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ABSTRAK 

 

Oleh: 

Sherliza Oktaviani 

 

 

Modul ini disusun dengan tujuan untuk mengembangkan wawasan 

pembaca, selain itu memudahkan pembaca untuk belajar mandiri yang terkait 

dengan konsep kesederhanaan dan kelestarian lingkungan dalam persepektif 

islam. Khususnya pada materi kesederhanaan dan kelesatarian lingkungan, 

manusia dan pertanggung jawabannya, serta falsafah kesedaerhanaan dan 

kelestarian lingkungan. 

Hidup sederhana dalam islam adalah perilaku yang terpuji atau 

akhlakul mahmudah. Pelestarian lingkungan adalah upaya pengelolaan sumber 

daya lingkungan yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin 

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas nilai dan keanekaragamannya. 

Menjaga kelestarian lingkungan itu penting untuk setiap aspeknya, 

tentunya disetiap perbuatan manusia mempunyai tanggung jawab  sendiri 

termasuk  menjaga kelestarian lingkungan. 

 

 

Kata kunci : kesederhanaan, dan Kelestarian lingkungan. 
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ABSTRAK 

 

By : 

Sherliza Oktaviani 

 

This modul is designed with the aim of developing the reader’s insight, 

besidesn making it easier for the reader to learn independently related yo the 

concept of simplicity and environmental sustainability in a Islamic perspective. 

Especially in the material of simpilicity and environmental  sustainability, human 

and responbility, as well as the philosophy of simplicity and environmental 

sustainability. 

Living a simple life in islam is a commendable behavior or akhlaqah. 

Enviromental conservation is an effort to manage environmental resources that 

ensures their wise use and ensures the continuity of their supply while 

maintaining and improving the quality of their values and diversity. 

Preserving the environment is important fof every aspect, of course, every 

human action has its own responsibility , including preserving the environment. 

 

Kerwords : simplicity and environmental sustaninability 
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MOTTO 

 

 

 

                                           

                 

Artinya: “ Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah 

Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala 

sesuatu” (QS. At-Talaq:12) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang  

Islam adalah agama yang komprehensif (syaamil), sempurna (kaamil) dan 

menyempurnakan semua sistem yang lain (mutakaamil). Islam mengatur semua sisi 

kehidupan manusia. Islam adalah sistem hidup yang diturunkan oleh Yang Maha 

Mengetahui dan Maha Bijaksana, hal ini didasarkan pada firman Alah swt : “Pada 

hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu dan Aku cukupkan atasmu nikmatku, 

dan Aku ridhai Islam sebagai aturan hidupmu” (5: 3). Oleh karena itu, aturan Islam 

haruslah mencakup semua sisi yang dibutuhkan oleh manusia dan kehidupannya. 

Demikian tinggi, indah dan terperincinya aturan Sang Maha Rahman dan Rahim 

ini,sehingga bukan hanya mencakup bagi sisi sesama manusia saja, melainkan juga 

terhadap alam dan lingkungan hidupnya. 

Jika Islam itu artinya tunduk dan patuh kepada iradah (kehendak) Allah,maka 

kehendak-kehendak Allah itu perlu kita kenal dan pelajari agar kita dapat 

memahami serta mematuhinya sebagai muslim yang baik (M. Imaduddin 

Abdurrahim, 2002: 15). Memahami alam adalah bagian yang tidak terpisahkan agar 

terjadi keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan alam tetap 

terjamin.
1
 

Berkaitan dengan keharmonisan alam ini, Imaduddin melukiskan bahwa 

kelestarian dan keharmonisan alam jagat raya ini telah dijamin oleh Allah swt. 

Selanjutnya Allah memberikan tantangan bagi manusia agat meneliti andai manusia 

menemukan cacat, ketidak sempurnaan atau kerusakan di dalam ciptaan Nya. Allah 

berfirman dalam Q. S Al- Mulk(3-4) : 

                                    

                             

Artinya :  “Yang Telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu 

sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.Maka Lihatlah berulang-ulang, 

Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?.” (3) “Kemudian pandanglah 

sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak 

menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah.” (4) 

 

                                                             
1
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Ayat ini memberikan pemahaman bahwa al Quran sangat menggalakkan 

manusia memperhatikan bahkan meneliti alam dan menemukan ayat-ayat yang 

mengatur fenomena alam. Ibnu Rusyd mengatakan “alam raya ini adalah kitab 

Allah pertama yang diturunan sebelum kitab-kitab lain yang berbentuk kumpulan 

wahyu-Nya.” Gejala alam telah berbicara kepada mereka yang mau mengganti 

akan ayat ayat Allah yang telah dipatuhi itu (M. Imaduddin Abdurrahim, 2002: 26). 

Penciptaan alam raya termasuk lingkungan kosmos manusia (tanah, air dan 

udara) telah ditentukan qadar-nya (ukurannya atau ketentuannya) yang harus 

senantiasa dijaga dan dilestarikan. Maka, siapa yang merusaknya berarti telah 

merusak qadar Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q. S Al- Hijr (19-20): 

Artinya : “Dan kami Telah menghamparkan bumi dan menjadikan 

padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut 

ukuran. Dan kami Telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan 

hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali 

bukan pemberi rezki kepadanya.” 

Hal ini berarti bahwa masyarakat dunia membutuhkan peran agama guna 

menumbuhkan kesadaran otentik dalam diri manusia, yaitu nilai-nilai agama. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nilai-nilai ini dipercaya memiliki kemampuan tinggi dalam mempengaruhi sikap 

dan perilaku pemeluknya dalam kehidupan. Artinya, pemahaman agama saat ini 

tidak lagi berkutak pada masalah-masalah spiritual dan eskatologis, tetapi juga harus 

beranjak ke aspek-aspek nyata masyarakat pemeluknya. Dengan nilai-nilai  agama, 

manusia akan memiliki kecakapan mengatasi dan ketajaman membaca tanda-tanda 

zaman berikut kemampuan menciptakan seperangkat nilai untuk melestarikan lewat 

hukum dan sejumlah peraturan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, lingkungan sangat berguna bagi 

kehidupan manusia. Manusia sangat membutuhkan lingkungan dan berperan dalam 

lingkungan hidup. Lingkungan mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar 

manusia.Bahkan manusia pun dapat dikategorikan sebagai lingkungan hidup. 

Pembentukan lingkungan yang baik menjadi tugas dan tanggungjawab manusia. 

Dalam konteks tulisan ini fokusnya adalah prinsip-prinsip al Quran tentang 

lingkungan hidup. 

 Dalam perspektif Islam Manusia dan lingkungan memiliki hubungan 

relasi yang sangat erat karena Allah Swt menciptakan alam ini termasuk di 

dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. 

Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. 

Kelangsungan kehidupan di alam ini pun saling terkait yang jika salah satu 



 

 

 
 

3 

komponen mengalami gangguan luar biasa maka akan berpengaruh terhadap 

komponen yang lain.
2
 

Dalam perspektif etika lingkungan (etics of environment), komponen paling 

penting hubungan antara manusia dan lingkungan adalah pengawan manusia.Tujuan 

agama adalah melindungi, menjaga serta merawat agama, kehidupan, akal budi dan 

akal pikir, anak cucu serta sifat juga merawat persamaan serta kebebasan. 

Melindungi,menjaga dan merawat lingkungan adalah tujuan utama dari hubungan 

dimaksud. Jika situasi lingkungan semakin terus memburuk maka pada akhirnya 

kehidupan tidak akan ada lagi tentu saja agama pun tidak akan ada lagi.
3
 

Manusia sebagai faktor dominan dalam perubahan lingkungan baik dan 

buruknya dan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan dan alam. Di dalam 

Alquran dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut 

pelakunya adalah manusia karena eksploitasi yang dilakuakan manusia tidak 

sebatas memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan tidak 

mempertimbangkan kelangsungan lingkungan dan keseimbangan alam tetapi lebih 

didasarkan pada faktor ekonomi, kekuasaan dan pemenuhan nafsu yang tidak 

bertepi.  
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 Muhammad Idrus,”islam dan etika 

lingkungan”,www.mohidrus.wordpress.com.diakses tanggal 2 februari 2015 
3

 Alef Theria Wasim,Ekologi Agama dan Studi Agama-agama.Yogyakarta: Oasis 

Publisher,2005,hlm. 78.  
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BAB  II 

KESEDERHANAAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN  

 

 

2.1  Pengertian Hidup Sederhana 

Yang dimaksud dengan hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebih-

lebihan namun tidak lantas pula menjadi kikir atau bakhil. Pengertian hidup 

sederhana yang demikian ini seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S Al- 

Furqaan(67) : 

                             

Artinya:  “dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian.” 

 

Pada surah tersebut Alah SWT berfirman bahwa dalam membelanjakan harta 

tidak dengan berlebih-lebihan namun tidak lantas pula `menjadi kikir. Yang paling 

baik adalah yang ada di antara keduanya (hidup sederhana).Hidup sederhana ini 

artinya adalah CERMAT dalam membelanjakan harta dengan mengutamakan 

kebutuhan bukan keinginan. Cermat membelanjakan harta adalah pengertian dari 

hemat.  

Hidup sederhana dalam islam adalah perilaku yang terpuji atau akhlakul 

mahmudah. Dengan demikian, mereka yang melaksanakannya akan mendapat 

kebaikan bukan hanya di dunia melainkan di akhirat. Adapun mereka yang hidup 

boros akan mendapat kerugian dunia akhirat dan bahkan disebut sebagai saudara 

syaitan sesuai firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra (27). 

                          

Artinya : “ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”  

2.2  Pengertian Kelestarian Lingkungan  

Perlindungan dan kelestarian lingkungan merupakan perbuatan yang bertujuan 

untuk menjaga dan melestarikan lingkungan demi masa depan manusia dan semua 

spesies lain maka dari itu perbuatan ini merupakan perbuatan wajib karena akan 

berdampak pada kelestarian dan pemeliharaan demi masa depan manusia dan 

spesies lain. Jikalau tidak dilaksanakan maka akibat yang ditimbulkan adalah 

bencana bagi semua spesies maka wajib hukumnya melindungi dan melestarikan 

lingkungan hidup. 
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Pelestarian lingkungan adalah upaya pengelolaan sumber daya lingkungan yang 

menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan 

persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 

keanekaragamannya (Alwi dkk, 2007: 665). Dalam hal ini yang dilestarikan 

bukanlah sumber daya lingkungan itu sendiri akan tetapi daya dukung lingkungan 

(Abdillah, 2005: 61). Dalam kajian fiqhiyyahnya pelestarian lingkungan ini 

didasarkan pada Q.S  Luqman (20) sebagai berikut: 

                                    

                            

Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah 

menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan 

bagi kehidupanmu secara optimum dan di antara manusia ada yang membantah 

tentang kekuasaan Allah tanpa arguentasi ilmiah, landasan etik dan tanpa 

referensi yang memadai.” 

 

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat diatas adalah bahwa segala sesuatu yang 

diciptakan oleh Allah diperuntukkan bagi manusia dan manusia berkewajiban untuk 

menjaga, melindungi, mengelola dan melestarikannya demi kepentingan dan 

kemaslahatan manusia.
4
 

Surat al-Baqarah ayat 11: 

                        

Artinya: “Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu merusak". 

mereka menjawab: "Sesungguhnya kami adalah pelestari lingkungan." 

 

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat diatas adalah manusialah yang sering 

melakukan kerusakan di muka bumi ini akan tetapi manusia selalu mengingkari 

prilakunya tersebut dan selalu mengatakan manusialah yang melestarikan 

lingkungan. Melindungi dan melestarikan lingkungan hidup juga bertujuan untuk 

kemaslahatan manusia. Kemaslahatan merupakan salah satu dari dasar syari‟at 

                                                             
4

 Nadjamudin Ramly, islam ramah lingkungan konsep dan strategi islam dalam 

pengelolaan,      pemeliharaan, dan  penyelamatan lingkungan, Jakart: Gralindo 

Khazanah Ilmu, hlm.25. 
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Islam (Zuhaily, tt: 45). Maslahah adalah berbuat kebaikan dan menghindari 

kerusakan. Maslahah terbagi menjadi 3 yaitu:
5
 

a. Maslahah mu‟tabaroh adalah maslahah yang ditunjukkan adanya petunjuk 

dari syari‟ baik langsung maupun tidak langsung yang menjadi alasan dalam 

menetapkan hukum. 

b. Maslah}ah mulgah yaitu maslahah yang ditolak yaknimaslahah yang 

dianggap baik oleh akal akan tetapi tidak dibenarkan oleh syara‟. 

c. Maslah}ah mursalah atau istislah yaitu apa yang dianggap baik oleh akal dan 

sesuai dengan tuntutan syara‟ namun tidak ada petunjuk dari nash yang 

membolehkan ataupun menolaknya (Syarifuddin, 2008: 329-332). 

Perintah perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di dalam nash al-

Qur‟an maupun hadis yang secara jelas syariah menyebutkan hifd al-bid‟ah tidak 

ada, maka dari itu perlindungan dan pelestarian lingkungan digali berdasarkan 

kemaslahatan dalam hal ini perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup 

merupakan maslahah mursalah. Adapun kehujjahan maslah}ah mursalah bisa 

diterima jikalau: 

a. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan hakiki yaitu   

betul-betul mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. 

b. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum bukan 

kemaslahatan individu. 

c. Tidak bertentangan dengan nash maupun ijma‟ (Zein, 2005:152-3). 

2.3  Lingkungan Berdasarkan Sudut  Pandang  Islam 

Bagiaan  vital  dalam kehidupan masyarakat manapun adalah kepedulian  

mereka terhadap lingkungan dimana masyarakat tinggal dan hidup. Kepedulian 

utama dalam perencanan lingkungan adalah untuk  mempermudah ibadah dan 

merangsang tingkah  laku yang  sesuai dengan syariat. Karena itu, manusia harus 

menciptkan lingkungan yang bersih,indah dan damai, ‘bersih’ karena Al-Qur‟an 

mengatakan : “allah mencintai orang-orang yang  menjaga kebersihan dan 

kesucian” dan nabi bersabda bahwa : kebersihan adalah sebagian dari iman” ; 

„indah „ sesuai sabda nabi muhammad bahwa “allah itu maha indah  dan mencintai 

keindahan” ; dan ‘damai’ karna  islam sendiri mencita-citakan kedamain  yang 

menyeluruh.  

Suatu lingkungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang islami adalah 

lingkungan yang menekankan kesehatan dan kebersihan umum, dimana berbagai 

langkah atau ketentuan diambil untuk memastikan, misalnya air tidak teerpolusi dan 

terdappat cukup fasilitas untuk penampungan air. Lingkungan mempunyai  pengaruh 

                                                             
5

 Mujiono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Persfektif Al-quran.Jakarta: 

Paramadina,2001, hlm. 205 
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penuh  dalam pembentukann manusia, karena manusia sangat ketergantungan akan 

lingkungan. Antara manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat. 

Islam merupakan agama (jalan hidup=as-syirath) yang lengkap, serba cakup, 

termasuk yang berkaitan dengan lingkungan. Pilihan bahwa Islam adalah pedoman 

hidup manusia ini ditegaskan oleh Tuhan Allah yang telah menciptakan kehidupan 

ini dalam al Qur‟an.
6
 

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan (eco-friendly) 

dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Banyak ayat al-Qur‟an dan al Hadist yang 

menjelaskan,menganjurkan bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga 

kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi, walaupun dalam 

situasi yang sudah kritis. Ayat yang berkaitan dengan alam dan lingkungan (fisik 

dan sosial) ini dalam al-Qur‟an bahkan lebih banyak dibandingkan dengan ayat-

ayat yang berkaitan dengan ibadah khusus (mahdhoh). 

Islam adalah sebuah jalan (as syirath) yang bisa bermakna syari‟ah. Islam 

adalah sebuah jalan hidup yang merupakan konsekuensi  dari pernyataan atau 

persaksian (syahadah) tentang keesaan Tuhan (tauhid). Syari‟ah adalah sebuah 

sistem pusatnilai untuk mewujudkan nilai yang melekat dalam konsep (nilai 

normatif) atau ajaran Islam yakni tauhid, khilafah, amanah halal dan haram. 

Berdasarkan atas pengertian ini maka ajaran (konsep) atau pandangan Islam tentang 

lingkunganpun pada dasarnya dibangun atas dasar 5 (lima) pilar syariah tersebut 

yakni : 1) tauhid, 2) khilafah, 3) amanah, 4) adil dan 5) istishlah. 

Untuk menjaga agar manusia yang telah memilih atau mengambil jalan hidup 

ini bisa berjalan menuju tujuan penciptaannya maka (pada tataran praktis) kelima 

pilar syariah ini dilengkapi dengan 2 (dua) rambu utama yakni : 1) halal dan 2) 

haram. Kelima pilar dan dua rambu tersebut bisa diibaratkan sebagai sebuah 

“bangunan” untuk menempatkan paradigma lingkungan secara utuh dalam 

perspektif Islam. Berikut ini akan di urai makna keempat pilar dan dua rambu 

tersebut serta saling keterkaitannya satu dengan lainnya dalam konteks lingkungan 

(environment). 

Konsep  Kesederhanaan  

1. Bangunan  

Kriteria rumah idaman yang pertama menurut Islam adalah menghindarkan 

dari sifat bermegah-megahan.Misalnya, membangun rumah layaknya istana 

dengan segala perhiasan dan keindahannya yang sangat mewah. Seorang muslim 

telah dianjurkan untuk membangun rumah yang sederhana dan secukupnya, 

sebagaimana difirmankan Tuhan dalam QS At Takaatsur ayat 1-8. Membangun 

                                                             
6
 Alef Theria Wasim, Ekologi Agama dan Studi Agama-agama .Yogyakarta: Oasis 

Publisher,2005, hlm.115 
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rumah bermegah-megahan adalah salah satu tanda akhir zaman yang sebaiknya 

dihindari muslim. 

2. Berpenampilan  

Berpakaian dan berhias merupakan keindahan tersendiri untuk manusia. 

Allah SWT pun menyukai keindahan dan keserasian. Rasulullah SAW selalu 

menganjurkan umatnya untuk selalu berpakaian dengan rapi. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Surah Al- A'raf (26) : 

                             

                  

Artinya : "Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah 

menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. 

Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda 

kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. 

 Selain itu, Allah juga berfirman dalam Surah Al-A'raf (31) berikut: 

                              

       

 

Artinya : "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap 

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, 

Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. 

Berikut ini adab berpakaian bagi wanita dan laki-laki dalam Islam: 

1.  Membaca doa "Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini 

sebagai rezekiku tanpa upaya dan tanpa kekuatan dariku." 

2. Memulai dengan anggota badan sebelah kanan. 

3. Tidak sombong. 

4. Tidak berpakaian dengan pakaian jahiliyah. 

5. Tidak menyerupai pakaian laki-laki atau perempuan. 

6. Tidak menyerupai pakaian pendeta. 

7. Tidak memakai sepatu sambil berdiri 

3. Makanan 

“Semakin sederhana pola makan kita semakin sederhana pula penyakit yang 

didapat, dan semakin komplek makanan yang dimakan maka semakin sulit tubuh 

mengolahnya. Ini yang dapat mendatangkan penyakit karena sebenarnya 
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penyakit di tubuh mayoritas bersumber dari makanan,” kata Ustadz dr. Zaidul 

Akbar dalam kajiannya. 

Ustadz Zaidul menyatakan Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah 

makan sampai keadaan kenyang sekali. Mereka makan bukanlah untuk kenyang 

melainkan hanya sebagai stamina agar tetap kuat melakukan aktivitas sehari-hari. 

Jika Rasulullah diberikan makanan maka ia akan memakan 1/3 nya terlebih 

dahulu, sedangkan sisanya akan dimakan beberapa jam setelahnya. “Sehingga 

makan tidak membuat tubuh kita berat. Namun kuat untuk beraktivitas,” ujarnya. 

Menurut Ustadz Zaidul kekenyangan dapat mempengaruhi keimaan 

seseorang. Kekenyangan dapat menyebabkan ngantuk, lelah, dan malas bergerak 

untuk ibadah. Kekenyangan hanyalah sebagai tanda hanya menuruti hawa nafsu. 

Ustadz Zaidul menyebut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah ketika makan, 

yakni mengambil makanan terdekat, duduk saat makan, mengucapkan bismillah, 

tidak meniup makanan, dan makan tidak sambil bersandar. “Ini penting sebelum 

membahas makanan itu sendiri,” katanya. 

Ustadz Zaidul mengaku sedih sering melihat orang makan dan minum 

sambil berjalan, pakai tangan kiri, dan ngobrol. Padahal hal tersebut tidak pernah 

diajarkan oleh Rasulullah. Untuk itu sangat penting memperbaiki adab makan, 

sebab apapun makanannya jika dimakan tanpa adab maka akan berimbas pada 

diri sendiri. “Rasulullah pernah melihat sahabatnya yang mengambil makanan 

jauh darinya. Lalu ia langsung menabok pundaknya dan mengingatkan,” 

contohnya. Lebih lanjut, Ustadz Zaidul menjelaskan makna kesederhanaan dalam 

makanan. Menurutnya kesederhanaan tersebut adalah hanya mengonsumsi 

makanan yang berasal dari Allah tanpa pengolahan yang rumit namun dapat 

memberikan banyak manfaat. Misalnya kurma yang dipanen langsung 

dikonsumsi. Nampaknya kurma itu sederhana tapi di dalamnya mengandung 

banyak hal yang bermanfaat bagi tubuh, seperti enzim, vitamin, zat besi, protein, 

serat, dan lainnya. Meski demikian, menurut Ustadz Zaidul di zaman sekarang 

banyak orang mengonsumsi makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. 

Misalnya mengonsumsi makanan hasil olahan berbagai macam bahan dan 

makanan luar negeri yang tidak sesuai adat Indonesia. Banyak makanan yang 

berserakan namun sejatinya tidak dibutuhkan tubuh, sehingga makanan tersebut 

dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh. 

“Derajat makanan adalah untuk kebutuhan atau mencukupi tenaga. Makan 

haruslah dengan adab. Maka makanan yang banyak kalori, jarang puasa, tidak 

olahraga, itulah yang memberikan penyakit,” tegas Ustadz Zaidul di hadapan 

para jamaah. 

Untuk memperbaiki tubuh sesuai sunah Rasulullah sebut Ustadz Zaidul 

adalah menerapkan pola makan yang sederhana yakni makan makanan yang ada 

di lingkungan sekitar. “Makanan yang sederhana memiliki kandungan yang luar 
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biasa. Misal tempe, tempe akan lebih bermanfaat ketika tidak digoreng. Tempe 

dipotong kecil-kecil dimakan dengan kurma atau madu. Ini kayaknya sederhana 

tapi tempe dapat mencegah kanker, menguatkan imun, dan lain-lain,”  

4. Berpesta 

Resepsi pernikahan atau walimah merupakan tradisi yang telah diajarkan 

Rasulullah SAW kepada umatnya. Perintah untuk menggelar waliwah 

disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika putrinya, Fatimah RA dipinang Ali 

bin Abi Thalib RA. Rasulullah SAW bersabda, ”Sesungguhnya pada perkawinan 

harus diadakan walimah.” (Shahih Jami‟us Shaghir no:2419 dan al-Fathur 

Rabbani XVI:205 no:175). 

Di era sekarang ini, resepsi pernikahan diselenggarakan umat Muslim 

dengan beragam cara. Ada yang menggelar walimah secara sederhana di rumah 

dan ada pula yang melakukan walihan  di gedung bahkan hingga di hotel 

berbitang lima yang menghabiskan dana sampai puluhan miliar rupiah. Agar 

sebuah walimah atau resepsi pernikahan tak terjerembab ke dalam perkara yang 

dilarang, ajaran Islam telah menetapkan adab dalam menyelenggarakan walimah. 

Syekh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada dalam Mausuu'atul Aadaab al-

Islaamiyyah, mengungkapkan, adab atau tata cara walimah atau resepsi 

pernikahan berdasarkan syariat Islam. 

Pertama, kata Syekh as-Sayyid Nada, hendaknya sebuah walimah 

diselenggarakan dengan niat yang benar. ''Niatkan walihah itu sebagai sunah 

Rasulullah SAW dan memberi makan orang-orang,'' tuturnya. Seduatu yang 

diniatkan dengan baik akan menjadi amal saleh. Sehingga, harta yang 

dibelanjakan dan waktu yang diluangkan akan diganti dengan pahala. 

Kedua, membuat dan menyediakan hidangan yang sesuai dengan 

kemampuan.  Menurut Syekh as-Sayyid Nada, seoarng tuan rumah tak perlu 

memberatkan diri diluar batas kemampuannya untuk menyediakan hidangan bagi 

para undangan. Kesederhanaan dalam menyelenggarakan walimah telah 

dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika memiliki rezeki, Rasullah SAW 

menyembelih kambing sebagai sumber hidangan. Namun, saat tak memiliki apa-

apa, walimah pun digelar sesuai kemampuan.  Semua contoh berwalimah sesuai 

kemampuan itu dijelaskan dalam hadis.  Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, 

ia berkata, ''Aku melihat Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk Zainab, 

yang tidak pernah diadakan untuk istri-istri beliau lainnya, dan beliau 

menyembelih seekor kambing.''Namun, saat mengadakan walimah 

dengan  Shafiyyah binti Huyay RA, Rasulullah SAW tak menyembelih apapun. 

Menurut Anas RA, Nabi SAW pernah menginap tiga hari di suatu tempat antara 

Khabir dan Madinah untuk menyelenggarakan perkawinan dengan Shafiyah. 

Rasulullah SAW lalu mengundang kaum Muslimin untuk menghadiri 

walimahnya. Dalam walimah itu para undangan tak disuguhi roti maupun 
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daging.  Hidangan yang disajikan bagi para tamu undangan hanyalah kurma 

kering, gandum dan minyak samin. Hal ini dijarkan Rasullah untuk 

menghindarkan umat Islam terjerat dari utang, karena memaksakan diri 

mengadakan walimah di luar batas kemampuan. 

Ketiga, seorang Muslim yang mengadakan walimah hendaknya 

mengundang karib kerabat, tetangga dan rekan-rekan seagama.  Menurut Syekh 

as-Sayyid Nada, mengundang karib kerabat dalam acara walimah akan 

mempererat tali silaturahim. Sedangkan, mengundang tetangga dapat 

mendatangkan kebaikan. ''Selain itu, mengundang rekan-rekan seagama  akan 

melanggengkan kasih sayang dan menambah rasa cinta,'' papar ulama terkemuka 

itu.  

Keempat, Rasulullah SAW mengingatkan agar seorang Muslim tak hanya 

mengundang orang-orang kaya  saja. Nabi menekankan agar saat walimah orang-

orang miskin pun harus diundang. Syekh as-Sayyid Nada menuturkan, 

meninggalkan atau melupakan orang miskin dari sebuah walimah bukanlah 

ajaran Islam. Mengabaikan orang-orang miskin, kata dia, dapat mematahkan hati 

mereka.  Sehingga, mereka yang mengadakan walimah namun mengabaikan 

orang miskin dicap Islam sebagai orang-orang yang sombong.  Bahkan, hidangan 

walimah yang mengabaikan orang fakir dan miskin disebut Nabi SAW sebagai 

makanan paling buruk. Rasulullah SAW bersabda, ''Seburuk-buruknya hidangan 

adalah makanan walimah, yang diundang untuk menghadirinya hanyalah orang-

orang kaya, sedangkan orang-orang fakir tidak diundang...'' (HR Bukhari-

Muslim). 

Kelima, Rasulullah mengajarkan agar sebuah acara walimah tak 

diselenggarakan secara berlebih-lebihan. Dalam Alquran surat al-A'raaf, Allah 

SWT berfirman, ''... Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.'' Saat ini,  kata Syekh as-Sayyid 

Nada, begitu banyak orang yang menggelar walimah secara berlebih-

lebihan. Bahkan ada yang menggelar walimah sampai menghabiskan uang 

berpuluh bahkan ratusan miliar rupiah. ''Berbanga-bangga dan pamer di hadapan 

manusia untuk menjaga kedudukan dan gengsi, merupakan bentuk mengkufuri 

nikmat Allah SWT,'' paparnya. Alangkah baiknya, jika kelebihan itu diberikan 

kepada mereka yang membutuhkan. 

Keenam, sebuah acara walimah tak boleh berisi perkara munkar. Menurut 

dia, jika  undangan sebuah walimah berisi perkara-perkara munkar, maka wajib 

bagi yang diundang untuk tidak menghadirinya.   

Ketujuh, wajib mendatangi undangan bagi yang diundang.  Rasulullah SAW 

bersabda, ''Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, hendaklah ia 

mendatanginya.'' (HR Bukhari dan Muslim). Begitulah, ajaran Islam 

mengajarkan adab walimah.  
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BAB III 

MANUSIA DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA 

 

 

 

3.1   Tugas Utama Manusia di Muka Bumi Tugas manusia memelihara 

lingkungan 

Sebagaimana dijelaskan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi yang 

memiliki kewajiban untuk memelihara keberlangsungan kehidupan didalamnya. 

Termasuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. salah satu kewajiban tersebut 

adalah memelihara alam sekitar atau lingkungan. Banyak sekali ayat ataupun hadis 

yang secara eksplisit maupun implisit yang memerintahkan manusia untuk 

memelihara lingkungannya. Diantaranya terdapat dalam Surat Al-Baqarah (30) : 

                               

                         

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka 

berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang 

yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.  

 

Sebagaimana telah dijelaskan manusia sebagai khalifah memiliki tugas untuk 

memelihara dan melestarikan bumi dan segala yang berada diatasnya. Termasuk 

didalamnya menjaga alam dari segala bentuk tindakan dan kegiatan yang 

membuatnya menjadi rusak. Lebih tegas lagi Allah swt melarang untuk melakukan 

perbuatan apa pun bentuknya yang dapat menyebabkan kerusakan, seperti tertuang 

dalam surat Surat Al A‟raaf: (56) 

                                

       

Artinya : “ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 

(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 

Allah amat dekat kepada orangorang yang berbuat baik.” 
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3.1   Makna Khalifah dalam Alquran dan Hadis 

Kata khalifah dalam bentuk tunggal terulang dua kali dalam al-qur‟an yaitu 

pertama dalam surah Al-Baqarah (30) : 

                               

                         

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."Mereka 

berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang 

yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 

 

Pengertian khalifah dalam ayat diatas, menurut ar-Razi yang dikutip oleh. Umar 

shihab ada dua: pertama Adam sebagai pengganti jin untuk menempati dunia, 

setelah jin ditiadakan sebagai penghuni bumi terdahulu. Kedua Adam adalah 

penguasa Bumi, sebagai pengganti Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya 

diatas bumi.
7
 

Muhammad Baqir al-Sadar sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab 

mengemukakan bahawa kekhalifahan yang terkandung dalam ayat diatas 

mempunyai tiga unsur yang saing terkait ditambahkan unsur keempat yang berada 

diluar, namun dapat menentukan arti kekhalifahan dalam pandangan al-qur‟an. 

Ketiga unsur tersebut yaitu: 

1. Manusia, yang dalam hal ini dinamai khalifah. 

2. Alam raya, yang ditunjuk oleh ayat Al-Baqarah sebagai ardh. 

3. Hubungan antara manusia dan alam dan segala isinya termasuk manusia. 

4. Yang berada diluar digambarkan dengan kata inni ja‟ilinnaja‟alnaka khalifat, 

yaitu yang memberi penugasan, yakni Allah swt.
8 dan yang kedua surah As-

Shad ( 26) 

                               

                                       

                                                             
7
 Umar Shibab, kontekstualitas al-quran : kajian tematikayat-ayat hukum dalam al-

quran (Jakarta ,Penamadani,2005), h. 121  
8
 M.Quraish Shihab, membumikan al-quran (Bandung , mizan ,2013),h.246 
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Artinya : “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 

dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari 

jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan.” 

 

Dalam ayat ini khalifah diartikan sebagai مض ممن البدل yang berarti pengganti 

dari orang-orang yang terdahulu
9
. Ayat yang lain juga menyebutkan dalam Surat az 

Zukhruf ayat 60: 

       

           

Artinya : “Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai 

gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun.” 

 

Khalifah yang dimaksud dalam ayat ini yaitu an niyabah yang berarti 

perwakilan. Selain itu terdapat dua bentuk plural atau jamak yang digunakan oleh al-

qur‟an dalam kata khalifah yaitu: 

1. Kata khalaif yang terulang sebanyak empat kali dalam alquran yaitu dalam 

surah: 

a) Al-An-am ayat 165 

                            

                        

Artinya : “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 

bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 

beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

 

 

  

                                                             
9
 Al-Husain ibn muhammad al-D<amaghani>, qamus al-quran aw isla >h al-wuju>h wa 

an-naza>irfi> al-quran al-karim ,(Beirut:D<aruilmi lil mala>yi>n, 1980), h.162  



 

 

 
 

15 

b) Yunus ayat 14  

                            

 

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di 

muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu 

berbuat.” 

 

Ayat ini pertama ditujukan kepada Quraisy, karena telah mewarisi pusaka kaum 

“Ad dan Samud”. Tetapi hal semacam ini bisa berlaku umum. Dan itulah yang 

dialami dinasti bani Abbas pada masa Harun ar-Rasyid, pada masa kekuasaan Islam 

di Spanyol atau pada masa kekuasaan Turki sedang berada dalam puncak 

kemakmurannya, dan sudah tentu lepas dari soal kekuasaan politik, berlaku juga 

pada kaum muslimin dan yang bukan muslimin masa kita sekarang.
10

 

 

c) Yunus ayat 73 

                              

               

Artinya : “Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan 

orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka itu 

pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan 

ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesesudahan orang-orang yang 

diberi peringatan itu.11 

 

d) Fathir ayat 39 

                                       

                            

Artinya : “Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka 

bumi.Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya 

sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan    

menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir 

itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.” 

                                                             
10

 Abdullah Yusuf Ali, Quran terjemahan dan tafsirnya, (Jakarta, Pustaka 

Pirdaus,1993), h. 487 
11

 Ibid, h. 291 
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Lapaz Khalaif adalah bentuk jamak dari kata Khalifah yakni dia mengganti 

sebagian diantara kalian dengan yang lain yaitu generasi demi generasi. 

2. Kata Khulafa terulang sebanyak tiga kali dalam Alquran yakni terdapat dalam 

surah: 

a )  al-A‟raf ayat 69 

                            

                                 

       

Artinya : “Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang 

kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di 

antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu 

sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti pengganti (yang 

berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan 

tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat 

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”12 

 

Kata khulafa‟a adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang pada mulanya 

berarti yang mengganti atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya.
13

 

 

b )  al-A‟raf ayat 74 

                            

                                

        

Artinya : “Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu 

pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan 

tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana ditanah-tanahnya yang datar 

dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah 

nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat 

kerusakan.”14 

   

                                                             
12

 Departemen Agama ,Al-quran , h. 214 
13

 M Quraish Shibab, Tafsir Al-misbah Vol 4, (Jakarta, Lentera Hati, 2012),h  169  
14

 Ibid , h. 215 
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c )  an-Naml ayat 62 

                                

               

Artinya : “Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam 

kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan 

kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi 

Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu 

mengingati(Nya).” 

 

Makna lafaz Khulafah al-Ardi pada surat An-Naml ayat 62 diatas mengandung 

makna fi, maksudnya setiap generasi menjadi pengganti generasi sebelumnya.
15

 

Keseluruhan kata tersebut berakar dari kata khulafa yang pada mulanya berarti 

“dibelakang” darisini kata khalifah seringkali diartikan sebagai “pengganti” (karena 

yang menggantikan selalu berada atau dating dibelakang, sesudah yang digantikan). 

Dalam konsep Islam, manusia adalah khalifah yakni sebagai wakil,pengganti 

atau duta tuhan di muka bumi.dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah swt 

dimuka bumi, manusia akan dimintai tanggung jawab dihadapannya. Tentang 

bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Oleh sebab itu dalam 

melaksanakan tanggungjawab itu manusia dilengkapi dengan berbagai potensi 

seperti akal pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat demikian.
16

 

 Kata khalifah juga mengandung makna pengganti nabi Muhammad saw dalam 

fungsinya sebagai kepala Negara, yaitu pengganti Nabi Saw dalam jabatan kepala 

pemerintahan dalam Islam baik urusan agama maupun dunia. 
17

 

Seperti yang telah di sampaikan di atas, ayat-ayat yang berbicara tentang 

pengangkatan khalifah dalam Alquran ditujukan kepada Nabi Adam dan Nabi Daud. 

Khalifah pertama adalah manusia pertama (Adam) dan ketika itu belum ada 

masyarakat manusia, berbeda dengan keadaan pada masa Nabi Daud. Beliau 

menjadi khalifah setelah berhasil membunuh Jalut. 

Ayat Sesungguhnya Aku akan mengangkat khalifah di bumi (QS AlBaqarah 2: 

30 menginformasikan juga unsur-unsur kekhalifahan sekaligus kewajiban sang 

khalifah. Unsur-unsur tersebut adalah (1) bumi atau wilayah, (2) khalifah (yang 

diberi kekuasaan politik atau mandataris),serta (3) hubungan antara pemilik 

kekuasaan dengan wilayah, dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan (Allah 

                                                             
15

 Ibid , h. 1619 
16

 Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam Jilid 3, (Jakarta, PT Ichtiar 

Baru van Hoeve , 2003 ), h.35 
17

  Ibid  
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swt.). Kekhalifahan itu baru dinilai baik apabila sang khalifah memperhatikan 

hubungan-hubungan tersebut. 

Selain ayat-ayat di atas terdapat beberapa hadis yang membicarakan tentang 

khalifah, diantaranya: 

“…Sesungguhnya dunia manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah akan 

menjadikan kalian sebagai pemimpinnya. maka (Allah) akan memperhatikan apa 

yang kalian lakukan, ingat, takutlah pada dunia, dan takutlah pada wanita….. 
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