi (1201-1274) dan Al-Qunawi (12090-1240) dan 

Keempat; Trancendent Theosophy dari Mulla Sadra (al Hikmah al 

Muta‘aliyah). Dibawah ini akan diuraikan 4 model kosmologi di atas: 

1.  Kosmologi Paripatetis 

Mazhab filsafat Masya‘i42 (paripatetik Islam) dikembangkan oleh 

al-Kindi (w.866), al-Farabi (w.950), Ibn Sina (w.1037), Ibn Rusyd 

                                                           
42Nasr mengatakan bahwa Filsafat Masysa‘i atau filsafat Parepatetik adalah 

sinteisis ajaran-ajaran wahyu Islam, Aristotelianisme dan Neoplatonisme, baik 
Atenian maupun Aleksandarian. Ajaran ini dimunculkan pada abad III H/IX 
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(w.1196), dan Nasir al-Din al-Thusi (w.1274). Mencapai puncaknya 

pada masa Ibnu Sina, bahkan Ibn Sina di Barat dikenal dengan filosof 

―Wujud‖.  

Osman Bakar berkesimpulan bahwa diantara tiga agama pengikut 

Plato dan Aristoteles (Yahudi, Kristen dan Muslim), Islam terbukti 

sebagai yang reseptif dan juga merupakan tempat yang paling cocok 

untuk ide-ide Plato dan Aristoteles.43 Mazhab Masya‘i pada umumnya 

menerima skema kosmologi Plato dan Aristoteles sebagai skema yang 

sesuai dengan wahyu; diantara tentang asal-usul alam yang bersifat 

ketuhanan, strukturnya, hirarki mahluk spiritual yang mendiaminya, 

serta pola dasar archetipes Platonik, teori Hylomorphisme Aristotelian 

(tentang form dan matter) dan teori kausalitas. Aristotelian yang 

dengannya fenomena alam dapat dijelaskan dari sudut pandang empat 

tipe sebab (material, formal, afisien dan kausa final). 

Dalam konteks diskursus ekologi dengan berbagi krisis akibat 

eksploitasi manusia, ide dan konsep Plato tentang bumi sebagai 

organisme hidup perlu ditafsir ulang bahkan dikembangkan. Dalam 

dunia modern konsep Plato tersebut dikembangkan oleh James 

                                                           
M dalam iklim intelektual yang kaya di Bagdad oleh Abu Yakub al-Kindi 
(w.260/873), Setelah Ibn Sina filsafat Parepatetik menjadi mundur secara 
temporal di wilayah Timur Islam, sebagian menurut Nasr disebabkan oleh 
perlawanan teologi Asy‘ari. Adapun perjalanannya di Wilayah Barat mengalami 
perkembangan aktifitas khususnya dalam satu periode. Selanjutnya Muncul 
penerus Ibn Sina seperti Bahmanyar ibn Marzban (w.458/1066) dengan 
karyanya Kitab al-Tahsil (The Book of Attainment), kemudian pada abad 
VI/XII muncul Abu al-Barakat al-Baghdadi (W.560/1164) dengan karyanya 
kitab al-Mu‘tabar (The Book of What is Established by Personal Reflection) 
yang mengisi gagasan penting dalam fisika dan epistemologi. Dan tokoh 
terakhir adalah Umar Kayyam (w.526/1132) seorang puitis dan metafisikawan 
yang sangat dipengaruhi oleh Ibn Sina. Lihat Seyyed Hossein Nasr, Three 
Muslim Sage, bab. I. 

43 Osman Bakar, Islam dan Civilizational Dialogue; The Quest For A Truly 
Universal Civilization, terj' Islam dan Dialog Peradaban; Menguji Universalitas Islam 
dalam Peradaban Timur dan Barat, oleh Imam Khoiri, (Yogyakarta: Fajar Pustaka 
Baru, 2003) , h,128  
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Lovelock dalam hipotesa Gaia 44  yang membangkitkan kembali ide 

kalisk Plato tentang bumi sebagai kutuhan dinamik yang hidup. 

Demikian pula halnya dengan ide Aristotelian tentang kausa final atau 

teleologi yang diakui oleh para ahli biologi modern berguna bagi 

pengungkapan fenomena biologis. 

Selanjutnya muncul Phytagoras dengan mendirikan Phytagoras 

Brotherhood yang memounyai visi memberikan kontribusi terhadap 

kemajuan sains, khususnya pad matematika dan pada saat yang sama 

adalah merupakan organisasi spiritual, akademis, filosofis ilmiah yang 

didedikasikan untuk gagasan penyatuan ilmu dan spiritualitas. Dalm 

Konteks Islam, Nasr menyebit ide-ide utama Phytagorianisme sebagai 

Phytagoreanisme Abrahamic, dan ini dibuktikan secara historis dengan 

kemunculan filosof dan ilmuan Ikhwan as-Shafa dan Umar 

Khayam.45 

Nasr menjelaskan bahwa filsafat Non-Phytagorean berkembang 

dalam intelektual Islam. Dalam tradisi awal Syi‘ah dan lingkungan 

para sufi terdapat simbolieme angka-angka, fakta ini terlihat abad ke 

IV H/ IX M dalam karaya besar Rasail ikhwan al-Safa yang berisikan 

                                                           
44  Diskusi lebih detik tentang hipotesa Gaia lihat James Lovelock, 

Lovelock, James, dan S Epton, The Quest For Gaia, New Scientist, Feb.6.1975, 
dan Lovelock, The Age of Gaia- A Biography of Our Living Earth, (Oxford 
University Press, 1988)  

45 Seyyed Hossein Nasr, Islamic Science; An Illustrated Study, (London; World 
Of Islamic Festival Publishing CO.1976), h, 75. Bukti historis di atas diperkuat 
dengan Saintis modern seperti Ernest McClain (Profesor Musik Amreika) 
dengan teori numerologi dan musikologi al-Qur‘an. Dari penelitiannnya 
terhadap harmonikal dan musikal semua kitab suci agama-agama besar seperti 
Reg Veda, Bibel (perjanajian lama dan baru), kitab kematian Mesir dan al-
Qur‘an, ia sampai pada kesimpulan: walaupun terdapat perbedaan yang 
mecolok dalam model bahasa yang digunakan oleh semua kitab suci tersebut, 
namun terdapat kosmologis harmonis universal yaitu Kosmologi Phytagorean, 
ide kesatuan antara ilmu dan spiritualitas dalam tradisi kultural yang berbeda-
beda.   
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ringkasan elaborasi filsafat, kosmologi dan ilmu-ilmu alam yang 

terkait dengan simbolisme matematika Phytagorean.46  

 Kosmologi yang didasarkan atas simbolisme angka-angka dan 

bahasasn kimia serta astrologi telah ditemukan dalam tulisan ahli 

kimia pertama yaitu Jabir bin Hayyan yang hidup pada abd ke-2 

H/8M. Kosmologi ini dilambangkan dalam simbolisme huruf-huruf 

atau angka yang menandai sebuah nilai wujud, sebuah eksistensi 

tertentu dalam hirarki kosmis atau metakosmis, sedangkan dimensi-

dimensi kosmis yang menyangkut sifat-sifat dan kualitas kimiawi 

dihilangkan. 

Pada perkembangan selanjutnya, kosmologis Islam bernuansa 

Phytagoras terlihat pada dinasti Fatimiyah dalam karya-karya 

semacam Rasail Ikhwan as-Shafa, Umm al-Kitab, risalah-risalah dari 

Abu Hatim ar-Razi, dan Hamid al-Din al-Kirmani. Sebuah 

karakteristik dari kosmologis tersebut yang mayoritas Syi‘ah adalah 

penekanan mereka atas transendensi prinsip Ilahi bukan hanya di luar 

kosmos, tetapi juga di luar wujud itu sendiri.  

Parepatetik Islam mempengaruhi sebagian besar filosof Islam, 

khususnya abad pertengahan, dimana filsafat pada masa ini 

memberikan perhatian yang cukup besar tentang permasalahan 

―wujud‖.47 

                                                           
46 Seyyed Hossein Nasr, Islamic Cosmological Doctrines; Conceptions of Nature and 

Methods Used for its study by Ikhwan as-Shafa, Al-biruni, and Ibn Sina, (Cambridge: 
The Belknap Press Of Harvard University, 1964), h.47 

47Istilah Paripatetik merujuk pada kebiasaan Aristoteles dalam mengajarkan 
filsafatnya kepada murid-muridnya. Paripatetis (masya‘un) yang berarti ia 
berjalan memutar dan berkeliling muridnya. Menurut Mulyadhi Kartanegara 
ada beberapa karakteristik yang membedakan aliran ini dengan berbagai 
alirannya baik dari aspek ontologi maupun epistemologinya. Diantaranya: 
pertama; penjelasannya bersifat diskursif (bahtsi) dengan menggunakan 
Silogisme, Kedua filsafat yang berkembang bersifat tak langsung dan 
menggunakan simbol dalam menangkap objeknya, hal ini dikenal dengan 
pengetahuan hushuli (perolehan) lawan dari hudhuri (knowledge by presence). Ketiga, 
penekanan pada rasio sehingga kurang memprioritaskan intuitif, keempat, 
adanya hylomorfisme; adanya dua unsur yaitu materi (hyle/al-hayula) dan bentuk 
(morphis/shurah). Dan Kelima adalah penggunaan teori emanasi. Mulyadhi, h. 29.  
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Ibnu Sina dalam As-Syifa menghubungkan tingkatan-tingkatan 

eksistensi dengan kosmos Ptolomeus yang berhirarki dan 

memberikan korelasi masing-masing orbit planet dengan sifat wujud 

tertentu dalam hirarki yang meningkat. Ibn Sina tertarik pada 

simbolisme huruf, angka dan kosmologis yang bersifat esoteris.  

Menurut Ibnu Sina, wujud (being) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

tidak mungkin (mumtani‘), mungkin (mumkin), dan niscaya (wajib). Ibn 

Sina mendasarkan seluruh filsafatnya pada distingsi tiga pemilahan 

tersebut dan terdapat keterkaitan yang dimiliki kuaditas dan eksistensi 

dalam setiap hal dengan yang lain.48 

Dalam pandangan Ibn Sina, alam merupakan wujud mumkin dan 

secara metafisik tergantung kepada wujud niscaya atau wajibul wujud 

yiatu Tuhan. Alam mumkin dalam konteks ini masih berupa potensi. 

Namun ketika alam semesta sudah aktual maka ia bukan lagi mumkin 

tapi disebut wajibul wujud. Namun Ibn Sina membedakan wajibul wujud 

alam ini dengan istilah wajibul wujud lighairihi sedangkan wajibul wujud 

(Tuhan) ia sebut sebagai wajibul wujud lizatihi. Selanjutnya dalam 

kosmologi dalam Ibn Sina juga terkait dengan anglelogi dan mengikkuti 

kosmologi Platonia, walaupun menurut Nasr dalam beberapa hal 

keduanya berbeda.  

Distingsi tiga alam ini berpengaruh juga pada penjelasan teori 

emanasi 49  Ibn Sina. Ia mengatakan bahwa setiap akal dari akal 

pertama sampai akal ke sepuluh akan melahirkan 3 objek, kecuali akal 

ke-10 yang tidak mampu melahirkan tiga objek. Walaupun demikian 

akal ke sepeluh mampu memberikan bentuk pada materi dan 

menimbulkan alam fisik yang fana‘.  

                                                           
48 Seyyed Hossein Nasr, Tiga Madhab Utama Filsafat Islam, (Jogyakarta: 

Ircisod, 2005), h.55 
49 Persoalan utama yang mendorong lahirnya teori emanasi adalah 

bagaimana dari Tuhan Yang Esa muncul alam semesta yang beraneka. Sejarah 
awalnya dalam filsafat Islam bermula dari kekecewaan al-Farabi kepada konsep 
metafisika Aristoteles yang sangat sedikit berbicara tentang Tuhan, khususnya 
tentang bagaimana Tuhan menciptakan Alam. Setelah berusaha keras akhirnya 
ia menemukan hal itu dalam teori emanasi Plotinus pendeiri mazhab neo-
Platonik., Mulyadhi, Gerbang Kearifan. h. 32 
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Menjelang akhir hayatnya, Ibn Sina beralih pada filsafat Timur (al-

hikmat al-masyrikiyah). Skema kosmologi inilah yang menjadi 

pengantar bagi kosmologi yang dikembangkan oleh Suhrawardi 

sebagai pendiri mazhab Iluminasionis (Isyraqiyah) satu setengah abad 

setelah era Ibn Sina.50  

2. Kosmologi Iluminasionis (Isyraqi) 

Aliran ini didirikan oleh Suhrawardi al-Maqtul (w.1191). Berbeda 

dengan filsafat parepatetis Islam yang lebih menekankan aspek rasio, 

aliran Iluminasionis justru memberikan porsi yang besar pada peran 

intuitif (irfani) sebagai pendamping dari penalaran rasional melihat 

alam semesta. Bahasa filsafat ini lebih bersifat simbolik daripada 

diskursif. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa filsafat ini 

berusaha mensintesiskan dua pendekatan yaitu burhani dan irfani.  

Kosmologi Isyraqi didasarkan atas simbolisme cahaya, prinsip 

tertinggi disebut sebagai nur al-anwar dan dari sumber transendensi ini 

muncul hirarki-hirarki garis bujur dan garis lintang cahaya yang 

menata setiap eksistensi kosmologis. Kosmos itu sendiri 

sesungguhnya terdiri dari tingkatan-tingkatan cahaya. Setiap sinar itu 

tidak lain adalah berkas samar-samar dari cahaya sebagaimana 

dijelaskan al-Qur‘an bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi (QS. Al-

Nur/24:35) 

Ajaran Teosofi Suhrawardi mendasarkan penciptaan alam ini 

dengan metafisika cahaya. Awal dan sumber segala sesuatu adalah 

cahaya atau segala cahaya (nur al-Anwar) yang merupakan cahaya 

absolut dan tidak terbatas di atas dan dibelakang semua cahaya yang 

memancar. Semua tingkat realitas, bagaimanapun juga adalah derajat 

dan tingkat-tingkat cahaya yang berbeda-beda yang disebabkan oleh 

intensitas dan kelemahan cahaya.51  

                                                           
50Khusus mengenai filsafat Timur Ibnu Sina banyak diuraikan oleh Corbin, 

Avicenna, h.271 dan lihat juga Nasr, Islamic Cosmological Doctrine, h. 185  
51Lihat Nasr, Suhrawardi dalam A History of Muslim Philosophy, ed. MM. Syarif, 

2: 283, Lihat juga Hossein Nasr dan William Chittick, World Spirituality: 
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Menurut Suhrawardi segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri 

dari cahaya dan kegelapan. Tetapi hanya cahaya yang memiliki wujud 

yang positif, sedangkan kegelapan adalah negatif dalam arti tidak 

memiliki realitas objektif. Ia ada hanya sebagai konsekuensi dari 

ketiadaan cahaya, ketika cahaya datang, maka sirnalah kegelapan 

tersebut. Berbeda dengan hylomorfisme parepatetis, 52  Suhrawardi 

berpandangan bahwa setiap benda sebenarnnya tidak memiliki 

definisi atau kategori yang jelas. Pembeda antara satu benda dengan 

benda lain adalah intensitas cahaya, semakin tinggi intensitas cahaya 

dalam satu benda maka akan berakibat pada derajat benda tersebut 

yang semakin tinggi. Demikian juga yang terjadi pada hewan dan 

manusia, sebenarnya keduanya tidak dibedakan secara kategoris 

melalui esensinya, tetapi disebabkan oleh cahaya manusia yang lebih 

dibanding cahaya pada hewan.53  

Dalam konteks kosmologi Iuminasionis, dikenal juga teori 

emanasi, namun berbeda dengan emanasi parepatetis dari segi istilah 

dan struktur kosmik baik dalam jumlah maupun tatanannya.  

3. Theosophy dan Mysticism (Gnostics/Irfan) 

Kosmologi Islam juga berkembang dalam dunia tasawuf. Seperti 

yang dikembangkan oleh Muhyi al-Din ibn ‗Arabi (w.1240) yang 

mengintegrasikan unsur-unsur Hermetik, Pythagorean, Neoplatonik, 

dan Empedoklean ke dalam ajaran yang bersumber dari makna-

makna batin al-Qur‘an.  

                                                           
Manifestations (Crossroad Publishing Company, 1991), terj. Tim Perenial Press, 
2001, h. 89 

52 Ada beberapa kritik Ilmuminasions terhadap parepatetis, diantaranya 
tentang prinsip wujud. Bagi Parepatetis terutama Ibn Sina, yang utama adalah 
wujud yang real (fundamental), sedangkan bagi Suhrawardi yang real adalah 
esensi (mahiyah) bukan eksistensi (wujud). Prinsip Suhrawardi inilah yang 
nantinya dikenal dengan istilah isholatul mahiyah sebagai lawan dari prinsip 
islhatul wujud. 

53Mulyadhi Kartanegara, Gerbang Kearifan, (Jakarta: Lentera Hati, 
2006), h. 47  
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Dalam karya Ibn Arabi, nama-nama dan sifat Allah (al-asma wa al-

Shifaat) berfungsi sebagai landasan bagi elaborasi ilmu kosmos yang 

mengungkapkan betapa kosmos itu merupakan gema dari berbagai 

nama dan sifat Allah dan betapa masing-masing tingkatan itu adalah 

tak lain manifestasi kehadiran Ilahi. Menurut Ibn ‗Arabi pada 

dasarnya ada lima kehadiran Ilahi (al-Haharat al-Ilahiyyat al-Khams) 

yang bermula dari zat Allah (al-Hahut) melalui alam nama-nama dan 

sifat-sifat (al-Lahut), alam malaikat utama (Jabarut), alam malaikat yang 

lebih rendah (al-malakut) dan alam materi (al-mulk). Ibn ‗Arabi 

menjelaskan tingkatan-tingkatan realitas kosmis berdasarkan ajaran 

terkenal tentang kesatuan wujud yang transenden (wahdatul wujud) 

yang menyatakan bahwa sesungguhnya hanya ada satu wujud, satu 

realitas, dan semua yang lain hanyalah refleksi nama-nama dan sifat 

Allah di atas cermin noneksistensi.  

Ibn ‗Arabi mengemukakan bahwa substansi alam semesta pada 

dasarnya merupakan napas yang maha pengasih (napas al-Rahman) 

yang dihembuskan kepada realitas-realitas arketipal (al-A‘yan al-

tsabitah). Dengan demikian inti substansi dari segala sesuatu adalah 

napas yang keluar dari kasih sayang Allah (Al-Rahmah), sedangkan 

setiap mahluk bertasbih kepada Allah melalui eksistensinya sendiri.  

Konsep tajalli 54adalah konsep sentral yang berkaitan erat dengan 

doktrin wahdatul wujud Ibn ‗Arabi. Dalam pandangan Ibn ‗Arabi, alam 

adalah penampakan diri (tajalli) al-Haqq55dan dengan demikian segala 

sesuatu dan segala peristiwa di alam ini adalah entifikasi (ta‘ayyun) al-

Haqq, karena itu baik Tuhan maupun alam keduanya tidak bisa 

                                                           
54Tajalli biasa diterjemahkan ke dalam berbagai istilah seperti self disclosure 

(penyingkapan dan pembukaan diri), Self Revelation (penyataan diri), Self-
Manifestation (penampakan diri), dan Theophani (penampakan Tuhan). Sinonim 
yang digunakan untuk kata tajalli oleh Ibn Arabi adalah fayd (emanasi, 
pemancaran, pelimpahan), zuhur (pemunculan, penampakan, pelahiran), tanazul 
(penurunan, turunnya) dan al-fath (pembukaan). Kautsar Azhari Noer, Ibn 
‗Arabi; Wahdatul Wujud dalam Perdebatan, (Jakarta; Paramadina, 1995), Cet.Ke-1, 
h. 57 

55Ibn ‗Arabi menggunakan istilah al-Haqq dan al-Khalq sedangkan al-Hallaj 
menggunakan istilah al-Lahut dan An-Nasut.  
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dipahami kecuali sebagai kesatuan antara kontradiksi-kontradiksi 

ontologis. kontradiksi-kontradiksi ontologis dalam realitas bukan 

hanya bersifat horizontal tetapi juga vertikal. Kontradiksi-kontradiksi 

itu melihat antara yang tampak (al-Zahir) dan yang Batin (al-Batin) 

antara yang awal (al-Awwal) dan yang akhir (al-Akhir) antara yang satu 

(al-Wahid) dan yang Banyak (al-Katsir) dan antara ketidaksetaraan 

(tanzih) dan keserupaan (tasybih). 56 Dalam menjelaskan hubungan 

ontologis antara al-Haqq dan al-Khalq Ibn ‗Arabi banyak 

menggunakan simbol-simbol. Diantaranya simbol matahari dan 

cahayanya. Simbol lainnya adalah pelangi, kemudian Ibn ‗Arabi juga 

menggunakan simbol Cermin.57  

Menurut Kautsar, penggunaan simbol cermin mempunyai dua 

fungsi58 . Pertama untuk menjelaskan sebab atau tujuan penciptaan 

alam, dimana al-Haqq (Tuhan) mempunyai sifat senang melihat diri-

Nya (al-tara‘i) agar dapat melihat diri-Nya maka al-Haqq menciptakan 

al-Khalq (alam) sebagai cermin (al-Mir‘ah). Hadis Qudsi menyatakan: 

 اىعالً فذيلج اعسف ان فأحتتج خمفيا نزنا نِج

Fungsi kedua dari simbol cermin tersebut adalah menjelaskan 

munculnya Yang banyak dari Yang satu dan hubungan antara keduanya, 

                                                           
56 Kautsar Azhari, Ibn ‗Arabi; Wahdatul Wujud dalam Perdebatan, (Jakarta; 

Paramadina, 1995), Cet.Ke-1, h. 49  
57Menurut penelitian AE. Afifi minimal ada 5 metafor yang digunakanan 

Ibn Arabi dalam Futuhat al-Makkiyah dan Fushus al-Hikam ketika 
menganalogikan hubungan al-Haqq dan al-Khlaq, yaitu: 1) Mirror (cermin) dan 
image (kesan) yang erat sekali hubungannya dengan objek dan bayang-bayang 
(shadow)-nya. 2) Permeation (peresapan) dan makanan spiritual. Yaitu yang 
banyak meresap ke dalam Yang Satu dalam pengertian meresapnya kualitas-
kualitas ke dalam substansi. 3) Vessels (tempat) dan tempat kembali, Yang satu 
adalah sumber tempat muncul dan tempat kembalinya yang banyak, dan yang 
banyak itu bagi Yang satu laksana tempat (ina‘) dimana Esensi-Nya berada. 4) 
Metafor matematis angka-angka ―satu‖ dan titik diakritikal, dan pusat suatu 
lingkaran. 5) Analogi Tubuh dan anggotanya yang menggambarkan sebuah 
sistem organik dengan satu esensi yang mendasarinya. Selanjutnya, Lihat AE. 
Afifi, Filsafat Mistis Ibn Arabi, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), h.31  

58 Kautsar Azhari, Ibn ‗Arabi; Wahdatul Wujud dalam Perdebatan, (Jakarta; 
Paramadina, 1995), Cet.Ke-1, h. 54 
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sehingga dapat dikatakan bahwa al-Haqq adalah satu tetapi bentuk 

dan gambar-Nya berjumlah banyak sebanyak cermin tempat bentuk 

atau gambar itu terlihat. Dari simbol ini terlihat bahwa Ibn ‗Arabi 

menggunakan dua aspek, ontologis dan epistemologis. Perumpamaan 

bahwa al-khalq adalah cermin bagi al-Haqq menekankan aspek 

ontologis, sedangkan perumpamaan bahwa al-Haqq adalah cermin 

bagi al-Khalq menekankan aspek epistemologis. 

Hal yang sangat berbeda dalam kosmologi Ibn ‗Arabi dengan 

kosmologi filusuf parpatetis dan Iluminasionis adalah penggambaran 

Tuhan yang begitu dekat dengan manusia. Kalau dalam kosmologi 

paripatetis dan Iluminasionis Tuhan menempati posisi tertinggi 

sedangkan benda fisik menempati posisi terendah sehingga terkesan 

Tuhan sangat jauh dari alam ini. Sedangkan dalam kosmologi Irfani, 

Tuhan tidak dipandang jauh atau terpisah dengan alam, atau sebagai 

wujud yang berhadap-hadapan, tetapi Tuhan justru bersifat imanen 

menjadi prinsip dasar yang ―berada‖ dalam jantung alam semesta ini, 

sekaligus juga transenden karena ia menjadi prinsip dasar, sumber 

bagi keberadaan alam.  

Penafsiran terhadap teori ini kemudian diradikalkan oleh Ibn 

Sab‘in sebagai teori kesatuan wujud yang menyatakan bahwa hanya 

Tuhan yang nyata dan yang selainnya hanyalah ilusi. Mulla Shadra 

sendiri memahami teori ini dengan penghubungannya antara kesatuan 

wujud dengan kemajemukan eksistensi layaknya cahaya-cahaya 

matahari dalam hubungannya dengan matahari itu sendiri. Cahaya-

cahaya tersebut bukanlah matahari, namun pada saat yang sama tidak 

lain adalah juga matahari. Menurut Seyyed Hossein Nasr, wahdah al-

wujud adalah batu fondasi metafisika filsafat Shadra, tanpa fondasi itu 

seluruh pandangan dunianya akan rapuh. 

4. Kosmologi Trancendent Theosophy 

Aliran yang populer dalam kosmologi ini dikenal dengan istilah al-

Hikmah al-Muta‘aliyah dan diwakili oleh seorang filosof Syi‘ah abad 

ke-17 yaitu Shadr ad-Din as-Syirazi. (w.1641) yang lebih terkenal 

dengan nama Mulla Shadra. 
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Shadra telah berhasil mensintesiskan tiga aliran kosmologi 

sebelummnya. Menurut Mulyadhi, konsep hikmah muta‘aliyah tidak 

jauh berbeda dengan aliran Iluminasionis, teosofi Shadra juga percaya 

pada akal diskursif dan pengalaman mistik.59 

Dalam risalahnya, Mulla Shadra telah menampilkan prinsip-

prinsip umum dan khususnya sendiri yang jumlahnya lebih dari 150 

masalah, ide dan teori. Di pusat-pusat filsafat, bagaimanapun, sekitar 

sepuluh teori atau gagasannya yang paling pokok dan terkenal 

dianggap telah menyumbangkan landasan bagi mazhabnya sendiri, 

seperti prinsip ashalah al-wujud, tasykik al-wujud, prinsip kebenaran 

yang paling sederhana, kesatuan subjek dan objek pengetahuan (ittihad 

al-‘aqil wa al-ma‘qul), gerak transubstansial (al-harakah al-jawharriyah), 

dan imaterialitas dunia imajinasi. 

Dalam pembicaraan tentang konsep kesatuan aqil dan ma‘qul, 

Shadra menurut Fazlurrahman mirip bagai seorang sufi. Rahman 

menjelaskan argumen Shadra dengan mengatakan bahwa sesuatu 

yang betul-betul bisa dipikirkan (actually intelligible) haruslah ipso facto 

yang berpikir sendiri (self-intellegent) dan sekaligus yang dipikirkan (self-

intellected), karena yang dipikirkan tidak mungkin ada secara rasional 

tanpa yang berpikir. Tidak mungkin ada yang dipikirkan (ma‘qul) kalau 

tidak ada yang berpikir (aqil).60  

 Tiga prinsip filsafat Mulla Shadra, Pertama, ketunggalan wujud 

(wahdah al-wujud). Berdasarkan penghayatan spiritual yang sangat 

intensif dan upaya analisis intelektual yang sangat tajam, akhirnya 

Shadra menemukan suatu pemahaman bahwa keseluruhan 

eksisistensi bukanlah sebagai objek-objek yang ada (exist) atau 

maujud-maujud (existents), yang menemukan partikularitasnya di dunia 

objektif karena berbagai kuiditas yang menyertainya, melainkan tidak 

lain kecuali sebagai satu realitas tunggal. 

Kedua, gradasi wujud (tasykik al-wujud). Wujud tidak hanya satu, 

tetapi juga bersifat hierarkis. Wujud tersebut membentang 

                                                           
59 Mulyadhi Kartanegara, Gerbang Kearifan, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 

h.69  
60Fazlurrahman, The Philosophy of Mulla Shadra, h 20 
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membentuk hirarki dari yang tertinggi menuju ke tingkatan yang lebih 

rendah. Mulla Shadra memiliki keyakinan bahwa wujud-wujud 

eksternal, baik ia kuat atau lemah, sebab atau akibat, semuanya 

merupakan sistematika dari sebuah hakikat dan yang menjadi 

keragamannya adalah keseragamannya dan keseragamannya adalah 

keragamannya (ma bihi al-isytirak 'ain ma bihi al-iftirak wa ma bihi al-

iftirak 'ain ma bih al-isytirak) bersumber dari satu genus yang disebut 

sebagai tasykik al-wujud (gradasi wujud). Sebagai misal intensitas 

cahaya matahari dibandingkan dengan cahaya bulan, cahaya bintang 

dan cahaya lampu adalah lebih kuat dan yang belakangan adalah lebih 

lemah. Tetapi dengan keragaman cahaya yang ada, dari sisi intensitas, 

ia seragam dalam sebutan sebagai cahaya. Seperti ada wujud Tuhan, 

wujud manusia, wujud hewan dan seterusnya. Menurut Oliver 

Leaman, kemampuan wujud untuk memanifestasikan diri melalui 

banyak corak dalam realitas itulah yang disebut Mulla Shadra dengan 

tasykik al-wujud.61 

Dalam filsafat hikmah, wujud terbagi dalam tingkatan-tingkatan, 

mulai dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Pada saat yang 

sama, melalui proses yang disebut gerak substansial (al-harakah al-

jauhariyah), maujud senantiasa bergerak atau berpindah dari satu 

tingkatan ketingkatan lainnya. Inilah yang disebut sebagai tasykik al-

wujud (ambiguitas wujud). Manusia, sebagai maujud yang memiliki 

karsa bebas dan beberapa potensi nyaris tak terbatas, selalu bergerak 

menempuh tangga eksistensial jika keadaan mental spiritualnya makin 

baik, dengan kata lain makin menangkap atau mendekati kebenaran 

yang pada puncaknya adalah sampai pada Sang wujud Sejati, yakni 

Allah. Manusia juga bisa terpuruk ke anak tangga yang paling rendah 

jika keadaan mental spiritualnya makin buruk. Penangkapan 

                                                           
61 Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis, 

(Bandung: Mizan, 1999), h.106-113. kajian tentang wahdat al-wujud versi Mulla 
Shadra dapat juga ditelaah pada Fazlurrahman, The Philosophy of Shadra, h. 34. 
Husein Shahab, Filsafat Wujud, h. 55-56.  
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kebenaran atau pengetahuan yang benar ini merupakan kunci bagi 

gerakan naik turun seorang manusia.62 

Tasykik al-wujud diartikan Fazlurrahman sebagai ambiguitas 

sistematik wujud. Menurutnya, wujud disebut ambiguitas sistematik 

karena di samping menjadi prinsip keesaan, ia juga bertindak sebagai 

prinsip kebinekaan.63Oleh karena itu, ketika wujud disebut satu, tetapi 

pada waktu yang bersamaan ia juga banyak dan beraneka. Konsep ini 

mirip dengan konsep wahidiyah Ibn ‘Arabi, yang selain memiliki 

prinsip keesaan, seperti halnya ahadiyah, tetapi juga memiliki prinsip 

keanekaan, sehingga William Chittick, menyebutnya Keesaan yang 

inklusif (the inclusive unity), yakni keesaan yang juga meliputi realitas-

realitas yang beraneka, lewat prinsip keanekaan yang dimilikinya.64  

Prinsip ketiga yang kemudian menjadi dasar filsafat Shadra adalah 

ashalah al-wujud. Ashalatul wujud berarti bahwa wujud adalah prinsip 

dari segala maujud-maujud yang ada. Lawan darinya adalah ashalah al-

Mahiyah yang mengatakan bahwa mahiyahlah yang prinsip sementara 

wujud sekadar asumsi akal. Perdebatan mengenai masalah ini 

sebenarnya mulai merebak semenjak Ibnu Sina mengenalkan 

pembedaan antara esensi (mahiyah) dan eksistensi (wujud). Ibnu Sina 

mengatakan bahwa wujud dan mahiyah adalah dua realitas yang 

                                                           
62Murtadha Muthahhari, Pengantar Filsafat Shadra: Filsafat Hikmah..h. 21.  
63Menurut Rahman proposisi yang menyatakan keambiguitasan wujud yang 

bersifat sistematis tadi berarti: Pertama, Wujud dalam segala sesuatu, dalam satu 
pengertian, pada dasarnya sama, seperti eksistensi Tuhan yang wajib dan 
makhluk yang mumkin adalah sama dari sisi predikat eksistensinya; sebaliknya 
jika ada perbedaan mencolok antara benda-benda dalam titik wujud, maka 
istilah ―wujud‖ sama sekali tidak mempunyai makna yang sama dan tidak 
menjadi ambigu atau analog, tetapi perbedaan yang mencolok, Kedua, Wujud, 
karena sama, bahkan menciptakan perbedaan-perbedaan mendasar yang 
membuat setiap maujud unik. Ketiga, semua bentuk wujud yang lebih rendah 
dikandung dalam, dan dilampaui oleh bentuk-bentuk yang lebih tinggi. Dalam 
istilah Shadra sendiri, basitul haqiqah kullu syai (bahwa wujud yang bersifat 
sederhana adalah wujud yang mencakup seluruh entitas yang disebut 
―sesuatu‖), Lihat Fazlurrahman, Filsafat Shadra terj. Munir A. Muin, (Bandung: 
pustaka, 2000), h. 45-54  

64Mulyadi Kartanegara, Gerbang Kearifan, Sebuah pengantar Filsafat Islam...h. 
74.  
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bersatu (united) yang kemudian disebut sebagai maujud (eksisten). 

Dengan kata lain, apa yang disebut sebagai maujud (eksisten) adalah 

gabungan antara wujud (eksistensi) dan mahiyah (quiditas). 

Menurut Mulyadi Kartanegara,65ditemukan kemungkinan adanya 

pengaruh ajaran tasawuf Rumi atas teori-teori Mulla Shadra, karena 

baik Rumi maupun Mulla Shadra percaya bahwa alam ini berkembang 

secara kreatif, dan secara gradual mengalami perubahan substansial 

dari tingkat yang lebih rendah, seperti mineral, kepada tumbuhan, 

hewan, dan manusia.66Hanya saja Rumi menjelaskan bahwa terjadinya 

evolusi alam semesta ini adalah karena cinta alam kepada Tuhan, 

sementara Mulla Shadra mengatakan bahwa perubahan substansial itu 

terjadi karena bentuk-bentuk material yang memang selalu berubah-

ubah, bukan karena cinta seperti yang disinyalir oleh Rumi 

Nasr menjelaskan bahwa makna spiritual dari keseluruhan skema 

kosmologis dalam tradisi pemikiran Islam adalah bertujuan 

memberikan pengetahuan tentang kosmos agar dapat mengubah 

keburaman realitas kosmos menjadi transparan, dari tirai menuju 

sarana penyingkapan realitas Ilahi, yang diselubungi dan disingkap 

kosmos melalui hakikatnya sendiri. Tujuannya adalah 

mengungkapkan keesaan (tawhid) 67  seperti tercermin dalam alam 

keragaman dan dengan demikian membantu manusia untuk 

merealisasikan keesaan itu. Spiritualitas Islam memunculkan 

kesadaran penciptaan yang menyebabkan manusia mampu melihat 

teofani nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam alam dan mendengar 

doa dan tasbih mahluk kepada Allah Swt. (QS. An-Nur/24:41) 

                                                           
65Mulyadi Kartanegara, Gerbang Kearifan, Sebuah pengantar Filsafat Islam...hal. 

76 
66Lihat misalnya L. Clarke, The Universe Alife; Nature in The Masnavi of Jalal 

al-Din Rumi, dalam Richarld Folt, h. 40. Rumi juga mengatakan bahwa: …that 
minerals, plants, and animal all naturally know and worship God… h.60  

67Nasr menjelaskan bahwa usaha meneliti dan memahi alam oleh kaum 
muslim tidak sama dengan tujuan Sains Barat Moden yang ingin menguasai dan 
mengeksploitasi Alam. Muslim Justru bertujuan mencari jejak Tuhan (Vastiga 
Dei) yang termanifestasi dalam segala malhluk tersebut Seyyed Hossein Nasr, 
Islamic Science; An Illustrated Study, (London; World Of Islamic Festival 
Publishing CO.1976), h.59 
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Dalam konteks ini, nampak jelas bahwa alam semesta ini dengan 

segala macam makhluk dan spesies yang ada di dalamnya merupakan 

sarana atau media bagi manusia untuk sampai kepada realitas yang 

hakiki. Oleh sebab itu, manusia harus mampu menjaga harmonisasi 

dengan alam, karena merusak alam berarti merusak tanda atau ayat 

yang akan menyampaikan manusia pada tujuan hidupnya. 

Dari uraian berbagai skema kosmologi Islam di atas nampak jelas 

bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kosmologi Barat modern 

dengan kosmologi Islam. Kosmologi Barat hanya berkutat pada 

masalah fisik kosmos dan berbagai tujuan untuk menguasainya 

sehingga mereka menganggap alam tidak sakral, sedangkan kosmologi 

Islam tidak hanya kajian fisik saja, tapi justru diarahkan pada entitas-

entitas non fisik (immaterial) yang memancar dari Tuhan dan telah 

menjadi perantara antara Tuhan dan alam fisik. 

Dengan adanya kajian terhadap aspek immaterial dari kosmos, 

bahkan semua mahluk di alam ini adalah merupakan tanda Tuhan, 

tentu akan menanamkan worldvieew yang dapat menjadi basis etis bagi 

setiap muslim dalam berinteraksi dengan alam dan makhluk lainnya. 

Alam mempunyai aspek sakral karena berasal dari Tuhan, sehingga 

manusia harus hormat pada setiap spesies baik tumbuhan maupun 

hewan. Sehingga nampak bahwa kearifan yang diperoleh dalam 

berbagai skema tersebut tidak hanya terbelenggu pada ranah teoritis 

dan konseptual tapi berpengaruh pada prilaku praktis yang sesuai 

dengan konsep tersebut.  

Inilah yang dimaksud oleh Nasr dengan menyatakan bahwa 

tujuan akhir dari kosmologi Islam (Islamic cosmology), adalah untuk 

menyediakan suatu ilmu yang bisa memperlihatkan hubungan antar 

benda dan hubungan antar hirarki kosmik satu sama lain dan akhirnya 

dengan prinsip utama (Supreme Principle).68 

 

                                                           
68Seyyed Hossein Nasr, Islam And The Filght of Medrn Man. h..350 
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C. Alam sebagai Ayat (Sign) Tuhan 

Nasr menjelaskan bahwa spiritualitas Islam tidak hanya 

didasarkan pada pembacaan al-Qur‘an tertulis (al-Qur‘an al-Tadwini), 

tetapi juga pada pembacaan naskah al-Qur‘an kosmis (al-Qur‘an al-

Takwini) yang menjadi bagian komplementernya. Untuk memperjelas 

hal ini, Nasr mengutip perkataan dari Sufi abad ke-8 H bernama Aziz 

al-Din An-Nasafi dalam kitabnya Kasf al-Haqaiq. An-Nasafi 

mengatakan bahwa ―kitab alam juga menyajikan surah-demi surah 

ayat demi ayat, huruf demi huruf sebagaimana kitab al-Qur‘an 

menjelaskan ayat-ayatnya. 69 ‖ Muhammad Iqal mengatakan bahwa 

alam adalah medan kreatifitas Tuhan, oleh sebab itu usaha meneliti 

dan memahami alam adalah sama dengan meneliti dan memahami 

sistem kerja (af‘al) Tuhan.70 

Pernyataan ini berimplikasi pada keyakinanaa bahwa alam semesta 

dalam spiritualitas Islam adalah pembantu bagi para pencinta spiritual 

dalam melewati bentuk-bentuknya menuju alam ruh, dan sebaliknya 

alam bukanlah musuh yang harus ditaklukkan dan diekploitasi demi 

kepentingan manusia. Wahyu al-Qur‘an tidak hanya menciptakan 

sebuah komunitas muslim, tetapi juga lingkungan kosmis Islam yang 

di dalamnya ada tanda (ayat) kekuasan Allah menghiasai laki-laki, 

perempuan, samudra, burung, ikan, bintang-bintang dan mahluk yang 

hidup di dasar bumi. (QS. Fushilat/41:53 dan ad-Dariyat/52:20). 

Karena semua tingkatan eksistensi kosmis itu milik Allah, maka 

semua mahluk juga ber-tasbih kepada Allah melalui eksistensi mereka 

sendiri. (QS. Al-Isra/17:44 dan QS. Al-Hajj/ 22:18) 

Fakta bahwa alam diciptakan oleh Allah dan tujuannya sebagai 

tanda (sign /ayat) eksistensi Allah serta fakta bahwa alam pasrah pada 

hukum Allah mengarahkan pada ide dan kesimpulan bahwa seluruh 

                                                           
69Diskusi lebih lanjut tentang hal tersebut selanjutnya lihat F. Meier dalam 

The Problem of Nature in The Esoteric Monism of Islam, dalam Spirit and Nature: 
Papers From Eranos Yearbooks, Ter.R Manheim, (Princetton, NJ. Princetton 
University Press, 1954), h.203   

70 Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, (New 
Delhi: Kitab Bhavan ltd.1981), h.59 
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alam adalah muslim. 71  Bahkan alam ini bekerja sesuai dengan 

kehendak dan hukum tuhan (divene laws), yang menyebabkabkan kita 

menyebutnya hukum yang berlaku di alam sebagai hukum alam 

(natural laws), dimana alam tidak pernah melawan hukum tersebut. 

(QS.Al-Hajj/22:18, Al-Isra/17:24, al-Ra‘du/13:13, An-Nur/24:41-

41). Argumen lain yang mendukung bahwa alam adalah muslim 

sesuai dengan ayat yang menjelaskan bahwa semua alam bertasbih dan 

memuji Allah Swt., (QS. Al-Isra/17:44). 

اَوات   َل   ت َطتِّح   ٍَ ت ع   الطَّ ر ض   الطَّ
َ َ   َواْل  ٌَ ََّ  َو  ٓ ي َ   َوإ ن   ۚ   ف  ء   ٌ   ي َطتِّح   إ لَّ  ََش 

ه   ر   ٍ َ   ِب 
ى َ  َوىَ ٔنَ  َل  ك   ٓ َل ً   َتف   ٓ ب يَح ّ   ۚ   تَط  ا ََكنَ  إ َُّ ًٍ ًٔرا َحي ي  َغف 

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih 
kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan 
memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. 
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. 

Al-Qur‘an menarasikan alam jagad raya ini sama halnya dengan 

keberadaan manusia, dan alam merupakan bagian wahyu di dalam al-

Qur‘an. Jagad raya merupakan wahyu pertama Tuhan yang di 

dalamnya tersebut daun-daun dari pepohonan, pegunungan dan 

segala bentuk hewan, seperti juga suara angin dan lembutnya aliran 

air, adalah merupakan tanda-tanda Allah. Semua hal tersebut 

merupakan pesan-pesan yang terdapat dalam wahyu pertama. Itulah 

sebabnya mengapa aliran Islam klasik mengacu pada al-Qur‘an 

tertulis (al-Qur‘an al-Taqwini) dan kosmik al-Qur‘an (al-Qur‘an at-

Tadwini) yang kesemuanya mengacu kepada Isyarat atau tanda (ayat) 

Tuhan. (QS.Fushilat/41:53)72  

                                                           
71 Makna musliim merujuk pada makna etimologi Islam dari akar kata 

salima yang bermakna ―to be safe‖ (security), ―to be whole and integral‖ not to be 
disintegrated dan ide dasarnya yaitu karena alam menerima dan ―pasrah‖ terhadap 
hukum Tuhan tersebut. Diskusi lebih lanjut lihat Fazlurrahman, Some Key 
Ethical Concepts of the Qur‘an, Journal of Relgion Ethics 2 (1983), h.183 dan 
Ibrahim Ozdemir, Environmental Ethics from a Qur‘anic Perspective, h.16 dan Abdul 
Aizz Said and Nathan C. Funk, Peace in Islam; an Ecology of The Spirit, h.157 

72 Seyyed Hossein Nasr, The Need for a Sacred Science, (Albany: State 
University of New York Press, 1993), h.129 
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َقُّ  ّ  اْل  َُّ
َ
ً  أ  ٓ َ َ ل ى يَتَتََّيَّ ً  َحّتَّ  ٓ ط  ج ف 

َ
َفاق  َوف  أ َا ف  اْل  ً  آيَاحِ   ٓ ي  

ً   ۚ  َضُن  َ َول
َ
 أ

ف   ّ   ة َسبَِّم  يَك  َُّ
َ
ير   أ  ٓ ء  َش ِّ ََش  ى ُك   لََعَ

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) 
Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas 
bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa 
sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? 

Selama berbad-abad dimensi kosmis al-Qur‘an telah dielaborasi 

oleh orang-orang bijak dikalangan kaum muslim. Mereka merujuk 

kepada al-Qur‘an yang kosmis atau ontologis (al-Qur‘an Takwini) 

sebagai sesuatu yang berbeda dengan al-Qur‘an bahkan sekaligus 

menjadi pelengkap al-Qur‘an yang tertulis (al-Qur‘an at-Tadwini). Pada 

wajah setiap makhluk mereka menemukan huruf-huruf dan kata-kata 

dari halaman-halaman al-Qur‘an yang kosmis, yang hanya bisa dibaca 

oleh orang-orang bijak. 

Alam merupakan sebuah entitas atau realitas empirik yang tidak 

berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan manusia dan dengan 

realitas yang lain Yang Ghaib dan supra-empirik. Alam sekaligus 

merupakan representasi 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 kebenaran (QS. Al-An‘am/6: 73; Shaad/28:27; Al 

Dukhaan/44: 38-39, Ali Imran/:191-192).  

Oleh karena itu menurut pandangan Islam, alam mempunyai 

eksistensi riil, objektif serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum 

yang berlaku tetap (qadar) bagi alam, yang dalam bahasa agama sering 

pula disebut sebagai hukum Allah (sunnatullah). Sebagai contoh, batu 

hukumnya atau qadar-nya adalah benda padat, sedangkan air adalah 

benda cair. Batu tak akan pernah bisa berubah menjadi benda cair 

kecuali kalau batu tersebut dihaluskan hingga menjadi partikel yang 

sangat kecil dan dicampur dengan benda cair misalnya air. Inilah yang 
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dimaksud dengan hukum atau qadar Tuhan yang berlaku tetap. 

Sunnatullah ini tidak hanya berlaku bagi benda-benda alam, akan tetapi 

juga bagi manusia. 

Filosof Baba Afdhal Kasyani (w.610H/1213M), seorang pengikut 

Ibnu Sina berpendapat bahwa semua mahluk di alam semesta 

mempunyai gerakan naik untuk menempuh jalan ―kembali‖ (ma‘ad) 

kepada Allah. Masing-masing tingkatan mahluk dari barang tambang 

hingga manusia, mencerminkan aktualisasi wujud yang lebih utuh, 

yang sifat dasarnya merupakan kesadaran murni.73  

Muslim seharusnya membaca buku atau kitab kosmos, surat-surat 

dan ayat-ayatnya dan memandang fenomena alam sebagai ―tanda-

tanda‖ Sang pencipta kitab Kosmos. Bentuk-bentuk alam secara 

harfiah merupakan ayat Allah, vestiga dei. Suatu konsep yang menurut 

Nasr sudah dikenal pada tradisi Barat awal sebelum datangnya badai 

rasionalisme yang menciptakan sains dan teknologi yang 

mengeksploitasi alam, sehingga lupa dengan tujuan utama 

diciptakannya alam sebagai petunjuk menemukan realitas sejati. 

Ketika Qur‘an menyeru untuk beriman kepada Allah, ia 

menggunakan beberapa argumen dasar. Diantaranya dengan 

menantang manusia untuk menemukan yang tersembunyi dibalik 

alam ini. Itulah sebabnya al-Qur‘an mengklaim alam ini adalah tanda-

tanda Tuhan. Kata ayat disebut dalam al-Qur‘an sekitar 288 kali74 

sehingga alam disebut sebagai natural sign. 

Menurut Nasr, al-Qur‘an melukiskan alam sebagai mahluk yang 

pada intinya merupakan teofani yang menyelubungi dan sekaligus 

menyingkap Tuhan. Bahkan menurutnya, Tuhan sendiri adalah 

lingkungan paling agung yang mengelilingi dan meliputi manusia. 

Dalam al-Qur‘an, Tuhan disebut sebagai al-Muhith (Yang Maha 

Meliputi), kepunyaan Allah-Lah apa yang di langit dan apa yang di 

                                                           
73Seyyed Hossein Nasr (ed.), Islamic Spirituality Foundations, The Crossroad 

Publishing Company, 1997), terj. Mizan, h. .456 
74Sachiko Murata, The Tao of Islam; A Sourcebook on Gender Relationships in 

Islamic Thoughts, (Albany, State Univerity of New York Press, 1992), h.24 . Lihat 
Juga Fazlur Rahman, Major Themes of The Qur‘an, (Minneapolish: 
Bibliotheca Islamica, 1980), h. 79  
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bumi, dan Allah Maha Meliputi (al-Muhith) segala sesuatu, 75  dan 

bahwa al-Muhith juga berarti lingkungan. Dalam kenyatannya manusia 

memang terbenam dalam Muhith Tuhan, hanya saja manusia tidak 

menyadarinya karena adanya kealfaan dan kelalailannya (ghaflah). 

Bahkan krisis lingkungan yang terjadi sekarang ini adalah dampak dari 

penolakan manusia untuk memandang Tuhan sebagai al-Muhith.76 

Menyadari Tuhan sebagai al-Muhith berarti tetap menyadari 

kualitas alam suci, realitas fenomena alam sebagai tanda-tanda (ayat) 

Tuhan dan kehadiran lingkunagn alam sebagai sebuah atmosfir yang 

yang diserapi oleh kehadiran Ilahiah dalam realitas tersebut, yang dia 

sendiri merupakan ―lingkungan‖ tertinggi yang darinya kita bermula 

dan padanya kita kembali. Pandangan sufi yang demikian, adalah 

disebabkan karena mereka mampu mendengar tasbih (pujian) semua 

apa yang ada di dunia alam kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun, 

melainkan semuanya ber-tasbih kepada Allah, (Q.S. Al-Isra‘: 44); 

bersama-sama khidmat, dan ta‘zim bersujud kepada Sang Pemilik 

Alam. (QS. Al-Hajj: 18). Tidak ada alasan baginya untuk melakukan 

pembangkangan kepada Tuhan, merusak alam yang notabene menjadi 

sumber rahmat dan rizki (Q.S. An‘am: 64).77 

Namun perlu ditegaskan menurut Nasr, bahwa kecintaan muslim 

terhadap alam yang dipandang sebagai manifestasi dan teofani Tuhan 

dalam alam dan dipenuhi kehadiran Tuhan di dalamnya, tidak bisa 

disamakan dengan naturalisme dalam filsafat dan teologi Barat. 

Kecintaan para sufi terhadap alam dan lingkungan alam adalah dalam 

usaha menafsirkan dan mengejawantahkan ayat al-Qur‘an yang 

menerangkan bahwa kemanapun kamu menghadap disitulah wajah 

Tuhan. (QS. Ak-Baqarah/2 :115).  

                                                           
75 William Chittick, God Sorrounds All Things: An Islamic Perspective on The 

Environment, The World and I, Vol. I No.6 Juni 1986, h.671-678 
76Seyyed Hossein Nasr, Religion and The Order of Nature, h.270  
77Kisah kecintaan sufi terhadap alam selanjutnya lihat F. Meier, The Problems 

of Nature in The Esoteric Monism of Islam, dalam Spirit and Nature: Papers from 
The Eranos Yearbooks, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh R. 
Manheim (Princetton, 1954), h.203.  
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Al-Qur‘an menyebutkan bahwa ciptaan Tuhan adalah suci, tetapi 

bukan berarti memiliki sifat ketuhanan, karena sifat ketuhanan 

hanyalah milik Allah. Alam menjadi suci karena merupakan hasil 

kreatifitas Tuhan. (QS. Yasin/36:82). Sesungguhnya apa yang 

diberikan langsung dari Tuhan dan segala yang merefleksilan 

kearifan-Nya adalah merupakan kesucian. Alam dan segala isinya 

mencerminkan kearifann-Nya (hikmah) dan keinginan-Nya (Iradah), 

dan alam diciptakan bukan hanya untuk kepentingan dan 

dimanfaatkan manusia. Alam dicipatkan untuk mencerminkan kreasi 

dan kekuasaan Tuhan dan keaguangan (berkah). Mahluk dan segala 

bentuk spesies yang ada di alam ini, tidak hanya memiliki hubungan 

dengan manusia dan melalui mereka dengan Tuhan, tapi juga 

memiliki hubangan langsung dengan Tuhan melalui nilai-nilai religius. 

Setiap spesies dan bentuk kehidupan adalah hasil atau kreasi 

istimewa dan luhur serta kepastian akan tujuan pemanfaatannya. 

Setiap spesies pada jenisnya adalah unik dan merupakan ibrah, 

mu‘jizat dari kasih dan kebijaksanaan-Nya. Di samping nilai 

intrinsiknya, tiap mahluk mempunyai nilai praktis dan 

instrumentalnya sebagai sebuah komponen ekosistem yang 

menopang kehidupan di bumi. Llewellyn menegaskan bahwa Tuhan 

telah menciptakan mahluknya dan membuat mereka bergantung satu 

dengan yang lainnya melalui peran keilahiannya sebagi pemberi 

kesejahteraan bagi yang lainnya.78 

Nasr menegaskan bahwa konsep utama dalam al-Qur‘an adalah 

haqq yang berarti kebenaran tunggal, kenyataan, hak dan hukum, 

bahkan juga merupakan nama Tuhan.79 Konsep inilah yang sangat 

penting untuk dapat memahami sudut pandang Islam atas manusia 

dan hubungannya dangan alam dan mahluk ciptaan-Nya. Berdasarkan 

konsep tersebut segala sesuatu di alam ini ada dengan kebaikan dan 

                                                           
78 Othman Abd-ar-Rahman Llewellyn, The Basis for a Discipline of Islamic 

Environmental Law, dalam Richard C.Foltz, Islam and Ecology, (The President and 
Fellows of Harvard College, 2003), h.185  

79Seyyed Hossein Nasr, The Heart of Islam; Enduring Values for Humanity, 
(New York: HarperSanfransisco, 2002), h. 281 
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kebenaran (haqq) dan juga memiliki haknya (haqq) masing-masing 

sesuai dengan asalnya. Setiap pohon, hewan, bahkan sungai-sungai 

dan pegunungan memiliki hak. Dalam konteks inilah Nasr 

menyatakan bahwa manusia dalam berinteraksi dengan alam harus 

menghormati dan memberikan hak setiap ciptaan tersebut. 

Hak-hak mahluk diberikan oleh Tuhan, dan bukan oleh manusia 

seperti anggapan etika antroposentris. Manusia tidak dapat 

mengambil hak-hak spesises yang telah diberikan Tuhan kepada 

makhluk tersebut, kecuali dalam rangka memenuhi tugasnya sebagai 

‗Abdullah dan Khalifah yang bertanggung jawab terhadap pelestarian 

alam. Bahkan Tuhan memberikan izin bagi mnausia untuk 

mendominasi (taskhir) bumi dengan syarat tetap tunduk sebagai 

‗Abdullah.  

Sains Barat menyatakan alam diciptakan tanpa tujuan dan tidak 

mempunyai makna, ini dapat dilihat dalam teori primary and secondary 

qualities John Locke. Baginya yang dapat hidup di alam adalah kualitas 

primer, dan tidak ada tempat bagi secondary qualities. ia mengatakan: 

nature is a dull affair, soundless, scentless, colorless; merely the hurrying of 

material, endlessly, meaninglessly. 80  Sebuah pohon misalnya, tidak 

mempuyai nilai intrinsik yang mellekat pada dirinya. Menurut sains 

materialistis Barat, nilai pohon akan ada apabila ketika sudah 

dimanfaatkan manusia menjadi sebuah kursi, meja atau barang 

lainnya. Dari sini nampak bahwa nilai tersebut bersifat instrumnetal. 

Sedangkan dalam teologi penciptaan alam perspektif Islam, justru 

mengkritik hal tersebut dan sangat tegas menyatakan bahwa Allah 

menciptakan alam bukan dengan main-main ataupun sia-sia (QS. Ali 

mran/3:191, Al-Anbiya/21:16, Al-Mu‘minun/23:115, Shad/38:27, 

dan Ad-Dukhan/44:38-39). Dalam berbagai ayat ditegaskan bahwa 

tujuan menjadikan ciptaan tersebut sebagai ―ayat‖ kuasa dan kebaikan 

Allah. Manusia tidak mempunyai argumen untuk tidak beriman 

                                                           
80 A.N. Whitehead, Science and The Modern World, (New York Macmillan 

Company, 1926), h. 79. Adapun kritik tentang teori Locke selanjutnya lihat 
David Ray Griffin, God and Religion in the Postmodern world; Essays in Post Modern 
Theology, (Albany; state university of New York Press, 1989), h.16 
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kepada Allah karena dunia ini penuh dengan tanda-tanda yang 

menyampaikan manusia kepada iman tersebut. (QS. Al-

Baqarah/2:164, 3:190, 13:2-4, 16:10-13, 27:86, 29:44, 30:20-25, 41:37, 

45:36 dan 88: 17-21). Tujuan selanjutnya adalah bahwa penciptaan 

alam adalah untuk membimbing dan menguji iman dan tindakan 

manusia. (QS.6:164, 11:7, 14:10, 43:10 dan 76:2).  

Tujuan lainnya adalah untuk mengabdi kepada Allah dan tunduk 

terhadap kehendak Allah. Dan pada akhirnya dijelaskan bahwa tujuan 

penciptaan alam adalah untuk kepentingan manusia, namun tujuan ini 

sebenarnya dibarengi dengan amānah bahwa pemanfaatan tersebut 

merupakan ujian tentang bagaimana manusia memanfaatkan alam 

tersebut dengan sebaik-baiknya. (QS.2:22, 13:17, 14:32-33, 16:5-16). 

Pada ayat lain juga ditegaskan bahwa alam diciptakan untuk semua 

mahluk, dan tidak terbatas pada kebutuhan manusia. (25:47-49, 55:10 

dan 80: 24-32). 

 

D. Keseimbangan Peran Manusia Sebagai Khalifah dan 

‘Abdullah 

Pemahaman atau konsep tentang alam dan lingkungan tidak akan 

dapat dipahami secara sempurna apabila tidak menghubungkannya 

dengan konsep Islam tentang manusia. Menurut Nasr, manusia 

adalah khalifah (wakil) Allah di muka bumi dan sekaligus abdi-Nya 

(‗abd). Kedudukannya bersama-sama membentuk sifat fundamental 

baginya. Sebagai abdi-Nya, manusia harus patuh kepada kehendak-

Nya. Dia harus pasif secara total vis-a-vis kehendak Tuhan, menerima 

dari-Nya petunjuk untuk kehidupannya serta melaksanakan 

Kehendak-Nya menurut sunnatullah. Menurut Nasr, posisi manusia 

bersifat pasif apabila dia sebagai hamba-Nya, akan tetapi dia juga 

bersifat aktif jika ia berperan sebagai wakil Tuhan di bumi.  

Dalam perspektif Islam, manusia dijadikan sebagai khalifah (wakil 

Tuhan) di muka bumi ini. 81  (QS. Al-Baqarah ayat 30) dan fungsi 

                                                           
81Sains Barat Justru menempatkan manusia pada posisi yang tidak istimewa 

dalam tatanan kosmos. sains tampaknya cenderung mengikis makna. 
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khalifah tersebut lebih lengkap dengan kualitas ke-ubudiyah-an 

manusia yang sekaligus sebagai hamba Allah (‗abdullah). Sebagai 

khalifah, manusia harus aktif di dunia ini dengan memelihara 

keharmonisan alam dan menyebarluaskan berkah dan karunia karena 

kedudukannya sebagai perantara. Dan sebagai ‗Abdullah, ia harus pasif 

kepada Tuhan dan menerima berkah dan karunia yang megalir dari 

atas. 

Lellweyn mengingatkan bahwa selama ini telah terjadi kesalahan 

dalam pembahasan konsep khalifah dalam Islam. Para sarjana muslim 

telah keliru manafsirkan konsep tersebut karena terlalu menekankan 

hak keistimewaan dan kemuliaan yang dikandung dalam istilah 

tersebut, bahkan terperangkap pada pemaknaan khalifah sebagai 

mandat untuk mengekploitasi dan membangun dunia atas nama 

Tuhan.82 Pemahaman ini menurut Lellweyn dapat dipahami dalam 

konteks bahwa selama ini muslim berada di bawah pengaruh 

Humanisme Barat dan sebagai respon terhadap tuduhan Islam sangat 

kurang memberi nilai kepada manusia. 

Tugas sebagai khalifah bukanlah hak yang istimewa, tetapi lebih 

merupakan kepercayaan dan amānah yang harus dilaksanakan sebaik-

baiknya. Seorang khalifah sesungguhnya tidak bertingkah dan berbuat 

untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Tuhannya dan Kehendak-

Nya.  

Tugas ke-khalifah-an menuntut adanya interaksi antara manusia 

dengan sesamanya dan manusia dengan alam. Interaksi itu bersifat 

harmonis, sesuai dengan petunjuk Ilahi yang tertera dalam wahyu-

                                                           
Astronomi Copernicus tentang heliosentrisme telah memarginalisasikan 
kehidupan di bumi; teori evolusi Darwin telah menempatkan manusia sebagai 
salah satu dari anggota kerajaan hewan; psikoanalisis Freud telah mendevaluasi 
rasionalitas manusia dengan menunjukkan perversi naluriah lewat bawah-
sadarnya. Penemuan mereka menggoyang keyakinan perenial bahwa manusia 
dan kesadarannya sangatlah istimewa di alam semesta ini. Selanjutnya Lihat F. 
Budi Hardiman, Sains Dan Pencarian Makna,  

82 Othman Abd-ar-Rahman Llewellyn, The Basis for a Discipline of Islamic 
Environmental Law, dalam Richard C.Foltz, Islam and Ecology, (The President and 
Fellows of Harvard College, 2003), h.185  
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wahyu-Nya, dan yang harus ditemukan kandungannya oleh manusia 

sambil memperhatikan perkembangan dan situasi lingkungannya. Ini 

prinsip pokok yang merupakan landasan interaksi antara sesama 

manusia, dan keharmonisan hubungan itu pula yang menjadi tujuan 

dari segala etika agama. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah 

Allah dituntut untuk mengasuh dan memelihara atmosfir di mana ia 

memainkan peranannya yang sangat penting (QS. 33: 71; 2: 29). 

Bahkan sikap tersebut merupakan refleksi syukur atas nikmat Allah 

Swt. 83  Dan orang yang tidak memainkan peranan tersebut (selalu 

membuat kerusakan di bumi) dinyatakan oleh Allah SWT. sebagai 

orang yang mendapat kerugian (QS. 2: 27).  

Tapi apa yang terjadi di Barat adalah sebaliknya dimana Nasr 

mengatakan telah terjadi hubungan yang tidak harmonis antara 

mansuia modern dengan alam: 

There is near total disequilibrium between modern man and nature as attested by 
nearly every expression of modern civilization which seeks to offer a challenge to 

nature rather than to cooperate with it.84 

Dalam konteks inilah, Nasr mengkritik sains Barat terutama yang 

dikampanyekan oleh Francis Bacon (1561-1626), yang telah 

memposisikan sains dengan alat untuk menundukkan dan 

mengekploitasi alam, bahkan rasionalisme dan humanisme telah 

memunculkan revolusi sains dengan ciri desakralisasi terhadap 

kosmos.85. 

Dengan lebih detail, Nasr mengatakan: 

―The secularization of the cosmos was ….related to the secularization of reason― 
atau ―The desacralization of knowledge was related directly to the desacraliztion of 

cosmos.86 

                                                           
83Muhammad Fazlur Rahman Anshari, The Qur‘anic Foundation and Structure 

of Muslim Society, (Karachi:Trade and Industry Publications Ltd, 1973) Vol 2, h. 
126 

84Seyyed Hossein Nasr, Man and Nature, h.20 
85Seyyed Hossein Nasr, Man and Nature, h.6  
86  Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and The Sacred, (Edinburg University 

Press, 1981), h.451 
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Kewajiban umat Islam untuk melestarikan lingkungan hidup ini, 

tercermin juga dalam ibadah haji yang diselenggarakan di tanah haram 

Makkah dan Madinah, suatu kawasan yang rawan tanaman dan 

binatang. Oleh syari‘at Islam, ditetapkan bahwa setiap orang yang 

melaksanakan ibadah dilarang sama sekali merusak lingkungan biotik 

di sana. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu 

Abbas, dikatakan juga bahwa di tanah haram dilarang memotong atau 

menebang kayu, berburu binatang atau mencabut tumbuh-tumbuhan. 

Di samping itu, menggunakan air yang berlebihan atau apapun di atas 

keperluan wajar dilarang agama. 

Posisi dan kedudukan manusia sebagai khalifah berkaitan erat 

denga posisi manusia sebagai hamba (‗abdullah). Dan kedudukan 

sebagai hamba itu tidak lebih merupakan keunggulan sebuah cermin 

jernih yang memantulkan realitas-realitas yang lebih tinggi dan tidak 

mungkin memantulkan realitas jika ia memang kurang jernih. 

Agar peran mulia ke-khalifah-an manusia dapat dijalankan sesuai 

dengan kehendak Allah dan dapat mencapai dimensi kualitatifnya 

yang tinggi, maka maka manusia harus ikhlas dan pada saat yang 

bersamaan harus melibatkan dimensi kesediaan diri untuk 

menegakkan kebaktian/ ibadah (‘abdullah). Di antaranya dengan 

memperlakukan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Karena 

dalam pandangan Ilahi, alam memiliki hak yang sama dengan manusia 

(Q.S. Al-Hijr: 86). 

Dalam kerangka itulah, membangun teologi berbasis kesadaran 

dan kearifan ekologis—yang oleh Nasr disebut eco-theology—

merupakan kebutuhan mendesak yang tak bisa kita tawar-tawar lagi. 

Untuk keperluan itu, hal yang perlu ditegaskan di sini adalah 

menempatkan persoalan lingkungan sebagai bagian dari agama.87 

                                                           
87Terkait dengan hal itu, MUI merekomendasikan dalam fatwanya tentang 

lingkungan (2005), yaitu: (1) Dalam pandangan Islam, sumber daya alam (SDA) 
pada hakikatnya milik absolut Allah SWT yang diamanatkan pengelolaan, 
pemanfaatannya dan pelestariannya kepada manusia, (2) SDA yang termasuk 
milik umum seperti air, api, padang rumput, hutan dan barang tambang harus 
dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat 
dalam bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, 
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Pandangan Islam tidak sama dengan pandangan kaum idealis yang 

menyatakan bahwa alam adalah semu dan maya atau pancaran dari 

dunia lain yang tak konkrit yang disebut dunia idea. Pandangan Islam 

tentang alam (lingkungan hidup) bersifat menyatu (holistik) yang 

komponennya adalah Sang Pencipta, alam dan makhluk hidup 

(termasuk manusia). Masing-masing komponen mempunyai peran 

dan kedudukan yang berbeda-beda akan tetapi tetap berada dalam 

koridor rancangan atau disain Allah (sunantullah).  

 Konsep hubungan manusia dengan alam mengandung makna 

bahwa perlindungan dan pemeliharaan alam merupakan kewajiban 

asasi manusia yang telah dipilih oleh Tuhan sebagai khalifah di muka 

bumi. Konsep tersebut mengandung pula makna penghargaan dan 

penghormatan terhadap saling keterkaitan setiap komponen dan 

aspek kehidupan di alam, pengakuan terhadap kesatuan penciptaan 

dan persaudaraan semua makhluk. Konsep tersebut menunjukkan 

pula bahwa etika (akhlak) harus menjadi landasan setiap prilaku 

(penalaran dan tindakan) manusia. Konsep hubungan manusia 

dengan alam tersebut sebenarnya juga merupakan salah satu pilar 

syari‘ah Islam. Syari‘ah yang bermakna lain as-syirath adalah sebuah 

―jalan‖ yang merupakan konsekuensi dari pernyataan atau persaksian 

(syahadah) tentang keesaan Tuhan (tawhid). Syari‘ah adalah sebuah 

sistem pusat-nilai untuk mewujudkan nilai yang melekat dalam 

konsep (ajaran) pokok Islam yakni tawhid, khilafah dan amānah.  

                                                           
pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum, (3) dalam 
pengelolaan, eksplorasi dan eksploitasi SDA harus memperhatikan kelestarian 
alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan, (4) pengelolaan SDA, 
baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, harus 
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sosial 
budaya masyarakat, untuk mencapai efisiensi secara ekonomis dan ekologis 
(ekoefisiensi) dengan menerapkan teknologi dan cara yang ramah lingkungan; 
(5) penegakan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam pengelolaan SDA 
untuk menghindari perusakan SDA dan pencemaran lingkungan; dan (6) perlu 
senantiasa dilakukan rehabilitasi kawasan rusak dan pemeliharaan kawasan 
konservasi yang sudah ada, penetapan kawasan konservasi baru di wilayah 
tertentu serta peningkatan pengamanan terhadap perusakan SDA secara 
partisifatif melalui kemitraan masyarakat 
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Sebagai wakil Allah, maka manusia harus bisa merepresentasikan 

peran Allah terhadap alam semesta termasuk bumi seisinya antara lain 

memelihara (al rab) dan menebarkan rakhmat (rakhmatan) di alam 

semesta. Oleh karena itu kewajiban manusia terhadap alam dalam 

rangka pengabdiannya kepada Allah swt adalah melakukan 

pemeliharaan terhadap alam (termasuk pemeliharaan kehidupan diri 

atau Hifdh un nafs) untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di 

alam. Untuk mempertahankan dan memenuhi hajat hidupnya, 

manusia diperkenankan oleh Tuhan untuk memanfaatkan segala 

sumberdaya alam secara wajar (sesuai dengan kebutuhan) dan 

bertanggungjawab. Segala sikap, perilaku atau perbuatan manusia 

(lahir dan batin) yang berkaitan dengan pemeliharaan alam harus 

dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan setelah kehidupan dunia ini 

berakhir.  

Islam melarang pemanfaatan alam (sumber daya alam) yang 

melampaui batas atau berlebihan atau isyraf (Al-An‘am: 141-142). 

Pemanfaatan (eksploitasi) sumberdaya alam yang berlebihan akan 

menguras sumberdaya alam yang bersangkutan hingga habis tak 

tersisa, sehingga hak-hak untuk memanfaatkan sumberdaya alam bagi 

generasi yang akan datang terabaikan. Hal ini merupakan perbuatan 

pelanggaran terhadap hukum atau ketetapan Tuhan sekaligus 

pelanggaran amānah, sehingga merupakan perbuatan dosa besar pula. 

Dalam arus praktis untuk menjaga kemanfaatan dan kelestarian alam 

(fungsi manfaat dan reproduksi), misalnya Rasulullah Muhammad 

SAW melarang memetik buah sebelum matang (ripe) dan siap 

dikonsumsi, melarang memetik bunga sebelum mekar dan 

menyembelih hewan ternak yang masih kecil dan belum berumur. 

Nabi juga mengajarkan agar manusia selalu bersahabat sekalipun 

terhadap makhluk yang tak beryawa. Istilah ―penaklukan‖ atau 

―penguasaan‖ alam seperti yang dipelopori oleh pandangan Barat 

yang sekuler dan materialistik tidak dikenal dalam Islam. Islam 

menegaskan bahwa yang berhak untuk menguasai dan mengatur alam 

adalah Yang Maha menciptakan dan Maha Mengatur yakni Rab al 

alamiin.  
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Tujuan tertinggi dari sistem pusat nilai ini adalah kemaslahatan 

dan kesejahteraan (istishlah) universal (seluruh makhluk) saat ini 

(dunia) dan di masa depan (akhirat). Walaupun manusia memiliki 

kedudukan yang tinggi (khalifah), namun ia juga mengemban 

tanggungjawab moral dan harus melayani spesies dan alam semesta, 

bukan justru mengeksploitasi alam.  

Pada dasarnya hidup manusia dihargai lebih tinggi dari pada 

bentuk-bentuk hidup lain (QS.17:70). 88  Namun al-Qur‘an juga 

menegaskan bahwa makhluk harus dihormati, karena dua alasan, 

pertama: alam merupakan tanda yang membimbing manusia untuk 

sampai kepada Allah, kedua: alam tersebut semuanya ber-tasbih. 

Dalam konteks ini sebenarnyya alam dihargai atau dihormati karena 

manfaat alam itu bagi manusia, bukan karena nilai intrinsik dalam 

alam tersebut. 

 

 

                                                           
88 Seorang Mufassir bernama Rasyid al-Din Maibudi (w.530H/1135M) 

meringkas beberapa argumen yang mendukung superioritas manusia. Setiap 
orang mengakui bahwa nabi-nabi dan orang-orang yang beriman lebih unggul 
dari pada malaikat sebab Allah lebih banyak memberikan karunia dan kebaikan 
kepada manusia dari malaikat. Meskipun malaikat lebih dekat ke kepada Allah, 
namun malaikat dibutakan oleh selubung kekaguman dan gemerlap keagungan, 
sedangkan para nabi dan orang-orang yang beriman menjadi istimewa karena 
adanya cahay akontemplasi, sinyar penyikapan tabir dan cintanya kepada para 
nabi dan mukmin, QS. Al-Maidah/5 :54, bahkan nabi Ibrahim diangkat sebagai 
kekasih-Nya (QS.an-Nisa/4:125), dan Ayat lainnya yang menerangkan 
keunggulan dan kedekatan manusia beriman di sisi Allah (QS. As-Shad 38:46, 
dan QS. Al-Bayyinah, 98:7). Selanjutnya lihata, Sachiko Murata, Malaikat-
Malaikat, dalam Seyyed Hossein Nasr (ed.), Islamic Spirituality Foundations, The 
Crossroad Publishing Company, 1997, terj. Mizan, h. 460 
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Dialektika Teori Etika Lingkungan Islam 

dan Etika Lingkungan Modern 
 

alam bab berikut ini akan diuraikan perbandingan antara etika 

ekologi Islam dan ekologi modern. Nampak adanya berbagai 

persamaan dan perbedaan dalam beberapa aspek dan dimensi. 

Dari perndanginga tersebut dapat disimpulkan bahwa ekologi Islam 

mempunyai worldview komprehensif, holistik, ekologis, moderat 

(proforsionalitas), serta lebih potensial untuk menjadi basis etis bagi 

visi dan gerakan konservasi lingkungan global dibandingkan dengan 

etika ekologi modern lainnya, jika dibandingkan dengan etika 

antroposentrisme. Ekologi Islam justru mengkritik antroposentris 

yang sering mendominasi dan mengeksploitasi alam hanya untuk 

kepuasaan manusia. 

Ekologi Islam mempunyai persamaan karakteristik dengan 

ekologi ekosentrisme terutama dengan deep ecology Arne Naess dalam 

memandang hak-hak dan nilai-nilai intrinsik setiap mahluk di alam 

ini. Ekologi Islam berpandangan bahwa alam timbuhan dan hewan 

juga mempunyai hak untuk hidup, demikian juga dengan alam 

mineral. Ekologi Islam memandang alam (mineral, tumbiuhan dan 

hewan) sebagai sebuah komunitas seperti komunitas manusia pada 

umumnya sehingga harus dihormati dan diperlakukan dengan etika 

yang baik sebagaimana diperjuangkan oleh Aldo Leopold dalam the 

land ethics. 

 Ekologi Islam juga menawarkan cinta, kasih sayang, 

tanggungjawab dan saling percaya karena saling percaya karena 

mengasumsikan bahwa manusia berada dan menjadi dirinya dalam 

D 
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relasi intersubjektif sebagaimana ditawarkan ekofeminisme. Ekologi 

Islam menganggap alam dan segala mahluk yang ada di dalamnya 

sebagai muslim yang pasrah dan ber-tasbih taat pada aturan atau 

hukum Tuhan sebagaimana manusia juga beribadah kepada Tuhan.  

 

A. Geneologi Teori Etika 

Etika Lingkungan1 sebagai suatu subjek disiplin ilmu tersendiri, 

muncul pada awal tahun 1970-an sebagai tanggapan atas situasi krisis 

tahun 1960-an ketika orang sadar bahwa sains dan teknologi pada 

masa industri telah mengakibatkan krisis lingkungan. Namun etika 

lingkungan lokal secara implisit telah ada dalam beragam kebudayaan 

tradisional asli diseluruh dunia untuk jangka waktu yang sukup lama. 

Demikian juga dengan dunia Barat telah hadir beberapa tokoh yang 

memunculkan benih-benih etika lingkungan seperti Henri David 

Thoreau, John Muir, dan Aldo Leopold.2  

                                                           
1kata "alam" atau lingkungan hidup secara etimologis mengacu pada kata 

nature yang berasal dari bahasa Latin nascere, yang berarti ―to be born‖, ―to come into 
being‖. Secara etimologis kata ini mengungkapkan pada dirinya sendiri bahwa 
alam dan lingkungan hidup merupakan suatu unsur yang terbuka sebagai 
sebuah potensi untuk dikembangkan. Dalam arti mengembangkan, maksudnya 
adalah dalam relasi manusia dengan alam bertujuan untuk mengaktualisasikan 
segala potensi alam, atau untuk menuju pada sesuatu yang baik dari dalam 
dirinya sendiri, dan juga untuk menjadikannya lebih baik. Lihat John Passmore, 
Man‘s Responsibility for Nature; Ecological Problem and Western Tradition, 
(Duckworth, London, 1974), h.32. Dalam konteks inilah kemudian Passmore 
menyakini bahwa untuk keluar dari pandangan ini manusia harus menemukan 
dirinya berbalik untuk melihat bahwa alam adalah sebagai sesuatu yang 
menjadi, dan menyadari bahwa mereka harus dapat bekerja sama dengan alam 
dari pada berusaha untuk menaklukannya yang ternyata usaha penaklukan 
tersebut malah berujung pada persoalan yang berkepanjangan, yang dampaknya 
juga dirasakan oleh manusia itu sendiri. 

2Selanjutnya lihat J. Baird Callicot, Menuju Suatu Etika Lingkungan Global, 
Terj. (Yogyakarta: Kanisus, 2003), h.29. Dalam Mary Evelyn Tucker & John A. 
Grim (Ed.), Worldviews and Ecology: Religion, Philosophy, and the Environment (New 
York: Orbis Book, 1994). Secara khusus J. Baird Callicot dan dan T. Arnes 
mengedit dua buah buku yang merupakan kumpulan tulisan yang bertemakan 
sumber-sumber konseptual dari etika lingkungan dalam Hinduisme, 
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Eksistensi etika lingkungan menjadi sebuah disiplin ilmu dalam 

filsafat dipertegas lagi dengan kemunculan eco-thinker seperti Richard 

Routley (Australia), Arne Naess (Norwegia), Homes Rolston III 

(Amerika) dan John Passmore, George Parki Marsh yang 

mempertahankan tentang masih memadainya etika dari tradisi-tradisi 

Timur.3  

Tentang etika lingkungan, Desjardin mengatakan environmental 

ethics present and defends a systematic and comprehensive account 

of the moral relations between humaan beings and their natural 

environment. Maksudnya bahwa etika lingkungan merupakan satu 

sistem yang konprehensif yang dianggap sebagai bentuk hubungan 

moral antara manusia dengan lingkungan alam manusia.4  

Di satu sisi, Amstrong dan Botzler menegaskan bahwa etika 

lingkungan adalah suatu kebutuhan yang ditujukan dalam bentuk 

pertanggungjawaban etika dari manusia terhadap lingkungan alami. 

Sedangkan Keraf mendefinisikan etika lingkungan sebagai bentuk 

hubungan moral antara manusia dengan lingkungan, juga merupakan 

kritik terhadap bentuk moralitas dan etik yang selama ini hanya 

menjadi dominasi manusia.5 

Eugene P. Odum mendefinisikan etika lingkungan sebagai 

pertimbangan filosofis dan biologis mengenai hubungan manusia 

dengan tempat tinggalnya dan semua makhluk non-manusia. Dalam 

masyarakat beradab, moral ini menuntut manusia untuk meninjau 

kembali sejumlah gagasan yang benar dan salah mengenai tingkah 

                                                           
Buddhisme, Taoisme dan tradisi-tradisi pemikiran lain yang diselidiki dan 
dikembangkan oleh sejumlah eco-thinker. Dua buku tersebut adalah Nature in 
Asian Traditions of Thought ; Essay in Environmental Philosophy, (Albany: State 
University of New York, 1989) dan buku kedua yang merupakan 
pengembangan dari buku pertama yaitu The World's Ecological Insights; A Critical 
Survey of Traditional Environmental Ethics From the Mediterranian Basin to the 
Australian Outback (Berkeley: University of Calipornia Press, 1994)  

3Robin Attfield, Environmental Ethics; An Overview for the Twenty-First Century, 
(Cambridge: Polity Press, 2003), h. 37 

4 Joseph Desjardin, Environmental Ethics, An Introduction to Environmental 
Philosophy, (Wadsworth Publishingm Company, 1993). 

5A Sony Kerap, Etika Lingkungan, (Jakarta; Kompas, 2006), h.2  
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laku manusia terhadap alam sekitarnya. Karena mutu dan kualitas 

hidup manusia tergantung pada keadaan lingkungan. Dan seharusnya 

pandangan ini meruapakan bagian integral dari filsafat manusia, 

karena pandangan dan tingkah laku manusia tidak terlepas dari 

pertimbangan filosofis yang mewarnai hidupnya, sehingga etika 

lingkungan merupakan an expansion of every branch of ethics. Pada tataran 

lebih praktis Terence R Anderson, menulis dalam "environmental ethics" 

bahwa moral lingkungan hidup memusatkan usaha dan kegiatannya 

pada apa yang seharusnya diambil manusia untuk melakukan sesuatu 

yang berkaitan dengan alam atau dunia fisik.6 

Sejarah perkembangan etika lingkungan mencatat beberapa model 

teori etika lingkungan yang mempengaruhi pola tingkah laku manusia 

dalam berinteraksi dengan alam atau lingkungan hidup. Model teori 

etika lingkungan tersebut adalah antroposentrisme, biosentrisme, 

Ekosentrisme, ekologi sosial serta Ekofeminisme.7 Beberapa model 

etika ini mempunyai paradigma atau worldview yang berbeda tentang 

hubungan atau relasi antara Tuhan, manusia, dan alam.  

 

B. Dominasi dan Eksploitasi Manusia dalam Etika 

Antroposentrisme 

Dalam konteks etika lingkungan, antroposentrisme disepadankan 

dengan sejumlah gerakan lingkungan, seperti tampak dalam karya 

Confessions of Eco-Warrior oleh Dave Foreman dan Green Rage oleh 

Christopher Manes. Antroposentrisme telah diidentifikasi oleh para 

penulis tersebut sebagai akar penyebab krisis ekologis. 

Menurut Naess, hal ini didasarkan pada argumentasi dominasi 

dan ekploitasi manusia atas alam non-manusia. Dari sinilah para 

penulis tersebut menyebut antroposentris sebagai akar penyebab 

                                                           
6William Chang, Moral Lingkungan Hidup, (Yogyakarta, Kanisus, 2000), h. 

34 
7 Untuk pengantar ke dalam beberapa model etika lingkungan di atas, 

selanjutnya lihat A. Sony Keraf, Etika Lingkungan, ((Jakarta, Kompas, 2006), h. 
33  
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terjadinya krisis lingkungan, seperti human over population, punahnya 

berbagai spesies tumbuhan, hewan dan mahluk lainnya.  

Anthropocentrism atau human-centredness, diyakini sebagai konsep 

pusat yang sangat problematis dalam filsafat lingkungan, etika ini 

dilukiskan sebagai bias tradisi Barat modern yang tidak ramah 

terhadap dunia di luar spesies manusia. Plamwood memposisikan 

antroposentrisme seperti androcentrisme dalam teori feminisme dan 

ethnocentrism dalam teori anti-racist, oleh sebab itu ia menyebut 

antroposentrisme dengan anthrocentrism.8  

Nalar antroposentrisme merupakan penyebab utama munculnya 

krisis lingkungan. 9  Antroposentrisme merupakan salah satu etika 

lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat ekosistem. Bagi 

etika ini, nilai tertinggi dan paling menentukan dalam tatanan 

ekosistem adalah manusia dan kepentingannya. Dengan demikian, 

segala sesuatu selain manusia (the other) hanya akan memiliki nilai jika 

menunjang kepentingan manusia, ia tidak memiliki nilai di dalam 

dirinya sendiri. Karenanya, alam pun dilihat hanya sebagai objek, alat, 

dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Cara pandang 

antroposentris ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan 

menguras sumber daya alam dengan sebesar-besarnya demi 

kelangsungan hidupnya.10 

Antroposentrisme berpendapat bahwa hanya manusia yang 

memiliki nilai-nilai intrinsik pada dirinya sendiri yang tidak dapat 

dikorbankan demi alasan apapun juga. Sementara itu, makhluk 

                                                           
8 Plumwood, V. Feminism and the Mistery of Nature. (London: Routledge 

1993) dan lihat juga Plumwood, V. Androcentrism and Anthrocentrism: Parallels and 
Politics. (Ethics and the Environment, 1996). Bandingkan dengan A.Naess, 'The 
Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement' (Inquiry 16: 1973), h.95-100 

9Pada tahun 1985, dalam sebuah artikel yang dimuat di CBC series "A 
Planet For the Taking", David Suzuki berkesimpulan bahwa antroposentrieme ini 
berakar pada perjanjian lama (Old Testtement) yang telah memposisikan 
manusia sebagai pusat segalanya. 

10A. Sony Kerap, Etika Lingkungan, h. 33 Menurutnya Antroposentrisme 
juga dilihat sebagai sebuah teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan 
prinsip moral hanya berlaku bagi manusia, dan bahwa kebutuhan dan 
kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Overpopulation
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ciptaan lain yang ada dalam ekosistem seluruhnya diperuntukkan bagi 

kebahagiaan manusia, dan bahwa manusialah yang memiliki hak 

penuh untuk ―menguasai alam dan menaklukkan bumi‖ demi 

kepentingan dan kepuasan hidupnya. 

Paradigma antroposentris ini memiliki sejarah yang sangat 

panjang. Kaum feminis dan ecofeminis misalnya, berpendapat bahwa 

pandangan ini sudah berusia setidaknya sepuluh ribu tahun. 

Antroposentrisme tidak hanya mencerminkan kesombongan manusia 

karena menyadari dirinya sebagai satu-satunya ciptaan yang berakal 

budi dan ―diberi‖ wewenang oleh sang pencipta untuk menguasai 

alam semesta. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa 

antroposentrisme telah menjadi bagian atau membentuk peradaban 

manusia itu sendiri. Dengan kemampuan akal budinya manusia 

mengembangkan pemikirannya secara distantiatif, melihat alam dan 

makhluk-makhluk lainnya sebagai non-sentient being (makhluk tak-

berperasaan), tidak memiliki hak pada dirinya sendiri, tidak perlu 

dipertimbangkan secara moral, dan karena itu tidak apa-apa kalau 

dieksploitasi. 

Selanjutnya antroposentris mengalami perkembangan dari alam 

pikiran modern yang tersarikan dari esensialisme kesadaran akan 

kenyataan otonomi manusia di hadapan alam semesta, yang mulai 

muncul di bawah semboyan terkenal: Sapere Aude! (berpikirlah 

sendiri!) dan Cogito ergo sum (saya berpikir maka saya ada)-nya Rene 

Descartes. Dengan semboyan kokoh ini, alam pikiran modern benar-

benar menjadi masa di mana rasionalitas manusia muncul dan 

menggeser segala otoritas non-rasio, termasuk agama. Dari kesadaran 

essensialisme inilah embrio nalar antroposentrisme mulai nampak. 

Keyakinan akan rasionalitas manusia pada momen berikutnya 

mengejawantah dalam aktifitas kreatif, penciptaan, dan inovasi sains 

dan teknologi hingga munculnya masyarakat ekonomi global yang 

pada akhirnya membawa bencana yang maha dahsyat, yakni krisis 

lingkungan yang justru mewarnai optimisme modernitas ini.11 

                                                           
11 Dalam konteks inilah Tu We-Ming mengingatkan bahwa bayaha 

sekulerisme sains Barat tidak terletak pada sekulernya, tapi sesungguhnya 
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Di samping bersifat antroposentris, etika ini juga bersifat 

intrumentalistik. Kenyataan ini mempunyai pengertian bahwa pola 

hubungan, relasi dan interkasi manusia dengan alam hanya bersifat 

instumental. Alam dinilai hanya sebatas alat pemuas bagi kepentingan 

dan kebutuhan manusia. Sikap peduli manusia terhadap alam justru 

hanya bersifat egoistis yang dilakukan atas motivasi untuk menjamin 

terpenuhinya kebetuhan manusia, bukan berdasarkan pada adanya 

nilai-nilai intrinsik yang terdapat pada alam tersebut. Sifat 

instrumentalistik dan egoistik inilah yang menyebabkan etika 

antroposentris ini disebut sebagai Shallow environmental Ethics (Etika 

lingkungan yang dangkal dan sempit). 

Akar dan argumentasi atas munculnya teori antroposentrime ini. 

Dapat dijelaskan sebagai berikut:  

(1) Teologi Kristen; From Genesis to Genoside 

Teologi kristen khususnya dalam kitab kejadian pasal 1 ayat 26-28 

yang menyatakan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Tuhan. 

Kemudian Allah menyerahkan alam semesta beserta isinya (ikan di 

laut, burung di udara, ternak di bumi, dan semua binatang yang 

merayap di atas bumi) untuk dikuasai dan ditaklukkan.12 

Teologi di atas dipahami bahwa Tuhan memberikan kewenangan 

penuh atas manusia untuk mengekploitasi alam untuk 

                                                           
terletak pada antroposentrisnya. Selanjutnya lihat Tu We-Ming, Melampui Batas 
Mentalitas Pencerahan, dalam Mary Evelyn Tucker dan John A. Grim, Agama, 
Filsafat dan Lingkungan Hidup, (Yogyakarta, Kanisus, 2003), h.15  

12Selain kitab kejadian di atas, cara pandang yang antroposentris dalam 
teologi kristen juga nampak dalam kisah tentang pohon pengetahuan di Taman 
Firdaus (Kitab Kejadian, pasal 2; 9). Penafsiran terhadap teks ini adalah bahwa 
sebelum memakan buah terlarang ini manusia secara otomatis patuh pada 
perintah dan kehendak Tuhan. Tetapi setelah mereka memakan buah 
pengetahuan mereka mulai mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk 
secara moral dan sejak itu pula manusia tidak lagi patuh secara otomatis pada 
perintah Tuhan. Sehingga dalam kehidupan selanjutnya di alam semesta, 
manusia mulai menjaga eksistensinya denga membasmi makhluk yang 
mengacam hidupnya. Selanjutnya lihat J Ballicot, Earth's insights; A Survey of 
Ecological Ethics From the Mediteranian; Basin to The Australian Outback (Berkeley: 
Univ. Caloporni Press, 1994), h.17 
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kepentingannya. Ajaran ini menyebabkan mansuia menjadi arogan 

dan bertindak zalim terhadap alam. Dari sinilah seorang pemikir 

seperti Thomas Aquinas menyebut bahwa manusia berada pada 

posisi yang terdekat dengan Tuhan, bahkan manusia merupakan imago 

Dei, sementara makhluk selain manusia (alam dan ekosistemnya) 

begitu jauh dengan Tuhan. Ungkapan tersebut serupa dengan posisi 

manusia sebagai khalifah Tuhan yang terungkap di dalam al-Qur‘an, 

misalnya pada surat al-Baqarah/ 2; 30 dan al-Fatir :39. Karena 

kekhalifahannya, manusia juga diberi fasilitas kehidupan berupa apa-

apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya ditundukkan untuk 

kepentingan manusia. Hal ini terungkap misalnya pada QS. Luqman ; 

20 dan QS.al-Jatsiyah ; 13. 

Lynn White Jr mengkritik, weltanschauung agama-agama 

moneteistik yang tidak bersahabat dengan alam. Menurut dia, 

penafsiran agama bahwa posisi manusia superior di atas alam 

sehingga eksploitasi alam menjadi sakral, merupakan akar masalah 

ekologi sekarang. Pada perkembangannya etika yang berkembang 

adalah etika mengeksploitasi, bukan etika melindungi. White 

mengatakan: 

Especially in its Western form, Christianity is the most anthropocentric religion the 
world has seen…. Christianity, in absolute contrast to ancient paganism and Asia's 
religions (except, perhaps, Zorastrianism), not only established a dualism of man 
and nature but also insisted that it is God's will that man exploit nature for his 

proper ends.13  

Selanjutnya White berpendapat bahwa sains dan teknologi sudah 

tidak memadai lagi untuk mengatasi krisis tersebut, krisis tersebut 

akan teratasi dengan menemukan agama baru atau penafsiran ulang 

terhadap berbagai ajaran agama lama. Ia mengatakan More science and 

more technology are not going to get us out of the present ecologic crisis until we 

find a new religion, or rethink our old one. 

Pendapat White itu merupakan tantangan bagi agama-agama, 

sekaligus tidak berarti meremehkan pentingnya pendekatan spiritual 

                                                           
13Lynn White, Jr., 1967, The Historical Roots of Our Ecological Crisis, Science 

155 (10 Maret 1967), h. 1203-7 
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dan agama yang ramah ekologi. Teologi agama-agama bisa saja sejalan 

dengan atau mendukung konsep konservasi lingkungan. 

Kitab kejadian pasal 1 ayat 26-28 muncul hampir diseluruh 

diskusi mengenai dasar-dasar religius tentang krisis lingkungan. 

…beranakcuculah dan penuhilah bumi dan taklukan itu, berkuasalah 
atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala 
binatang yang merayap di bumi,‖ 

Ayat inilah yang digunakan oleh Lynn White Jr., untuk 

menunjukkan bahwa tradisi Yahudi-Kristen melegitimasi 

pengekploitasian alam oleh manusia. Ayat ni mengisyaratkan bahwa 

bumi dan semua spesies selain manusia yang ada dibumi ini adalah 

menjadi milik manusia dan digunakan untuk fasilitas dan sarana 

pengembangan manusia. Lynn White, Jr menegaskan ayat di atas 

sebagai perintah yang buruk, yang menyebabkan terjadinya krisis 

lingkungan. Karena kata menaklukan bumi (subdue the earth) ia tafsir 

sebagai menguasai atau mengeksploitasi. Demikian juga dalam dalam 

kitab Talmud, kata ―subdue‖ itu dipakai dalam peperangan: 

menaklukan lawan, menguasai lawan, membunuh lawan. Dengan 

demikian, White menyimpulkan bahwa agama Yahudi juga 

melegalkan perusakan lingkungan.14 

Kritik terhadap Monoteisme juga dikemukakan oleh Toynbee 

(1974) dan Daisatsu Ikeda (1976). Mereka berskesimpulan bahwa 

agama-agama monoteis-lah yang menyebabkan terjadinya krisis 

global. Toynbee mengajak semua manusia untuk kembali 

memantapkan hubungan antara manusia dengan manusia tanpa 

memandang perbedaan keyakinan, dan juga hubungan manusia 

dengan alam, yang telah dirusak oleh adanya revolusi Industri. 

Sesungguhnya jalan revolusi teknologi dan ekonomi telah 

dipermudah dengan suatu revolusi religius sebelumnya di Barat, yaitu 

revolusi berupa digantikannya panteisme dengan monoteisme. Oleh sebab 

itu, Toynbee menegaskan bahwa umat manusia perlu beralih kembali 

kepada panteisme dan meninggalkan monoteisme dan kepercayaan pada 

                                                           
14Lihat Donald Guthrie, dkk, Tafsiran Alkitab Masa Kini 1, (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 1983), h. 82  
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kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak berketuhanan, yang mewarisi 

keyakinan dari ajaran Kristen bahwa umat manusia secara moral 

memiliki hak untuk memanfaatkan seluruh alam semesta guna 

menurutkan nafsu serakahnya. Agama yang benar menurutnya adalah 

agama yang mengajarkan rasa hormat bagi martabat dan kesucian 

seluruh alam termasuk manusia. Agama yang salah adalah agama yang 

memberikan hak untuk menurutkan keserakahan manusia dengan 

mengorbankan alam (termasuk antara sesama manusia). 15  Ia 

mengatakan: 

…a right religion is one that teaches respect for the dignity and sanctity of all 
nature. The wrong religion is one that licenses the indulgence of human grade 
at the expense of non human nature. I conclude that the religion we need is 
pantheism, as exemplified in Shinto, and that religion we need to discard is 
judaic monotheism and the post Christian nontheistic faith in scientific 
progress which has inherited from Christianity the belief that mankind is 
morally entitled to exploit the rest of universe for indulgence of human greed.16 

Ketika kritikan White dan Toynbee terhadap agama Yahudi dan 

Kristen mengemuka, para beatniks di negara bagian Calipornia 

menemukan pandangan alternatif untuk krisis lingkungan itu dalam 

Zen-Budhisme dan aliran-aliran agama Timur lainnya. Namun White 

                                                           
15Arnold Tonybee, The Religious Background of the Present Environmental Crisis, 

reprinted in D & E. Spring (Eds.), Ecology and Religion in History, (New york; 
Harper and Row. 1974), h. 140-142. Kritik dua tokoh tersebut selain 
ditunjukkan khusus kepada agama kristen, juga menunjuk agama monoteis 
lainnya khususnya di Asia. Ajaran kristen yang menjadi sasaran kritik Lynn 
White adalah yang berbunyi: be fruitful, and multiply and replenish the earth, and 
subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over 
every living thing that moveth upon the earth‖ (Genesis 1: 28), Selanjutnya lihat 
William P.Cunningham et.al., Environmental Science; a Global Concern, (New York; 
Published by Me Graw-Hill Companies, 2005), 8th.ed, h.38 

16 Diskusi lebih lanjut tentang hal tersebut selanjutnya lihat David E. 
Cooper and Joy A. Palmer, Spirit Of The Environment; Religion, Value, And 
Environment Concern, (London, Routledge, 1998), h. 42. Khususnya bab 4 
tentang Pantheism  
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meragukan apakah Budhisme dan aliran agama lainnya dapat 

memberi visi alternatif tersebut, khususnya untuk Barat.17  

Kritikan White terhadap teologi kristen tersebut juga 

memunculkan banyak tanggapan berupa kritik dari para teolog 

Kristen.18 Diantaranya Norman Lamm yang mengemukakan bahwa 

sebenarnya perintah dalam kitab kejadian ayat 28 tersebut bukanlah 

kekuasaan tanpa batas dalam menaklukkan alam. Ayat tersebut 

dibatasi dengan ayat lainnya seperti keharusan untuk hidup sebagai 

seorang vegetarian,19 yaitu perintah dalam Kitab Kejadian ayat 29. 

"Dan Allah bersabda: Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-

tumbuhan yang berbiji diseluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya 

berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu". 

Kritik sejenis juga muncul dari Eric Katz. Ia setuju pada apa yang 

pernah dilontarkan oleh Nachmanides dan Obadiah Sforno yang 

mengatakan bahwa kata ―subdue‖ berkaitan dengan aktivitas manusia 

dalam menggunakan sumber daya alam, dan bukan untuk merusaknya 

melainkan untuk mengolahnya dan membangunya. ―Subdue‖ adalah 

perintah untuk memelihara natural world. Jadi, kata ―subdue‖ mengarah 

pada stewardship bukan pada kata domination. Gagasan ini diterima oleh 

                                                           
17 Pandangan kembali kepada kekayaan dan kearifan agama Timur juga 

banyak dilakukan oleh tokoh lainnya, semisal Frithjof Capra yang menjadikan 
Tao sebagai solusi atas berbagai krisis global. Hal ini terbukti misalnya dengan 
karyanya yang berjudul The Tao of Psysic. Dalam buku ini Capra mengeksplorasi 
secara positif korelasi antara fisika baru dan ajaran Tao dan Zen-Budhisme 
Penelitian yang sama dilakukan oleh Michael Talbot dalam bukunya Mysticism 
and New Physics. Ia merasa terkagum-kagum dengan para mistikus Hindu yang 
sejak ribuan tahun lampau mampu mengetahui apa yang ditemukan di 
laboratorium sains kontemporer. Selanjutnya lihat Mulyadi Kartanegara, Titik 
Balik Peradaban; Pengaruh Mistisime atas Fisika Baru, dalam Jalan Paradoks; Visi 
Baru Frithjof Capra tentang Kearifan dan kehidupan Modern, ed. Agus Purwadianto, 
et.all. (Jakarta: Teraju, 2004), h. 145  

18 Kritik terhadap pandangan Lynn White ini selanjutnya lihat Martin 
Harun, Taklukanlah Bumi dan berkuasalah; alkitab Ibrani dan Dampaknya untuk 
Lingkungan Hidup, (STF. Driyakara, Jakarta, 1998)  

19Kritik teolog kristen atas thesis White lihat misalnya Stephen R.L.Clark, 
How to Think about The Earth: Philosophical and Theological Models for Ecology, 
(London: Mowbray, 1993)  
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Katz karena dalam Kej 2: 15, (Tuhan Allah mengambil manusia itu dan 

menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan 

memelihara taman itu), Allah memang memerintahkan manusia 

untuk memelihara Taman Eden. Taman Eden adalah simbol dari 

bumi, yang dilihat oleh Allah sebagai karya-Nya yang baik.20 

 

(2) Tradisi Filsafat Yunani 

Akar historis antroposentrime juga ditemukan dalam tradisi 

Aristotelian dengan fokus utama pada rantai kehidupan (the Great 

Chain of Being). Dari teori ini dapat dipahami bahwa semua kehidupan 

di bumi membentuk dan berada dalam sebuah rantai kehidupan mulai 

dari yang paling sederhana sampai ke yang paling Sempurna (Allah). 

Dalam konteks ini, manusia berada pada posisi paling dekat dengan 

Yang Maha Sempurna, sehingga manusia menjadi supperior di antara 

makhluk lainnya.21 

Selanjutnya konsep materialisme Aristoteles berkembang dalam 

teori hylemorfisme yang berpendapat bahwa satu-satunya realitas sejati 

adalah dunia materi yang diperoleh melalui pengamatan indrawi. Pada 

perkembanganyna pendapat Aristoteles di atas diperkuat dengan 

argumen teologi Barat yang dikemukakan oleh para Aristotelian. 

Bahkan berpengaruh pada pemikiran dualisme Rene Descartes 

dengan relasi mind yang berkedudukan sebgai subjek dan matter yang 

berkedudukan sebagai objek. 

 

(3) Filsafat Modern  

Dalam filsafat modern, manusia mempunyai kedudukan yang 

paling terhormat dibanding dengan mahluk lain. Manusia adalah 

                                                           
20Eric Katz, Judaism and the Ecological Crisis dalam Mary Evelyn Tucker & 

John A. Grimm (Ed), Worldviews and Ecology: Religion, Philosophy, and the 
Environment (New York: Orbis Books, 1994, h.56 

21 Aristoteles dalam Bukunya The Politics (Middlessex; Penguin Books, 
1986), h.79. Ungkapan Aristoteles yang sangat kental bersifat antroposentris 
adalah "tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang, dan binatang disiapkan untuk 
kepentingan manusia. 
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makhluk bebas dan rasional, sebagaimana dipahami Rene Descartes, 

Darwin dan Newton (the freee and rational being). 

Rene Descartes dengan konsep cogito ergo sum-nya menjadi pusat 

bagi berkembangnya dikotomi antara manusia dan alam, dan pada 

tahap selanjutnya melegitimasi kekuasaan dan eksploitasi manusia 

terhadap alam. Bahkan Griffiths menyebut Descartes sebagai The Key 

figure of the development of Materialistic Philosophy.22  

Rene Descartes (1596-1650) dikenal sebagai bapak filsafat 

Modern. Julukan ini menunjukkan pengakuan dunia terhadap 

pengaruh besar Descartes terhadap terbentuknya kesadaran modern 

Eropa pada abad 17. Menyusul Hegemoni Eropa atau Barat terhadap 

dunia sejak itu, maka kesadaran modern Cartesian itupun 

berkembang menjadi kesadaran dunia global. Descartes mempunyai 

tiga karya utama, yaitu: Discourse de la Methode (wacana tentang 

metode) pada tahun 1637, Meditationes de Prima Philosophiae (Renungan 

Tentang Metafisika) tahun 1964, Principia Philosophia (Prinsip-prinsip 

Filsafat) tahun 1644. Dalam tiga karyanya inilah Descartes 

menuangkan metodenya yang terkenal dengan metode keraguan 

(Cartesian Doubt) atau dikenal dengan Cogito Descartes.23 

                                                           
22Bede Griffiths, A New Vision of Reality, Ed. Felicity Edwards (London, 

Collins Sons & Co.Ltd, 1976), h.12  
23 Descrtes lebih detail menjelaskan metode kesangsiannya tersebut ke 

dalam ―empat metode universal‖, yakni: prinsip intuisi kritis, analisis, sintesis, 
dan enumerasi. Descartes mengatakan :―The first was never to accept anything for true 
which I did not clearly know to be such; that is to say, carefully to avoid precipitancy and 
prejudice, and to comprise nothing more in my judgement than what was presented to my 
mind so clearly and distinctly as to exclude all ground of doubt. The second, to divide each of 
the difficulties under examination into as many parts as possible, and as might be necessary 
for its adequate solution. The third, to conduct my thoughts in such order that, by 
commencing with objects the simplest and easiest to know, I might ascend by little and little, 
and, as it were, step by step, to the knowledge of the more complex; assigning in thought a 
certain order even to those objects which in their own nature do not stand in a relation of 
antecedence and sequence. And the last, in every case to make enumerations so complete, and 
reviews so general, that I might be assured that nothing was omitted.  

Rene Descartes, 1639 Meditations on First Philosophy. 1635 
http://www.marxists.org/reference/archive/descartes/1639/meditations.htm. 

http://www.marxists.org/reference/archive/descartes/1639/meditations.htm
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Dalam karya pertamanya yang merupakan magnum opusnya, 

Descartes mendobrak total seluruh pemikiran tradisi. Ia manyatakan 

untuk perlunya menolak segala sesuatu yang datang dari tradisi dan 

otoritas dengan menempatkan rasio subjek sebagai titik pangkal 

(manusia yang berpikir sebagai pusat dunia). Descartes juga menolak 

segala kesan indrawi dan pengalaman empiris yang datang dari luar 

menuju kesadarannya. Dalam hal ini, ia mengajukan sebuah primum 

philosophicum yaitu: Cogito ergo sum; I Think, Hence I am (saya berpikir 

maka saya ada). Metode yang digunakan dikenal dengan metode 

kesangsian. Descartes menyebut kesangsian itu sebagai kesangsian 

metodis universal. Dalam konteks ini, segala sesuatu dapat diragukan, 

termasuk tubuhnya sendiri, kecuali kesadaran akan keraguannya 

sendiri. Karena keraguan itu menunjukkan aktivitas berpikir, maka 

eksistensi rasio terbukti dengan sendirinya (self-evident).  

Metode inilah yang dicanangkan oleh Descartes untuk mendasari 

secara filosofis semua jenis ilmu pengetahuan.24Bagi Descartes, untuk 

memahami alam dibutuhkan bahasa matematika yang tepat sebagai 

prasyaratnya. Upaya Descartes untuk mematematisasi alam 

(mathematization of nature) mendorongnya untuk berkesimpulan bahwa 

alam raya tidak lain adalah sebuah mesin raksasa. Dalam 

pandangannya alam bekerja sesuai dengan hukum-hukum mekanik, 

dan segala sesuatu dalam alam materi dapat diterangkan dalam 

pengertian tatanan dan gerakan dari bagian-bagiannya. Tidak ada 

tujuan kehidupan, dan tidak ada spiritualitas dalam alam semesta.  

Selanjutnya, dari adigium cogito ergo sum, melahirkan sebuah 

konsekuensi yang bermuara pada pembedaan yang mecolok antara 

rasio (cogito, think, mind) dengan tubuh (body). Keterpilahan pemikiran 

dengan tubuh ini menjadi konsep sentral ontologi dan epistemologi 

                                                           
24 Diskusi menarik tentang Cartesianisme dapat ditemukan di beberapa 

buku diantaranya; PJ. Davis and RJ. Hersh, Descartes's Dream, (Boston, 
Houghton Mifflin, 1986) dan Frithjof Capra, The Turning Point, (Bantam Books, 
1983)  
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Descartes yang dikenal dengan paham dualisme,25yang pada akhirnya 

menciptkan pola pikir yang serba dikotomis atau dikenal dengan 

logika biner (binary logic, on-of logic).26 

Selanjutnya muncul Francis Bacon (1561-1626) dengan 

signifikansi sains pada aspek praktisnya dengan melihat alam dari 

aspek kuantitatifnya. Galileo yang mengatakan bahwa pengetahuan 

sejati adalah pengetahuan yang bisa diukur dan dimengerti secara 

matematis. Paradigma di atas makin lengkap dengan Mekanika Isaac 

Newton yang mengatakan bahwa alam semsta ini bekerja dengan 

hukum dan sistem mekanistik.  

Fondasi dasar kemoderenan yang bersifat materialis dari 

Aristoteles tersebut di atas kemudian berkembang dalam berbagai 

aliran filsafat modern, seperti Rasionalisme Descartes, Empirisme 

(Inggris), Kritisisme, Idealisme, Positivisme (Comte), Materialisme, 

Marxisme, Pragmatisme, Eksistensialisme, Nihilisme Dan 

Strukturalisme.  

Sekulersime, humanisme, dan materalisme yang khas dari sains 

teknologi modern telah mengembangkan etika sosial protean. Inti 

konsep moral adalah nilai intrinsik, otonomi dan martabat manusia 

individual (sebagaimana dikemukakan Descartes, Hobbes, Locke dan 

filosof modern awal lainnya). Dua teori etika yang merupakan aliran 

filsafat mengalir dalam etika ini yaitu konsep Hedonisme yang 

mendefinisikan kebahagiaan sebagai kepuasan jasmani yang dirasa 

lebih intensif dari pada kepuasan rohani. 

Antroposentrisme juga berakar pada konsep utilitiranianisme yang 

dicetuskan oleh Jeremy Bentham (1748-1832)27 dan John Stuart Mill 

                                                           
25Dalam sejarahnya, sebenarnya paradigma dualistik pada tataran ontologi 

dapat dilacak pada konsep ―Alam Ide‖ Plato (427-347 SM) yang mengajukan 
pendapat bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan semu, tidak riil, bayangan 
dari ―dunia-atas‖. Dan yang riil ialah yang berada pada alam ide.  

26Selanjutnya lihat Zainal Abidin, Filsafat Manusia, h.37, lihat juga Kenneth 
T. Gallagher, Epistemologi; Filsafat Pengetahuan, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 
1994), h. 28 
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(1806-1973) yang fokusnya adalah kesejahteraan manusia, dengan 

menjadikan konsep utility (manfaat) atau the Greatest happiness 

(kebahagiaan yang terbesar) sebagai dasar moralitasnya. Di samping 

itu akar antroposentris juga merupakan efek dari Deontologi (yang 

dirumuskan Immanuel Kant 1724-1804). Kant menolak akibat suatu 

tindakan sebagai dasar untuk menilai tindakan tersebut. Etika 

deontologi menekankan pada motivasi, kemauan baik dan watak kuat 

untuk bertindak sesuai dengan kewajiban yang diterima. Bahkan Kant 

menekankan martabat manusia sebagai dasar bagi hak-hak manusia 

untuk melakukan sesuatu.28 

Dengan menganalisa berbagai argumen yang mengakar pada 

antroposentrisme, maka etika ini dikatakan sebagai salah satu 

penyebab, bahkan sebab utama terjadinya krisis lingkungan. Krisis 

lingkungan terjadi karena tingkah laku manusia yang dipengaruhi oleh 

cara pandang antroposentris. Cara pandang antroposentris ini 

menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta 

demi kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, tanpa perhatian 

yang cukup terhadap pelestarian alam.  

Bryan G Norton menjelaskan dua jenis antropsentrime, yaitu weak 

anthroponsentrism dan strong anthroponsentrism. weak anthroponsentrism 

berpandangan bahwa spesies non manusia dan benda lainnya di alam 

ini hanya akan bernilai jika dapat meningkatkan rasa pengalaman 

manusia, sebagaimana yang terdapat dalam prinsip alam sebagai 

instrumentalistik. Sedangkan strong anthroponsentrism berpandangan 

bahwa alam ini hanya akan bernilai jika dapat memenuhi rasa 

kebutuhan dan keinginan dari manusia.29 

Dari definisi etika antroposentris dan nilai filosofis yang 

melandasinya sangat jelas bahwa etika tersebut dikembangkan sebagai 

                                                           
27Diskusi lebih lanjut tentang konsep ini lihat, Jeremy Bentham, Introduction 

to the Principles of Morals and Legislation (1789), in The Works of Jeremy Bentham, 
edited by John Bowring (London: 1838-1843) 

28Selanjutnya Lihat J. Baird Callicot, Menuju Suatu Etika Lingkungan Global, 
h. 34 

29Bryan G Norton, Contemporary Expressions of Anthopencentrism; Environmental 
Ethics and Weak Anthopencentrism… 
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tambahan terhadap implikasi moral yang muncul dari pertimbangan 

kesejahteraan manusia dan martabat manusia itu sendiri, tanpa 

mempertimbangkan keadilan atau hak hidup terhadap spesies lainnya. 

Tokoh-tokoh yang mendukung etika lingkungan antroposentris 

antara lain John Passmore, Bryan G. Norton, Eugene C. Hargrove 

dan Mark Sagoff. Menurut Passmore, etika lingkungan tidak 

diperlukan sebab hal yang diperlukan adalah komitmen yang mantap 

terhadap kebaikan manusia. Kerusakan lingkungan sebenarnya tidak 

dirasakan oleh lingkungan sendiri tetapi oleh manusia, maka tidak 

perlu merumuskan etika baru. Bryan Norton menganggap 

antroposentrisme sebagai sikap mulia, karena manusia tidak kebetulan 

untuk bertanggung jawab untuk melindungi alam. Dalam konteks 

pendapat kedua tokoh inilah alam dipandang dalam kerangka sebagai 

kepentingan manusia (kepentingan material dan ekonomi).30  

Etika antroposentrisme lainnya menekankan secara khusus tujuan 

alam, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi manusia, melainkan 

juga untuk kepentingan estetis. Etika ini didukung oleh Eugene C. 

Hargrove dan Mark Sagoff. Menurut mereka dasar etika lingkungan 

harus dicari pada aneka ragam kepentingan manusia, teurtama pada 

kepentingan estetis. Nilai estetis dari alam dituntut oleh nilai bawaan 

orang tertentu bukan karena nilai alam itu sendiri.  

Menurut J. Baird Callicott, gagasan mengenai antroposentrisme 

mesti dilengkapi dengan cara pandang yang lain. Lantas, Baird 

menggunakan istilah baru yakni ―biocentrism‖ dan ―ecocentrism‖. Dalam 

biocentrism yang ditekankan adalah tanggung jawab manusia untuk 

ikut memelihara kelangsungan hidup mahkluk hidup. Sedangkan 

dalam ecocentrism yang ditekankan adalah bagaimana manusia 

mengharmonisasikan diri dengan alam. Manusia mesti mengarahkan 

                                                           
30 Robert P. Borrong, Etika Bumi Baru, Akses Etika dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, (Jakarta: Gunung Mulia, 2000). h. 152  
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dirinya pada alam. Karena pada kenyataannya, kekuatan alam lebih 

kuat dibanding manusia.31 

 

C. Equality dalam Etika Biosentrisme dan Ekosentrisme 

1. Etika Biosentrisme 

Konsep biosentris berpandangan bahwa alam ini atau setiap 

ciptaan Tuhan mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Karakteristik 

utama dari etika ini adalah biosentric, karena ia menganggap bahwa 

setiap makhluk hidup dan kehidupan mempunyai nilai intrinsik pada 

dirinya, sehingga alam pantas mendapatkan perlakuan yang bermoral, 

terlepas dari berguna atau tidak terhadap manusia. Moral yang 

berlaku adalah "memelihara kelestarian dan mempertahankan adalah 

baik secara moral. Jika tidak, maka kebalikannya". 

Menurut pandangan ini, kesejahteraan manusia bukan didasarkan 

atas penaklukan dan manipulasi alam, tetapi atas dasar memelihara 

dan hidup harmonis bersamanya. Etika biosentrik ini memilki akar 

yang banyak, termasuk agama-agama di Asia dan Afrika. Di dunia 

Barat hal itu mulai memasuki kalangan intelektual melalui tulisan-

tulisan para naturalis seperti Gilbert white dari Selborne (Pemuka 

Gereja Inggris abad 18). Gagasan bahwa alam adalah vital bagi 

kesejahteraan manusia diambil alih oleh Rousseau, Wardswort dan 

para penyair romantik, dan oleh para transendentalis di New England 

terutama dalam tulisan Henri David Thoreau.  

Teori etika ini didasari dari dua akar argumen, yaitu teori 

lingkungan yang berpusat pada kehidupan (life centered theory of 

environment) atau biosentrisme yang dipopulerkan oleh Albert 

Schweitzer dan perlakuan sama (equal treatment) dari Peter Singer. 

                                                           
31J. Baird Callicott, Toward a Global Environment Ethic dalam Mary Evelyn 

Tucker & John A. Grimm (Ed), Worldviews and Ecology: Religion, Philosophy, and 
the Environment (New York: Orbis Books, 1994), h. 30-37. 
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a. Life-Centered Ethics  

Tokoh utama yang berjasa besar bagi munculnya teori etika ini 

adalah Albert Schweitzer, seorang dokter dan filosof pemenang nobel 

tahun 1952. Inti dari teori etika biosentrisme Albert adalah hormat 

sedalam-dalamnya terhadap kehidupan (reverence for life). Etika inilah 

yang kemudian dikembangkan menjadi etika biosentrisme.  

Menurutut Schweitzer etika biosentrisme ini bersumber dari 

kesadaran bahwa kehidupan adalah sakral. Kesadaran ini mendorong 

manusia untuk selalu berusaha mempertahankan kehidupan dan 

memperlakukan kehidupan dengan sikap hormat yang sedalam-

dalamnya. Schweitzer mengatakan; adalah hal yang baik secara moral 

bahwa kita mempertahankan dan memacu kehidupan, sebaiknya 

buruk kalau kita menghancurkan kehidupan.32  

Paul Taylor dalam bukunya Respec for nature menegaskan bahwa 

Etika biosentrisme didasarkan pada argumen hubungan yang khas 

antara manusia dan alam, dan nilai yang ada pada alam itu sendiri. 

Atas dasar itulah Paul Taylor menyebutkan bahwa kita mempunyai 

tanggung jawab moral terhadap semua makhluk hidup di bumi ini. 

Taylor menjelaskan bahwa tumbuhan dan binatang secara moral 

dapat dirugikan atau diuntungkan. Mereka berjuang untuk hidup 

dengan proses bertumbuh dan bereproduksi, mereka mempunyai 

tujuan dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itulah kepentingan 

tumbuhan dan binatang untuk hidup harus menjadi pertimbangan 

moral. Selanjutnya Taylor mendasarkan biosentrisme pada empat 

keyakinan, pertama; keyakinan bahwa manusia adalah bagian dari 

komunitas kehidupan di bumi seperti makhluk hidup lainnya yang 

juga merupakan bagian dari komunitas tersebut. Kedua; keyakinan 

bahwa manusia dan spesies lainnya saling tergantung, sehingga 

kelangsungan kehidupannya ditentukan oleh relasi antara makhluk 

tersebut. Ketiga; semua organisme adalah pusat kehidupan yang 

mempunyai tujuan sendiri, sehingga mereka unik dalam mencapai 

                                                           
32Albert Schweiter, The Ethics of Reverence for life. Dalam Susan J. Amstrong 

dan Richard G. Botzler, Environmental Ethics; Divergence and Convergence (new 
York ; McGraw-Hill, 1993) h.343 



 

Abdul Quddus, Green Religion: Konservasi Alam Berbasis Spiritualitas Islam  177 

kepentingan sendiri sesuai dengan caranya sendiri. Keempat; keyakinan 

bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul hidup 

lainnya.33 

Bagi Taylor, manusia adalah pelaku moral (moral agents) dan alam 

adalah subjek moral (moral Subjects). Kewajiban utama manusia sebagai 

pelaku moral terhadap alam sebagai objek moral adalah menghargai 

dan menhormati alam. Sikap tersebut dapat diwujudkan dalam empat 

kewajiban, yaitu: pertama; kewajiban untuk tidak merugikan alam dan 

segala isinya (non harm). Kedua; kewajiban untuk tidak mencampuri 

(non interference) yang mencakup kewajiban untuk tidak membatasi dan 

menghambat kebebasan organisme untuk berkembang dan hidup 

secara leluasa di alam sesuai dengan hakikatnya. Ketiga; kesetiaan pada 

janji terhadap makhluk hidup terutama binatang agar dibiarkan bebas. 

Keempat; kewajiban restitutif atau keadilan retributif; yaitu semacam 

konservasi yang dilakukan apabila dulu pernah melakukan perusakan 

terhadap lingkungan. 

Pandangan life centered ethics sesungguhnya terletak pada bagaimana 

manusia menjawab pertanyaan, apakah hidup itu?. Pandangan ini 

berpendapat bahwa setiap mahluk bisa dipertimbangkan secara moral 

walaupun mereka tidak memiliki makna moral yang sama. 

Penghargaan moral yang diberikan kepada mahluk hidup lain 

dipengaruhi juga oleh fungsi dan manfaat mahluk hidup tersebut bagi 

kepentingan manusia. Dalam konteks inilah kritik muncul, bahwa 

sebenarnya etika ini masih menjadikan manusia sebagai human centered 

ethics, karena menjadikan untung atau rugi manusia sebagai tolak ukur 

bagi fungsi dan manfaat mahluk hidup tersebut. 

                                                           
33Paul Taylor, Respect for Nature; A Theory of Environmental Ethics, (Princeton; 

Princeton Universcity Press, 1986), h. 99. Lihat juga William Chang, Moral 
Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Kanisus, 2000), h.44. Menurut William, etika ini 
menerapkan pertimbangan dasariah untung rugi yang muncul dari tindakan 
manusia. Menurutnya kalau life-centered ethics ini mengambil bentuk yang radikal, 
maka paham ini akan menekankan bahwa hidup dalam setiap mahluk ciptaan 
Tuhan memiliki makna moral yang sama. Lihat Juga Mangunjaya, Bertahan di 
Bumi; Gaya Hidup Menghadapi Perubahan Iklim, (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2008), h. 24 
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b. Equal Treatment 

Teori ini menuntut perlakuan sama bagi semua makhluk hidup, 

karena semuanya makhluk tersebut memiliki kehidupan. Teori ini 

dikemukakan oleh Peter Singer (Equality for Animal ?) dan Jemes 

Rachels (Morality without Idea that Human are special).34  

Ajaran inti yang terkandung dalam teori ini adalah penolakan 

terhadap antroposentrisme yang dianggap sebagai spesisisme, seperti 

halnya rasisme yang mengangggap ras tertentu lebih unggul dari ras 

yang lain dan menimbulkan sikap diskriminatif terhadap ras yang 

dianggap lebih rendah.  

Menurut Singer dan Rachel, bahwa semua ras mempunyai 

kedudukan moral yang sama, demikian pula semua spesies 

mempunyai status moral yang sama. Oleh sebab itu diantara semua 

spesies harus berlaku prinsip moral perlakuan yang sama (equal 

treatment).35  

Dalam konteks ini, Peter Singer memperluas teori etika 

utilitarianisme Jeremy Bentham (1748-1832) yang menekankan 

kebaikan untuk semua dengan pandangannya yang terkenal "the 

greatest happiness for the greatest number". Jika Bentham menekankan 

konsep ini dalam konteks manusia, maka Singer memperluasnya 

dalam konteks seluruh alam atau seluruh mahluk. Singer mengatakan 

                                                           
34Menegakkan keadilan dalam pengelolaan lingkungan. Dalam konteks ini 

gagasan tentang keadilan John Rawls. Dia mengemukakan pikiran yang lebih 
memuaskan daripada gagasan utilitarianisme. Dalam bukunya Theory of justice dia 
menitikberatkan gagasan bahwa lembaga-lembaga sosio-politis adalah sasaran 
seebenarnya penilaian moral. Lihat John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge; 
Harvard University Press, 1971)  

35Peter Singer, Equaality for Animal? Dalam Practical Ethics (Cambridge Univ 
Press, 1993), h.55 dan James Rachels, Created From Animal; The Moral 
Implications of Darwinism, 1990 dalam Susan J. Amstrong dan Richard G. Botzler 
(Ed) op.cit., h. 335. Tentang tema ini lihat artikel menarik dari Donald R. 
Scoby, Sacred Cows in Our Society, Dalam Buku Donald R. Scoby, Environmental 
Ethics; Studies of Man's Self Destruction, (USA; Burgess Publishing Company, 
1971), h.147. Lihat juga Fachrudin M. Mangunjaya, Konservasi Alam Dalam 
Islam, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2005), Bab Hak-Hak Azazi Hewan, 
h.43   
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bahwa mahluk hidup, khususnya binatang dapat menderita sehingga 

kedudukan atau status moral atas binatang seharusnya diberikan. Atas 

dasar hal tersebut semua vertebrata harus diterima menjadi standar 

moral.36 Etika inilah yang kemudian dikenal dengan neo-utilitarianisme. 

Bahkan dalam beberapa hal etika ini juga bersumber dari etika klasik 

Yunani, yaitu deontologi Samuel Pudendorf mengklasifikasikan 

tugas-tugas dan kewajiban manusia menjadi 3 macam yaitu: duties to 

God, duties to oneself, dan duties to others Dalam konteks ini the other 

dimaknakan sebagai alam dan spesies tumbuhan hewan, dan makhluk 

lainnya. 

2. Ekosentrisme  

Pandangan Ekosentrisme tidak berbeda jauh dengan apa yang 

terdapat dalam pandangan etika Biosentris. Letak perbedaannya 

adalah bahwa ekosentris lebih menekankan pada keharmonisan 

manusia bersama dengan ciptaan yang lain (termasuk bukan makhluk 

hidup). Selain itu juga ekosentrime lebih bersifat praktis dan bukan 

hanya sekedar teoritis. 

Ada dua model etika yang dapat digolongkan dalam etika 

ekosentrisme, yaitu The land Ethic dari Aldo Leopold dan Deep Ecology 

dari Arne Naess37. 

a. Etika Bumi (the Land Ethic) 

Tokoh utama yang memunculkan etika ini adalah Aldo Leopold 

(1887-1948) dengan buku terpopulernya A Sand County Almanac 

(1948). seorang ahli dan manajer konservasi hutan dan manajer 

kehidupan liar (wildlife).  

Etika bumi ini menjadi sebuah etika lingkungan klasik. 

Pengalamannya dalam berbagai konservasi membawanya kepada 

keyakinan bahwa konservasi bukan sekedar kegiatan teknis. 

Konservasi adalah sebuah perwujudan cara pandang (worldview) dan 

sikap tertentu terhadap alam, terhadap bumi atau tanah.  

                                                           
36K.S. Shrader Frechette, Environmental Ethics, (USA; The Boxwood., 1991)

, h.101 
37Arne Dekke Eide Næss lahir 27 January 1912 dan wafat 12 January 2009 



 

180 Dialektika Teori Etika Lingkungan Islam dan Etika Lingkungan Modern 

Tulisan Charles Darwin, on the origin of species menyajikan suatu 

rasionalisme ilmiah yang harus diterima mengenai argumen bahwa 

kemanusiaan itu merupakan bagian integral dan rantai keberadaan. 

Penganut naturalis dan mistik John Muir, pakar ekologi Aldo 

Leopold, dan James Lovelock adalah diantara mereka yang mendesak 

agar dilakukan pendekatan holistik terhadap alam, dunia yang dilukai 

umat manusia dengan akibat yang berbahaya bagi mereka sendiri. 

Aldo Leopold menyerukan suatu etika bumi yang dikatakannya 

mengubah peranan homo sapiens dari penakluk bumi menjadi anggota 

biasa dan warga dari bumi38 

Menurut Leopold, inti ajaran dari etika bumi terkandung dalam 

dua prinsip, pertama: A things is right when it tends to preserve the 

integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is Wrong 

when it tends otherwise.39  

Etika alam, menurut Aldo Leopold dalam The Land Ethic (1940), 

adalah suatu usaha untuk memperluas rasa persekutuan dengan segala 

makhluk lainnya secara kolektif, kebersatuan dengan alam itu sendiri. 

Etika tersebut mengubah kedudukan serta peran manusia dari 

penakluk alam beserta isinya, menjadi anggota alam yang harus terus 

belajar hidup saling berdampingan dengan penuh rasa hormat dan 

cinta dalam suatu komunitas besar alam. 

Leopold ingin mendobrak cara pandang manusia yang melihat 

bumi dan isinya hanya sebagai budak, alat, dan objek dalam relasi 

ekonomis dan hanya mempunyai nilai dan fungsi ekonomis bagi 

kepentingan manusia.40 Menurutnya, kita mengeksploitasi alam adalah 

karena kita memandang alam sebagai barang komoditas bagi kita. 

Kalau kita memandang alam sebagai komunitas seperti kita, maka kita 

                                                           
38Aldo Leoppold, A Sand County Almanac, (New York, Oxford University 

Press 1943), h.216 
39Selanjutnya lihat Tom Regan, Eartbound; Introductory Essays In Environmental 

Ethisc, (Illionis, Waveland press, 1984), h.268 Untuk perbandingan lihat 
WALHI, Hak Atas Lingkungan Hidup (HAL) Sebagai Hak Asasi Manusia 
(HAM), (WALHI, Jakarta, 2004) 

40 Aldo Leopold, The Land Ethics dalam A Sand County Almanac; And 
Sketches Here and There, 1949 . Selanjutnya lihat Susan J. Amstrong, h.374  
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akan mulai menggunakannya dengan penuh kasih sayang dan penuh 

cinta serta tanggung jawab.  

Etika ini muncul dalam konteks kritik Leopold terhadap 

pendekatan mekanistis terhadap lingkungan terhadap alam, bahkan 

yang digunakan oleh kaum konservasionis dan para ahli kehutanan. 

Alam hanya dilihat sebagai objek untuk dimanipulasi dan dieksploitasi 

demi kepentingan ekonomis. Pendekatan mekanistis ini bertentangan 

dengan pendekatan ekologis yang melihat bumi dalam perspektif 

yang lebih luas. Ada dua persoalan yang muncul dengan 

menggunakan pendekatan mekanistis dalam melihat alam, yaitu: 

pertama, mengabaikan kenyataan kesalingtergantungan dan 

kesalingterikatan dalam alam. Kedua, pendekatan mekanistis cendrung 

memperlakukan bumi dan alam semesta ini sekedar sebagai "benda 

mati". Padahal ecology mengajarkan kita bahwa bumi ini memberi 

kehidupan dan penuh dengan kehidupan, minimal berupa 

organisme.41 

Prinsip kedua dari etika bumi adalah berkaitan dengan gagasan 

Leopold untuk memperluas pemberlakuan etika agar mencakup juga 

bumi ini. Dengan perluasan ini, komunitas moral tidak hanya dibatasi 

pada komunitas manusia, tapi juga mencakup biotis seluruhnya. Ia 

mengatakan: 

Enlarge the boundaries of the (moral) community to include soils, waters, plants, 

and animals, or collectively: the land.42 

Dari prinsip kedua ini dapat dipahami bahwa fokus kepedulian 

dan pertimbangan moral digeser dari manusia dan komunitas 

manusia ke semua makhluk hidup dan semua komunitas biotis. Oleh 

sebab itu, manusia tidak lagi menjadi satu-satunya subjek kepedulian 

dan pertimbangan moral. Etika bumi dengan demikian mencita-

citakan adanya suatu nurani ekologis yang pada gilirannya akan 

                                                           
41 Josep R Desjardin, Environmental Ethic; An introduction to Environmental 

Philosophy (Eelmont: Wardswcth Publishing Company, 1993), h.190  
42 Uraian khusus Leopold tentang Konsep Community, selanjutnya lihat 

David Schmidtz dan Elizabeth Willot, Environmental Ethis; What Really Matters, 
Wat Really Works, (Oxford University Press, 2002) h.28 



 

182 Dialektika Teori Etika Lingkungan Islam dan Etika Lingkungan Modern 

memunculkan keyakinan moral akan adanya tanggung jawab individu 

terhadap kesehatan bumi. 

Kepekaan religius etika ini, dikatakan sebagai suatu etika yang 

bertumpu pada keyakinan bahwa segala yang ada, baik benda mati 

maupun makhluk hidup, mempunyai nilai dan tujuan yang intrinsik, 

nilai yang melekat pada keberadaan "diri" alam. Artinya, alam itu 

sendiri, mempunyai nilai, baik untuk dirinya, untuk makhluk hidup 

yang lain, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, seperti 

manusia yang bernilai untuk dirinya, sesamanya kini dan generasi 

berikutnya. Dengan demikian, ekolog Robin Attfield pun 

menganjurkan supaya manusia harus segera merombak cara berpikir 

yang lazim dalam pengelolaan alam. Manusia harus berpikir dengan 

bertolak dari sisi alam, bukan hanya dari sisi dirinya sendiri.43  

Kemunculan etika bumi ini mendapat kritik dari dua tokoh 

ternama yaitu John Passmore dan Tom Regan. Menurut Passmore 

manusia memang bagian dari komunitas yang tak terpisahkan. Akan 

tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa komunitas 

biotis menjadi komunitas moral. Suatu komunitas moral 

mengandaikan adanya hak dan kewajiban secara timbal balik 

(Reciprocity) diantara semua anggota komunitas. Padahal kewajiban ini 

tidak kita temukan dalam tumbuhan dan hewan.44  

Dalam hal ini ia mengkritik pendahulunya yaitu Aldo Leopold, 

yang mencoba mengajukan sebuah etika baru bagi manusia sebagai 

pengangan atau katakanlah sebagai pendekatan untuk menghargai 

alam, yaitu ―Land Ethics‖. Passmore berpendapat bahwa tidaklah 

dibutuhkan etika baru, yang mana sebenarnya etika tersebut sudah 

ada di dalam atau tertanam di dalam masyarakat itu sendiri. Hanya 

saja terdapat arogansi yang menyebabkan manusia bersikap 

                                                           
43Robin Attfield, Environmental Ethics; An Overview for the Twenty-First Century, 

(Cambridge: Polity Press, 2003), h.38  
44 John Passmore, Attitudes to Nature dalam Robert Elliot, Environmental 

Ethics, (Oxford; Oxford University press, 1995), h. 139, Tom Regan, h.351   
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mengekploitasi alam. 45  Passmore mengutarakan bahwa tradisi 

pemikiran Barat yang berakar pada pendasaran metafisis, memiliki 

dua kesalahan mendasar. Pertama ― in the first place it has supposed nature 

to be static, created once and for all by God at the creation‖, dan kedua ―… 

was to suppose that in order to save themselves men must free themselves from, 

must rise above, the world.‖46 

Demikian juga Tom Regan, ia mengatakan bahwa ide Leopold 

tentang Community adalah suatu yang ambiguous, karena sebuah 

komunitas harus terdiri dari adanya pembagain hak-hak (rights) dan 

kewajiban (obligations), sementara dalam bumi (the land) dan segala 

isinya kita tidak temukan hal yang demikian. Tom Regan berpendapat 

bahwa etika bumi cendrung mengorbankan individu dari suatu 

komunitas. Individu dan kepentingannya cendrung dikorbankan demi 

kepentingan seluruh komunitas biotis. Kondisi seperti ini dalam 

istilah Regan disebut dengan environmental facism (fasisme lingkungan 

hidup), lebih dari itu manusia dalam etika bumi hanya dilihat sebagai 

makhluk biologis semata, padahal manusia lebih kompleks dari 

anggapan tersebut.47 

b. Deep Ecology Arne Naess 

Salah satu etika ekosentrisme yang sangat populer dewasa ini 

adalah Deep Ecology (DE). Sebagai sebuah istilah, Deep Ecology 

dimunculkan oleh Arne Naess, seorang filosof Norwegia tahun 1973. 

Dalam artikelnya yang berjudul The Shallow and Deep, Long-range 

ecological Movement; A Summmary, Naes membedakan antara Shallow 

ecological movement dan deep ecological movement. Namun sebenarnya inti 

gerakan Deep Ecology berakar pada teori ekosentrisme secara umum 

dan kritik sosial dari beberapa tokoh seperti; Henry David Thoureau, 

                                                           
45John Passmore, Man‘s Responsibility for Nature, Ecological Problem and Western 

Tradition, (Duckworth, London, 1974), h.5 
46John Passmore, Man‘s Responsibility for Nature, h.34  
47Tom Regan, The Case for Animal Rights (Barkeley; Univ of California Press, 

1983) sebagaimana terdapat dalam Susan J. Amstrong dan Rrichard G Botler 
(ed). h. 327, dan Tom Regan, Eartbound; Introductory Essays In Environmental 
Ethisc, (Illionis, Waveland press, 1984), h.354  



 

184 Dialektika Teori Etika Lingkungan Islam dan Etika Lingkungan Modern 

John Muir, DH. Lawrence, Robinson Jeffers, Aldous Huxley, dan 

Aldo Leopold. Di samping itu, akar terdalam deep ecology dapat dilacak 

dalam ajaran-ajaran agama ekosentris dan cara hidup suku asli, dari 

Santo Fransiskus (gerakan melawan budaya Romantik dengan 

akarnya dalam Spinoza), Taoisme, Zen Budhisme (dari Alan Watts 

dan Gary Snyder yang banyak mempengaruhi ekolog profesional).48 

Istilah 'deep ecology' telah digunakan dalam tiga makna yaitu 

pengalaman yang mendalam (deep experience), mengajukan pertanyaan 

secara mendalam (deep questioning), dan komitmen yang mendalam 

(deep commitment).  

Pertama dalam konteks pertanyaan-pertanyaan fundamental 

tentang isu-isu lingkungan. Istilah ini juga membahas akar penyebab 

masalah-masalah lingkungan dan worldview ynag mendasari kebijakan-

kebijakan (policies) lingkungan. Diantaranya seperti kritikan Lynn 

White yang berpendapat bahwa krisis lingkungan berakar pada 

worldview agama dan solusinya pun harus mengadakan perubahan pada 

level fundamental tersebut. Dalam makna ini, deep ecology terkait 

dengan filsafat lingkungan dan kritik radikal tentang worldview manusia 

dalam relasinya dengan alam. diri. 

Kedua, deep ecology mengacu pada platform berisi delapan prinsip 

deep ecology yang pertama kali dirumuskan oleh Arne Naess and 

George pada tahun in 1984. Prinsip yang terkandung dalam 8 

platform aksi ini adalah untuk menerapkan pandangan dasar dan 

nilai-nilai yang beragam dari berbagai pemikiran lingkungan dan 

tradisi. Diantaranya nilai-nilai Budhisme yang diterapkan dan 

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan relasi 

dengan mahluk dan spesies selain manusia. Dalam konteks ini, deep 

ecology merupakan filsafat inti yang terbuka dan bersifat pluralis 

                                                           
48George Session (ed) Deep Ecology for The 21st Century; Reading On The 

Philosophy And The Practice Of The New Environmentalim, (Boston; Shambala, 
1995), h.ix. walaupun Deep ecology sudah ada dan berakar pada berbagai 
pemikiran tokoh dan tradisi agama di atas, namun ia menjadi populer dari 
berbagai tulisan Arne Naess. Dalam tulisannya Naess sendiri mengakui bahwa 
Deep Ecology sebagai gerakan internasional sesungguhnya terinspirasi oleh 
Rahel Carson melalui karyanya, Silent Spring, (Boston: Houghton Mifflin, 1962). 
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terhadap berbagai worldview dan kebijakan (policy). Delapan Platform 

aksi tersebut adalah:  

1) Kesejahteraan dan perkembangan kehidupan manusia dan 

makhluk lain di bumi yang mempunyai nilai pada dirinya 

sendiri (value in themselves; intrinsic value, inherent worth). 

2) Kekayaan dan keanekaragaman (Richness and diversity) bentuk-

bentuk kehidupan mempunyai kontribusi bagi perwujudan 

nilai-nilai tersebut.  

3) Manusia tidak mempnyai hak untuk mereduksi kekayaan dan 

keanekaragaman ini kecuali untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya yang vital (to satisfy vital needs)..  

4) Perkembangan kehidupan manusia dan kebudayaannya 

berjalan seiring dengan penurunan yang cukup berarti dari 

jumlah penduduk.  

5) Sudah berlebihannya campur tangan manusia terhadap dunia 

diluar manusia, bahkan sudah semakin memburuk.  

6) Dibutuhkan adanya perubahan kebijakan sehingga 

mempengaruhi struktur ekonomi, teknologi, dan ideologi.  

7) Perubahan ideologis terutama menyangkut penghargaan 

terhadap kualitas kehidupan (appreciating life quality).  

8) Dibutuhkannya partisipasi orang yang menerima pokok-

pokok pemikiran ecosophy untuk melakukan perubahan yang 

berarti dalam menghadapi krisis lingkungan.49 

Ketiga, deep ecology bermakna filsafat alam yang sejalan dengan 

platform di atas, namun lebih spesifik dalam pandangan dan nilainya. 

Dalam hal ini, Deep Ecology merujuk pada pandangan para filusuf 

lingkungan seperti Arne Naess dan Warwick Fox, dalam 

pertentangannya dengan pandangan yang ada dalam ecofeminism dan 

ekologi sosial. Ini membatasi karakteristik Deep Ecology pada prinsip di 

bawah ini:  

                                                           
49Arne Naess, Ecology; Community and Lifestyle, h. 29 Untuk lebih detailnya 

lihat juga Susan J Amstrong and Richard G. Bostler (ed.), h.412  
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1) Holism. Pengakuan dan penghargaan terhadap 

keanekaragaman dan kompleksitas ekologis dalam suatu 

hubungan ekosistem.  

2) No ontological divide. Manusia secara keseluruhan bagian dari 

alam, dan tidak ada pemisahan ontologsi antara spesies 

manusia dengan spesies mahluk lainnya 

3) Self. Individually, setiap orang tidak bisa hidup sendiri secara 

otonom, perbedaan individu adalah dalam bingkai jejaring 

(web) kehidupan alam.  

4) Biocentric egalitarianism. Pengakuan bahwa semua organisme dan 

makhluk hidup adalah anggota yang sama statusnya dari suatu 

keseluruhan ekosistem yang terkait sehingga mempunyai 

martabat yang sama. 

5) Intuition. Perasaan bersatu dengan alam, namun hal ini 

membutuhkan worldview baru dalam hubungan manusia 

dengan alam. Ilmu pengetahuan ilmiah memang dibutuhkan, 

namun yang dibutuhkan adalah sains holistik yang mengurai 

nilai-nilai intrinsik alam dan menjelaskan kesalingtergantungan 

antara manusia dan alam.  

6) Environmental devastation. Alam mengalami degradasi oleh 

prilaku manusia yang eksploitatif  

7) Anti-anthropocentrism. Manusia merupakan bagian dari alam, 

bukan di atas, atau terpisah dari alam yang akan menyebabkan 

manusia bebas mengekploitasi alam demi kepentingannya.  

8) An ecocentric society. Tujuan pada tingkat sosial adalah 

masyarakat yang berbasis pada wawasan ecosentric terhadap 

alam dan hidup harmonia dalam batas-batas daya dukung 

alam. 

9) Eco-politics. Perlunya perubahan dalam politik, menuju eco-

politics. Naess melihat kecendrungan politik dewasa ini tidak 
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berwawasan lingkungan sebagai konsekuensi dari 

diprioritaskannya ekonomi dan sosial.50  

10) Self-realization. Prinsip realisasi diri (self realization). Berbeda 

dengan Aristoteles dan filsafat Barat yang masih menganggap 

manusia hanya sebatas makhluk sosial (social animal), Naess 

justru memahami manusia sebagai makhluk ekologis (ecological 

animal). Dari pemahaman ini timbul konsekuensi bahwa 

Aristoteles dan seluruh tradisi filsafat Barat menganggap 

realisasi diri manusia hanya berlangsung dalam komunitas 

sosial manusia, Naess justru memperluasnya bahwa realisasi 

manusia berkembang juga dalam komunitas ekologis.  

11) Intuitive morality, adalah moral ideal yang merupakan realisasi 

dan manifestasi berbagai tradisi yang tidak memisahkan antara 

manusia dengan spesies lainnya. 

Deep Ecology sebenarnya merupakan kelanjutan dari teori etika 

lingkungan biosentrisme. Biosentrisme dan Deep Ecology mempunyai 

kesamaan dalam hal mengkritik paradigma antroposentrisme yang 

membatasi penerapan etika hanya pada manusia saja. Kedua teori ini 

berusaha memperluas keberlakuan etika untuk mencakup komunitas 

yang lebih luas. Biosentrisme memperluas etika untuk komunitas 

biotis, dan Deep Ecology memperluas etika mencakup komunitas 

ekologis seluruhnya. Walaupun keduanya mempunyai tujuan yang 

sama dalam hal memperluas cakupan etika, namun dalam beberapa 

                                                           
50 Mengenai pengantar untuk Lingkungan khususnya mengenai etika 

lingkungan hubungannya dengan politik baca Zainal Abidin Bagir, Krisis 
Lingkungan antara Etika dan Politik Lingkungan, dalam Zainal Abidin Bagir Ilmu, 
Etika dan Agama,; Menyingkap Tabir Alam dan Manusia, (Jogjakarta: CRCS, 
Graduate School UGM, 2006), h. 250. Dan khusus mengenai penelitian 
tentang kebijakan politik lingkungan terutama pengelolaan hutan di Indonesia, 
selanjutnya lihat Disertasi Herman Hidayat di Universitas Tokyo dengan judul, 
Dynamism of Forest Policy in Indonesia; Focusing on The Movement and Logic of 
Stakeholders under Soeharto Regime and Reformation Era) terj. Politik Lingkungan; 
Pengelolaan Hutan Masa Orde baru dan Reformasi, (Jakarta, Yayasan Obor 
Indonesia, 2008)  
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hal kedua teori ini sebenarnya mempunyai perbedaan. Perbedaan 

tersebut terlihat pada fokus biosentrisme yang hanya menjadikan 

biotis sebagai cakupan keberlakuan etika, sedangkan ekosentrisme 

dan bagiannyya mencakup seluruh komunitas ekologis baik yang 

hidup maupun yang mati. 

Naess menyebut filosofis deep ecology dengan nama ecosophy. 

Ecosophy adalah kombinasi antara "eco" yang berarti rumah tangga 

dan "sophy" yang berarti kearifan. Jadi ecosophy adalah kearifan 

mengatur hidup selaras dengan alam sebagai sebuah rumah tangga 

dalam arti yang lebih luas.51 Dalam konteks ini, ecosophy meliputi satu 

pergeseran dari sekedar sebuah ilmu (science) menuju sebuah kearifan 

(wisdom). Ecosophy juga dimaksudkan sebagai penggabungan dari 

pendekatan ecology sebagai sebuah ilmu atau kajian tentang keterkaitan 

segala sesuatu di alam semesta dengan filsafat sebagai sebuah studi 

pencarian akan kearifan yang fundamental dan penuh nilai. 

Deep Ecology dikenal juga sebagai teori normatif, teori kebijakan 

dan teori gaya hidup. Dikenal sebagai normatif karena ecosophy 

berisikan suatu cara pandang normatif yang melihat alam semesta dan 

segala isinya bernilai pada dirinya sendiri, sekaligus berdasarkan cara 

pandang itu memberikan norma-norma tertentu bagi perilaku 

manusia dalam berhubungan dengan alam. Disebut sebagai teori 

kebijakan karena cara pandang tersebut tidak semata-mata 

dimaksudkan untuk individu, tapi harus mempengaruhi dan menjiwai 

setiap kebijakan publik di bidang lingkungan dan yang berkaitan 

dengan lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung. 

Naess mengemukakan empat tingkatan komponen penting yang 

membentuk satu pola kesatuan guna mewujudkan ajaran dan gerakan 

dari ecosophy, yaitu:  

1) Adanya sumber inspirasi, pemikiran dan institusi yang berasal 

dari tradisi agama atau budaya tertentu.  

2) Adanya platform yang akan mennyatukan gerakan ecosophy 

tersebut. Platform ini memungkinkan orang terdorong untuk 

                                                           
51 Arne Naess, Ecology, Community and Life Style (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1993), h. 37 
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melakukan aksi bersama, kendati mungkin sumber 

inspirasinya berbeda. 

3) Adanya hipotesis umum; yaitu pola perilaku umum dalam 

hubungannya dengan lingkungan sejalan dengan inspirasi dan 

paltform di atas.  

4) Adanya aksi nyata yang digerakkan oleh ketiga komponen di 

atas. 

Naess juga mendeskripsikan gaya hidup (Life Style) para 

pendukung Deep Ecology dalam kecendrungannya terhadap:  

1) Penggunaan sarana sederhana,  

2) Antikonsumerisme,  

3) Usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok 

daripada keinginan-keinginan,  

4) Lebih mengarah pada kedalaman dan kekayaan pengalaman 

daripada intensitas,  

5) Usaha-usaha untuk hidup dalam alam dan memajukan 

komunitas daripada masyarakat,  

6) Penghargaan akan perbedaan etnis dan kulrutal,  

7) Perhatian terhadap situasi dunia-dunia ketiga dan keempat dan 

upaya menghindari suatu standar hidup yang terlalu berbeda 

dari dan lebih tinggi daripada kaum miskin (solidaritas global) 

dalam gaya hidup,  

8) Penghargaan terhadap gaya hidup yang dapat dijadikan 

universal, yang bukannya tidak mungkin sama sekali tanpa 

bertahan tanpa ketiakadilan terhadap sesama manusia atau 

spesies-spesies lainnya,  

9) Menghargai semua bentuk kehidupan,  

10) Kecendrungan menuju vegetarianisme,  

11) Melindungi spesies liar dalam konsflik dengan binatang-

binatang piaraan,  

12) Usaha-usaha untuk melindungi ekosistem lokal,  

13) Bertindak tanpa kekerasan. 
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Jadi berbeda dengan biosentrisme yang hanya memusatkan etika 

pada biosentrisme (suatu yang hidup), ekosentrisme justru 

memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup 

maupun yang tidak. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda 

abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. 

Hal yang sungguh menarik dikatakan oleh Naess. Ia mengatakan 

bahwa Deep Ecology sebenarnya merupakan kompeonen religius.52 Ia 

menekankan bahwa ekologi dalam merupakan suatu pandangan 

holistik yang melibatkan bukan hanya cara kita bertindak dalam 

kehidupan sehari-hari melainkan juga institusi paling fundamental kita 

mengenai hubungan kita dengan alam non manusia, nilai-nilai dasar 

kita, dan keyakinan-keyakinan serta perasaan kita mengenenai apa 

yang paling penting dalam hidup ini.  

 

D. Kritik Sosial Dalam Ecofeminisme 

Ekofeminisme adalah gerakan yang memandang segala persoalan 

tidak secara atomistik dan parsial melainkan memandang interkoneksi 

antar pelbagai elemen secara holistik. Ekofeminisme juga 

memunculkan kembali spiritualitas yang telah dipinggirkan oleh 

Materialisme Marxist dan Kapitalisme Patriarkis. Spiritualitas 

ekofeminisme mempunyai signifikansi ekologis dalam rangka 

penemuan kembali kesucian kehidupan berbasis feminin yang selama 

ini dimaskulinisasi demi kepentingan industrial. 

Sebagai sebuah etika lingkungan, ekofeminisme merupakan 

cabang dari feminisme. 53  Konsep ekofeminisme berusaha 

                                                           
52 Dikusi menarik tentang hubungan konsep ekologi dalam sebagai 

komponen religius, selanjutnya lihat Stephan Bodian, Simple in Means, Rich in 
Ends, dalam Environmental Philosophy; From Animal Rights to Radical Ecology, ed. 
Michael Immerman CS, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993), h.186. 
Fakta ini juga didukung dengan konsep-konsep dan gerakan tokoh-tokoh Deep 
Ecology modern seperti Henry David Thoreau dan Jhon Muir. Pandangan 
mereka terperangkap dalam identifikasi Tuhan panteistik mereka dengan alam, 
yaitu alam sebagai suatu yang sakral.  

53 Feminisme merupakan sebuah aliran filsafat yang mempersoalkan, 
mempertanyakan dan menggugat cara pandang dominan dan umum berlaku 
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menjelaskan hubungan antara feminisme dan ekologi. Dalam 

sejarahnya, formasi feminis mainstream dalam gerakannya memiliki 

latar belakang yang sama mengenai asumsi dasar yang melandasi 

gagasan pemikiran mereka dalam melihat permasalahan perempuan. 

Asumsi ini mengarah pada adanya penindasan dan subordinasi oleh 

sistem dan struktur sosial budaya yang sudah melembaga dan 

berpengaruh negatif terhadap status dan kedudukan perempuan 

terutama dalam membentuk budaya patriarki.54 

Feminisme kemudian menjadi pilihan sebagai ide dasar yang 

diusung oleh gerakan perempuan untuk menyatakan ketidaksetujuan 

terhadap penindasan, diskriminasi dan eksploitasi yang dialami 

perempuan dalam kehidupannya. Kaum feminis memandang bahwa 

sistem dan struktur sosial yang timpang dan tidak adil perlu 

direkonstruksi kembali sehingga terbentuk kesetaraan dan keadilan 

dalam kehidupan masyarakat.  

Dalam perjuangan gerakan feminis selanjutnya terjadi polarisasi 

gerakan yang membentuk berbagai aliran berpikir dalam feminisme 

mainstream yang didominasi dan dipengaruhi oleh ideologi-ideologi 

besar dunia seperti Liberalisme, Sosialisme-Marxis dan Ajaran-ajaran 

agama. Gerakan feminisme mencapai puncaknya pada era 60-an 

                                                           
dalam era modern, yang pertama-tama diwarnai oleh cara pandang maskulin, 
patriarkis dan hirarkis. Feminisme sebagai filsafat dan gerakan dapat dilacak 
dalam sejarah kelahirannya dengan kelahiran era Pencerahan di Eropa yang 
dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. 
Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di 
Middelsburg, sebuah kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Menjelang abad 
19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari 
para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah 
Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai universal sisterhood. Kata 
feminisme dikreasikan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier 
pada tahun 1837. Pergerakan center Eropa ini berpindah ke Amerika dan 
berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, the Subjection of Women 
(1869). Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme Gelombang 
Pertama. 

54 Karen J., Warren, ―The Power and the Promise of Ecological Feminism‖, 
Environmental Ethics 12, 3 (Summer, 1990), h. 124-126 dan Nature Is Feminist Isu, 
h.1  

http://id.wikipedia.org/wiki/Era_Pencerahan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lady_Mary_Wortley_Montagu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Marquis_de_Condorcet&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Middelburg
http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/1785
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialis_utopis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Fourier&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1837
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Stuart_Mill&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1869
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hingga 70-an. Saat itu terdapat empat varian utama aliran feminisme 

yang berkembang pesat yaitu : (1) Feminsime Liberal; (2) Feminisme 

Radikal; (3) Feminisme Sosialis Marxis ; dan (4) Theologi Feminisme 

yang kesemuanya dikategorikan sebagai golongan feminis mainstream 

dengan aliran berpikir modernis. Dalam Feminis mainstream yang 

digagas berdasarkan aliran berpikir modernis, bentuk gerakan 

kelompok feminis tetap mengacu pada konsistensi perjuangan untuk 

menghilangkan adanya perbedaan, ketidaksetaraan, diskriminasi dan 

eksploitasi. Feminisme liberal misalnya menekankan perlunya 

kebebasan dan persamaan sebagai dasar gerakan untuk memajukan 

kehidupan perempuan. Feminisme radikal secara lebih ekstrim 

menegaskan inti perjuangannya untuk menghilangkan 

"ketergantuangan seksual" terhadap laki-laki. Adapun feminisme 

Sosialis-Marxis yang menandai perjuangannya melalui penghancuran 

ideologi patriarki dan juga menghilangkan perbedaan kelas sosial 

melalui gerakan revolusi. Untuk mencapai kehidupan perempuan 

yang lebih setara dalam kehidupan masyarakat keempat varian utama 

dalam feminis mainstream yang beraliran pikir modernis tersebut 

cenderung menggunakan pendekatan eksternal yaitu mengubah dunia 

perempuan (femininitas) menjadi dunia laki-laki (maskulinitas). 

Pendekatan ini mendasarkan argumentasinya pada pentingnya 

mengadopsi dunia maskulin masuk ke dunia feminim sehingga 

terbentuk dunia baru dimana kehidupan menjadi lebih damai dan adil.  

Dalam aliran gerakan feminisme terbentuk satu varian baru yang 

bernama Ekofeminisme dengan aliran berpikir posmodernis yang 

mulai berkembang di era 80-an. Ekofeminisme berkembang menjadi 

satu gerakan baru dalam feminis mainstream dengan tujuan ingin 

mengembalikan kesadaran manusia akan pentingnya dihidupkan 

kembali kualitas feminim (internal) di dalam masyarakat. 

Terkait dengan Ekofeminisme sebagai sebuah etika, etika ini ingin 

menjelaskan bagaimana ketidakadilan yang ada dalam komunitas 

manusia direfeksikan dalam hubungan yang destruktif antara 

kemanusiaan dan dunia alamiah yang bukan manusia (noh-human 

natural world). 
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Gadis Arivia mengungkapkan perempuan dan alam mempunyai 

kesamaan simbolik karena sama-sama ditindas oleh manusia yang 

berciri maskulin. Dalam praktek-paktek yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup ada hubungan kekuasaan yang tidak adil, 

memarginalisasikan perempuan dan merusak lingkungan.55 

Ekofeminisme dimunculkan pertama kali tahun 1974 oleh 

seorang feminis Perancis Francoise d'Eaubonne, dalam karyanya Le 

Feminisme ou LA Mort. Dalam buku tersebut Francoise menggugah 

kesadaran manusia, khususnya kaum perempuan, akan potensi 

perempuan untuk melakukan revolusi ekologis dalam menyelamatkan 

lingkungan hidup. 56  Dalam pandangannya, Francoise tidak hanya 

mempersoalakan subordinasi perempuan, tetapi juga subordinasi 

alam dan lingkunan (ekosistem). Ekofeminisme yang diperkenalkan 

itu secara tegas menyerang dua pilar utama modernisme. Pertama 

adalah antroposentrime, paham yang menempatkan manusia lebih tinggi 

dari makhluk dan ciptaan lain, dan kedua adalah androsentrisme, 

pandangan yang menempatkan posisi dan kepentingan laki-laki lebih 

tinggi dari perempuan.57 

Di samping itu, ekofeminisme mempunyai perbedaan yang cukup 

jelas, bila dibandingkan dengan etika antroposentris, biosentris 

maupun ekosentris yang menawarkan hak, keadilan, prinsip universal 

seperti hormat. Ekofeminisme justru mempermasalahkan dan 

mempertanyakan berbagai prinsip tersebut yang berakar pada cara 

pandang maskulin yang pada akhirmnya juga akan meneguhkan 

dominasi mereka. Ekofeminisme menawarkan cinta, kasih sayang, 

                                                           
55Jurnal Perempuan No. 21/2002. Perempuan dan Ekologi. Yayasan Jurnal 

Perempuan. Lihat juga Mary Mellor. Feminism and Ecology. (Cambridge: Polity 
Press, 1997) 

56Susan J Amstrong dan Richard G. Bloter (ed.), opcit. h.340  
57 Satu dasawarsa setelah d‘Eaubonne, muncul Karen J.Warren yang 

memperluas pembahasan ekofeminisme dalam beberapa hal. Pertama, terjadi 
keterkaitan penting antara opresi terhadap alam dan opresi terhadap 
lingkungan. Kedua, pemahaman tentang alam sangat penting untuk 
mendapatkan pemahaman opresi terhadap perempuan dan terhadap alam. 
Ketiga, teori dan praktik feminisme harus memasukkan perspektif ekologi. 
Keempat, pemecahan masalah ekologi harus menyertakan perspektif feminis  
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tanggung jawab dan saling percaya karena mengasumsikan bahwa 

manusia berada dan menjadi dirinya dalam relasi intersubjektif. Ada 

kesetaraan antara semua mahluk ekologis yang mendorong manusia 

untuk mencintai, memelihara dan merawat mahluk lain sebagai 

sesama anggota komunitas ekologis. 

Worldview, basis, dan program aksi yang ditawarkan oleh 

Ekofeminisme adalah suatu pandangan yang baru. Cara pandang yang 

tidak sekadar melihat lelaki dan perempuan, tubuh dan jiwa, manusia 

dan alam, sebagai oposisi dualistik 58  yang saling meniadakan. 

Ekofeminisme menawarkan cara pandang yang holistik, pluralistis, 

dan inklusif, yang lebih memungkinkan lelaki dan perempuan 

membangun relasi setara, untuk mencegah kekerasan, menentang 

perang, dan menjaga alam-lingkungan di mana mereka hidup. 

Ekofeminisme juga beranggapan bahwa dominasi maskulin dan 

patriartki yang berlangsung selama ini menjadi penyebab bagi 

eksploitasi alam yang berlebihan, karena menganggap mereka lebih 

tinggi posisinya dibanding dengan perempaun, apalagi dengan alam.59 

Kaum feminis juga menentang konsep erosentris mengenai hak 

sebagai dasar kerangka filosofis etika lingkungan. Humanisme etis 

dan animal liberationist mencoba menegakkan nilai-nilai relatif dari 

berbagai bagian alam melalui kriteria tertentu seperti perasa, 

kesadaran, rasionalitas, determinasi diri, dan kepentingan. Ada yang 

mempunyai salah satu dari sifat-sifat ini dikatakan mempunyai nilai 

intrinsik dan oleh karenanya mempunyai hak terhadap pertimbangan 

moral. Kaum ekofeminisme pada umumnya melihat pendekatan ini 

sebagai pendekatan statis, acak dan tidak mempunyai pemahaman 

holistik mengenai dunia alam (termasuk manusia). Keberatan lain 

penggunaan teori hak adalah bahwa teori hak mengandaikan 

                                                           
58Kritik tajam dari ekofeminisme terhadap logika rasionalis yang bersifat 

dualisme selanjutnya lihat Val Plumwood, Nature, Self, and Gender: Feminism, 
Environmental Philosophy, and the Critique of Rationalism‖, Hypatia 6, 1 (Spring, 
1991), h. 3-27.  

59Selanjutnya lihat Peter S Wenz, Environmental Ethics Today, (New York: 
Oxford University Press, 2000), khususnya Chapter 9 tentang Ecofeminism and 
Environmental Justice, h.188 
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pemisahan tegas dari pemegang hak-hak individual dan diletakkan 

dalam suatu kerangka komunitas dan legalitas manusia. Kaum 

ekofeminis merasa bahwa suatu pendekatan yang lebih menjanjikan 

bagi sutau etika alam harus membuang konsep hak dari tempat 

sentral yang dimilikinya sekarang dan memfokuskan justru pada 

konsep-konsep moral yang kurang dualistik seperti hormat, simpati, 

perhatian, keprihatinan, bela rasa, syukur, persahabatan, dan tanggung 

jawab.60 

Dominasi terhadap perempuan tersebut sebenarnya telah 

mengakar dalam historis filsafat Yunani, misalnya pada abad 

pertengahan yang mendasarkan konsepnya tentang perempuan di atas 

pemahaman pemikir-pemikir Yunani Kuno mengenai sifat alamiah 

perempuan, seperti pemikiran Plato dan Aristoteles.61 

 Bagi Plato (427-347 SM) perempuan tercipta karena degenerasi 

manusia. Hanya pria yang diciptakan langsung oleh Tuhan dan diberi 

jiwa. Mereka yang hidup lurus akan kembali ke bintang-bintang 

                                                           
60Charlene Spretnak, Sumbangan Kritis dan Konstruktif Ekofeminisme, Dalam 

Mary Evelyn Tucker dan John A Grim (eds), Worldviews and Ecology; Religions, 
Philosophy and Environment, ter. Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup, 
(Yogyakarta; Kanisus, 2003), h. 231 Kritik tajam lainnya dari Eko-feminisme 
adalah bahwa banyak para filusuf utama lingkungan buta terhadap pengandaian 
patriarkal dan meniru logika dominasi selama ini. Selanjutnya menurut 
Ekofeminisme, pendekatan rasionalitas Barat itu tidak akan memadai untuk 
membentuk suatu etika lingkungan global. Di samping kritiknya dari aspek 
filosofis dan politik, ekofeminis juga memuat suatu aspek atau dimensi 
Spiritual. Dimensi ini mengandaikan adanya pengkonsepan ulang yang radikal 
terhadap konsep Patriarkal Etika Barat modern (yang rasionalitas, dualitas, 
maskulinitas, eksploitatif) dan digantikan dengan etika integral holistik yang 
berkarakter keterhubungan, transformasi, perhatian, kasih. Dalam konteks 
inilah kritik Ekofeminis sering dihubungkan dengan ajaran beberapa tradisi 
spiritualitas Timur dan suku asli pedalaman mengenai non dualitas dan sifat 
relatifnya.  

61 Logika dualistik yang mempertentangkan jiwa-badan, laki-laki-
perempuan, penis-vagina, maskulinitas-feminitas, manusia-alam dan seterusnya 
adalah logika yang merupakan anak kandung modernisme memalaui paradigma 
Cartesian-Newtonian, namun beberapa tokoh lain berpendapat bahwa logika 
ini sudah jauh lebih dulu ada sebelum modernisme. Logika ini dapat ditemukan 
di jejak lorong sekolah Yunani, atau di serpihan ayat-ayat Taurat  
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sementara yang hidup menyimpang dengan suatu alasan dapat 

diasumsikan telah berubah menjadi perempuan pada generasi kedua. 

Demikian juga dalam pemikiran Aristoteles, (384-322 SM) 

memandang perempuan sebagai manusia "yang tidak sempurna" 

perempuan adalah laki-laki yang tidak produktif. Perempuan, karena 

lemahnya tidak mampu "memasak" cairan menstruasinya menjadi 

sesuatu yang lebih canggih yang akan menjadi benih. Dengan 

demikian, kontribusi perempuan pada embrio hanyalah substansi 

embrio itu dan sebuah wadah tempat embrio tumbuh. Kemudian 

alasan mengapa laki-laki begitu dominan dalam masyarakat adalah 

karena intelegensinya yang superior. Hubungan laki dan perempuan 

adalah bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan, sehingga di Eropa 

pada abad pertengahan memandang perempuan sebagai the second class 

citizen, demikian juga halnya yang terjadi dalam tradisi Romawi dan 

Helenis.62  

Dalam Ekofeminisme teori-teori yang dikembangkan berangkat 

dari asumsi bahwa individu adalah makhluk yang komprehensif yaitu 

makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya. 

Penekanan gerakan ekofeminisme bertumpu pada hakikat perbedaan 

sebagai kesatuan makrokosmos. Proses transformasi internal dalam 

ekofeminisme bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran adanya 

saling keterkaitan antara manusia dan alam semesta. Pendekatan 

internal ini melihat bahwa terdapat inti kesamaan dari segala yang 

termanifestasi dalam kehidupan masyarakat walaupun wujudnya 

berbeda-beda. Kesadaran adanya saling keterkaitan antara manusia 

dan alam semesta dipandang sebagai hal yang esensial. Dalam 

ekofeminisme persinggungan antara ekofeminisme dan agama 

terletak pada aspek spiritual, internal dan substantif.  

                                                           
62Selanjutnya lihat, Ali Hosein Hakeem, Islam and Feminism; Theory, Modeling 

and Aplication, terj. AH.. Jemala Gembala, Membela Perempuan; Menakar Feminisme 
dengan Nalar Agama, (Jakarta: al-Huda, 2005), h. 3 
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Vandana Shiva 63 dalam melakukan pendekatannya guna 

memahami penindasan perempuan dan relasinya terhadap kerusakan 

alam menggunakan cara pandang yang khas, yaitu memfokuskan 

gagasannya pada dua ideologi yang berlawanan. Yakni antara prinsip 

‗maskulinitas‘ dan prinsip ‗feminitas‘, sebagai the sustenance perspective64 

                                                           
63Vandana Shiva adalah seorang doktor fisika dan filsafat ilmu, lahir pada 5 

November 1953 di Dehradun, di kaki pegunungan Himalaya. Gerakan 
Ekofeminiseme Vandana Shiva sesungguhnya banyak dipengaruhi oleh 
gerakan Chipko (Chiko Movement) di India. Gerakan Chipko dalam sejarahnya 
merupakan aksi heroik perempuan di Desa Bishnoi, Rajastan, India dalam 
menyelamatkan pohon Kheijri yang merupakan eksositem lingkungan dengan 
cara memeluknya dari agresi Raha Abhay Singh (kerajaan Jodhpur). Akhirnya 
363 orang pendduk Bishnoi menjadi martir dalam usaha menyelamatkan 
pohon Kheijri sebagai sumber kehidupan mereka. Istilah Chipko sendiri berarti 
memeluk, pada perkembangan selanjutnya aksi memeluk pohon ini (chipko) 
selanjutnya menginspirasi lahirnya berbagai gerakan lingkungan di dunia, 
khususnya di India. Gerakan Chipko dalam sejarahnya dipimpin oleh 
perempuan bernama Amrita Devi yang dibantu oleh saudara perempuannya 
bernama Asu, Rani dan Baghu Bai. Gerakan Chipko merupakan manivestasi 
dari filsafat Gandhian Satyagrahas yang mencoba menyelamatkan dan 
melestarikan hutan tradisional atau ‖forest culture‖ dari kolonial Ingrris. Hutan 
tradisional menjadi begitu penting bagi masyarakat india karena dari dalamnya 
mengandung tanah, air dan oksigen[3] yang sangat diperlukan bagi 
keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup terutama sangat berkaitan erat 
dengan keberlangsungan hidup perempuan, mengapa? Alasan yang pertama 
karena sebagian besar perempuan timur dalam kehidupannya sangat 
bergantung pada pohon-pohonan dan hasil hutan. Tingkat ketergantungan 
mereka terhadap alam sangat tinggi yaitu tercatat 60 % di 32 negara di Afrika, 
80% di 18 negara di Asia dan 40% di Amerika Latin dan kepulauan Karibia. 
Nature Is Feminis Isu, h.3-4 

64Subsistence Perspective mempunyai beberapa prinsip fundamental. Pertama, 
tujuan dari kegiatan ekonomi bukanlah untuk menghasilkan timbunan 
komoditas dan uang, tetapi menghasilkan kembali kehidupan. Kedua, Subsistence 
Perspective didasarkan pada peningkatan partisipasi akar rumput. Ketiga, 
Subsistence Perspektive menuntut paradigma baru dari ilmu, teknologi, dan 
pengetahuan yang akan dikembangkan dengan melibatkan tindakan 
partisipatoris masyarakat. Keempat, Subsistence Perspektive menampik privatisasi 
milik publik seperti air, udara, tanah, dan sumber daya alam. Kelima, Subsistence 
Perspektive menekankan bahwa, proyek utopia Subsistence Perspektive ini bukan 
semata dari, oleh, dan untuk perempuan, melainkan juga memerlukan sinergi 
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yaitu prinsip yang diperlukan bagi kehidupan, adalah prinsip yang 

berciri kedamaian, keselamatan, kasih dan kebersamaan. Sebaliknya, 

maskulinitas bercirikan persaingan, dominasi, eksploitasi dan 

penindasan, yaitu prinsip penghancuran. Feminitas sebagai suatu 

prinsip tidak mesti hanya dimiliki oleh kaum perempuan, demikian 

pula sebaliknya. Justru banyak sekali perempuan dan aktivis 

feminisme yang menganut ideologi maskulinitas. Maskulinitas dalam 

proses sejarah menjadi ideologi yang dominan yang berhasil 

merealisasi diri dalam berbadai aspek kehidupan, seperti 

developmentalisme, modernisasi, industrialisme, militerisme, positivisme 

dan reduksionisme serta berbagai ideologi kekerasan lainnya.65 

Pandangan Shiva penuh dengan dimensi spiritualitas dalam 

memandang alam secara feminin. Spiritualitas dalam konteks Shiva 

adalah sebuah perekat semua elemen kehidupan ke dalam jejaring 

yang menyeluruh. Dengan spiritualitas ini, selain berarti menolak 

reduksionisme ilmu pengetahuan modern, Shiva juga sedang 

menyerukan betapa kerusakan yang menimpa salah satu elemen 

kehidupan sudah pasti mengganggu kesehatan totalitas jejaring 

kehidupan alam semesta ini. Spiritualitas inilah sesungguhnya yang 

hilang dalam gerakan gerakan feminisme Baat modern yang 

reduksionitik tersebut. Spiritualitas tersebut menurut shiva bersumber 

dari pembacaan ulang terhadap tradisi dan kebudayaan purba di Asia 

dan India. 

Pandangan ini berbeda dengan pada umumnya feminist yang 

berakar pada modernisme yang berlandaskan prinsip maskulinitas. 

Shiva menawarkan pendekatan holistik, yakni kaitan antara feminitas 

dan ekologi. Dominasi prinsip maskulinitas yang anti alam dan 

perempuan, tetapi juga hancurnya ekologi dan sistem pengetahuan 

                                                           
yang setara dari laki-laki. Selanjutnya lihat Vandana Shiva dan Maria Mies, 
Ecofeminisme ; Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan, terj. Kelik Ismunanto 
& Lilik,(Yogyakarta: IRE Press, 2005) 

65 Vandana Shiva, Bebas dari Pembangunan, (Jakarta,Yayasan Obor 
Indonesia,1997) dan Intan Darmawati, Dengarlah Tangisan Ibu Bumi! Sebuah 
Kritik Ekofeminisme Atas Revolusi Hijau,Jurnal Perempuan No. 21, 
(Jakarta,Yayasan Jurnal Perempuan, 2002)  
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lainnya yang non rasionalis, termasuk prinsip feminin. Pikiran Shiva 

berangkat dari kepeduliannya pada proses penghancuran ekologi dan 

penyingkiran prinsip feminitas beserta spiritualitas budaya kosmologi 

prakriti oleh suatu ideologi maskulin, yang bersandar budaya patriarki 

dan kapitalisme serta reduksionisme. Prakriti sebagai penyedia 

sumber daya dan kekayaan tengah mengalami penghancuran oleh 

ideologi maskulinitas dan segenap bentuknya. Bagi Shiva, hancurnya 

alam juga berarti hancurnya prinsip feminitas.66 

Sains Barat modern yang menggunakan cara berpikir maskulin 

(masculine way of thinking) menurut Shiva telah mewariskan paradigam 

yang berkarakteristik dualisme dan reduksionisme. Prinsip dualisme 

menempatkan secara diametral antara obyek-subyek, manusia-alam 

semesta, akal-rasa, dan lelaki-perempuan. 67  Dalam konteks ini 

manusia sebagai subjek bebas mengeksploitasi alam yang berpredikat 

sebagai objek. sedangkan reduksionisme berbahaya karena secara 

sistemik mereduksi potensi manusia sekaligus menampik cara 

produksi pengetahuan alternatif yang mendasarkan dirinya pada 

kearifan tradisi yang terwariskan secara turun-temurun. Basis ontologi 

dari reduksionisme terpacak pada homogenitas yang memandang 

hanya ada satu kebenaran, satu pendekatan 

Selanjutnya, Shiva melihat model pembangunan selama ini sebagai 

pembangunan yang bersifat barat, patriakal, dan didasarkan pada ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memenuhi pasar global sebagai salah 

satu hal yang menghancurkan kaum perempuan, alam dan semua 

‗yang lainnya‘ –bangsa-bangsa yang bukan bangsa Barat. Shiva 

menunjukkan pertentangan antara model pembangunan Barat yang 

                                                           
66Selanjutnya lihat Vandana Shiva, Ecofeminism; Perspektif Gerakan Perempuan 

Dan Lingkungan (Yogyakarta: IRE Press, 2005). 
67Dalam Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India, Shiva mengkritik 

pandangan Simone de Beauvoir yang meyakini bahwa feminitas dan 
maskulinitas dibentuk secara biologis. Dan Status perempuan sebagai jenis 
kelamin kedua ditentukan dengan cara biologis pula. Bagi Shiva, feminitas dan 
maskulinitas adalah kategori yang inklusif dan tak bersandar pada pembagian 
berdasarkan gender, serta istilah tersebut sesungguhnya bisa melekat pada 
apapun dan dimanapun selain laki-laki dan perempuan 
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bersifat untuk kulit putih, laki-laki, serta patriakal, dengan sistem 

pertanian tradisonal India yang bekerja dalam harmoni dengan alam. 

Model pembangunan Barat mengawali teknik-teknik penanaman 

monokultur di bidang kehutanan dan pertanian guna memenuhi 

permintaan pasar dan mengumpulkan kapital. Model ekonomi 

tradisional India telah melestarikan satu hubungan dengan alam yang 

saling menguntungkan melalui budidaya tanaman-tanaman 

multikultur untuk produksi subsisten lokal, dengan menggunakan apa 

yang alam dapat hasilkan dalam sistem pertanian tradisional.68 

Disini dapat kita lihat bahwa pemikiran Shiva muncul sebagai 

sebuah model pembangunan alternatif. Ia menawarkan solusi untuk 

memulihkan sistem-sistem pertanian subsisten secara global. Sebab 

mengkomoditaskan alam dan tenaga kerja perempuan -yang 

merupakan sifat dari model pembangunan Barat- telah menimbulkan 

penumpukan kapital di negara-negara maju dan kemiskinan di negara 

berkembang. 

Ekofeminisme Vandana Shiva adalah keseluruhan cara pandang 

dunia yang lebih dari sekadar menggabungkan penyelamatan 

lingkungan dengan perjuangan hak-hak perempuan, melainkan juga 

meliputi seluruh kompleks persoalan yang dihadapi manusia, dari 

kemiskinan, kelaparan, penolakan privatisasi air, penghapusan utang, 

perdamaian dunia, antirekayasa genetika dan plasma nuftah, dan 

gongnya adalah menolak pasar bebas.69 

Para filusuf ekonomis berpendapat konsepsi dasar dari dominasi 

kembar terhadap alam dan perempuan adalah dualisme nilai dan 

hirarki nilai. Maka peran etika feminisme dan lingkungan hidup 

adalah mengekspos dan membongkar dualisme ini serta menyusun 

kembali gagasan filosofis yang mendasarinya. Termasuk juga 

memperhitungkan kerangka kerja konseptual patriakal yang menindas 

                                                           
68Mengenai konsep spiritualitas dan berbagai kritiknya terhadap konsep 

patriarkal Barat Selanjutnya lihat Vanda Shiva dan Maria Mies, Ecofeminism; 
Perpsektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan, (Yogyakarta: IRE Press, 1993), 
h.63 

69Dewa Gumay, Gerakan Chipko dan Ekofeminisme Shiva, ... 
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seperti relasi kekuasaan, rasisme, sistem kelas, heteroseksisme dan 

seksisme. 

 

E. Relasi Harmonis Tuhan, Manusia dan Alam dalam Ekologi 

Islam  

Dari perspektif worldview atau cara pandangberbagai etika 

lingkungan di atas, nampak perbedaan yang signifikan diantara 

berbagai model etika tersebut, hal ini berimplikasi pada cara mereka 

dalam memandang akar dan penyebab utama atau alasan filosofis 

terjadinya krisis lingkungan. Ekologi antroposentris berpandangan 

bahwa krisis lingkungan adalah masalah yang berakar pada 

permasalahan teknis, dengan penekanan pada masalah penggunaan 

teknologi dan ekonomi kapitalis. Pandangan ini disebabkan karena 

worldview etika ini dilandasi oleh landasan philosophis antroposentris 

yang menjadikan manusia sebagai human-centered. Hal ini tentunya 

berbeda dengan etika biosentrisme dan ekosentrisme, yang 

berpandangan bahwa krisis lingkungan yang terjadi merupakan 

implikasi dari carapandang mengenai nilai (value) intrinsik dan 

instrumental yang melekat pada setiap spesies di alam ini. Perbedaan 

lebih mencolok lagi nampak pada worldview ekologi Sosial dan 

Ekofeminisme yang berkesimpulan bahwa krisis lingkungan adalah 

bagian dari problem sosial. Sementara Ekologi Islam memandang 

krisis ekologis sebagai bagian dari problem eksistensial manusia 

dengan segala faktor teknis, etis, sosial, yang berakar pada krisis 

spiritual manusia. 

Worldview ekologi Islam yang melihat krisis lingkunan dari 

berbagai dimensi dengan penekanan pada sumber utama pada krisis 

spiritual manusia itu sendiri menjadikan ekologis Islam lebih 

konprehensif. Ini sangat kontras dengan ekologi modern yang terlihat 

pincang dalam memandang krisis lingkungan dengan hanya memilih 

dan menekankan pada satu dimensi tertentu dari berbagai aspek 

penyebab krisis lingkungan. 

Selanjutnya, Ekologi Islam juga mendukung argumen deep ecology 

dengan kesimpulnnya bahwa untuk keluar dari berbagai krisis 
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lingkungan, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengubah worldview 

dan gaya serta pola hidup manusia. Demikian juga dalam kaitannya 

dengan ekologi sosial, ternyata ekologi Islam juga memberikan 

perhatian yang tinggi pada isu-isu sosial ekonomi dan politik seperti 

penegakan keadilan sosial, distribusi kesejahteraan, penentangan 

terhadap hegemoni kapitalisme, dan anti diskriminasi yang 

dikampanyekan oleh ekologi Sosial. Worldview ekofeminisme yang 

berkarakteristik interkoneksi antar pelbagai elemen dan memunculkan 

kembali spiritualitas yang telah dipinggirkan oleh Materialisme 

Marxist dan Kapitalisme Patriarkis, juga merupakan concern dari 

ekologi Islam yang menawarkan cinta, kasih sayang, tanggung jawab 

dan saling percaya dalam interkoneksi tersebut. 

Pada tataran kosmologis, pemikiran ekologi Islam yang 

berbasiskan tradisi perenial Islam kaya dengan muatan spiritual dalam 

memandang kosmos sebagai vastiga dei, sign, ayat dan teofani Tuhan. 

Prinsip ini mempuyai banyak persamaan dengan spiritualitas kosmos 

yang ditawarkan oleh deep ecology (dalam etika ekosentrisme). Hal ini 

dapat dengan mudah dipahami karena ekosentrieme di samping 

dipengaruhi oleh teori-teori sosial Henry David Thoureau, John 

Muir, DH. Lawrence, Robinson Jeffers, Aldous Huxley, dan Aldo 

Leopold, ternyata ekosentrime juga dipengaruhi dan berakar dalam 

ajaran-ajaran agama-agama ekosentris dari Timur dan cara hidup 

tradisi suku asli, seperti Santo Fransiskus, Taoisme, Zen Budhisme 

yang dibawa ke Barat oleh para ecothinker profesional seperti Alan 

Watts dan Gary Snyder. Di samping itu, walaupun Ekologi Islam 

fokus pada masalah spiritual agama, namun ia juga apresiatif terhadap 

aktivitas sains dan riset ilmiah yang menjadi stressing dan fokus dari 

antroposentris dan biosentris.  

Ekologi Islam -sebagaimana ditegaskan Husein Heriyanto- 

mempunyai asas proporsionalitas, 70  sehingga ekologi Islam dapat 

menjadi jalan tengah antara kaum ekstrimisme dan konservatisme 

                                                           
70Husen Heriyanto, Respon Realisme Islam Terhadap Krisi Lingkungan, dalam 

Fahruddin Mangunjaya (ed.), Menanam Sebelum Kiamat, (Jakarta, Yayasan Obor 
Indonesia, 2007), h. 99  
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pendukung lingkungan alamiah dengan kaum pembela kemajuan 

peradaban manusia. Di satu sisi, ekologi Islam juga mendukung 

program pelestarian biodiversity (keragaman spesies) yang tidak 

menghambat keselamatan umat manusia, dan di lain sisi ekologi Islam 

memiliki sistem moral dan ekonomi yang mencegah eksploitasi alam 

atas nama modernisasi dan kemajuan peradaban manusia.  

Pandangan antropokosmik muncul sebagai sebuah worldview Asia 

Timur untuk menekankan perbedaannya yang mencolok dengan 

worldview theosentris dan antroposentris Barat modern. 71  Dalam visi 

antropokosmik manusia dan kosmos dilihat sebagai suatu 

keseluruhan tunggal yang organik, Dan tujuan hidup manusia adalah 

menyeseuaikan diri dengan langit dan bumi serta kembali ke sumber 

transenden manusia dan dunia. Dalam visi antropokosmik alam 

sebagai objek tidak dapat dipisah dari manusia sebagi subjek, Tujuan 

pengetahuan manusia bukanlah untuk memanipulasi alam, tetapip 

seharusnya untuk memahami alam dan diri manusia sehingga dapat 

hidup harmonis.  

Dalam konteks antropokosmik Islam, kajian terhadap alam 

merupakan upaya holistik untuk mendeskripsikan alam dan 

menemukan realitas yang ada di dalamnya. Melakukan pemisahan 

antara manusia sebagai Subjek (yang mengetahui) dan alam sebagai 

objek (yang diketahui) berarti melupakan tauhid (unity of all creation) 

dan jatuh dalam keragaman dan egosentrisme. Dimana seharusnya 

struktur dan tujuan ilmu pengetahuan adalah menghindarkan 

lepasnya ikatan ontologis yang mengikat subjek pada objek tersebut.  

Visi antropokosmik Islam ini pada tataran ontologis dapat 

menjadi solusi bagi ontologis dunia modern yang mengalami 

keterpilahan dualistis antara kesadaran dan materi, jiwa dan tubuh, 

                                                           
71Tu We Ming, Centrality and Commonality, an Essay on Coffucian Religiousness, 

(Albany: SUNNI Press 1989), h.126 dan Lihat juga William Chittick, Visi 
Antropokosmik Dalam Pemikiran Islam, dan Ted Peters S.Nomaul Haq, Muzaffar 
Iqbal, God, Life and The Cosmos: Christian and Islamic Perspectives and Ashgate 
Publishing Ltd. (Inggris), 2002, terj, Tuhan, Alam dan Manusia, h. 199  
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subjek dan objek yang melahirkan implikasi-implikasi teoritis (tataran 

filosofis dan ilmiah) dan praktis (dunia nyata). Disamping itu, tawaran 

ekologi perenial (tradisionalisme Islam) yang organis, juga menjadi 

solusi yang relevan bagi problem ekologi modern yang memandang 

dan mereduksi alam sebagai hukum mekanika yang bekerja seperti 

mesin dan jam raksasa.  

Secara lebih detil berbagai persamaan dan perbedaan antara etika 

ekologi modern dan ekologi Islam dari berbagai perspektifnya dapat 

penulis deskripsikan dalam tabel di bawah ini: 72 

 

Philosophy Akar Krisis 
Afinitas 
Keilmuan 

Nilai Intrinsik 
Nilai 
Instrumental 

Fokus Relasi 

Antroposentrisme Problem 
Teknis 

Sainstisme Manusia Alam Dominasi 
Eksploitasi 

Biosentrisme Problem Nilai Sainstisme Biotis Abiotic Nature Interspesies 

Ekosentrisme Problem Nilai Mistisisme Biotis dan 
abiotis 

Individual Interspesies 

Ekofeminisme Problem Sosial Feminisme Relationship Roles Intraspesies 

Ekologi Islam Problem 
Eksistensial 

Filsafat Perenial/ 
Tradisi Islam/ 
Mistisisme 

Seluruh 
spesies 

- Gradasi 
eksistensial 

 

Dari tabel di atas sangat jelas persamaan dan perbedaan antara 

etika lingkungan Barat moden dengan etika lingkungan Islam, mulai 

dari dimensi filosofis, afiliasi bidang keilmuan, nilai Intrinsik dan 

ekstrinsik serta fokus relasi dan pandanganya terhadap akar penyebab 

krisis lingkungan. 

                                                           
72 Diadopsi dan dimodofikasi dari tabel perbandingan William P. 

Cunningham, Environmental Science; A Global Concern, (New York, The McGraw-
Hill Companies, 2003), h.43 dan Husen Heriyanto, Respon Realisme Islam 
Terhadap Krisis Lingkungan, h. 102 
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Kontribusi Tradisionalisme Islam 

terhadap Konsep Sustainable 

Development  
 

rinsip dasar yang digunakan oleh para saintis dan 

environmentalis dalam pengelolaan dan konservasi alam 

selama ini dikenal dengan istilah asas kebrlanjutan 

(sustainablity) ekosistem. Asas tersebut juga telah digunakan sebagai 

landasan moral untuk semua aktifitas manusia yang berkaitan dengan 

lingkungannya, Akan tetapi asa keberlanjutan tersebut masih terbatas 

pada dimensi fisik atau materi (ekonomi, sosial dan lingkungan 

hidup), tidak dikaitkan dengan dimensi psiritualitas agama dan budaya 

lokal. Oleh sebab itu, terdapat keterputusan hubungan antara alam 

sebagai suatu realitas dan realitas lain yang menciptakan alam, yatu 

Tuhan. 

Sustainbale development menurut sudut pandangn ajaran Islam 

tradisional harus didasari dengan muatan ajaran agama yang bersisfat 

profetik. Tanpa dibarengi muatan spiritualitas keberagamaan seperti 

itu, sustainbale development yang semata-mata bersifat historis-empiris, 

tanpa didasari kekuatan transendental-profetik, akan hanya menjadi 

simbol atau jargon yang miskin motivasi untuk melangkah diluar 

kaidah hukum sosial yang biasa berlaku. 

Tantangan besar bagi manusia dewasa ini adalam menghadapi 

lingkungan adalah bagaimana mengintegrasikan dan mensinergikan 

kembali hati dan akal, membagun spiritualitas sebagai mitra dialog 

dengan sains. Untuk menjawab tantangan ini, spiritualitas agama-

agama dunia perlu mengintensifkan keterlibatan mereka dalam isu-isu 

P 
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lingkungan dan pembangunan. Pada sisi yang lain, organisasi-

organisasi lingkungan dan pembangunan perlu membuka diri 

terhadap dimensi-dimensi sipiritual program kelestarian alam. 

Tanatngan selanjutnya yang bersifat praktis adalah bagaimana agama 

dapat berperan dalam merubah worldview, opla dan gaya hidup 

seperti prilaku keseharian manusia agar hidup harmonis dengan alam. 

Spiritualitas Islam dapat berkontribusi terhdap konsep sustainable 

development dalam dua tahapan, iatu sebagai guding principles dan 

practical norms.1 

 

A. Prinsip-prinsip Ecotheology Islam Sebagai Guiding 

Principles 

Agenda utama pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) adalah upaya untuk mengsinkronkan atau 

mengintegrasikan atau memberi bobot yang sama bagi tida aspek 

utama pembangunan; ekonomi, sosial, dan lingkunga hidup. 

Pembangunan tiga bidang ini harus dipandang sebagai suatu yang 

terkait, sehingga unsur-unsur dari kesatuan tersebut tidak boleh 

dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan yang lainnya. 

Pola pembangunan selama ini menganggap pembangunan 

ekonomi sebagai satu-satunya yang paling utama, Kemajuan ekonomi 

yang dicapai selama ini telah membawa kerugian yang amat besar 

pada dimensi sosial dan lingkungan hidup. Diantara dampaknya 

adalah pertama: terjadinya kemiskinan yang sangat mendalam 

diberbagai negara berkembang, hal ini disebabkan oleh terkurasnya 

sumber daya alam untuk membayar hutang luar negeri negara-negara 

berkembang tersebut. Lebih lanjut, kemerosotan sumber daya alam 

tersebut menyebabkan mereka tidak mampu meningkatkan kualitas 

                                                           
1 Tahapan aplikasi spiritualitas di atas digunakan juga oleh Anna Maria 

Agard dalam artikelnya yang sidampaikan di WCC (World Council of Churches) 
Consultion on ‗Kolonial and Justice, Peace, and Integrity of Creation (Rode, Denmark 
1993) dan juga oleh David G Hallman, Ethic and Sustainable Development, dalam 
Ecotheology; Voice from Southn and North (NewYork : WCC Publication, 1994), h, 
264  
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kehidupannya, tingkat pendidikan tetap rendah, karena tidak mampu 

membayar biaya pendidikan yang lebih baik untuk anak-anaknya. 

Kedua; Timbul berbagai penyakit yang terkait langsung denga mutu 

kehidupan yang semakin menurun di satu pihak. Ketiga; kehancuran 

sumber daya alam dan keanekaragaman hayati membawa pengaruh 

langsung pada kehancuran budaya masyarakat di sekitarnya yang 

sangat tergantung hidupnya pada keberadaan sumber daya alam dan 

keanekaragaman hayati tersebut. 2  

Berbagai prinsip-prinsip dasar Islam seperti tawhid (unity in 

diversity) Amanah-Khalifah (trust worthinesss dan moral leadership) 

dan akhirah (responsibility) dapat diaplikasikan dan diinternalisasikan 

sebagai petunjuk umum dalam konsep pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). Prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan 

dalam berbagai bidang seperti pembangunan ekonomi, sosial, 

pendidikan dan bidang lainnya. 

Berikut ini akan dianalisis kasus terkait perubahan iklim (climate 

change) akibat global warming dan peranan perusahaan industri 

transnational corporation (TNCs) dari negara-negara maju kaitannya 

dengan krisis lingkungan. Global warming dengan dampak perubahan 

iklim merupakan fakta bahwa selam ini telah terjadi hubungan 

(relationship) yang salah antara manusia dengan alam. Perubahan 

iklim global tersebut terjadi akibat lifestyle dari negara-negara industri 

maju, over consumption dan ketidakadian dalam sitem ekonomi 

global yang dianut negara modern. 

Global warming disebabkan pelbagai pencemaran yang sangat 

kompleks. Diantara kontributor tersebsar adalah karbondioksida, 

metana dan chlorofluorokarbon (CFCs). Meningkatnya konsentrasi 

tiga gas utama tersebut sebanarnya merupakan konsekuensi 

pertambahan penduduk dunia yang berimplikasi pad meingkatnya 

kebuthan sandang, pangan dan papan yang kesemuanya berpengaruh 

pada mengingkatnya gas rumah kaca. 

Dewasa ini berbagai usaha dilakuakn untk menghentikan 

pemakaian gas CFCs tersebut, namun demikian kepentingan 

                                                           
2 A Sony Kerap, Etika Lingkungan, (Jakarta: Kompas, 2006), h.169 
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beberapa perusahaan transnational corporation (TNCs) tampaknya 

jauh lebih berpengaruh di forum-forum dunia dibandingkan dengan 

kepentingan seluruh umat manusia. Perusahaan transnational 

corporation (TNCs) telah menyumbng lebih dari 50% gas rumah 

kaca dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi dan produk mereka.3 

Perubahan iklim semakin dipercepat dengan akumulasi gas rumah 

kaca seperti: CO2, CH4N2O, HFCS dan SF) di atmosfer yang berasal 

dari berbagai aktifitas manusia di bumi berupa industri, deforestasi 

pertanian, dan pembakaran bahan bakar fosil (batu bara dan minyak 

bumi) melalui alat-alat transportasi. Model pembangunan sekarang 

masih bersifat antrosentrik dengan menjadika manusia sebagai ukuran 

dengan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran sustainable. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa perubahan iklim (climate change) 

merupakan kesalahan lifesyle manusia modern yang antroposentris 

dengan mengeksploitasi sumber daya alam melalui proyek 

Transnational Corporation (TNCs) demi memenuhi kepentingan 

ekonomis dan keserakahan (greed) mereka, tanpa bertanggungjawab 

terhadap keberlangsungan ekologis demi generasi masa depan.     

Berbeda dengan sistem ekonomi modern yang menjiwai 

Transnational Corporation (TNCs), sistem ekonomi Islam justru 

menekankan beberapa sifat dasar dalam ecotheology dan kosmologi 

sakral yaitu kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kebebasan 

(free will), tanggungjwab (responsibility) sebagai acuan dalam 

pembangunannya. Dalam pandangan al-Qur‘an, filsafat fundamental 

dari ekonomi Islam adalah tauhid (QS. 39:38). Tauhid merupakan 

prinsip utama tata kelola ekonomi dalam menciptakan negara 

sejahtera. Islam dengan konsep tauhid telah mengembalikan martabat 

dan mensejahterakan manusia yang berkeadilan sosial. Dalam konteks 

ini Ismail al-Faruqi mengatakan: 

It was al-tawhid as the first princple of the economic order that created the first 
welafre state and Islam that institution alized that first socialist more for social 

                                                           
3 Climate Change anda Transnational Corporation (TNCs); Analysis and 

Trends, Envirinmental Series No,2 (New York UN Centre on Transnational 
Corporations, 1992), h,2  
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justice as well as the rehabilitation from them to be described in term of the ideals of 

contemporary western societis.4   

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan tauhid. 

Landasan filosofis inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan 

landasan filosofis ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena 

keduanya didasarkan pada filsafat ekonomi sekulerisme dan 

materialisme. 

M. Sharif Chaudhry telah mengkomparasikan landasan filosofis 

ekonomi modern tersebut dengan landasan ekonomi Islam. 

Kapitalisme menurutnya memiliki karakteristik yang tidak sustainable, 

diantaranya adalah right to ownership, economic freedom, monopoly, institution 

of interest and distribution of wealth yang tidak fair dan justice. Begitupun 

dengan ekonomi sosialisme yang berkarakteristik dialectic matrialism 

dengan konsep kelasnya dan theory of surplus value-nya telah 

menciptakan manusia menjadi serba materalistis.5  

Kedua model ekonomi modern (kapitalisme dan sosialisme) telah 

menyebabkan manusia bertindak memperbudak mahluk lain, alam, 

bahkan Tuhan dieksploitasi untuk memenuhi kepentingan dan 

kebutuhan manusia. Akibatnya terjadi proses dekadensi nilai Ilahiah 

antara manusia dengan Tuhan, dehumanisasi antara manusia dengan 

manusia, dan disharmonisasi anntara manusia dengan alam. 

Filsafat ekonomi kapitalis dengan prinsip laissezfare (dari Adam 

Smith) dan kekuasaan tersamar serta kebebasan individu untuk 

meraih keuntungan sendiri adalah akibat logis hukum survival of the 

fittest. Kapitalisme mangakui adanya Tuhan, tapi Tuhan tidak ikut 

campur dalam bisnis manusia. Walaupun mengakui segi moral dan 

rohani, kapitalisme tetap saja membuat manusia menjadi berfaham 

materialisme. Sedangkan sosialisme mendasarkan prinsp ekonominya 

pada konsep perjuangan kelas, evolusi dan kekuasaan proletar. 

Namun tetap saja ekonomi ini tidak mampu memecahkan berbagai 

                                                           
4Ismail Raj Al-Faruqy, at-Tauhid : its Implication for Thought and Life, (Virginia 

USA: International Institute of Islamic Thiught, 1992), h.15  
5 Selanjutnya lihat M Sharif Chaudhry, Fundamentals of Islamic Economic 

System, (Pakistan: Al-Matbaat al-Arabia, 1999), h,3  
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permaslahan krisis manusia karena menganggap manusia sebagai homo 

economics.  

Berbeda dengan dua aliran ekonomi modern di atas, ekonomi 

Islam menjadikan tauhid sebagai landasan filosofisnya, Theologi 

ekonomi Islam yang berbasiskan tauhid, mempunyai tiga prinsip 

yaitu:6 

1) Bumi dan sumber daya alam adalah milik Allah dan semua 

mahluk tunduk dan beribadah kepada Allah (QS. Fushilat :11, 

al-Baqarah :107, al-Maidah:120 dan Ali Imran: 189) 

2) Allah itu Esa, pencipta segala mahluk. Ketidakmerataan 

karunia dan rahmat dan sumber daya alam adalah kelebihan 

yang diberikan Allah kepada manusia agar mereka sadar untuk 

menegaskan persamaan (egalitarian) dan bersyukur pada Allah 

(QS, Al-Ma;un: 1-7, al-Hadid :7, al-Baqarah: 254 dan al-

Maidah: 2)  

3) Adanya konsep Akhirah yang menjelaskan tentang 

ketidakterputusan kegiatan manusia di dunia denga urusan 

akhirat. Doktrin ini merupakan suatu nilai instrumental yang 

akan berpengaruh terhadap prilaku ekonomi manusia (QS. Al 

Baqarah: 111 dan 145, al-Qiyamah: 1-40, al-Zalzalah : 1:8) 

Para ahli ekonomi konvensional berpandangan bahwa sumber 

daya alam terbatas (limited) meyebabkan krisis ekonomi, sementara 

ekonomi Islam memandang krisis ekonomi yang dialami suatu 

negara, bukan karena terbatasnya sumber daya alam, melainkan 

karena tidak meratanya distribusi (maldistribution) sehingga terwujud 

ketidakadilan sumber daya (ekonomi). 

Meskipun sumber daya yang tersedia cukup banyak, manusia 

sebagai khalifah Allah tidak boleh boros dan serakah dalam 

menggunakannya. Boros adalh perbuatan setan (QS. 17: 35) dan 

serakah adalah perilaku binatang. Karena itu, dalam memanfaatkan 

                                                           
6Baidi, Sistem Ekonomi dalam Perspektif Teologi Islam, dalam Teologi Islam 

Terapan; Upaya Antisipatif terhadap Hedonisme Kehidupan Modern, (Solo: 
Tiga Serangkai, t,t), h.183  
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sumber daya, harus efisien dan memikirkan kepentingan generasi 

mendatang serta memperhatikan lingkungan. 

Konsep persamaan (egalitarian/musawat) antar manusia, 

menunjukkan bahwa Islam mengkritik manusia yang berkelas-kelas 

dari sistem ekonomi modern. Implikasi dari doktrin ini adalah bahwa 

antara manusia terjalin persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan 

ekonomi, saling membantu dan bekerjasama dalam ekonomi, yakni 

syirkah, qiradh, dan mudharabah (profit and lost sharing) 

Meskipun sumber daya yang tersedia untuk manusia adalah 

pemberian Tuhan dan manusia hanyalah sekedar pihak yang diberi 

amanah karen apemilik mutlak adalah Allah, hal ini tidak berarti 

bahwa Islam menafikan kepemilikan pribadi. Islam tetap mengakui 

kepemilikan pribadi, tetapi tidak bersifat absolut (hakiki), karena 

pemilik sebenarnya adalah Allah SWT. Maunisa hanyalah pemilik 

relatif. 

Kosenp kepemilikan aini membawa sejumlah implikasi yang 

sangat penting yang membawa perbedaan revolusioner dengan sistem 

ekonomi lain seperti kapitalisme dan sosialisme. Pertama, bahwa 

sumber daya diperuntukkan bagi semua orang, bukan untk sebagian 

kecil manusia (QS. 2: 29). 

Sumber-sumber itu harus digunakan dengan adil untuk 

kesejahteraan semua orang secara menyeluruh. Penguasaan 

konglomerat atas jutaan hektar hutan dan ratusan ribu hektar 

perkebunan, bertentangan dengan prinspi ekonomi Islam. 

Dalam prindip Islam, Kesejahteraan bukan hanya milik seseorang 

atau keluarga tertentu, tetapi juga untuk orang lain secara 

menyeluruh. Dengan demikian, seseorang sebagai pengeban amanah, 

tidak akan menjadi egois, rakus, jahat, dan bekerja untuk 

kesejahteraan dirinya sendiri. Setiap orang harus memperoleh 

sumber-sumber daya itu dengan cara yang syah dan halal, bukan hasil 

kolusi dan cara-cara curang lainnya. Bertindak secara tidak fair adalah 

melanggar fungsi ke-khalifah-an manusia. Tidak seorang pun 

berwenang mengahncurkan atau memboroskan sumber-sumber daya 

pemebrian Tuhan. Tindakan ini oleh al-Qur‘an disamakan dengan 
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fasad (kerakusan, kejahatan dan korupsi) yang dilarang Tuhan (QS. 2: 

205) 

Skema di bawha ini menggambarkarkan spektrum konsep 

sutainable development sains modern dalam berbagai model 

indikator perbandingan etika lingkungan Islam.7  
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7 David Pearce, Blue Print 3, Measuring Sustainable Development, (UK. 

Earthscan publication, Ltd, 1993), h,18  
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Dari tabel perbandingan di atas, perspektif ekologi Islam 

sebenarnya mempunyai persamaan dengan deep ecology. Argumen 

ini dapat dipahami karena sebagaimana dijelaskan pada bab 

sebelumnya, bahwa deep ecology bersumber dan mendapat pengaruh 

dari spiritualitas agama-agama ekosentris dari Timur dan cara hidup 

tradisi suku asli, seperti Santo Fransiskus, Taoisme, Zen Vudhisme 

dan Islam yang dibawa ke Barat oleh para ecothinker profesional 

seperi Alan Watts dan Gary Synder. 

Namun ada perbedaan mendasar antara ekologi Islam dengan 

deep ecology terutama dalam konsep green label-nya. Dimana Islam 

tidak terlalu ekstrim seperti konsep precervationist dari Deep 

Ecology yang menganggap bahwa alam mempunyai nilai 

intrinsik/sakral, sehingga cendrung membatasi manusia dalam akses 

penggunaan dan pemanfaatn sumber daya alam. 

Ekologi Islam justru lebih moderat, dengan menekankan pada 

relasi harmonis antara manusia dan alam. Ekologi Islam berada 

diantara konsep Precevartionist dan Exploitor. Penggunaan sumber 

daya alam sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keberlangsungan 

lingkungan demi generasi mendatang, Ekologi Islam mempunyai 

penekanan yang sama dengan konsep Concervation yaitu 

menjaga/memelihara (keep.shave) dan memanfaatkan sumber daya 

alam, namun dengan bijak (wise use).  

 

B. Etika Lingkungan dalam Tradisionalisme Islam; sebuah 

model Parctical Norms  

Agama, khususnya Syari‘ah Islam telah memberikan bentuk-

bentuk etis dan norma-norma bagi pemeliharaan lingkungan. Etika 

dan norma tersebut tidak hanya dalam bentuk absrtak bahkan lebih 

dari itu beranjak pada tataran praktis sebagai petunjuk bagi 

pemenuhan tugas manusia sebagai khalifah yang diamānahkan untuk 

merawat bumi dan mahluk lainnya. Syari‘ah telah mengkodifikasikan 

berbagai bentuk etika individu dan sosial sebagai standar etika 
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lingkungan. 8  Dan ketika berbagai prinsip nilai dan bentuk-bentuk 

etika tersebut ditinggalkan maka akan menyebabkan terjadinya 

berbagai kerusakan dan krisis lingkungan. 

Tujuan utama dari syari‘ah adalah mewujudkan kesejahteraan 

umum yang universal bagi semua makhluk Tuhan, mencakup 

kesejahteraan manusia di masa sekarang maupun di masa depan 

(akhirat). Tujuan kesejahteraan umum yang universal adalah sesuatu 

yang khas dari syariat Islam dan merupakan implikasi penting dari 

konsep tawhid. 

Sebagai sumber etika sosial dan kemaslahatan, fiqih menurut al-

Syāthibî dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, al-dharūriyyāt 

yaitu kemaslahatan yang bersifat primer, dimana ia menjadi acuan 

utama bagi implementasi syariat Islam. Seandainya hal ini tidak 

menjadi acuan utama maka akan berdampak pada terjadinya 

ketidakseimbangan dan rusaknya tatanan sosial. Kemaslahatan dalam 

kategori ini menjadi penyeimbang dan mediasi antara kecendrungan 

ukhrawi dan duniawi. Dalam kitab al-Muwâfaqât, Abu Ishaq al-Syāthibî 

membagi tujuan al-dharūriyyāt (maqâshid al-syarîah) menjadi lima hal: (1) 

penjagaan agama (Hifdh al-dîn), (2) memelihara jiwa (Hifdh al-nafs), (3) 

memelihara akal (Hifdh al-‗aql), (4) memelihara keturunan (Hifdh al-

nasl), dan (5) memelihara harta benda (Hifdh al-mâl).9 Al-Syatibi juga 

menjelaskan bahwa sesungguhnya maqâshidus syarî‘ah ditujukan untuk 

menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, di mana 

bila prinsip-prinsip itu diabaikan, maka kemaslahatan dunia tidak 

                                                           
8Bahkan Nasr menyebutkan bahwa syari‘ah tidak hanya mempunyai prinsip-

prinsip abadi (immutable principles), tapi juga mempunyai daya fleksibelitas yang 
terus berkembang sesuai dengan perubahan problem yang dihadapi muslim 
dalam kehidupan sosialnya. Seyyed Hossein Nasr, Islam; Religion, History and 
Civilization, (USA; Harpercollins books; 2003) h. 80 

9Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), 
h. 220, untuk perbandingan mengenai lima konsep tersebut lihat Juga Al-
Gazali, Ia mengatakan bahwa satu hal yang tidak mungkin merealisasi lima hal 
di atas apa bila manusia tidak dapat hidup dalam kondisi baik, aman dan situasi 
nyaman lingkungan dengan konsep hifzul bi‘ah, selanjutnya lihat Al-Ghazali, Al-
Mustahafa min Ilm al-Ushul, Vol.3, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt.), h.287 
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akan tegak berdiri, sehingga berakibat pada kerusakan dan hilangnya 

kenikmatan perikehidupan manusia.  

Dari lima kategori yang diuraikan di atas, nampak jelas bahwa 

setiap manusia mesti menghargai jiwa, menghargai kebebasan berpikir 

dan berpendapat, menjaga keturunan, serta menghargai kepemilikan 

harta setiap orang dan terakhir tentunya menghargai keberagamaan 

setiap orang.  

Dewasa ini terkait dengan beberapa kondisi kontemporer 

lingkungan, dharuriyat al-Khams tersebut dianggap tidak memadai lagi 

dan perlu adanya revisi, bahkan perluanya penambahan satu unsur 

yang mewakili pemeliharaan lingkungan (Hifdh u al-bi‘ah). Yusuf al-

Qardlawi dalam Ri‘âyatu al-Bi‘ah fi al-Syarî‘ati al-Islâmiyyah menjelaskan 

bahwa pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga maqâshidus 

syarî‘ah yang lima tadi.10  

Sementara itu, Ali Yafie juga mengusulkan dimasukkannya Hifdh 

al-bi‘ah ke dalam maqâshid al-syarîah sehingga menjadi al-dlaruriyyat al-

sittu (enam kebutuhan dasar syari‘ah ), sekaligus masuk dalam rub‘u al-

fiqh (unsur keempat dari kajian fiqh; ibadah, muamalah, munakahah, 

dan Hifdh al-bi‘ah).11 

Dalam konteks sustainable environment sesungguhnya dharuriayt al-

khams tersebut sudah memadai dan tidak perlu ditambahkan bila 

pemahamnnya lebih diperluas. Hifdh u an-Nasl misalnya, mempunyai 

makna sesuai dengan konteks pemeliharaan lingkungan dan sumber 

daya alam demi keberlangsungannya untuk generasi yang akan datang. 

Artinya setiap manusia mempunyai kewajiban memelihara lingkungan 

dan berbagai sumber daya alam, demi terjaminnnya kehidupan 

generasi mereka yang akan datang.  

Di samping ad-Dharuriyat, ada kemaslahatan yang kedua yang 

bersifat sekunder yaitu al-Hajiyat. Adalah kemaslahatan yang 

akibatnya tidak akan sampai pada rusaknya tatanan sosial, bahkan 

kemaslahatan ini bertujuan untuk adanya upaya meringankan bagi 

                                                           
10Yusuf al-Qardlawi, Ri‘âyatu al-Bi‘ah fi al-Syarî‘ati al-Islâmiyyah, h. 
11Ali Yafie, Merintis Fiqih Lingkungan Hidup, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), ..h. 

176  
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pelaksanaan sebuah hukum. Misalnya dalam ibadah dikenal istilah 

rukhsah al-Mukhaffafah (dispensasi) apabila ada kesulitan dalam proses 

pelaksanaannya. 

Ketiga, kemaslahatan suplementer (al-tahsiniyat) yaitu kemaslahatan 

yang memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika. Misalnya 

ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah, dan bantuan 

kemanusiaan. Kemaslahatan ini menjadi penting karena berkaitan 

dengan kemaslahatan primer dan sekunder. 

Berbagai aturan substantif syari‘ah dalam hubungannya dengan 

lingkungan dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqih, terutama cabang 

mu‘amalah atau perniagaan. Adapun tema dari kitab tersebut antara 

lain: menghidupkan lahan kosong (ihya al-mawat), kawasan dilndungi 

(himā), penggunaan air untuk irigasi dan sumber pangan (shirb), 

pemberian lahan (himā), sewa lahan (ijarah), pemeliharaan (nafaqah), 

hukum memburu dan menyembelih (sayd dan dzaba‘‘ih), harta benda 

(milk dan mal), transaksi ekonomi (buyu‘), perdamaian (sulh), 

pemberitaan (awqaaf) dan zakat serta pajak. Berikut akan dibahas 

beberapa konsep subtantif tersebut.  

1. Etika terhadap Hewan, Tumbuhan dan Mineral 

Islam dangat peduli dan cukup memperhatikan masalh-maslah 

terkait dengan hewan dan tumbuhan, Pernyataan ini didukung 

dengan banyaknya ayat al-Qur‘an yang menyebutkan masalah terkait 

tumbuhan dan hewan. Tentang hewan misalnya dapat dilihat dalam 

penamaan surat-surat dalam al-Quran dengan nama-nama hewan 

sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Misalnya al-Baqarah (sapi betina), 

an-Nahl (lebah), al-ankabuut (laba-laba), an-Naml (semut) dan nama-

nama lainnya. Tentang tumbuhan antara lain disebutkan surat at-Tin 

(buah dari pohon Tin) atau ficus carica yang merupakan salah satu 

anggota tumbuhan yang bernama family maraceace. Al-Qur‘an juga 

sering menyebut tentang tanaman dan tumbuh-tumbuhan serta hal-

hal terkait lainnya : delima, anggur, zaitun (QS ar-Rahman 55: 6), jahe 

(QS. Al-Insan: 76:17), sayuran, ketimunm kacang, bawang merah 

(QS. Al Baqarah 2:61), buah-buahan (QS. Al-Haqqah 69:21-24), 
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Kurma (QS. Al-Baqarah 2: 226), benih dan biji (QS. Al Baqarah 2: 

261) dan biji Sawi (QS.Al-Anbiya 21:47)  

Di samping itu berbagai jenis hewan dalam al-Qur‘an juga disebut 

sebagai umat (comunity) seperti manusia (QS.6:38) bahkan QS. 11:6 

menggambarkan bahwa berbagai binatang begitu dekat dengan 

Tuhan. 

Tuha juga menciptakan alam dengan berbagai isinya bukan hanya 

untuk keoentingan manusia semata, tapi juga dieruntukkan bagi 

mahluk lainnya di duani seperti hewan (QS. 55: 10-12). Al-Qur‘an 

juga banyak memberikan signal ilmiah tentang anatomi hewan dalam 

berbagai ayat-Nya.  

Al-Quran juga memuat kisah yang behubungan dengan hewan. 

Al-Quran menarasikan bahwa manusia dapat berkomunikasi denga 

dunia hewan. Diantaranya kisah nabi Sulaiman yang menguasai 

bahasa burung dan semut sehingga mampu berkomunikasi 

dengannya (QS.27:16-18). Ayat ini mengandung minimal dua makna. 

Pertama: Komunikasi dengan hewan adalah sebuah kemungkinan 

yang dapat terjadi, walapun dengan penggunaan tingakt dan level 

bahasa yang tidak dapat didefinisikan secara umum. Kedua; manusia 

harus memahami bahwa hewan juga adalah komunitas seperti juga 

komunitas manusia dengan perbedaanya masing-masing.  

Dalam sejarah Islam, ketentuan mengenai perlindungn alam, 

seperti hutan, air dan hewan termasuk dalam kerangka aturan 

syariat. 12  Kehidupan liar (wildlife) termasuk dalam ketentuan yang 

dikenal dengan Hima dalam hukum Islam. Konsep hima menurut 

Ozdemir Naseef adalah: reserves established solely for conservation of wildlife 

and forest, from the core of the envirinmnetal legilslation of Islam. Dengan 

demikian, hima adalah suatu uapay dalam melindungi hak-hak sumber 

daya alam yang asli. Hima ditetapkan semata-mata untuk melestarikan 

kehidupan liar dan hutan. Dalam konsep sekarang, seperti juga 

digunakan di Indonesia, hima ini sama fungsinya dengan cagar alam 

(nature reserves)  

                                                           
12 Abdullah Omar Naseef,...h.11 dan lihat juga Fahrudin mangunjaya, 

Konservasi Alam dalam Islam, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 53  
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Nabi Muhammad saw. mencagarkan wilayah sekitar Madinah 

sebagai himā untuk melindungi tumbuh-tumbuhan dan kehidupan liar 

lainnya, 13  sebagaimana telah diungkapkan dimuka. Nabi juga 

membangun himā an-Naqi di Madinah, melarang perburuan dalam 

radius 4 mil dan dilarang merusak pohon dan tumbuhan dalam radius 

12 mil.  

Mencontoh Nabi Muhammad saw., sejumlah Khalifah 

menetapkan pula beberapa himā. Khalifah Umar Ibn Khattab, 

misalnya, menetapkan himā al-Syaraf dan Himā al-Rabdah yang cukup 

luas di dekat Dariyah. Khalifah Utsman Ibn Affan, memperluas Himā 

al-Rabdah tersebut yang diriwayatkan mampu menampung 1000 ekor 

binatang setiap tahunnya. Sejumlah himā yang ditetapkan di Arabia 

Barat ditanami rumput sejak awal Islam dan dianggap oleh Organisasi 

Pangan dan Pertanian PBB (FAO) sebagai contoh yang paling lama 

bertahan dalam pengelolaan padang rumput secara bijaksana di 

dunia.14 

Dalam Islam, tradisi himā harus memenuhi empat persyaratan 

sesuai yang dicontohkan dalam himā Rasulullah dan himā para 

sahabatnya, yaitu: pertama; harus diputuskan oleh pemerintah Islam, 

kedua; harus dibangun sesuai dengna ajaran Islam, terutama terkait 

dengan tujuan kesejahteraan umum, ketiga; harus terbebas dari 

kesultan pada masyarakat setempat, dengan tidak mencabut sumber-

sumber penghidupan mereka yang tak tergantikan, keempat: harus 

                                                           
13Ziauddin Sardar, Islamic Futures (New York; Mensell Publishing Limited. 

1985), h 240 
14 Ziaudin Sardar menguraikan beberapa tipe hima yang terdapat di 

Semenanjung Arabia, diantaranya: 1). Hima (kawasan) yang dilarang untuk 
menggembala ternak, 2) Hima (kawasan lindung) yang tidak diperbolehkan 
untuk menebang kayu, 3), Hima (kawasan lindung) yang melarang untuk 
tempat penggembalaan hewan dalam musim tertentu, 4) Hima (kawasan 
lindung) terbatas untuk spesies tertentu dan jumlah hewan yang terbatas, 5) 
Hima (kawasan lindung) untuk memelihara lebah, dimana penggembalaan di 
tempat ini dilarang pada musim berbunga, 6). Hima (kawasan lindung) yang 
dikelola untuk kemaslahatan desa-desa tertentu.  
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mewujudkan manfaat nyata yang lebih besar untuk masyarakat 

dibanding dengan kerusakan yang akan ditimbulkannnya.15  

Konsep Himā pada akhirnya dapat menjadi sebuah karakter bagi 

pembangunan berkelanjutan dalam Islam. Karena himā tampil sebagai 

instrumen paling penting syari‘ah dalam upaya konservasi alam.  

Dalam konteks akhlak atau etika terhadap hewan, nabi 

mengajarkan hal tersebut dalam banyak sunnahnya. Dalam hukum 

Islam, hampir tidak mungkin menghindarkan pembahasan mengenai 

hak-hak binatang (huquq al-bahā‘im wal hayawān) dalam posisinya 

sebagai kategori huquq al-Ibād lainnya. Walaupn hewan memiliki hak-

hak yang terbatas, namun sangat jelas bahwa hak tersebut 

dimaksudkan untuk dilindungi dalam penerapan hukum. 

Diantara etika tersebut adalah larangan-larangan untuk 

menjadikan hewan sebagai objek atau sasaran kepuasan manusia. 

Rasulullah Saw bersabda: 

 ل حخذزوا أشياء فيّ السوح غسضا
Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang mempunyai jiwa (ruh) 
sebagai objek atau sasaran. 

Nabi SAW, memperingatkan agar hewan-hewan pengangkut dan 

alat transportasi diperlakukan dengan baik selama di perjalanan. 

Sebagai contoh, beliau mengatakan :  

Ketika kamu melakukan perjalanan melalui sebuah daerah yang subur, 
maka perlambatlah agar unta-untamu sempat makan rumput.  
'Dan jika kamu melewati sebuah wilayah yang tandus dan kering, 
percepatlah langkahmu untuk menyedikitkan rasa lapar yang menimpa 

binatang-binatang itu...'16 

                                                           
15 S. Nomanul Haq, Islam and Ecology; Toward Retrieval and Reconstruction, 

dalam Richard Foltz, Islam and Ecology; A Bestowed Trust, h. 144 Dan uraian lebih 
lengkapnya selanjutnya lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa 
adillatuhu,Vol.5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h.23 

16Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, Shahih Muslim, (Kairo:Dar al-Sya‘b, tt), 
‖Kitab al-Imarah‖, hadist No.174, Vol. 4, h. 585. Untuk hadis sejenis lihat juga 
Abu Dawud al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, ―Kitab al-Jihad‖, Hadist no.2567, 
vol. 3, h.27  
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Ketika menghentikan perjalanan untuk menunaikan shalat, Nabi 

SAW, juga menganjurkan para sahabatnya agar mereka mengurangi 

beban pada binatang-binatang itu serta memberinya makanan.17 

Dari hadis-hadis tersebut nampak bagaimana sebenarnya etika 

Islam yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah. Islam melarang untuk 

memperlakukan hewan tersebut sebagai objek, 18  misalnya dengan 

menjadikannya pengangkut beban secara berlebihan, dilarang 

memisahkan anak hewan dari induknya, kemudian juga pelarangan 

terhadap perusakan habitat hewan beserta ekosistemnya yang ada di 

hutan. Adapun apabila hendak mengkonsumsi hewan tersebut maka 

hendaklah memenuhi syarat-syarat untuk membolehkan 

penyembelihan hewan. Dimana hewan dalam keadaan sehat, alat 

sembelihan harus tajam sehingga tidak lama menyakiti hewan 

tersebut.19 

Nabi SAW juga melarang membunuh binatang tanpa ada tujuan 

yang jelas. Beliau bersabda: Barang siapa membunuh (bahkan) seekor 

burung pipit atau binatang-binatang yang lebih kecil lagi tanpa ada 

hak untuk melakukannya, maka Allah akan meminta 

pertanggungjawaban orang itu kelak.20 

Dengan demikian nampak jelas bahwa setiap prilaku dan sikap 

kita terhadap mahluk Allah, baik tumbuhan maupun hewan dan 

                                                           
17James Robson, Misykat al-Masbabih, versi Inggris (Lahore: sh. Muhammad 

Asyraf, Mei 1964), buku ke-18, ―Jihad‖, vol. 3, h. 829 dan Al-Hafizh B.A. 
Mashri, Animals in Islam (Petersfield: The Athene Trust, 1989), h. 28  

18Pemanfaatan hewan sebagai objek eksperimen dalam dunia kedokteran, 
selanjutnya lihat Abul Fadl Mohsen Ibrahim, Organ Transplantation, Euthanasia, 
Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View, The Islamic Foundation, 
Leicester, 2001 (diterjemahkan menjadi Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, 
Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan, Telaah Fikih dan Bioetika Islam , 
(Serambi 2004.) 

19Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, Shahih Muslim, ―Kitab al-Shayd wa al-
Dzaba‘ih‖, hadist no. 54, vol. 4, h. 622  

20 Abu ‗Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu‘ayb al-Nasa‘i, Sunan al-Nasa‘i, 
(Kairo: al-Maktabah al-Tajiriyyah, 1398 H/1978 M), ―Kitab al-Shayd wa al-
Dzaba‘ih‖, vol. 7, h. 207 
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mikroorganisme lainnya akan berimplikasi dan menuntut 

pertanggungjawaban moral.21 

Dari perspektif pemikiran para muslim tradisional, Nasr 

menyebutkan pemeikiran beberapa tokoh yang banyak menjelaskan 

masalah hewan. Seperti Al Biruni (973H/1048M), ia mengatakan 

bahwa manusia tidak mempunyai hak untuk mengeksploitasi alam 

seperti tumbuhan dan hewan. AL Biruni mengatakan: 

Man does not have a right to exploit the other kingdoms for his own desires, which 
are insatiable, but may use them only in conformity with the law of the God and 

His way.22  

Ibnu Tufayl (1105-1185) melalui karyanya Hayy ibn Yaqzhan – 

- حي ابن يقظان roman filsafat, dan kisah alegori lelaki yang hidup sendiri 

di sebuah pulau tanpa hubungan dengan manusia lainnya namun 

dapat menemukan kebenaran. Dikisahkan mengutamakan hidup 

vegetarian karena rasa sayangnya pada hewan. Bahkan seandainya ia 

bisa hidup tanpa memakan tanaman dan tumbuhan, tentunya ia tidak 

akan memakan tumbuhan tersebut. Namun ia memilih jalan terbaik 

dengan cara memilih makanan dari tanaman dan tumbuhan yang 

tidak langka, sehingga tanaman dan tumbuhan tersebut akan tetap 

ada.23  

Negara Islam sekarang ini mulai sadar akan manfaat dari diet 

vegetarian dan melihat bhwa vegetarisme dibenarkan oleh 

kepercayaan Islam, misalnya negara Iran adalah pusat dari masyarakat 

Vegetarian (Iranian Vegetarian Society) yang sangat aktif dalam 

mempromosikan manfaat diet vegetarian murnidi duania Islam dan 

modern, baik itu ditinjau dari sudut kesehatan maupun kesejahteraan 

                                                           
21Dalam hadis nabi banyak diceritakan bagaimana kisah prilaku manusia 

dengan mahluk lainnya. Seperti kisah seorang perempuan yang masuk neraka 
karena prilaku yang tidak baik terhadap seekor kucing. Dan seorang kisah laki-
laki yang masuk surga karena menyelamatkan anjing dan memberinya minum. 
Selanjutnya lihat Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Kairo: 
Dar al-Sya‘b, tt), ―Kitab al-Waalah‖‘ vol. 1, h. 147  

22Seyyed Hossein Nasr, Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, h.148  
23Kisah selanjutnya lihat Ibnu Tufayl,   (Beirut: Dar al Afaqal 

jadid, 1978)  

http://muslimah.or.id/aqidah/vegetarian-dalam-timbangan-islam.html
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binatang. Pada thaun 1995, sebuah masayarakat Vegan/Vegetarian 

muslim dibentuk di Inggris.24  

Terkait dengan QS. 17:44 tetang tasbih alam kepada Tuhan, al-

Ghazali mengatakanbahwa alam adalah hidup dan seluruh alam selalu 

bertasbih kepada Tuhan, namun hanya dunia mistis yang dapat 

medengar tasbih tersebut. Ibn ‗Arabi (1165-1240) juga menegaskan 

bahwa mineral, tumbuhan dan hewan secara alami mengenal dan 

beribadah kepada Tuhan, berbeda dengan manusia yang walaupun 

dibekali akal (intellect) namun sering mengabaikan ibadah kepada 

Tuhan.25 

Dengan konsep wahdatul wujudnya, Ibn Arabi mengatakan 

bahwa tidak satupun mahluk di alam ini yang tidak terkait dengan 

Tuhan, semua makhluk adalah merupakan penampakan (tajalli) 

Tuhan yang menggambarkan nama dan sifat Tuhan dalam setiap 

tingkatnya. Baha‘ al Din Walad (ayah dan guru Rumi) mengatakan 

bahwa semua maujuudat di alam ini mampu denga tepat (percipent) 

untuk mengenal dan beribadah kepada Tuhan, ia mengatakan: 

The trees, rivers, and fruits of this world are under God‘s command and act 
according to His command... 

Pembicaraan tentang dunia hewan dan alam lainnya dapat 

ditemukan dalam Rasa‘il ikhwan al-shafa26 menurut mereka manusia 

                                                           
24http://muslimah.or.id/aqidah/vegetarian-dalam-timbangan-islam.html  
25 Al-Gahzali, Ihya ulum al-Din, Kitab al-tawhid wa al-Tawakkal, h, 526  
26  (persaudaraan suci) adalah nama kelompok pemikir muslim yang 

bergerak secara rahasia dari sekte Syiah Ismailiyyah yang lahir 373H/983M di 
Basrah. Kelompok ini menamakan dirinya juga Khullan al Wafa‘ Ahlu al Adl 
dan abna‘u al hamd, Karya Ikhwan al-Shafa adalah eksiklopedia Rasail ikhwan 
al-shafa yang ditulisoleh 10 orang yang mengaku dirinya sebagai pakar tapi 
mereka merahasiakan identitasnya. Rasail Ikhwan al-Shafa terdiri dari 51 risalah 
(epistle) yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu: Matematika (terdiri dari 14 
naskah meliputi Geometri, astronomi, musik, geografi, seni, akhlak dan logika), 
Ilmu Kalam dan Fisika (terdiri 17 naskah: fisika, mineralogi, botani, alam, 
kehiduapan dan kematian, kemampuan manusia dalam berpikir). Sains, 
Pemikiran serta Psikologi (terdiri 10 naskah meliputi: metafisika, waktu, ilmu 
tabi‘at dan tentang kebangkitan kembali) Agama (terdiri daric14 risalah yang 
meliputi: theologi, hubungan manusia dengan Tuhan, ramalan, entitas spiritual, 

http://muslimah.or.id/aqidah/vegetarian-dalam-timbangan-islam.html
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adalah alam kecil dan alam adalam manusia besar. Ikhwan al-Shafa 

mengatakan: 

اعيً ايٓا الخ ان ٌعين كٔل اْلهٍاء اىعالً اٍُا يعِٔن ةّ الطٍٔات 
الطتع والرضَّي وٌا ةيٍِٓا, وضٍٔاه ايضا انطاُا نتيا لًُٓ يسون اُّ 
جطً واحر ِبٍيع افالكّ واطتاق ضٍاواحّ واراكن آٌاحّ ومٔدلايٓا و 

ا ف مجيع اجشاء جطٍٓا يسون اُّ ايضا ان ل ُفطا واحرة ضاريث كٔاْ
   27نرسيان ُفص النطان ف مجيع اجشاء جطره...

Dalam konteks yang lain, Ikhwan al-Shafa menjelaskan bahwa 

sesungguhnya tatanan alam ini adalah seperti sebuah kota, atau 

seperti hewan atau seperti susunan tubuh manusia. Dimana setiap 

bagian lainnya saling menopang, seperti sebuah organ tubuh dalam 

hidup yang diperoleh dari Tuhan, Ikhwan al-Shafa mengatakan:  

 , نٍريِث واحرة, نحئان واحر, او َكنطان واحرواحروآُا اىعالً 

,Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya 

alam (hewanm tumbuhan, mineral) mempunyai banayk persamaan 

denga manusia, kalau manusia mempunyai jiwa dan akal, maka 

alampun mempunyai akal dan jiwa, walaupun tentunya tingkatnya 

berbeda-beda. Tubuh manusia dapat bergerak karena adanya jiwa, 

maka demikian juga dengan jiwa alam (jiwa universal) yang 

menggerakkan mineral, tumbuhan dan hewan. 

Tentang Hewan, Rasa‘il ihkwan al-Shafa juga menyajikannya 

melalui dialog antara manusia dan hewan di dalam pengadilan raja jin. 

Kisah ini menceritakan bahwa sekelompok hewan telah mengadukan 

kasusnya pada sang raja jin. Hal tersebut berkaitan dengan gugatan 

                                                           
tindakan aksi, perundingan politik, taqdir, ilmu ghaib dan azimat. Depag 
Ensiklopedi Islam, 1988) sedangkan di bidang filsafat meliputi: ilmu, 
matematika, mantik (logika), metafisika, tentang jiwa, filsafat agama dan moral.  

27 Ikhwan al-Shafa wa Khullan al Wafa,,  Jilid II, Rislah ke 16 

dari Rasa‘il, (Mesir: 1928M/1347H), h.20 
28Ikhwan al-Shafa wa Khullan al Wafa,  Lihat juga Seyyed 

Hossein Nasr, Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, h,44  
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hewan-hewan terhadap manusia yang mengaku sebagau tuan mereka, 

dan mengaku kedudukan manusia lebih tinggi dibandingkan dengan 

mahluk lainnya termasuk hewan, sehingga manus abebas 

mengeksploitasinya.29   

Hewan-hewan tidak terima semua rgumen keunggulan manusia 

atas hewan, bahwkan hewan mematahkan semua argumen tersebut. 

Ketika manusia menghatakan bahwa ciri utama adalah berdiri tegak 

seperti manusia dan ciri hamba adalah membungkuk seperti hewan. 

Argumen ini dikritik oleh hewan dengan mengatakan bahwa tegaknya 

figur seorang bukan ciri khas bahwa mereka tuan, karena diantara 

manusia juga ada hamba sahaya (padahal mereka berdiri tegak). 

Sedangkan diantara hewanpun ada yang menjadi raja (padahal mereka 

membungkuk), seperti singa. Tegak dan bungkuknya mahluk itu 

menunjukkan kearifan Tuhan sebagai penciptanya. Hewan diciptakan 

membungkuk karena makanan mereka rumput, sedangkan manusia 

berbadan tegak karena mereka tidak memakan makanan yang ada di 

tanah, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai tuan 

raja,30  

Benda-benda mineral menurut penelitian ikhwan al-Shafa 

memiliki sifat-sifat yang unik. Ada logam tertentu yang saling 

mencintai, kalau mereka bertemu maka mereka akan saling 

berpelukan. Ada juga yang saling mengalahkan seperti besi, seperti 

besi yang dikalhkan batu asahan, juga seperti kaca yang dapat 

dikalahkan oleh intan. Tetapi intan pada gilirannya juga dapat 

dikalahkan timah hitam.  

                                                           
29Mengeani perlakuan manusia terhadap hewan, selanjutnya lihat Ikhwan 

al-Shafa wa Khullan al Wafa,  (Bab tentang pengaduan hewan atas 

kezaliman manusia), h.214-219  
30Ikhwan al-Shafa, The Case of Animal versus Man before the King of 

Jinn, trans. Len Evan Googman (Boston: Twayne 1978), S. Nomanul Haq. 
The Universe Alive; Nature in the Masnavi of Jalal al-Din al Rumu, dalam 
Richard Folt, Islam and Ecology, h.133. Tenatng Etika terhadap hewan, 
selanjutnya lihat Ibnu Sina, Al Mabda wa al Ma‘ad, khususnya bab 

 (Teheran: Muassat Muthaliat Islamy, 1323H), h. 1323   
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Ikhwan al-shafa mengungkapkan the power of mineral substance. 

Air sebagai benda mineral ternyata memiliki ‗jiwa‘ yang dapat 

memahami kata dan prilaku manusia. Pernyataan ini tentu cukup 

mengejutkan dunia sains modern. Ini terjadi ketika Masaru Emoto31 

(1943) dari Jepang berhasil membuktikan pernyataan tersebut.  

Dalam bukunya the Message of water, Emoto menjelaskan bahwa air 

sesungguhnya mampu mereaksi manusia. Ia mengkalim bahwa suara 

manusia atau pikiran yang diarahkan pada tetesan air dapat merubah 

bentuk molekul air. Reaksi dalam bentuk rangkaian molekul air yang 

dihasilkan akan indah atau jelek tergantung apakah kata-kata (pikiran) 

tersebut positif atau negatif. Emoto mengklaim ini dapat dicapai 

melalui do‘a, musik atau dengan melampirkan kertas yang ditulis 

denga kata-kata tertentu dan dimasukkan dalam wadah air, kemudian 

air tersebut dibekukan dan diphoto.32  

Terkait denga pengarauh doa dihadapn air, Emoto menegaskan 

bahwa hasil penelitiannya membuktikan reaksi air tersebut. Apalagi 

doa tersebut disertai dengan kemurnian (keikhlasan) hati yang berdoa. 

Reaksi air akan semakin terlihat apabila dilakukan secara kelompok 

(berjama‘ah), bahkan menurut Emoto, doa tersebut juga berpengaruh 

terhadap air walaupun dilakukan dari tempat yang jauh.33  

Pandangan mistis Rumi (w,672H/1273M) oleh L Clarke sangat 

ekologis karena mempunyai karakter harmonis, holistik dan siklus 

antar berbagai sistem organisme di alam ini. Bahkan dalam 

                                                           
31 Lahir di Yokohama, Jepang tanggal 22 Juli 1943. Emoto lulus dari 

Yokohama Municipal University dengan program di Hubungan Internasional 
Tahun 1986. Ia mendirikan IHM Corporation di Tokyo dan saat ini ia 
menjabat kepala IHM Corporation General Research Institute, Inc. Dan wakil 
kepala IHM‘s Hado Fellowship. Tahun 1992 dia menerima sertifikasi sebagai 
Dokter pengobatan alternatif dari Open International University untuk 
pengobatan alternatif di India. Emoto adalah presiden Emeritus dari 
international Air for Life Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis 
di Oklahoma City, didirikan pada tahun 2005   

32Masuro Emoto, Massage from Water, Vol.I (Juni, 1999), Hado Publishing, 
dalam www.masaru-emoto.net/english/e_ome_contact.html  

33Masuro Emoto, The True Power of Water, terj. Hikmah Air dalam Olah Jiwa, 
(Bandung: MQ. Publishing, 2006)  



 

226 Kontribusi Tradisionalisme Islam terhadap Konsep Sustainable Development 

Masnawiya Rumi sering menggunakan hewan (animal fables) sebagai 

simbol dalam mengurai makna puisi yang disampaikan. Menurut 

Rumi alam ini adalah hidup, karena diberikan kehidupan secara 

langsung oleh Tuhan, earth, water, and fire are His slaves...with you and 

methey are dead, but with God they are alive... Nature, in fact is in close 

conservation with the Divine: stone and earth and mountain have their invisible 

resource to Him.34 

Dari berbagai uraian pemikir di atas, sangat jelas bahwa alam 

dalam konsep Islam adalah hidup dan diciptakan dengan tujuan-

tujuan dan kehendak Tuhan. Hal inilah yang membedakan ekologi 

Islam denga worldview manusia modern yang menganggap alam 

sebagai yang tidak mempunyai makna. 

Tentang etika terhdap dunia tumbuhan juga banyak ditemukan 

dalam tradisi Islam. Hadis nabi yang sangat populer dikalangan 

environmentalis Islam, misalnya menyebutkan Sabda rasulullah SAW. 

ج   إن ٌَ اَعث   كَا ً   يَر   َوف   الطَّ ك  َحر 
َ
ييَث   أ َخَطاعَ  فَإ ن   فَط  ن   اض 

َ
ٔمَ  َل  أ  َحّتَّ  َتل 

ا َٓ س َض
ا َحغ  َٓ س ض 

 فَي يَغ 

Jika tiba waktunya kiamat, sementara di tangan mu masih ada biji 
kurma, maka tanamlah segera (HR. Ahmad)  

Hadis ini menggambarkan optimisme muslim dalam konservasi 

lingkungan. Dalam kisah lain, Ibn Arabi menceritakan prilaku dan 

etika nabi terhadap tumbuhan. Kisah ini tentang pohon Palem di 

daerah Seville. 35  Di sekitar pemakaman Muskha (di daerah dekat 

Seville) ada sebuah pohon palem dengan kondisi yang sudah sangat 

condong bahkan terlihat akan tumbang. Masyarakat sekitar khawatir 

dengan kondisi pohon tersebut yang dapat menimpa dan merusak 

rumah mereka. Setelah mengadu pada penguasa wilayah tersebut, 

                                                           
34 Clarke, L, The Universe Alive; Nature in the Masnavi of Jalal-al-Din Rumi, 

dalam Richard Foltz, Islam and Ecology...h.42 
 

35Seyyed Hossein Nasr, Islamic Cosmological Doctrines; Conceptions of Nature and 
Methods Used for its study by Ikhwan as-Shafa, Al-biruni, and Ibn Sina, (Cambridge: 
The Belknap Press Of Harvard University, 1964), h.xv 
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diambil keputusan untuk menabng pohon tersebut, namun karena 

penebang datang pada malam hari, maka proses penebangannya 

ditunda sampai pagi. Kemudian terjadilah kejadian luar biasa saat 

seorang diantara mereka melihat nabi Muhammad SAW duduk di 

masjid daerah tersebut dan dia melihat bagaimana pohon tersebut 

tercerabut dari tanah mendekati nabi dan mengadukan kasusnya, dan 

memohon kepada nabi untuk mendoakannya. Kemudian nabi 

meletakkan tangnnya di atas palem tersebut yang seketika berubah 

menjadi tegak lurus dan kembali ke tempat asalnya. Pada esok harinya 

pohon tersebut terlihat tegak lurus dan masyarakatpun tidak jadi 

menebang pohon tersebut. Kisaha-kisah menarik lainnya juga banyak 

dikisahkan dalam tradisi pemikir muslim tradisional. 36  

Optimisme dan tradisi lainnya tentang konservasi lingkungan 

dapat ditelusuri dalam keseharian sahabat Nabi. Misalnya dalam kisah 

Umar bin Khattab: 

 ْليب يلٔل اخلطاب ةَ عٍس ضٍعج:  كال ثاةج ةَ دشيٍث ةَ عٍارة عَ
 ، غرا أمٔت نتي شيخ أُا:  أيب ل فلال ؟ أرضم حغسس أن يٍِعم ٌا: 

 اخلطاب ةَ عٍس رأيج فيلر. تلغسضِٓا عييم أعشم:  عٍس ل فلال
 أيب ٌع ةيره يغسضٓا

Dari Amarah bin Khuzaimah berkata, ―Aku mendengar Umar bin 
Khathab berkata kepada bapakku. ―Apa yang menghalangimu untuk 
menanam lahanmu?‖ Bapakku berkata, ―Aku tua renta yang akan mati 
besok.‖ Umar berkata, ―Ku yakinkan Kau harus menanamnya.‖

2. Respon Tradisionalisme Islam Terhadap Over Population 

Pertumbuhan jumlah penduduk dalam spesies manapun dan pola 

konsumsi yang berlebihan serta aktifitas ekonomi kapitalis lainnya 

telah memberikan tekanan besar pada sistem daya dukung dan dan 

masa depan keberlanjutan bumi. Tuntutan manusia yang semakin 

besar terhadap lingkungan dengan bertambahnya populasi, 

menimbulkan degradasi tanah, kerusakan lahan akibat populasi, 

                                                           
36 Lihat Misalnya Ibnu Sina,  (Beirut: Dar al-kalam, 1980), h.35 
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hilangnya keanekaragaman hayati dan penggundulan hutan yang 

semakin luas. 

Laju pertumbuhan penduduk melebihi laju pertumbuhan 

produksi pertanian, dan akibatnya memberikan tekanan yang semakin 

besar pada tanah yang mudah erosi, tanmah untuk merumput ternak, 

air dan cadangan kayu bakar. Jumlah anak rata-rata perpasangan 

turun sedikit di negara dunia ketiga, namun jumlah penduduk total 

bertambah dengan cepat karena banyaknya pasangan muda yang 

memasuki usia subur. Hal diperumit lagi dengan karena reproduksi 

manusia terkait dengan berbagai faktor termasuk keyakinan kultural 

dan religius, pola-pola kekeluargaan, layanan kesehatan, serta 

kebijakan ekonomi dan pendidikan.37  

Fakta ini menuntut saintis dan agamawan untuk terlibat aktif 

memberikan solusi bagi berbagai dampak kerusakan lingkungan yang 

disebabkan terutama oleh populasi yang terkait erat dengan pola 

konsumsi manusia. Pada konteks ini agama memang berpotensi 

untuk memberikan berbagai jawaban etis dan praktis tentang hal 

tersebut, namun agama juga berpotensi memperuncing permasalahan 

tersebut. 

Dari persepktif agama misalnya, banyak tradisi agama yang dapat 

dikatakan sebagai ―pronatal‖. Banyak tradisi agama yang menyatakan 

penerusan garis keturunan keluarga sebagai suatu kewajiban religius. 

Beberapa tradisi juga melihat reproduksi sebagai hal yang mendasar 

untuk menjadi seorang manusia yang lengkap.38  

AlKitab (perjanjian Lama) bab pertama menjelaskan perintah 

pertama yaitu ―prokreasi‖. (…beranak cuculah dan bertambah banyak; 

penuhilah bumi dan taklukkanlah). Dalam agama Islampun 

sesungguhnya ada beberapa perintah yang berkarakter mirip dengan 

ayat di atas, Tuhan melarang pengendalian perkembangan jumlah 

                                                           
37 Audrey R.Chapman,et.al (ed.) Consumption, Population, and Sustainability; 

Perspectives From Science and Relegion, (Washington DC, Island Press, 2000) , terj. 
Bumi Yang Terdesak, (Bandung: Mizan, 2007), h. 53  

38Audrey R.Chapman, et.al (ed.) Consumption, Population, and Sustainability; h. 
157 
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anak yang didasari oleh motavisi takut kekurangan rizki, bahkan hal 

ini dapat diedentikkan sebagai praktik pembunuhan anak-anak 

perempuan (wa‘d) yang dilakukan masyarakat Arab pra Islam. 

(QS.AL-An‘am /6 ayat 151)39, Dan Allah telah menjamin rizki semua 

mahluk didunia ini (QS.Hud/11:6). Dalam hadis Rasulullah juga 

menganjurkan untuk menikahi perempuan yang berpotensi untuk 

mempuyai banyak keturunan.40 

Konsep syari‘ah di atas memang, tidak secara tegas melarang 

untuk melakukan kontrol terhadap pengaturan dan jumlah anak 

sesuai dengan kemampuan fisik, ekonomi dan kultural mereka. Imam 

al-Al-Azhar, Jadil Haq Ali Jadi Haq mempertegas pernyataan di atas 

dengan mengatakan: 41 

 أوالكالل اْلٍو ٌِع ُيسم ٌا فيّ يسد لً اُّ يخضح اىلسان ايات وباضخلساء
 اىنطو ٌَ

Berbagai ayat dan hadis di atas dapat dipahami dengan makna 

yang berbeda, misalnya larangan membunuh anak sesungguhnya 

ditujukan kepada tindakan pembunuhan anak yang sudah lahir 

sebagaimana terjadi pra Islam. Dan larangan melakukan aborsi tanpa 

alasan medis yang dapat diterima secara syar‘i. Adapun ayat yang 

mengatakan bahwa semua rizki sudah ditanggung oleh Allah memang 

harus diyakini, namun hal ini tidak berarti menegasikan usaha dan 

ihktiyar (QS.Al-Ra‘du /13:10) dan perencanaan jauh ke depan (QS. 

Al-Qashahs 28/:77 dan al-Hasr /59:18).42 

                                                           
39Kandungan ayat serupa juga dapat ditemukan dalam QS. Al-Taqwir/ 81: 

8-9, QS, An-Nahl /16:57-59, 72 dan QS Al-An‘am/ 6: 137, 140 dan QS. Al-
Mumtahanah/ 60: 13.  

40   
41 Abd al-Rahim ‗Umran, Family Panning in The Legacy of Isalm, 

(London:UNFPA ; United Nations Population Fund, 1992), h. bab 6  
42 Dalam pembahasan mengenai konsep ‗azl, muncul tiga mazhab atau 

golongan pendapat yang berbeda berdasar pada pemahaman hadis yang 
nampaknya ―bertentangan‖ (ta‘rudl al-adillah). Pertama; Mengharamkan secara 
mutlak, kedua yang membolehkan secara mutlak, ketiga membolehkan dengan 
syarat. Hasan Ali Al-Syadzili (guru besar perbandingan Fiqih di Mesir) 
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Al-Qur‘an juga tidak secara langsung membahas masalah kontrol 

kelahiran jumlah anak, namun nabi pernah membahas masalah ini 

dalam berbagai konteks dengan para sahabat dan kesimpulannnya 

adalah bahwa konsep al‘Azl saat itu diperbolehkan 43  untuk 

menghindari dari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan dan ekonomi 

dengan keyakinan bahwa jika Tuhan berkehendak, tak satu jenispun 

kontrasepsi pun dapat menghalangi kehendak-Nya.44  

Imam al-Ghazali (1058-1111) yang menganut mazhab as-Syafii 

menegaskan bahwa konsep ‗azl (coitus interruptus) yaitu 

persrsenggamaan terputus dimana suami melepaskan sperma di luar 

vagina 45  pada saat ejakulasi sebenarnya dibolehkan. 46  Ia 

menspesifikasikan beberapa argumen yang dapat digunakan untuk 

                                                           
mengatakan bahwa pendapat ketigalah yang paling rajih, dan Imam as-Syaukani 
Sayyid Thahtawi (mufti Mesir), Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq mengatakan 
bahwa kebolehan ‗azl didukung oleh empat mazhab fiqih dan jumhur ulama. 
Selanjutnya lihat Hasan Ali al-Syadili, Tanzim an-Nasl aw Tahdiduhu fi al-Fiqhi al-
Islamy, dalam Majallat Majma; al-Fiqh al-Islamy (Jedah: Majma‘ al-Fiqh al-Islamy, 
1988), Jilid. II, h. 125 dan As-Syaukani, Nail al-Authar, (beirut: Dar-Al-Jil, 
1973), Jilid VI, h.248 dan Wahbah al-zuhaily, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, 
(Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid III, h.554 dan Sayyid Sabiq, Fiqhu Sunnah, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid II, h.160  

43 Diantara hadis Rasulullah tentang kebolehan ‗azl adalah: 
 

 
44 Abdul Cader Asmal dan Mohammad Asmal, Perspektif Islam tentang 

Lingkunagn dan Kependudukanm dalam Audrey R.Chapman, et.al, h. 213 
45Lihat misalnya definisi al‘azl menurut Muhammad Said Ramadhan al-

buthi dalam Tahdid an-Nasl, (Damaskus, Maktabah al- arabi, t.th), h. 23 ia 

mengatakan: 

Bahkan Al-Buthi mendeskripsikan secara kronologis populernya kembali 
istilah ‗azl dalam kaitannnya dengan tahdid nasl yaitu pada akhir abad ke-18 M. 
Hal ini menurutnya terkait dengan teori Maltus mengenai prediksi 
perkembangan jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat pesat dengan 
daya dukung bumi yang semakin menipis. Lihat, h. 41 

46Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, The Profer Conduct of Marriage in Islam 
(adab an-Nikah), trans.Muhtar Holland (hollywood, fl.:Al-Baz Publishing, 
1998), h.79 Lihat juga Ihya ‗Ulumuddin, Jilid II, (Semarang: Toha Putra, t.th.), 
h.51 
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melakukan konsep ‗azl sebagai pencegah kehamilan tersebut yaitu: 

pemeliharaan kecantikan dan kebugaran istri, melindungi hidup istri 

dari resiko melahirkan (talq), dan tujuan untuk menghindari 

kekacauan ekonomi dan kesulitan fisik sebagai akibat dari keharusam 

mengurusi terlalu banyak anak.  

Pada perkembangannya konsep ‗azl dapat dijadikan sebagai 

kontrol terhadap kelahiran (birth control) yang akan berimpilkasi pada 

perkembangan populasi penduduk di muka bumi. Kontrol terhadap 

kelahiran dan jumlah anak sesungguhnya merupakan usaha manusia 

untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagaia guna 

menghasilkan keturunan dan generasi yang kuat dimasa yang akan 

datang . Dan hal ini juga dianjurkan oleh bebrap ayat al-Qur‘an, 

misalnya perintah kepada orang tua untuk tidak meninggalkan 

keturunannya dalam keadaan lemah sehingga menjadi beban bagi 

orang lain. (QS. An-Nisa/4:9) dan perintah sejenis juga terdapat 

dalam Hadis Rasulullah.  

Di zaman modern ini, ulama sarjana dan ulama fiqih memang 

tidak menyebutkan secara spesifik metode pencegahan kehamilan 

selain ‗azl, karena itulah yang mereka kenal sejak dulu. Namun pada 

zaman modern ini banyak ditemukan berbagai metode kontrasepsi 

yang secara substantif memiliki makna yang sama dengan konsep ‗azl. 

Di dunia internasional dikenal istilah family planing atau planned 

parenthood seperti yang diguakan oleh IPPF (International Planned 

Parenthood Federation), sementara di Indonesia dikenal istilah Program 

KB (keluarga Berencana) yang menggunakan metode perintang, 

Hormonal, IUD, sterilisasi dan metode alamiah.47  

Dalam konteks ini perlu diperjelas bahwa konsep perencanaan 

keluarga dengan menggunakan ‗azl dan metode kontrasepsi lainnya 

adalah upaya untuk mengatur kesuburan mereka dengan tujuan untuk 

menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatn dan ekonomi, dalam 

hal ini tentu kaitannya dengan krisis sumber daya alam yang sudah 

                                                           
47 Aminudin Yakub, KB Dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam, 

(Jakarta; PBB UIN dan KAS, 2003), h.29  
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mengkahwatirkan serta tanngung jawab orang tua terhadap anak-

anaknya. Secara detail konsep ini meliputi:  

(1) Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyususan dan 

penjagaan kesehatan ibu dan anak. 

(2) Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman 

(3) Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga 

tapi juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan dan 

pemeliharaan anak.48  

Dengan menggunakan qias, maka metode kontrasepsi melalui 

metode alternatif lainnya di zaman kontemporer ini dapat dibolehkan 

dalam Islam selama tujuannya sesuai dengan syari‘ah Islam. Konsep 

‗azl yaitu mengatur kehamilan (tanzim an-nasl), harus dibedakan 

dengan pembatasan kehamilan (tahdid an-Nasl) dalam arti pemandulan 

(ta‘qim) dan aborsi (isqat al-haml). 

Dengan konsep ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi 

bagi kecendrungan pertumbuhan penduduk yang terus berkembang 

dan melampui daya dukung biosper karena manusia telah memberi 

beban berlebih pada kapasitas metabolisme planet untuk menyerap, 

memperkaya dan mendaur ulang. 

3. Konsep Halal-Haram sebagai Geneologi Model Konsumsi 

dalam Islam  

Dalam konferensi ―consumption, population and the environment; religion 

and science envision equity for an altered creation November 1995, muncul 

sebuah konsensus bahwa dewasa ini kita hidup di persimpangan kritis 

sejarah umat manusia. Untuk menghasilkan keadilan dan 

keberlanjutan yang lebih besar, masa depan mestilah berbeda secara 

fundamental dengan masa lampau dan masa kini. Dan bahwa hal 

                                                           
48 Abd al-Rahim ‗Umran, Family Panning in The Legacy of Isalm, 

(London:UNFPA ; United Nations Population Fund, 1992), h. 9 LIhat juga 
Marjorie Hope and James Young, Voices Of Hofe The Struggle To Save The Planet, 
(New York: Apex Press, 2000), h.173 dan wawancaranya dengan Seyyed 
Hossein Nasr tentang populasi dalam Islam terkait dengan krisi lingkungan, 
Lihat Juga Richard Foltzz, h. 256  
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tersebut mensyaratkan revolusi nilai-nilai untuk melawan 

materialisme Barat modern. Revolusi nilai tersebut memiliki banyak 

dimensi personal dan sosial, lingkungan, ekonomi, moral dan 

spiritual.  

Fikih (Jurisprudence) Islam kaya akan berbagai peraturan dan 

hukum yang mengatur pola hubungan manusia dengan alam. Osman 

Bakar menjelaskan bahwa agama Islam memiliki dimensi etis dan 

moral yang mesti diidentifikasikan dengan ajaran-ajaran syari‘ah . 

Bahkan ia menegaskan bahwa dalam merumuskan sebuah hubungan 

yang komprehensif antara Islam dan sains haruslah dihubungkan 

dengan syari‘ah . Dengan demikian aplikasi-aplikasi sains dalam 

masyarakat dan budaya muslim haruslah dipandu oleh hirarki nilai 

dari berbagai tindakan dan tujuan manusia menurut syari‘ah . Dalam 

sistem nilai ini, setiap tindakan manusia termasuk dalam salah satu 

dari lima kategori berikut: 1) wajib, 2) Sunnat (mandub), 3) haram 

(terlarang), 4. makruh (tiak disukai), 5. mubah (dibolehkan)49.  

Terkait dengan beberapa hirarki perbuatan manusia di atas, maka 

hal utama yang urgen menjadi prirotas adalah penilaian legal-etis atas 

berbagai aplikasi dalam bidang rekayasa genetika, berbagai teknologi 

yang digunakan dalam memproduksi senjata-senjata pemusnah 

massal, teknologi pangan dan kedokteran, dan berbagai hal terkait 

isu-isu lingkungan. 

Seperti doktrin tentang tawhid, syari‘ah juga merupakan bagian 

yang integral dengan wahyu Islam. Oleh sebab itulah syari‘ah 

merupakan hukum religius dan suci serta berfungsi sebagai 

pembimbing bagi setiap muslim. Syari‘ah merupakan sumber 

pengetahuan tentang yang benar dan salah.  

                                                           
49 Berbagai hirarki tindakan manusia ini secara prinsip memang telah 

disebutkan dalam al-Qur‘an. Namun klasifikasi amal tersebut baru muncul 
pada abad ke-3H ketika fiqih (Yurisprudensi Islam) muncul sebagai ilmu yang 
independen dan hukum Islam dikodifikasi dan disistematisasi dengan baik oleh 
tokoh-tokoh pemikir yang memiliki integritas tinggi. Diskusi lebih lanjut 
tentang hal tersebut selanjutnya lihat, A. Hasan, The Early Depelopment of Islamic 
Jurisprudence, (Islamabad: 1970) 
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Konsep Halal dan haram ini juga terkait dengan pola konsumsi 

masyarakat, khususnya muslim. Syari‗at Islam sangat tegas dengan 

legitimasi praktis yang mempunyai dampak umum terhadap prilaku 

konsumsi. Jika dilihat, prilaku memilih makanan yang baik dan halal 

(halalan thayyiban) terlihat jelas mempunyai korelasi erat dengan aspek 

kepentingan lingkungan dan ekosistem.  

Dalam konteks lingkungan, alam ini oleh syari‘ah Islam dikontrol 

oleh dua konsep (instrumen) yakni halal dan haram. Halal bermakna 

segala sesuatu yang baik, menguntungkan, menenteramkan hati, atau 

yang berakibat baik bagi seseorang, masyarakat maupun lingkungan. 

Sebaliknya segala sesuatu yang jelek, membahayakan atau merusak 

seseorang, masyarakat dan lingkungan adalah haram. 

Fikih mengharamkan memakan segala burung yang bercakar, 

seperti rajawali (elang) dan segala burung bercakar yang memakan 

bangkai. Dalam konteks pengharaman ini, Ahli ekologi sepakat 

bahwa burung-burung bercakar dan pemakan daging sangat 

diperlukan untuk menjaga ekosistem, karena dapat mengurangi hama 

tikus. Burung kondor –pemakan bangkai—di Afrika merupakan salah 

satu top predator yang sangat penting menjaga keseimbangan 

ekosistem savana Afrika. Begitipun dengan ketentuan fikih 

mengharamkan memakan segala binatang yang bertaring, seperti 

singa, harimau, serigala, beruang, kucing, gajah, dan lain-lainnya. Dari 

aspek ekologi, kehadiran binatang-binatang tersebut diperlukan untuk 

keseimbangan ekosistem. Jika populasi harimau berkurang karena 

dikonsumsi manusia, umpamanya, maka jumlah babi hutan akan 

meningkat. 

Di samping itu, dalam konsumsi hewan, manusia dibatasi pada 

hewan yang rata-rata mempunyai populasi yang banyak, dan bukan 

hewan yang langka yang populasi dan spesies hewan tersebut langla 

dan punah. Adapun dalam kasus pembolehan pembunuhan hewan, 

fiqih membatasinya pada hewan atau binatang yang liar (al-fawasiq al-

khams) yang mengancam kehidupan manusia. Dari konteks ini maka 

hewan yang tidak menyerang atau mengancam manusia, wajib 

dilestarikan hidupnya, baik yang halal dikonsumsi amaupun tidak. 
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Peranan penting syari‗ah sebagai solusi menghadapi prilaku 

konsumsi manusia sekarang ini merupakan hal yang mendesak. 

Banyak sekali perubahan yang terjadi pada alam, termasuk punahnya 

beberapa spesies hewan di muka bumi ini diakibatkan perburuan, 

perdagangan (baik legal maupun illegal), yang ujungnya adalah untuk 

konsumsi manusia, baik secara langsung ataupun tidak. 

Pada zaman sekarang, konsep halal dan haram ini, secara tidak 

disadari, merupakan cikal bakal kesamaan pandangan masyarakat 

modern dalam mengarahkan para konsumen untuk mengkonsumsi 

produk yang berwawasan lingkungan melalui mekanisme ekolabel 

atau label hijau (green label). Setiap produk makanan diberikan label 

halal yang dapat dikonotasikan bahwa seorang muslim aman untuk 

mengkonsumsinya. 
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PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

erdasarkan analis dalam bab-bab terdahulu, maka ada 

bebeapa kesimpulan yang dapat dikemukakan sesuai dengan 

rumusan masalah yang telah penulis rumuskan di bab 

pertama.  

Tradisionalisme Islam menawarkan konsep harmonisasi antara 

tiga kutub yaitu Tuhan, Manusia dan Alam. Tiga kutub tersebut harus 

berjalan selaras, seimbang dan harmonis. Penghilangan salah satu 

kutub menyebabkan kepincangan. Penghilangan kutub Tuhan 

menyebabkan terjadinya sekulerisme yang berujung pada krisis 

lingkungan. Penghilangan kutub alam akan menyebabkan manusia 

miskin pengetahuan dan peradaban.  

Dalam proses dialektika etika modern yang bersumber dari sains 

modern dan ekologi Islam berbasis spiritualitas, nampak bahwa etika 

modern sangat antroposentris karena dipengaruhi oleh paradigma 

sains modern yang sekuler , reduksionis dan dualistik. Pada 

perkembangan selanjutnya muncul kritik etika ekosentrime yang 

merupakan pengaruh teori sosial Henry David Thoreau, John Muir, 

Aldous Huxley dan Aldo Leopold ternyata ekosentrime juga 

dipengaruhi dan berakar pada ajaran agama dari Timur dan cara 

hidup tradisi suku asli, seperti Farnsikus, Taoisme dan Zen Budhisme 

Spiritualitas Islam berkontribusi positif terhadap konsep 

sustainable development sains modern dalam dua tingkatan. Pertama; 

sebagai guiding principles yang bersumber dari ecotheology dan 

kosmologi sakral dengan prinsip tauhid (unity in diversity), amanah dan 

khalifah (trustworthiness) dan moral leadership, dan akhirah (reponsibility). 

B 
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Kedua: sebagai practical nomrs berupa etika lingkungan praktis, baik 

etika terhadap hewan, tumbuhan maupun terhadap mahluk lainnya.   

 

B.  Saran-saran 

Terkait dengan proses penelitian dan kesimpulan akhir, ada 

beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, diantaranya: 

1. Isu lingkungan harus dijadikan sebagai isu yang tidak lagi 

terpinggirkan. dalam studi dan pembahasan agama. Bahkan, 

seharusnnya para tokoh dan sarjana agama lebih peduli pada 

ajaran ekologis agama dengan membahsakan dan menafsir 

ulang berbagai istilah klasik sehingga up to date dengan 

berbagai masalah lingkungan kontemporer.  

2. Selain berakar pada masalah spiritual manusia, krisis 

lingkungan juga disebabkan oleh beberapa hal yang bersifat 

teknis, oleh sebab itu dibutuhkan dialog, sinergi dan kerjasama 

antara komunitas saintis, aktivis, organisasi lingkungan dan 

komunitas religius dalam hal penanggulangan masalah 

lingkungan tersebut.  

3. Konservasi lingkungan tidak seharusnya hanya berhenti pada 

level teori yang tergambar dalam konferensi, seminar, diskusi, 

dan lokakarya, tapi harus terwujud dalam bentuk-bentuk 

praktis kehidupan kita sehari-hari. Hal itu harus dimulai 

dengan mengubah worldview, prilaku atau kebiasaan dari 

individu, keluarga dan masyarakat dan pada akhirnya dalam 

kehidupan berbangsa.  

4. Secara struktural negara, masalah lingkungan bisa didekati 

melalui gerakan Green Politics (politik hijau) yang menghendaki 

adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintah. 

Perubahan pada tingkat kebijakan dan penguatan 

kelembagaan lingkungan hidup sangat diperlukan sebagai 

fondasi bagi perubahan yang lebih bersifat struktural dan 

berdimensi jangka panjang. Dan untuk membangun sirkulasi 
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sistem politik yang sanggup mengakomodasi kepentingan 

lingkungan, maka kita memerlukan green party. Green party tidak 

hanya berbicara masalah alam dan lingkungan seperti banjir, 

longsor, pencemaran air, dan udara, melainkan juga berbicara 

soal peradaban yang di dalamnya termasuk kebudayaan, adat 

istiadat, politik, ekonomi, teknik, teknologi sistem 

infrastruktur dan lain-lain. 
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